๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
วันเสารที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ภูริมาศ บีช แอนด สปา อ.บางฉาง จ.ระยอง
.............................................................................................................
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ผูมาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ
๒. นายถนอม อินทรกําเนิด
๓. ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา
๔. คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
๕. รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
๖. พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
๗. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๘. ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
๙. นายไพรัช อรรถกามานนท
๑๐. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
๑๑. อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ
อาจารยมณฑล จันทรแจมใส
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
อาจารยนภพร เชื้อขํา
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย /
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ประธานสภาคณาจารย แ ละข า ราชการ/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูลาประชุม
๑. รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
๒. รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร
๓. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม
๔. หมอมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
๓. รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี

๒
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
อาจารยชินวงศ ศรีงาม
ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
อาจารยสถาพร ปกปอง
อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
อาจารยธงชัย ทองอยู
ผูชวยศาสตราจารยโองการ วณิชาชีวะ

๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

อาจารยวิสูตร สุขจรนิ
รองศาสตราจารยบุญเกียรติ ไทรชมภู
รองศาสตราจารยชวงโชติ พันธุเวช
อาจารยพีลาภ วงษพาณิชย
ผูชวยศาสตราจารยศิริวัฒน สุนทโรทก
นางจันทา สมตน
นางสาวสรอยทอง เมณฑกูล
นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ
นางสาววันวิสา วิศาลนิตย
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
ผูชวยศาสตราจารยอุทัย ศิริภักดิ์
อาจารยพจนีย มั่งคั่ง

๒๓. อาจารยดาเรศ วีระพันธ
๒๔. นางนฤชล เรือนงาม
๒๕. วาที่รอยเอก ชัยชาญ บํารุงศิริ
๒๖. นาง ญ หญิง สมแสน
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.

อาจารยกฤตพล วังภูสิต
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางสาวลาวัณย ชาญมณีรัตน
นางลภัสรดา นาคพริก

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูชวยอธิการบดี/ผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี/ผูอํานวยการศูนยวัฒนธรรมพระนคร
ผูอํานวยวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
ผูอํานวยการวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
นิติกร
นิติกร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
รองอธิ การบดี ฝ ายกิ จการพิ เศษและจั ดการทรั พย สิ น
มหาวิทยาลัย ราชภัฏราชนครินทร
รองอธิการบดี ฝายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
เลขานุการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
รักษาการผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี/หัวหนาสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย/ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
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เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.
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ระเบียบวาระการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนด
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนําผูเขารวมการประชุมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงที่ประชุมวา การประชุม
ครั้ งนี้ มี ผู แทนจากมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏราชนคริ นทร เข าร วมเพื่ อสั งเกตการณ และแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ดั งนี้
๑) ผูชวยศาสตราจารยอุทัย ศิริภักดิ์ อธิการบดี ๒) อาจารยพจนีย มั่งคั่ง รองอธิการบดี ฝายกิจการพิเศษและจัดการ
ทรั พย สิ น ๓) อาจารย ดาเรศ วี ระพั นธ รองอธิ การบดี ฝ ายวางแผนและพั ฒนา ๔) นางนฤชล เรื อนงาม
ผูชวยเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย ๕) วาที่รอยเอก ชัยชาญ บํารุงศิริ เลขานุการอธิการบดี จึงแจงใหที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
นายกสภามหาวิทยาลัยเชิญที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันศุกรที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๑๓ หนา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ที่ประชุมรวมพิจารณา
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีแกไข ดังนี้
๑) หนา ๖ วาระ ๓.๗ บรรทัดที่ ๑๖ บรรทัดที่ ๒๓ และบรรทัดที่ ๒๗ ขอความ “...(ราง)
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมสาธิต วัดพระ
ศรี ม หาธาตุ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร พ.ศ. ...” ให แ ก เ ป น “...(ร า ง) ข อ บั ง คั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ว า ด ว ยการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นมั ธ ยมสาธิ ต วั ด พระศรี
มหาธาตุ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร พ.ศ. ....” ตามระเบี ย บงานสารบรรณ สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีที่กําหนดใหใชสัญลักษณจุดไขปลา ๔ จุด เทากับจํานวนตัวเลขของป พ.ศ.
๒) หนา ๘ บรรทัดที่ ๑๒ คําวา ปญญา แกเปน ปญหา
๓) หนา ๙ บรรทัดที่ ๑๙ ปรับแกขอความวา “...ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย...” เปน “...ตําแหนง
ทางวิชาการ...”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ ใหความเห็นชอบแตงตั้งผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการและฝกอบรม
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุ มัติจัดตั้งสํานักงาน
บริ การวิ ช าการและฝ กอบรมเป น หน ว ยงานภายในมหาวิ ทยาลั ย และออกข อบั งคั บ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
พระนคร วาดวยการบริหารงานสํานักงานบริการวิชาการและฝกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปแลวนั้น เพื่อใหการ
ดําเนินภารกิจของสํานักงานบรรลุตามวัตถุประสงคและหนาที่ที่กําหนด จึงเห็นควรดําเนินการตามขอบังคับฯ
ข อ ๗ ที่ กํ า หนดให ใ นสํ า นั ก งานมี ผู อํ า นวยการคนหนึ่ ง ซึ่ ง อธิ ก ารบดี แ ต ง ตั้ ง โดยความเห็ น ชอบของ
สภามหาวิ ทยาลั ย เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบสํ านั ก งาน จากนั้ น ได เ ชิ ญ รองศาสตราจารย พงศ หรดาล อธิ ก ารบดี
นําเสนอข อมู ล ของนางวั ล ลภา บุ ณยมานพ ซึ่ งขอแต งตั้ งเป น ผู อํานวยการสํ านั กงานบริ การวิ ช าการและ
ฝกอบรม ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ถามวา มหาวิทยาลัย
ไดจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหดวยหรือไม
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา สอบถาม
วา เงินเดือนประจําของผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการและฝกอบรมไดจากทางใด
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อธิการบดีกลาววา เนื่องจากสํานักงานบริการวิชาการและฝกอบรมเปนหนวยงานภายในจึง
ใหสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ของมหาวิทยาลัย แตตองดําเนินการกิจการภายในหนวยงานโดยมี
จุดประสงคเพื่อหารายได สําหรับเงินเดือนนั้น นางวัลลภา บุณยมานพ เสนอเองคือ ๔๐,๐๐๐ บาทตอเดือน
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอสังเกตวา
ขอมูลจากประสบการณการทํางานที่นําเสนอมานั้น สะทอนวาบุคคลดังกลาวยังมีความเกี่ยวของกับที่ทํางาน
เดิม เชน เปนที่ปรึกษาผูประกอบการดานการบริหารทรัพยากรมนุษย หรือที่ปรึกษาผูประกอบการดานการ
วางแผน บัญชี-ภาษีอากร เปนตน จะสงผลตอการทํางานใหมหาวิทยาลัยหรือไม
อธิการบดีชี้แจงวา นางวัลลภา บุณยมานพ ไดใหขอตกลงไวแลววา จะปฏิบัติงานเต็มเวลา
และหากประเมินผลการปฏิบัติงานแลวไมผานเกณฑที่กําหนด มหาวิทยาลัยสามารถเลิกจางได
นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กลาววา การทําสัญญาตองใหละเอียด
และรัดกุม
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอสังเกตวา หาก
ใหรับผิดชอบทํางานเพียงคนเดียวคงเปนไปไมได จะมีเจาหนาทีช่ วยปฏิบัติงานหรือไม
อธิ ก ารบดี ก ล า วว า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครได จั ด อั ต รากํ า ลั ง ตํ า แหน ง เจ า หน า ที่
บริ หารงานทั่ วไปให ๑ คน และจัด กิ จกรรมบริ การวิ ช าการเพื่ อหารายได เชน การอบรมบัญชี การอบรม
ระเบียบงานสารบรรณ เปนตน
นายกสภามหาวิทยาลัย กล า ววา สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแต งตั้ ง นางวัล ลภา
บุณยมานพ เปนผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการและฝกอบรม โดยมอบหมายงานใหดําเนินการวางแผน
เรื่องระบบภาษีอากรใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และหนวยงานวิทยาลัยนานาชาติพระนครดวย
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยใหความเห็น ชอบการแตงตั้งนางวัลลภา บุณยมานพ เปนผูอํานวยการ
สํานักงานบริการวิชาการและฝกอบรม ตามที่อธิการบดีไดนําเสนอ และสภามหาวิทยาลัยได
มอบหมายใหผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการและฝกอบรมดําเนินการวางแผนเรื่อง
ระบบภาษีอากรใหมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติพระนครดวย
๓.๒ รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นของคณาจารยเกี่ยวกับการจัดทําแฟมสะสมงาน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
เมื่อวันศุกรที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดรับทราบการจัดทําแฟมสะสมงานสําหรับอาจารย (Portfolio) เพื่อให
อาจารยไดใชเก็บหลักฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงานแตละดาน และที่ประชุมไดมอบหมายให
จัดทําแบบสอบถาม ถามอาจารยใน ๕ ประเด็นตอไปนี้ ๑) ทานทราบเรื่องแฟมสะสมงานหรือไม ๒) ทานทราบหรือไม
วาทําแฟมสะสมงานทําไม ๓) ทานกรอกขอมูลถูกหรือไม ๔) ทานคิดวาจะเปนประโยชนตอการทํางานของทานและ
มหาวิทยาลัยหรือไม ๕) ทานคิดวาการดําเนินงานเรื่องนี้จะมีปญหาอยางไรหรือไม นั้น มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ
เรียบรอยแลว จากนั้นไดเชิญผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รองอธิการบดีนําเสนอรายงานดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
รองศาสตราจารย ธี รยุ ทธ สุ นทรา กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ให ขอสั งเกตว า
จากขอมูลที่รายงานเปนเรื่องที่นาวิตก เพราะมีจํานวนผูเขาประชุมเพื่อเรียนรูเรื่องการจัดทําแฟมสะสมงานเพียงครึ่ง
เดียว คําตอบที่ระบุมาก็ทราบบางไมทราบบาง จะแกปญหาเหลานี้อยางไร จะปรับรูปแบบของแฟมสะสมงาน หรือ
จะจัดใหอบรมใหม และจะสื่อความเขาใจใหเขาใจตรงกันไดอยางไร
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ตัวเลขที่นําเสนอมาไมชัดเจน เพราะสงแบบสอบถามให
ตอบกันหมดทุกคน แตมีผูตอบกลับมารอยละ ๕๓ ซึ่งรวมทั้งผูเขาอบรมและผูไมเขาอบรม ในจํานวนรอยละ ๕๓ ที่
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ตอบมานั้นก็มิไดจําแนกวา ผูตอบไดเขาอบรมหรือไมไดเขาอบรม และที่ตอบมานั้นรูเรื่องแตไมไดเขาอบรม หรือเขา
อบรมแตก็ไมรูเรื่อง
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง ชี้แจงวา ในแบบสํารวจไมไดระบุใหผูตอบตอบวาเขารวม
อบรมหรือไม แตในการแจกแบบสํารวจนั้น ไดแจกใหผูเขาอบรมทั้งหมด
นายกสภามหาวิทยาลัยใหศึกษารายละเอียดจากรายงานหนา ๑๐
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัย กลาววา มหาวิทยาลัยตองคิดวา ถา
อาจารยเขาอบรมรอยละ ๕๗.๒๕ อีกรอยละ ๔๒.๗๕ จะใหทําอยางไร และการทําแฟมสะสมงานเพื่อการประเมินจะ
ทําอย างไร ทั้ งนี้ ควรจั ดให เข าอบรมพร อมกั น และมี การทําแบบฝ กหั ดดวย โดยสอบถามด วยว าเข าใจหรือไม
นอกจากนี้ฝายบริหารควรจักไดชี้แจงใหอาจารยเขาใจดวย
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ใหขอสังเกตวา วิทยาลัยนานาชาติพระนคร มีผูเขาอบรม ๑ คน
จาก ๑๓ คน แตมีผูตอบวาการจัดทําแฟมสะสมงานมีประโยชน ๑๒ คน ตอบวาไมมีประโยชน ๑ คน อยางไรก็ตาม
จากขอมูลสรุปไดวามีผูไมไดเขาอบรม ๑๗๗ คน ซึ่งคงตองจัดอบรมใหใหม
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ที่สภามหาวิทยาลัยใหไปสอบถามในเรื่องนี้ ก็เพราะตองการทราบ
วา มีปญหาในการสื่อสารหรือไม ซึ่งก็พบวามีปญหาจริง โดยสวนตัวนั้นเชื่อวา อาจารยมีจิตสํานึกรับผิดชอบงานของ
มหาวิทยาลัย แตมีภารกิจหรือมิฉะนั้นก็ตองการแสดงความแข็งขืน อยางไรก็ตาม ถามีปญหาการสื่อสารก็จะเกิด
ปญหาตางๆ ไมสิ้นสุด และเกิดปญหาในการบริหารงาน ดังนั้น จึงขอใหผูบริหารไปคิดวิธีจูงใจใหประชาคมไดรับรูสิ่ง
ตางๆ ที่มหาวิทยาลัยดําเนินการและดําเนินการไปอยางถูกตอง โดยอาจนําไปใหนักวิเคราะหไดวิเคราะห จะไดเปน
ประโยชนตอไป
อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตําแหนง ใหขอมูลวาไดเขารวมการอบรม ซึ่งเปนการอบรมการใชระบบสื่อสารดวย SMS และการจัดทําแฟมสะสม
งาน โดยจัดอบรมครึ่งวัน ระยะเวลาจึงคอนขางนอย ทําใหไมคอยเขาใจนัก ผูเขาอบรมที่มีความเขาใจจะตองมี
ศักยภาพสูง
นายกสภามหาวิทยาลัยย้ําเนนใหนําขอมูลที่ไดรับมาไปวิเคราะห
อธิการบดีใหขอมูลวา แฟมสะสมงานนั้นไมจําเปนตองมีก็ได เพราะสิ่งที่จะประเมินนั้นคือภาระ
งานทางวิชาการ ซึ่งแบงเปนกลุมงานตางๆ ๖ กลุม ไดแก กลุมงานสอน กลุมงานวิจัยงานสรางสรรคผลงานทาง
วิชาการและการพัฒนาเทคโนโลยี กลุมงานบริการวิชาการ กลุมงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กลุมงานพัฒนา
นักเรียน/นักศึกษา และกลุมงานพัฒนามหาวิทยาลัยและงานอื่นๆ ซึ่งปรากฏในเอกสารแนบทายประกาศฯ เรื่อง
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการและผูบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังปรากฏในเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ หนา ๒๘-๓๔ ซึ่งขอมูลบางสวนนั้น หนวยงานที่ดูแลเรื่องนั้นๆ จะเปนผู
กรอกและเชื่อมโยงขอมูลไปยังฐานขอมูลภาระงานของอาจารยแตละคน เชน ชั่วโมงภาระงานสอน สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเปนผูกรอกขอมูล อาจารยจะกรอกขอมูลเพียงบางสวน กลาวคือไดรับความสะดวกมากขึ้น
สวนเลมแฟมสะสมงานนั้น จะเปนคูมือใหอาจารยมีขอมูลในการกรอกภาระงาน
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนกรอกภาระงานสอนให แลว
มีขอมูลหรือไมวาอาจารยเขาสอนหรือไม
อธิการบดีใหขอสังเกตวา หากอาจารยไมเขาสอน นักศึกษาก็จะรองเรียน
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา นักศึกษาอาจจะไมรองเรียน เพราะอาจารยใหเกรด A
อธิการบดีใหขอมูลวา กรณีอาจารยไมเขาสอนนีเ้ คยมีนักศึกษารองเรียน ซึ่งมหาวิทยาลัยไดมอบให
คณบดีเปนผูดูแลเรื่องนี้
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นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา มหาวิทยาลัยมีมาตรการตรวจสอบอยางไรวาภาระงานตางๆ นั้น
อาจารยไดทําหรือไม เพราะระบบเชนนี้ จะทําใหคนที่ไมรับผิดชอบเอาเปรียบคนที่มีความรับผิดชอบ ควรจะตองมีผู
กํากับดูแลดวย
อธิ การบดี รายงานว า คณบดี ต องเป นผู กํากั บดู แล ทั้ งนี้ ในเอกสารหน า ๓๒ ข อ ๙ นั้ นต องมี
สวนประกอบในการทําแฟมสะสมงาน คือ การประเมินตนเอง
อาจารยมณฑล จันทรแจมใส กรรมการสภามหาวิทยาลั ยจากผู ดํ ารงตํ าแหนงบริหาร แสดง
ความเห็นวา การบันทึกภาระงานโดยใชระบบออนไลน นั้นทําใหสะดวกขึ้นและคิดวาการดําเนินงานตองมี ๓ สวนที่
เกี่ยวของกัน คือ ๑) หนวยงาน ๒) อาจารย ๓) หนวยตรวจสอบ
อธิการบดีกลาววา คณบดีตองตรวจสอบและหนวยงานที่เกี่ยวของก็ตองตรวจสอบ ดังเชนทีเ่ คย
ปรากฏคือ สถาบันวิจัยและพัฒนาไดตรวจสอบพบวามีผูคือนําผลงานวิจัยเลมเกามาเปลี่ยนปกใหมใหเขาใจวาเปน
งานใหม
นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะใหมีสวนที่ระบุในการกรอกขอมูลวา ขาพเจารับรองวาเปนไป
ตามนี้ทุกประการ แลวลงชื่อ
อธิการบดีรายงานวา ขอความดังกลาวก็มีระบุไวเชนกัน
นายกสภามหาวิทยาลัย ใหขอสังเกตวา ถาการใหขอมูลไมเปนจริง จะเปนการละเมิดจรรยาบรรณ
อยางรายแรง และเสนอแนะใหตรวจสอบโดยการสุม เพื่อจะไดมีตนเรื่องในการดําเนินการตอไป
นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา คณบดีจะรับภาระการตรวจสอบได
หรือไม
อาจารย มณฑล จั นทร แจ มใส ให ขอมู ลว า คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรมได แบ งภารกิ จการ
ตรวจสอบใหรองคณบดีฝายวิชาการตรวจสอบภาระงานวิชาการ ฝายกิจการนักศึกษาตรวจสอบภาระงานดานกิจการ
นักศึกษา สวนคณบดีนั้นตรวจสอบขั้นสุดทาย
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง ใหขอมูลเพิ่มเติมวา ปจจุบันจะมีขั้นตอนที่กําหนดไว เชน การ
สงเกรด จะผานการตรวจสอบจากกรรมการหลักสูตร ฝายวิชาการคณะ คณบดี และมหาวิทยาลัย ตามลําดับ สวน
งานวิจัยก็จะมีขอกําหนดวาตองทําอยางไร ขั้นตอนใดจึงจะไดภาระงาน
อธิการบดีกลาววาผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง ควรจะจัดอบรมใหผูที่ยังไมไดเขาอบรมอีก
ครั้งหนึ่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวสรุปวา ที่ใหไปสอบถามก็พอจะทราบแลววามีปญหาการสื่อสาร สวน
การกรอกขอมูลภาระงานนั้น เปนหนาที่ของผูบริหารที่ตองนําไปคิดและดําเนินการ
มติที่ประชุม มอบมหาวิทยาลัย
๑) นําขอมูลที่ไดรับจากการสอบถามไปวิเคราะหเพื่อใชประโยชนในการดําเนินการตอไป
๒) กํากับดูแลการดําเนินงานของบุคลากรใหเปนไปตามภาระงานที่กําหนด และควรจัดอบรมให ผู
ที่ยังไมไดเขาอบรมอีกครั้งหนึ่ง
๓.๓ รายงานผลปฏิบัติงานครบ ๒ ป การดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิ ทยาลั ยรายงานที่ประชุมวา ตามที่ ได มีพระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ
แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ อธิการบดีและคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยไดปฏิบัติราชการครบ ๒ ป เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเห็นสมควรรายงานผลการ
ดําเนินงานในรอบ ๒ ป (๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘) ตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
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นคร พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ จากนั้ นได เชิ ญอธิ การบดี นํ าเสนอรายงานต อที่ ประชุ ม รายละเอี ยดดั งเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ใหขอสังเกตวา ๑) การนําเสนอรายงานดังกลาว ควรมีการพิจารณา
วิ สั ยทั ศน และจุ ดเน นเป นสํ าคั ญ แม อธิ การบดี จะเน นการบริ หารเชิ งยุ ทธศาสตร แต ก็ ต องการทราบว า เน น
ยุทธศาสตรใด และในการพัฒนาควรพัฒนาจุดแข็งของมหาวิทยาลัยใหเขมแข็งโดดเดนยิ่งขึ้น ไมควรพัฒนาในสิ่งที่ยัง
ไมเคยทํามากอน ตัวอยางเชนที่นําเสนอวาจะพัฒนาการใชภาษาตางๆ อาทิ ภาษาบาฮาซา นั้น จะไมสามารถแขงขัน
กับสถาบันอื่น อาทิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ดําเนินการจนมีชื่อเสียง เปนที่ยอมรับแลว ๒) งานที่นําเสนอ
รายงานมานั้นมีมากมาย แตมีแตการอบรม ตองการเห็นผลลัพธ คือ ตองการทราบวามีงานอะไรบางที่นําสูการพัฒนา
สังคม และวัฒนธรรม สิ่งทีจ่ ะชี้ใหเห็นผลลัพธดังกลาวนัน้ คือตัวชี้วดั แตตัวชี้วัดที่กําหนดในรายงานก็มีเพียงจํานวนผู
เขาอบรมเทานั้น ควรกําหนดตัวชี้วัดและแสดงใหเห็นผลลัพธวาผูเขาอบรมไดรับอะไรบาง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมี
ผลงานวิจัยและพัฒนา เชน การพัฒนาพันธุมะมวงที่อําเภอบางกะเจา ดังนั้น ผลงานการพัฒนาควรนําไปสูประโยชน
ของทองถิ่น ๓) ดานการบริการวิชาการ ควรใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมในชุมชนและทองถิ่นใหมาก ๔) ดานการเรียน
การสอนก็ควรใชหองเรียนธรรมชาติใหมากขึ้น จากนั้นไดกลาวสรุปวา ขอเสนอแนะใหไปวิเคราะหความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรใหลงสูสังคม ชุมชน และตัวชี้วัดที่กําหนด ควรเนนผลลัพธ (Outcome) กลาวคือ นํายุทธศาสตรไป
บูรณาการสูชุมชนทองถิ่นนั่นเอง
อธิ การบดี ขอให ที่ ประชุ มพิ จารณารายงานหน า ๓ และเชิ ญผู ช วยศาสตราจารย ณรงค ศั กดิ์
จักรกรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา/กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารชี้แจงตอที่
ประชุม
ผู ช วยศาสตราจารย ณรงค ศั กดิ์ จั กรกรณ ชี้ แจงว า สถาบั นได เพิ่ มตั วชี้ วั ดจํ านวนงานวิ จั ย
ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา นอกจากการทําวิจัยในชุมชนอําเภอบางกะเจา มหาวิทยาลัยจึงไดทําวิจัย
การพั ฒนาศั กยภาพ การตลาดต างประเทศของสิ นค าผลิ ตภั ณฑ ชุ มชน (OTOP) และได พั ฒ นาเป นสมาคม
ผูประกอบการสินคาผลิตภัณฑชุมชน ซึ่งจะพัฒนาตอไปเปน Social Enterprise ในอนาคต นอกจากนั้นในดานธุรกิจ
การทองเที่ยว ไดขับเคลื่อนงานวิจัยโดยนํานักศึกษาและอาจารยไปเรียนรูรวมกับชุมชน อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และไดไปศึกษาเรียนรูรวมกับชุมชนที่อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี และขณะนี้อาจารยที่ไป
เรียนรูกับชุมชนกําลังจัดทํางานวิจัย ๑๐ เรื่อง รวมทั้งมีการทํางานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอคูคต
อําเภอหนองเสือ ดังนั้น จึงขอเพิ่มขอมูลรายงานการทําวิจัยที่ลงสูทองถิ่น
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว เสนอแนะใหจัดประเภทงานวิจัยโดยแบงประเภทและระบุดวยวา
แตละประเภทมีกี่เรื่อง เชน งานวิจัยเกษตรทองถิ่น มีกี่เรื่อง อะไรบาง ภูมิปญญาทองถิ่นมีกี่เรื่อง อะไรบาง เปนตน
นอกจากนี้ขอใหศึกษาวารัฐบาลเนนอะไร เมื่อนําเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน ก็ใหระบุดวยวามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร แตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่นอยางไร พรอมระบุตัวชี้วัดใหชัดเจน
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา มหาวิทยาลัยให
ความสําคัญในการพัฒนางานวิจัย เห็นไดจากการมีวารสารวิจัย มีผลงานวิจัยที่เผยแพร อาทิ ผลิตภัณฑขาวที่นํามา
แปรรูปเปนขนม อยางไรก็ตาม ขอเสนอแนะที่ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ใหแบงประเภทผลงานวิจัยนั้น เปนสิ่งที่
ดี และควรทําตาม นอกจากนี้ ขอใหมหาวิทยาลัยยกยองเชิดชูเกียรติรองศาสตราจารยศรีณัฐ ไทรชมภู ที่จัดทํา
ผลงานวิจัยจนไดรับรางวัลงานวิจัยดีเดนอันดับ ๑ ดวย
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กลาวแสดงความชื่นชมวา
ผลงานในเวลา ๒ ป ที่รายงานมานี้ถือวาทําไดดีมาก และเปนไปตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยไดเสนอแนะวา สิ่งที่
ตองนํามาทบทวนคือ ยุทธศาสตรของรัฐบาลและของประเทศ ที่กําลังเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง โดยเฉพาะยุทธศาสตร
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ดานธรรมาภิบาล และยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ วิสัยทัศนและผลงานของมหาวิทยาลัยควรมุงเนนความ
เปนเลิศของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังไดใหขอสังเกตการรายงานผลงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑) การปฏิบัติยังไมสามารถแสดงใหเห็นวาไดบรรลุเปาหมายของผูบริหาร ๒) ยุทธศาสตรที่ ๑ ปฏิรูประบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยทั้งระบบดวยหลักธรรมาภิบาล ยืดหยุน คลองตัว ในหนา ๑๓ ที่มีการกาเครื่องหมาย  ในชอง
ตารางที่ระบุหัวตารางไววา “เสร็จสิ้น” นั้น ควรตอบโจทยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอยางชัดเจน จะทําใหรูวามี
การใชงบประมาณคุมคาหรือไม ๓) ยุทธศาสตรที่ ๒ การยกคุณภาพการเรียนการสอนสูมาตรฐานสากลนั้น ประเด็น
สําคัญคือ ผูใชบัณฑิตตองการบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอยางไร ซึ่งก็คือตองการบัณฑิตที่ทํางานเปน ดังนั้นการจาง
บุคลากรตามวุฒิและคาแรงขั้นต่ําที่รัฐบาลกําหนด จึงไมใชประเด็นสําคัญ ในตางประเทศนั้น จะจัดจางบุคลากรตาม
ความสามารถ มิใชตามวุฒิ และขณะนี้ประเทศไทยมีบัณฑิตรอยละ ๕๒ ที่ตกงาน ดังนั้น จึงตองยกเลิกการจางตาม
วุฒิ และปรั บเปลี่ ยนเป นการจ างตามความสามารถ สิ่ งที่ จํ าเป นขณะนี้ คือ (๑) หลั กสู ตรที่ ผู ใช บั ณฑิ ตต องการ
เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยควรนําหลักสูตรที่มีอยูขณะนี้มาทบทวน (๒) การจัดการเรียนการสอนควรเนน (๒.๑) สหกิจ
ศึกษา เพื่อใหบัณฑิตทํางานเปน (๒.๒) ภาษาอังกฤษ และเตรียมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาแบบ EdPEx
๓) กรณีที่มีการเผยแพรขอมูลที่ธนาคารไทยพาณิชยประกาศวาไมรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยตางๆ อะไรบางนั้น โดย
สวนตัวแลวมีความเห็นวา เปนสิทธิของธนาคารไทยพาณิชยที่สามารถทําเชนนั้นได ในสวนของมหาวิทยาลัยเองก็ตอง
มุงเนนการพัฒนาบัณฑิตใหทํางานไดทํางานเปนและไมละทิ้งทองถิ่น ๔) ยุทธศาสตรที่ ๓ ยกระดับและมาตรฐาน
งานวิจัยสรางความรูและสรางนวัตกรรมสู ระดั บนานาชาติ และการพัฒนามหาวิทยาลั ยและทองถิ่ นอย างยั่ งยื น
เสนอแนะให เน นการทํ าผลงานประเภทตํ ารา ๕) ยุ ทธศาสตร ที่ ๔ พั ฒนาและยกคุ ณภาพมาตรฐานคณาจารย
ข าราชการ พนั กงาน และนั กศึ กษาสู สากลนั้ น ขอให เ น นเรื่ องครู มื ออาชี พ ๖) ยุ ทธศาสตร ที่ ๕ ปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดลอม สื่อเทคโนโลยีและทรัพยากรการเรียนรูใหทันสมัย มีขอสังเกตวา จากการเปนอาจารยพิเศษระดับ
บั ณฑิ ตศึ กษาว า บุ คลากรสายสนั บสนุ นวิ ชาการยั งขาดศั กยภาพ ทํ าให การบริ การยั งมี ป ญหาที่ ต องปรั บปรุ ง
มหาวิทยาลัยควรเนนการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวและยังมีประเด็น Digitalization ที่ทําใหผูเรียนไมสนใจสิ่งรอบตัว
ความเปนนานาชาติ การเรียนรูดวยระบบ E-Learning ซึ่งจําเปนมากสําหรับอนาคต เพราะเยาวชนตองทํางานและ
เรียนไปพรอมกัน เนื่องจากผูปกครองจะไมสงเสียใหเลาเรียนจนจบปริญญาตรีอีกแลว
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กลาววา สถานภาพของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนั้น ก็เปนที่ยอมรับในบางสวน สิ่งที่ควรดําเนินการคือ การทําใหมหาวิทยาลัย
เปนที่ยอมรับของสังคม การเปดหลักสูตรแตละหลักสูตรตองพิจารณาใหรอบคอบวามีความคุมคาหรือไม เนนความ
รับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) ใหมาก และควรใหนักศึกษาเขารวมโครงการของ
รัฐบาลใหมากดวย เชน รัฐบาลกําลังจะลงนามความรวมมือกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในการสรางรถไฟ
ความเร็วสูง มหาวิทยาลัยสามารถนํานักศึกษาไปชวยดําเนินการเรื่อง EIA และ HIA ไดมาก นอกจากนี้ยังมีประเด็น
สภาวะโลกรอนที่มหาวิทยาลัยควรดําเนินการปรับเปลี่ยนหลอดไฟไปใชหลอดไฟประเภท LED ซึ่งรัฐบาลก็มีนโยบาย
การเปลี่ยนหลอดไฟเปนประเภทดังกลาว
อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ถามวา ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกสนั้น ขณะนี้ยังตองมีการแนบเอกสารเชนเคย ทําอยางไรจึงจะลดการใชกระดาษได
อธิการบดีใหขอมูลวา ไดมีนโยบายใหยุติการใชเอกสารแลว เวนแตกรณีเรื่องทางการเงิน ที่ยังตอง
ใชเอกสารประกอบการดําเนินการ
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอสังเกตวา ยุทธศาสตรที่
๔ พัฒนาและยกคุณภาพมาตรฐานคณาจารย ข าราชการ พนักงานและนั กศึกษาสูสากล โดยเฉพาะการพัฒนา
ภาษาอังกฤษนั้น อธิการบดีมีโครงการมากมาย แตยังไมมีความแตกตางดานผลลัพธ โดยเฉพาะที่ใหรหัสผานบุคลากร
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และนักศึกษาไดใชโปรแกรมสําเร็จรูปการเรียนภาษาอังกฤษ (Speexx) นั้น มีผูเขาไปเรียนรูโดยใชโปรแกรมดังกลาว
เปนจํานวนเทาใด และยิ่งการมีขอกําหนดใหนักศึกษาตองสอบผานเกณฑที่กําหนดก็ยิ่งตองระวังใหมาก ตองสราง
เสริ มสมรรถนะของนั กศึ กษาให มาก เรื่ องนี้ เป นเรื่ องสํ าคั ญระดั บมหาวิ ทยาลั ย และต องมี ความชั ดเจนในการ
ดําเนินการ นอกจากสถาบันภาษาแลวทุกคนตองรวมมือกันโดยเฉพาะอาจารยทุกคนตองยินดีเต็มใจและตั้งใจชวยกัน
เพราะเทาที่ดําเนินการไป มีการไปอบรมที่ตางประเทศ เขาคายภาษาอังกฤษ ก็มีผูเขารวมกิจกรรมไมกี่คน ทั้งนี้ กอน
จะมุงเนนพัฒนานักศึกษา ควรตองใหอาจารยและบุคลากรมีศักยภาพกอน และควรเนนภาษาอังกฤษกอนภาษาอื่นๆ
โดย ๑) ตองติดตามความกาวหนา ๒) มีการกระตุนอยางจริงจัง อยางไรก็ตาม ปญหานี้ เปนปญหาของมหาวิทยาลัย
ทุกแหงเชนกัน ผลสอบ O-Net วิชาภาษาอังกฤษคะแนนเฉลี่ย ๒๐ จาก ๑๐๐ คะแนนเทานั้น และมหาวิทยาลัย
ดัง้ เดิมก็ยังตองพัฒนาอีกมาก จึงขอเสนอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่องจนกลายเปนจุดเดนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพะนคร กลาวโดยสรุป มหาวิทยาลัยดําเนินการเรื่องนี้อยางมาก แตผลลัพธที่ไดยังไมสามารถทํา
ใหสภามหาวิทยาลัยมั่นใจได จึงขอใหดําเนินการอยางจริงจัง
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา ในเวลา ๒ ป
มหาวิทยาลัยมีผลงานมากมาย แตถาจะพัฒนาไปขางหนาควรศึกษาปญหาและอุปสรรค แลวแกปญหาพรอมไปกับ
พัฒนาตามแผนที่วางไว
นายไพรั ช อรรถกามานนท ประธานกรรมการส งเสริ มกิ จ การมหาวิ ทยาลั ย /กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ใหขอมูลวา ยุทธศาสตรที่ ๗ เรงรัดพัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศดานการศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และนําพาภูมิปญญาไทยสูสากลนั้น กรณีโครงการอุปสมบทที่ประเทศอินเดียนั้น นายชาย สีบัวเลิศ
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จะประสานบุคคลที่ยินดีรับเปนโยมอุปฏฐากออกคาใชจายใหผูอุปสมบท
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ๑) การรายงานยังขาดความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรกับ
โครงการวา โครงการนั้นๆ ตองการผลลัพธอะไรตามยุทธศาสตร ดังนั้น จึงควรระบุประเด็นดังกลาวไวดีกวาระบุวามี
โครงการอะไรบาง ๒) ดานการวิจัย มหาวิทยาลัยมีผลงานที่มีชื่อเสียงมากมาย แตไมทราบวาจะสงเสริมนักวิจัยดีเดน
อยางไร จะเชื่อมโยงกับทองถิ่นอยางไร เพราะไมไดเชื่อมโยงมาใหทราบกอน ดังนั้นหากใหผูทําวิจัยระบุวาเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตรอยางไรก็จะทําใหรายงานไดงายขึ้น ๓) ประเด็นที่ที่ประชุมเสนอใหเนนจุดเนนตามยุทธศาสตร เชน
เคยเดนดานการฝกหัดครู นั้น ขอใหอธิการบดีนําไปพิจารณาคนหาจุดเดนจุดแข็งของมหาวิทยาลัยตอไป ๔) การ
พัฒนาบริหารจัดการมหาวิทยาลัยนั้น ใหอธิการบดีระมัดระวังวาบุคลากรตามทันหรือไม กลาวคือ รับรูและเขาใจ
หรือไม เพราะถาบุคลากรตามไมทันไมเขาใจ อธิการบดีจะประสบปญหาการกลาวหารองเรียน คําครหาตางๆ และทํา
ใหเหนื่อยหนาย อยางไรก็ตาม ตองยอมรับวาอาจารยของมหาวิทยาลัยนั้นรับรูรวดเร็ว แตถาจะไมทําก็ไมทํา ดังเชน
ผลสะทอนจากการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอการจัดทําแฟมสะสมงานมีผูมาประชุมไมถึงรอยละ ๕๐ แตที่ไมรับรูมี
จํานวนไมถึงรอยละ ๕๐ หากวิเคราะหปญหาที่เขาอบรมไมถึงรอยละ ๕๐ ก็อาจมาจากการประชาสัมพันธที่ไมทั่วถึง
หรือเปนเพราะความไมใสใจก็เปนได ทั้งนี้ โดยมีขอสังเกตดวยวามีคณะที่ผลิตบัณฑิตไปเปนครูหรือแมพิมพของชาติ
ดวย เพราะฉะนั้นผูบริหารมหาวิทยาลัยตองระมัดระวังและตองสื่อสารทําความเขาใจใหดีควบคูไปกับการกาวไป
ขางหนา กลาวโดยสรุปวา ผูบริหารทํางานหนักและทํางานมาก แตยังขาดการเชื่อมโยงและตองดําเนินการเรื่องความ
เชื่อมโยงอยางมากดวย
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล า วแสดงความเห็ น ด ว ยเรื่ อ งความเชื่ อ มโยงเพราะ
๑) ยุทธศาสตรตองเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนและผังภูมิรูปบานที่อธิการบดีนําเสนอ กลาวคือ มีวิสัยทัศน ผังภูมิรูป
บานที่อธิการบดีนําเสนอ และยุทธศาสตร ซึ่งตองเชื่อมโยงกัน แตเทาที่ตรวจสอบยังเชื่อมโยงกันไมสนิท ดังนั้น
ในการดําเนินงานปที่ ๓ ขอใหพยายามเชื่อมโยงใหสนิทใหไดจะดีมาก ๒) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
นําเสนอแตกระบวนการ (Process) ไมไดนําเสนอผล ทั้งนี้ ๒.๑) ถานําเสนอผลได จะดีมาก โดยเฉพาะการระบุ
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วาผลที่ไดนั้นเสริมยุทธศาสตรและเสริมวิสัยทัศนอะไรบาง ๒.๒) การนําเสนอยังไมชัดเจน เรื่องขอบขายทองถิ่น
ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ทํ า ไมจึ ง ไปทํ า ที่ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ต อ งให เ หตุ ผ ลด ว ยและควรเน น ท อ งถิ่ น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
รับผิดชอบ เชน บางเขน ปากเกร็ด นนทบุรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี วามหาวิทยาลัยไปบริการอยางไร
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางที่นําเสนอขอมูลวา ควรนําเสนอ
ขอมูลในชองตารางสุดทายดวยวา ผลเปนอยางไร
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานครบ ๒ ปการ
ดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดังนี้
๑) การรายงานยังขาดความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรกับโครงการวา โครงการนั้นๆ ตองการ
ผลลัพธอะไรตามยุทธศาสตร ดังนั้น จึงควรระบุประเด็นดังกลาวดีกวาระบุวามีโครงการอะไรบาง
๒) ดานการวิจัย มหาวิทยาลัยมีผลงานที่มีชื่อเสียงมากมาย แตไมทราบวาจะสงเสริมนักวิจัยดีเดน
อยางไร จะเชื่อมโยงกับทองถิ่นอยางไร เพราะไมไดเชื่อมโยงมาใหทราบกอน ดังนั้นหากใหผูทําวิจัย
ระบุวาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรอยางไรก็จะทําใหรายงานไดงายขึ้น
๓) ประเด็นที่ที่ประชุมเสนอใหเนนจุดเนนตามยุทธศาสตร เชน เคยเดนดานการฝกหัดครู นั้น
ขอใหอธิการบดีนําไปพิจารณาคนหาจุดเดนจุดแข็งของมหาวิทยาลัยตอไป
๔) การพัฒนาบริหารจัดการมหาวิทยาลัยนั้น ใหอธิการบดีระมัดระวังวาบุคลากรรับรูและเขาใจ
หรือไม เพราะถาบุคลากรไมเขาใจ อธิการบดีจะประสบปญหาการกลาวหารองเรียน คําครหาตางๆ
และทําใหเหนื่อยหนาย เพราะฉะนั้นผูบริหารมหาวิทยาลัยตองระมัดระวังและตองสื่อสารทําความ
เขาใจใหดีควบคูไปกับการกาวไปขางหนา กลาวโดยสรุปวา ผูบ ริหารทํางานหนักและทํางานมาก
แตยังขาดการเชื่อมโยงและตองดําเนินการเรื่องความเชื่อมโยงอยางมากดวย
๕) ยุ ทธศาสตร ต องเชื่ อมโยงกั บ วิ สั ยทั ศน และผั ง ภู มิ บ า นที่ อ ธิ ก ารบดี นํ า เสนอ กล าวคื อ
มี วิ สั ยทั ศน ผั งภู มิ บ านที่ อ ธิ การบดี นํ าเสนอ และยุ ทธศาสตร ซึ่ งต องเชื่ อมโยงกั น แต เท าที่
ตรวจสอบยังเชื่อมโยงกันไมสนิท ดังนั้นในการดําเนินงานปที่ ๓ ขอใหพยายามเชื่อมโยงใหสนิทให
ไดจะดีมาก
๖) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นําเสนอแตกระบวนการ (Process) ไมไดนําเสนอผล ทั้งนี้
๖.๑) ถานําเสนอผลได จะดีมาก โดยเฉพาะการระบุวาผลที่ไดนั้นเสริมยุทธศาสตรและ
เสริมวิสัยทัศนอะไรบาง
๖.๒) การนําเสนอยังไมชัดเจนในเรื่องขอบขายทองถิ่นที่รับผิดชอบ วาเหตุใดจึงไปทําที่
จังหวัดสุพรรณบุรี ตองใหเหตุผลดวยและควรเนนทองถิ่นที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ เชน บางเขน
ปากเกร็ด นนทบุรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี วามหาวิทยาลัยไปบริการอยางไร
๓.๔ รายงานการวิเคราะห และการดําเนินการตามผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๗
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่
๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดพิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๗ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) และที่ประชุมมีมติวา ผลการ
ประเมินระดับดีขอใหรักษาความดีไว ผลการประเมินระดับพอใชตองปรับปรุง และผลการประเมินหรือขอเสนอแนะที่
ระบุว าควรปรับปรุงต องรีบดําเนิ นการ ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรใสใจเปนพิเศษ คือ ความพึงพอใจผูบริหาร จึ งมอบ
นโยบายให ผู บริ ห ารมหาวิ ทยาลั ย และคณบดี นํ าผลการประเมิ น ไปวิ เคราะห ประเด็ น ที่ ต องปรั บปรุ ง โดย
๑) ให วิเคราะหวาเกิดอะไรขึ้น กลาวคือ ขอมูลจริงกั บขอมูลที่คณะกรรมการติดตามฯ ได รับมานั้ นเปนอยางไร
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๒) ตองทําอยางไรตอไป โดยวิธีใด และจะแลวเสร็จเมื่อใด แลวใหนํากลับมารายงานสภามหาวิทยาลัยภายใน ๒ เดือน
โดยจัดสัมมนาภายนอกมหาวิทยาลัย ระหวางสภามหาวิทยาลัยกับผูบริหาร เพื่อพิจารณาวาควรทําอยางไรตอไปนั้น
ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเรียบรอยแลว จึงเชิญผูชวยศาสตราจารยโองการ วณิชาชีวะ ผูชวยอธิการบดี/
ผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา นําเสนอการรายงานตามมติติตางๆ ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระทีน่ ี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
อธิการบดีใหขอมูลเพิ่มเติมวา ๑) มหาวิทยาลัยพบวา ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานฯ บางประเด็นนั้น ผูใหขอมูลตอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ไมทราบขอมูลที่ชัดเจน แต
มหาวิทยาลัยก็จะนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ มาดําเนินการเพื่อการ
พัฒนาตอไป ๒) ขอสังเกตของนายผดุงชาติ สุวรรณวงศ นั้น มหาวิทยาลัยก็ตระหนักวา ภาษาอังกฤษนั้น เปน
สิ่งจําเปน แตที่เสริมภาษาอาเซียนเขามานั้นก็เพื่อใหเครื่องมือที่เปนประโยชนแกนักศึกษา ๓) การจัดกิจกรรม
สงเสริมบําเพ็ญบุญที่ประเทศอินเดีย-เนปาล นั้น จะจัดทุกป โดยคราวตอไปจะใหผูทผี่ านการอบรมวิทันตสาสมาธิได
ไปดวย และไดมอบพุทธวิชชาลัยจัดปละ ๒ รุน ๔) การทํางบประมาณของมหาวิทยาลัยนั้นจะมี Matrix เชื่อมโยง
ยุทธศาสตร กลยุทธ และเปาประสงค ๕) สิ่งที่นายกสภามหาวิทยาลัยเปนหวงคือ การสื่อสารระหวางผูบริหารกับ
ประชาคมนั้น ตามขั้นตอนแลว ไดกําหนดวาจากสภามหาวิทยาลัยจะนํ าสงคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย
แล ว คณะกรรมการบริ ห ารนํ าไปสื่ อ สารในหน ว ยงานในกรรมการบริ ห ารหน ว ยงาน เช น คณะ/วิ ทยาลั ย
กรรมการบริหารคณะ/วิทยาลัย ซึ่งประกอบดวยประธานสาขาวิชา แลวประธานสาขาวิชา ก็จะนําไปสื่อสารกับ
คณาจารยในสาขาวิชา และหรือโดยการที่หัวหนาหนวยงานประชุมบุคลากรในหนวยงาน
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ใหขอสังเกตและเสนอแนะวา ๑) รายงานมิติที่ ๒ งานวิจัยฯ ที่
นําเสนอมานั้น ยังขาดการวิเคราะห ประเมินผลที่ชัดเจน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ๒) แหลงทุนที่ระบุวาเพิ่มขึ้น
นั้นเปนแหลงทุนที่มาจากที่ใด และควรตรวจสอบวาแหลงทุนใดบางที่สถาบันอื่นไดทุนไปมากมาย แตมหาวิทยาลัยยัง
ไมเคยไดรับจากแหลงทุนนั้นเลย และจะทําอยางไรเพื่อใหไดทุนมา ๓) การวิจัยที่อําเภอชัยบาดาล และชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัยนั้น ๓.๑) ตองวิเคราะหออกมาวามีบางหรือไม ๓.๒) วิกฤติปญหาภัยพิบัติ ชุมชนขาดความรู ขาดการ
ปรับตัว มหาวิทยาลัยมีหนาที่ที่ตองใหขอเสนอแนะตอชุมชน ๓.๓) โจทยวิจัยที่ชุมชนตองการ มีไหม กลาวคือ โจทย
วิจัยมาจากมหาวิทยาลัยเอง หรือมาจากชุมชนกันแน ๓.๔) การตีพิมพนั้น ไมเห็นดวยนักที่ตองเนนการตีพิมพใน
วารสารที่มใี นระดับ Impact ควรวิเคราะหเรื่องการตีพิมพดวยวาสามารถถายทอดความรูใหกับชุมชนไดหรือไม
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ที่ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กลาวมานั้น ขอใหนําไปใช
ประโยชน และสภามหาวิ ทยาลั ยเสนอแนะให ไปหารื อกั บทุ กคณะว าข อเสนอแนะของคณะกรรมการติ ดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลฯ นั้น ถูกตองหรือไม จริงไหม แลวก็ใหรายงานมาวาทําอะไร
พลอากาศเอก นพพร จั นทวานิ ช กล าวว า เห็ นด วยกั บนายกสภามหาวิ ทยาลั ยว า ตามที่
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ นั้น ไดทําการประเมินในเรื่องของผูบริหารที่ตองอยูในเกณฑตอง
พัฒนา แตในเรื่ององคกรอยูในเกณฑดีนั้น ไมสอดคลองกัน สวนที่ตองปรับปรุงในการประเมินนั้นคืออะไร เพราะยัง
ขาดประเด็นในสวนนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลวา ไดแจงใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เปลี่ยนคําถามเปน
แบบเปดกวาง สวนที่เสนอมานั้นเปนเพราะสภามหาวิทยาลัยใหไปชวยกันคิดวาจะทํากันอยางไร มิใชใหอธิการบดีคิด
และทําคนเดียว ผูบริหารควรปรึกษากันเพื่อแกปญหาและสรางความผูกพัน
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ใหขอมูลวา
ตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยและพลอากาศเอก นพพร จันทวานิช เสนอมานั้น ไดอานรายงานของคณะกรรมการ
ติ ดตาม ตรวจสอบฯ ก็ พบว า เป นการดํ าเนิ นการอย างหยาบ คื อให ทําเครื่ องหมายลงในช องตารางที่ กําหนด
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(Check list) ถาทําครบก็ไดคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ประเด็นที่ถามวาการดําเนินการบรรลุผลหรือไม ก็ใหหนวยงาน
ทําเครื่องหมายในตารางวาบรรลุหรือไมบรรลุ หนวยงานก็ระบุวาบรรลุ ยกเวนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมซึ่งคงระบุ
ตามจริง จึงทําใหผลการประเมินการดําเนินงานขัดแยงกับผลการประเมินผูบริหาร
นายกสภามหาวิทยาลัยขอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดตระหนักประเด็นนี้เปนพิเศษ เมื่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ นําเสนอเกณฑการประเมินเพื่อพิจารณา ขอใหชวยกันตรวจสอบอยางรอบคอบ
เพราะหากคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบฯ นํ าเสนอมาแล วสภามหาวิ ทยาลั ยไม ได พิจารณาอย างละเอี ยด
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ก็นําไปดําเนินการตามที่เสนอมา ดังนั้น จึงขอใหกรรมการที่มีความรูดานการ
ประเมินไดชวยกันดูแลเรื่องนี้ดวย
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา ใหขอสังเกตวา การนําเสนอรายงานตามมิติตางๆ และเปนตาราง
นั้น ไมคอยเปนรูปธรรม จึงขอเสนอแนะใหใชขอมูลจากยุทธศาสตรและโครงการ แลววิเคราะหวาโครงการนั้นๆ
ตอบสนองวัตถุประสงค/เปาหมายของมหาวิทยาลัยหรือไม โดยตารางชอง ๒ เปนการเสนอขอมูลวา การนําผลสูการ
ปฏิบัติเปนอยางไร ตารางชอง ๓ เปนการนําเสนอขอมูลวาการตรวจสอบตรงกับ KPI หรือไม ตารางชอง ๔ เปนการ
นําเสนอขอมูลการนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนา
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ เสนอแนะวา อธิการบดีควรประชุมหัวหนาหนวยงานเพื่อสรางขอตกลง
ใหชัดเจน เชน เรื่องของการสอนเปนภาษาอังกฤษ โดยจะจัดสงใหไปอยูตางประเทศตามระยะเวลาที่กําหนดนั้น ตอง
มีขอตกลงหรือพันธสัญญาดวยวาผูที่ไดไปตางประเทศนั้นตองกลับมาปฏิบัติงานในเรื่องนัน้ กรณีนี้คือกลับมาสอน
ดานภาษาอังกฤษ ลําพังสถาบันภาษาคงทําหนวยงานเดียวไมได เพราะนักศึกษาทุกคนตองสอบภาษาอังกฤษใหผาน
ตามเกณฑ ดังนั้น จึงตองมีขอผูกพันตอกัน โดยมีความรวมมือจากทุกภาคสวนและอธิการบดีเปนผูดูแล
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร ใหขอมูลวา เมื่อแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ แลว
กรรมการตองนําเสนอแผนการประเมินทุกป แลวไปดําเนินการ จากนั้นก็ใหขอเสนอแนะจากขอมูลที่ไดรับมานี้ทุก
ภาคสวนมีสวนรวม การใหทุกภาคสวนมีสวนรวมก็มีวิธีเดียวคือใชแบบสอบถาม ซึ่งเวลาประเมินผูบริหาร ก็ให
ประเมิน ๒ ประการ คือ การบริหารบุคคล และการบริหารงาน ประเด็นสําคัญคือ ไดกําหนดน้ําหนักคะแนนอยางไร
ดังนั้ น กรณี นี้จึ งขอให รับฟงและดําเนิ นการตามขอแนะนําของคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบฯ ปตอไปก็ให
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ นําเสนอเกณฑและแผนการประเมินมาใหพิจารณาใหม
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลวา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ก็มีปญหาเชนเดียวกันกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ใหน้ําหนักคะแนนการใชงบประมาณถึงรอยละ ๔๐๕๐ ซึ่ งไม น าจะเป นประเด็ นสํ าคั ญจนต องมี คาคะแนนมากถึ งขนาดนั้ น โดยมี ขอสั งเกตว า กรรมการที่มาจาก
มหาวิทยาลัยดั้งเดิมของรัฐ ชอบใหน้ําหนักคะแนนกับการใชงบประมาณมาก เพราะไดคะแนนงาย แตผูที่มีความคิด
กาวหนาทันสมัยมักไมเห็นดวย
ศาสตราจารย สนิ ท อั กษรแก ว ให ความเห็ นว า ข อเสนอแนะต างๆ ของกรรมการติ ดตาม
ตรวจสอบฯ นั้น เปนไปดวยความบริสุทธิ์ใจ จากนั้นไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับเอกสารรายงานของมหาวิทยาลัยวา
ไมควรระบุขอมูลแยกสวนวา คณะ/วิทยาลัย ไดทําอะไร แตควรสังเคราะห เชน คณะที่จดั ใหมีพี่เลี้ยงอาจารยใหม
ไดแก คณะใด
นายกสภามหาวิ ทยาลั ยกล าววา สภามหาวิทยาลัยประสงคให ผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานฯ นี้เกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ก็ไดรายงานผลตอ
มหาวิทยาลัยอยางตรงไปตรงมาแลว ทุกปสภามหาวิทยาลัยก็จะมอบใหมหาวิทยาลัยนําไปตรวจสอบพิจารณาการ
ดําเนินการตอไป ขณะนี้ เมื่ออานรายงานที่มหาวิทยาลัยนําเสนอมา ดูเหมือนมหาวิทยาลัยกําลังปฏิเสธวา กรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบฯ ไมทราบขอมูลอยางแทจริง แตถาอานอยางพิจารณา เชน ในหนา ๒ ขอเสนอแนะวา “การ
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ประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา หากมหาวิทยาลัยพิจารณาเปนรายประเด็นแลว นํามาใชประโยชนในการ
พัฒนากระบวนการสอนของคณาจารยใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยอาจใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบเป นการเฉพาะ”
มหาวิทยาลัยตอบวา ดําเนินการแลว เมื่ออานแลวก็ตั้งคําถามวา เมื่อดําเนินการแลว มหาวิทยาลัยทราบหรือไมวาผล
การดํ าเนินการเปนอยางไร เพราะยังเพียงแคเริ่ มตนดําเนิ นการ เท าที่ทราบ ในการจัดทําเอกสารรายงานนี้ ให
หนวยงานชวยกันคิดพิจารณาวาไดดําเนินการแลวหรือไม และดําเนินการอยางไร ปตอไป คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบฯ ก็จะยังคงระบุขอเสนอแนะเช นนี้ อีก เพราะยังไมมีผลการดํ าเนิ นการ ดั งนั้น นาจะต องนํ ากลั บ ไป
ตรวจสอบกันใหม และเชิญหนวยงานมารวมตรวจสอบและพิจารณาวาควรทําอยางไร โดยควรใหหนวยงานไดจับคูกัน
วาจะทําอะไร อยางไร มิฉะนั้นก็จะตางคนตางทํา ไมเชื่อมโยงกัน แตละปญหาอธิการบดีตองเชิญประชุมผูเกี่ยวของ
และถามวาจะแกปญหาดวยวิธีใด อยางไร เมื่อทราบแลวก็แบงใหแตละหนวยงานไปทําใหกรณีนขี้ อใหนําไปวิเคราะห
แยกแยะใหชัดเจน ปรับปรุงใหม แลวนําไปใชประโยชนในการเสนอแผนงบประมาณปตอไปวาจะทําอะไร อยางไร
บางขอเสนอแนะผูตอบก็เขาใจผิด ทําใหน้ําหนักประโยชนนอยลงไป หากมีขอเสนอแนะ ก็ควรพิจารณาดําเนินการ
ตามนั้น จะสําเร็จหรือไมก็ไมขาดทุน
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กลาววา ควรรายงานสิ่งที่ดําเนินการแลวใหเปนรูปธรรม โดยระบุ
เปนชวงเวลา วา ๓ เดือนแรกไดทําอะไร ๖ เดือนทําอะไร เพราะจะเปนการรายงานลักษณะความกาวหนาของการ
ดําเนินงาน ถือวาไดดําเนินการแลวและเห็นผลเปนที่ประจักษ
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน กลาววา ในประเด็นขอ ๒ หนา ๓๑ มหาวิทยาลัยควรอางถึงกอนวาได
ทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางประเทศใดบาง และบอกเลาวาจะดําเนินการตอไป
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ถามหาวิทยาลัยสงไปทุกโครงการ ผูประเมินคงไมแนะนํามาเชนนี้
อธิ การบดี กล าวว า ข อสั งเกต/ข อเสนอแนะของคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบฯ นั้ นเป น
ประโยชนอยางยิ่ง และนอมรับทุกประการ เชน เรื่องการประเมินการสอนของอาจารย มีนโยบายใหวิทยาลัยการ
ฝ กหั ดครู ได จั ดโครงการอบรมอาจารย เกี่ ยวกั บการวั ดและประเมิ นผล มี การประเมิ นและติ ดตามอาจารย เป น
รายบุคคล มีคณะกรรมการกลางในการตรวจขอสอบจากภายนอกสาขาวิชาวาเปนไปตามมาตรฐานการออกขอสอบ
หรือไม การวิจัย การจัดทําหลักสูตรก็เชนกัน ควรมีการบูรณาการรวมกันระหวางสาขาวิชาและคณะ ซึ่งยังขาดความ
เชื่อมตอแนวคิดระหวางสาขาและคณะ ทั้งหมดนี้จะนําไปวิเคราะหและสังเคราะหตอไป
นายกสภามหาวิ ทยาลั ยกลาวว า การวิ จั ยขามศาสตร ได จัดตั้ งสํ านักงานบริการวิ ชาการและ
ฝกอบรม เพื่อใหเปนตัวกลางในการหางานวิจัยและจับคูศาสตรเพื่อมาบูรณาการรวมกัน การดําเนินการและรายงาน
เชนนี้จึงจะถือวาเปนรูปธรรม ผูบริหารตองชวยกันคิดเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยเพื่อหาทางออก หากติดขัด
อยางไรอธิการบดีก็จะไปหาทางออกให
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กลาววา ควรมีศาสตรในการประสานการหารือ ใหหนวยงาน
และอาจารยเกิดความตระหนัก เกิดความเขาใจตรงกัน เกิดความรวมมือกันใหงานดําเนินการไปไดดวยดี
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ใหนําขอสังเกตและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
และจัดทําใหมเพื่อใชในการจัดทําแผนและเสนอมาพรอมกันวาสิ่งที่จะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยนั้นจะตองทํา
อะไร ใชงบประมาณเทาใด มีการแจกแจงอยางไร
อุปนายกสภามหาวิ ทยาลั ยใหขอสั งเกตว า กรณีนี้ ให ดูแลการปฏิบั ติงานของอาจารย เป นราย
ประเด็น ทั้งนักศึกษา การสอน การวัดผล และยังมีดานคุณภาพดวย ไมไดมีการแยกแยะวาอาจารยคนใด กลุมใดที่มี
คุณภาพ
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา ใหขอสังเกตจากเอกสารรายงานที่อาจารยผูสอนใหคาระดับ
คะแนน A แกนักศึกษาทั้งหมูเรียนวาจริงหรือไม
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นายกสภามหาวิทยาลัย กลาววา กรณีนี้มหาวิทยาลัยตองตรวจสอบวาจริงหรือไม เพราะหากสอน
แลวนักศึกษาไดคาระดับคะแนน A ทั้งหมด ตองยกยองเปนครูปูชนียบุคคลที่สามารถสอนนักศึกษาทุกคนใหเกิด
ความรูความสามารถอยางดีเยี่ยม แตถาใหคาระดับคะแนน A เพราะไมอานคําตอบของนักศึกษา หรือเพราะขอสอบ
รั่ว เปนสิ่งที่ปลอยปละละเลยไมได ดังนั้นมอบคณบดีไปดําเนินการแลวนํามารายงานในสภามหาวิทยาลัยดวย
มติที่ประชุม ๑) ใหนําขอสังเกตและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาและเสนอ
มาพรอมกันวาสิ่งที่จะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยนั้นจะตองทําอะไร ใชงบประมาณเทาใด มี
การแจกแจงอยางไร ตามเอกสารรายงานการวิเคราะหและการดําเนินการตามผลการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
๒) ใหตรวจสอบกรณีที่มีอาจารยใหคาระดับคะแนน A นักศึกษาทั้งหมูเรียนเปนความจริงหรือไม
โดยมอบคณบดีไปดําเนินการแลวนํามารายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบดวย
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ไมมี
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.
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ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางลภัสรดา นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม

