๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
วันอาทิตยที่ ๕ 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. รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
๕. พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
๖. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๗. นายไพรัช อรรถกามานนท
๘. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
๙. อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

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

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

ผูลาประชุม
๑. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม
๒. รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
๓. คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
๔. รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร
๕. ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
๖. หมอมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
๗. อาจารยนภพร เชื้อขํา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา

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.
๒๔.
๒๕.
๒๖.

อาจารยดาเรศ วีระพันธ
นางนฤชล เรือนงาม
วาที่รอยเอก ชัยชาญ บํารุงศิริ
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 กิจการพิ เศษและจั ดการทรั พย สิ น มหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏราชนครินทร
รองอธิการบดีวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
เลขานุการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
รักษาการผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี/หัวหนาสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย/ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

2

เริ่มประชุมเวลา ๘.๓๐ น.

4

ระเบียบวาระการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุมและ
ดํ าเนิ น การประชุ มตามระเบี ย บวาระที่ กําหนด ซึ่ งในการประชุ ม ครั้ งนี้ เป น การร ว มพิ จ ารณาในวาระ
“ชวยกันคิด” เพื่อ “ชวยกันทํา” โดยจะใหทุกหนวยงานไดเสนอขอมูลและความคิดเห็นที่จะชวยกันพัฒนา
มหาวิทยาลัยตอไป
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ การดําเนินงานของวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน
นายกสภามหาวิทยาลัยเชิญผูชวยศาสตราจารย ศิริวัฒน สุนทโรทก ผูอํานวยการวิทยาลัย
ชัยบาดาลพิพัฒน นําเสนอขอมูลความวา วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนไดจัดตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัย ไดรับ
มอบหมายภารกิ จจากสภามหาวิ ทยาลั ยโดยมี กรอบการดํ าเนิ นการจากการประชุมสภามหาวิ ทยาลั ยในป
๒๕๕๓ และ ๒๕๕๕ โดยมีเปาหมาย ๑) เปนศูนยเรียนรูสําหรับประชาชนและนักศึกษา เนนการจัดทําศูนย
บมเพาะเพื่อเรียนรูเศรษฐกิจพอเพี ยง โดยไดไปศึกษาวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานทดแทนเพื่อนํามา
ทดลองที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน ๒) เปนศูนยเชื่อมโยงกับทองถิ่นและรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น โดยได
จัดทําแปลงขยายพืชพันธุสมุนไพร จัดทําศูนยรวบรวมภูมิปญญาชาวบาน และจัดการฝกอบรมความรูตางๆ
ระยะสั้ น ๓) เป น ศู น ย ป ฏิ บั ติ ข องนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร โดยมี โ ครงการจั ด ทํ า ศาลา
อเนกประสงคโดยใชวัสดุพื้นบาน สรางที่พักในลักษณะเรือนแถวดวยวัสดุพื้นบาน สําหรับพักไดประมาณ ๑๐๐
คน มีหองน้ํารวมจํานวนพอเพียง ทําดวยวัสดุที่คงทนและสะอาด จัดหาเต็นทสนามรองรับในกรณีที่หองพักไม
เพียงพอ ๔) เปนศูนยฝกอบรมสําหรับนักศึกษา ใหเปนคนดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ มีเมตตาตอตนเองหรือผูอื่น
จัดการเรียนรูภูมิปญญาไทย วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น และเพื่อเปนศูนยบมเพาะสําหรับวิทยาลัยการฝกหัดครู
รองศาสตราจารย ช ว งโชติ พั น ธุ เ วช ผู อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย นานาชาติ พ ระนคร ให
ขอเสนอแนะวา ๑) ควรกําหนดยุทธศาสตรหรือจุดเนนเรื่องศูนยศึกษาวิจัยทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
ตามแนวพระราชดําริ เพื่อเปนแหลงเรียนรูของสาขาวิชาตางๆ โดยเฉพาะสาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต
โดยจัดทําเปนแปลงปลูกพืชสมุนไพร ๒) หากจะจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตรตอไป ตองปรับให
ทันสมัย โดยปรับเปนเกษตรอินทรียตามแนวพระราชดําริ ก็จะตอบสนองพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สาขาวิชาชีววิทยาและสาขาวิชาสิ่งแวดลอม ก็จะไดศึกษาในสวนนี้ดวย และหากคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเปดสาขาวิชาพลังงาน วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนก็จะเปนแหลงเรียนรู เปนหองปฏิบัติการไดดี แต
คณบดีและคณาจารยตามสาขาวิ ชานั้นๆ ตองไปดูแลและมหาวิ ทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อการ
ขับเคลื่อนดวย
พลอากาศเอก นพพร จั น ทวานิช กล าวว า ผู อํานวยการวิ ทยาลัย ชั ย บาดาลพิ พัฒ น ต อง
รับผิดชอบหลายดานและทํางานหนัก มหาวิทยาลัยควรใชโอกาสใหวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนเปนตัวอยางที่ดี
แกชุมชนเพื่อการพัฒนาทองถิ่น โดยเฉพาะการแกปญหาดานยาเสพติด การใชพื้นที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน
สามารถใชเปนแหลงผลิตพลังงานไฟฟา เปนแปลงปลูกพืชสมุนไพร เพื่อนําสมุนไพรไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
ตางๆ เปนตัวอยางใหชุมชนสามารถนําไปพัฒนาตอได โดยวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนเปนแหลงเผยแพรและ
บริการวิชาการใหกับทองถิน่ ทั้งทางดานการตรวจสอบคุณภาพพืชไร มีการควบคุมคุณภาพโดยประทับตราการ
รับรองของมหาวิทยาลัยเพื่อสรางความนาเชื่อถือ
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอสังเกตใน
ประเด็นตางๆ ดังนี้ กลาววา ๑) ดานความมีศักยภาพของวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนในการดําเนินการจาก
ปญหาที่เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยควรตระหนักวาไดชวยเหลืออะไรไดบางดังที่ผูอํานวยการวิทยาลัยชัยบาดาล
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พิ พั ฒ น ไ ด ร ายงานมา ๒) ด า นการประสานคณะต า งๆ เมื่ อ ให วิ ท ยาลั ย ชั ย บาดาลพิ พั ฒ น เ ป น ศู น ย ฝ ก
ประสบการณ สํ าหรั บ นั ก ศึ กษา ๓) ด านการพั ฒ นาวิ ทยาลั ย ชั ย บาดาลพิ พัฒ น เ พื่ อรองรั บ เรื่ องต างๆ ของ
มหาวิทยาลัย เชน การจัดคายพุทธบุตร คายลูกเสือ เปนตน ทั้งหมดนี้เพื่อใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด
ศาสตราจารย ฐาปนา บุ ญหลา กรรมการสภามหาวิ ทยาลัย ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ให ความเห็ น ว า
วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนควรใชแผนปฏิบัติการและรูปแบบการพัฒนาของมหาวิทยาลัยซึ่งจะชัดเจนและเกิด
ประโยชนมากขึ้น เพราะแผนปฏิบัติการที่จะตอบสนองภารกิจทั้ง ๖ ดาน จะชวยใหการดําเนินการคลองตัว
และเปนรูปธรรมมากขึ้น และวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนสามารถเปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ และเปนแหลงฝกประสบการณและฝกอบรมใหกับนักศึกษาสาขาวิชาตางๆ ได
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล า วว า สํ า หรั บ วิ ท ยาลั ย ชั ย บาดาลพิ พั ฒ น นี้ ไ ด มี ก ารหารื อ กั น
หลายครั้ง และเล็งเห็น วาวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนสามารถจัดหารายไดได แตเนื่องจากผูอํานวยการเปน
นักวิชาการ และระเบียบการบริหารงานวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนยังไมมี ซึ่งถึงเวลาแลวที่จะตองมี จึงควร
ตองออกแบบการบริหารจัดการเปนรูปคณะ คลายองคการบริหารสวนตําบล องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มี
ผูบริหาร ๓ คน คนที่หนึ่งวางแผนการใชงบประมาณใหเกิดประโยชน คนที่สองหางบประมาณ คนที่สาม
บริหารจัดการเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับสองคนแรก เพราะหากวิทยาลัยยื่นขอเสนอแนะโครงการวิจัยการ
แกปญหาภัยแลงของจังหวัดลพบุรี ตามที่ผูอํานวยการใหขอมูลมา เรื่องนี้เปนเรื่องของการบริหารจัดการน้ําซึ่ง
ควรจักทําเปนงานวิจัยและขอทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ซึ่งคาดวา หากขอ
ไป คงจะได รั บ การสนั บ สนุ น ในการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง นี้ สภามหาวิ ท ยาลั ย ได อ นุ มั ติ แ ต ง ตั้ ง
ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการและฝกอบรม และมหาวิทยาลัยยังมีศูนยบมเพาะวิสาหกิจ ซึ่งมีผูจัดการที่มี
ความสามารถในการจั ดหารายได จึงขอใหอธิการบดีดําเนิน การให ผูอํานวยการสํานักบริการวิ ชาการและ
ฝกอบรมและผูจัดการศูนยบมเพาะวิสาหกิจไปศึกษาพื้นที่ที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน และคิดหาวิธีการหา
รายได เพื่อใหวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนควรมีรายไดพอเลี้ยงตนเองโดยไมตองรองบประมาณ ทั้งนี้ โดยใหยืม
เงินไปดําเนินการนอกเหนือจากงบประมาณที่ไดรับตามปกติ และใหทําแผนการใชงบประมาณเงินยืมเพื่อสราง
รายได แลวนํามาคืนภายใน ๕ ป หรือ ๑๐ ป เหมือนเชนวิทยาลัยนานาชาติพระนคร การจัดประชุมหารือกันก็
ให ไ ปประชุ ม ที่ วิ ท ยาลั ย ชั ย บาดาลพิ พั ฒ น ไม ใ ห ป ระชุ ม ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให ม องเห็ น ภาพและลู ท าง
อีกกิจกรรมหนึ่งที่จะทําคือ เปดศูนยฝกอบรมความเปนครู ทางดานคุณธรรม จริยธรรม การสอน ทักษะชีวิต
สรางคนที่มีความเปนครูใหเปนครู มิใชสรางคนวางงานใหเปนครู ถาทําไดก็จะสรางชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัย
ดวย โดยใหวิทยาลัยการฝกหัดครูจัดสงนักศึกษาไปฝกอบรมและจายคาใชจายตางๆ ใหวิทยาลัยชัยบาดาล
พิพัฒนมีรายได ระเบียบการบริหารงานนีน้ ายกสภามหาวิทยาลัยจะนําไปดําเนินการให ถาทําไดก็จะมีเงินสวน
หนึ่งไปดําเนินการแกปญหาความขาดแคลน ทั้งนี้ โดยมีขอสังเกตวา อําเภอบานฉางที่จัดประชุมครั้งนี้เปนทะเล
ยังหารายไดจากการเปนสถานที่พักตากอากาศได ที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนเปนภูเขา ก็มีลูทางทําได แตตอง
เปลี่ยนระบบการบริหารงาน
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ใหขอมูล
วา ผูอํานวยการวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนไดริเริ่มโครงการตางๆ มาพอสมควร ดังนั้น จึงขอใหหนวยงานตางๆ
จัดงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อทํากิจกรรมที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนดวย
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอเสนอแนะวา เมื่อ
ดําเนินการทุกอยางชัดเจน ขอใหเนนใหชุมชนเขมแข็งดวย
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ทุกอยางจะบูรณาการดวยกันอยูแลว เชน การหามคนตัด
อ อ ยโดยใช วิ ธี เ ผา หากใช วิ ธี ห า มก็ ค งไม มี ใ ครสนใจทํ า ตาม เพราะฉะนั้ น ก็ ส ง ป ญ หาให ค ณะเทคโนโลยี
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อุตสาหกรรมทําโครงการขอทุนจากกระทรวงที่เกี่ยวของเพื่อศึกษาวิจัยสรางเครื่องมือชวยชุมชน ปญหาสําคัญ
คื อ เรื่ อ งน้ํ า กรณี ก ารสู บ น้ํ า บาดาลซึ่ ง กรมทรั พ ยากรธรณี ดู แ ลอยู แต ไ ม ส ามารถดํ า เนิ น การใดๆ ได นั้ น
มหาวิทยาลัยจะชวยอยางไรไดบาง เพื่อกระตุนใหหนวยงานที่ดูแลอยูตื่นตัว แลวก็แปลงปญญาใหเปนเงิน
ปญญาที่จะชวยแกปญหา โดยตองจับคูกันระหวางบุคคลที่มีปญญาแกไขปญหา และผูมปี ญญาในการหารายได
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา เสนอแนะวา ควรใหหารายไดกอน แลวจึงคอยชวยเหลือผูอื่น
โดยเสนอใหปลูกอินทผาลัม และถั่วดาวอินคา โดยยืมเงินมหาวิทยาลัยมาลงทุน
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลกรณีตัวอยางในมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งที่หนวยงานไดยืมเงิน
มหาวิทยาลัยไปลงทุนโดยมหาวิทยาลัยก็มิไดคิดดอกเบี้ย แตเมื่อมีรายไดกลับไมสงคืนเงิน แตนําไปดําเนินการ
อื่นๆ ตอไป เพราะมองวาทุกอยางก็เปนของมหาวิทยาลัยอยูแลว ซึ่งไมถูกตอง
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา ใหขอมูลวา ควรเพิ่มโครงการจัดทําสวนปฏิบัติธรรม แนะนํา
ใหผูอํานวยการวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนไปศึกษารีสอรทสวนพรพนา จังหวัดลําพูน ที่เจาของเคยจัดทําเปน
รีสอรทสําหรับเปนที่พักนักทองเที่ยว แตประสบปญ หาขาดทุน จึงไดดัดแปลงเปนสวนปฏิบัติธรรม โดยได
นิมนตครูบานอย ศรีวิชัย มาเปนวิทยากรในการฝกอบรม ซึ่งทําใหรีสอรทนี้มีรายไดทั้งจากที่พักและการขาย
สินคา ภายในระยะเวลา ๘ ป ไดรายไดประมาณ ๑๐ กวาลานบาท วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนมีภูมิทัศนที่
สวยงามอยูแลวสามารถดัดแปลงไปดําเนินการเชนนี้ได ทั้งนี้ ยินดีชวยเหลือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ขณะนี้ รอดูความคืบหนาของวิทยาลัยนานาชาติพระนครซึ่ง
เปนหนวยงานบุกเบิก นอกจากนี้ก็ยังมีโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ที่ไดออกขอบังคับใหนําไปใชสักระยะหนึ่งกอน
หากมีปญหาประการใด ก็ขอใหรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ จะไดปรับแกไดทันที อยาปลอยปญหาทิ้งไว
นานจะแกไขยาก
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการใหวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนเปนหนวยงานภายในที่สามารถจัดหารายไดของ
หนวยงานเอง โดย
๑) นายกสภามหาวิทยาลัยจะจัดทํารางระเบียบบริหารงานใหวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนตอไป
๒) ใหอธิการบดีดําเนินการใหผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการและฝกอบรมและผูจัดการ
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจไปศึกษาพื้นที่ที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน และคิดหาวิธีการหารายได
เพื่อใหวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนควรมีรายไดพอเลี้ยงตนเองโดยไมตองรองบประมาณ เชน
เปดศูนยฝกอบรมความเปนครู การจัดทําสถานที่พักตากอากาศ การจัดใหเปนแหลงวิจัยเรื่อง
การบริหารจัดการน้ํา พืชสมุนไพร และภูมิปญญาทองถิ่น
๓) ในการจัดประชุมหารือกันก็ใหไปประชุมที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน เพื่อใหสามารถเห็น
ภาพและแนวทางการดําเนินงานจากสถานที่จริง
๓.๒ “ชวยกันคิด” เพื่อ “ชวยกันทํา”
นายกสภามหาวิทยาลัยเชิญหัวหนาหนวยงานนําเสนอแนวทางในการพัฒนาตามลําดับ
ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนําเสนอขอมูล
ความวา ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของคณะ ดังนี้ ๑) จํานวนนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประสบปญหาจํานวนนักศึกษาบางสาขาวิชานอย จึงศึกษาปญหาวาจะทําอยางไรใหนักศึกษาสนใจที่จะเรียน
วิ ท ยาศาสตร ม ากขึ้ น จึ ง ได จั ด กิ จ กรรมแนะแนวการศึ ก ษาต อ ให กั บ นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นบริ เ วณรอบๆ
มหาวิทยาลัยและใกลเคียง จํานวน ๑๖ โรงเรียน นักเรียนประมาณ ๑,๕๙๐ คน ไดแนะนํามหาวิทยาลัย คณะ
สาขาวิชา วา กิจ กรรมการเรีย นรูมีอะไรบาง เมื่อสํ าเร็จ การศึกษาแล วจะประกอบอาชีพอะไรบาง รวมถึ ง
แนะนําศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จเพื่อสรางแรงบันดาลใจ มีนักเรียนยื่นความจํานงที่จะเรียน ๔๓๑ คน
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คณะไดติดตามสื่อสารความคืบหนาอยูตลอด แตมีนักเรียนที่มาเรียนจริงๆ อยูที่ ๓๑ คน จึงไดประสานสื่อสาร
ติดตามวานักศึกษาอีก ๔๐๐ คนนั้นไปศึกษาตอกันที่ใดบาง สวนหนึ่งเปนนักเรียนตางจังหวัด ผูปกครองไมกลา
ใหมาเรียนที่กรุงเทพฯ เพราะเปนหวงเรื่องความปลอดภัย สวนนักเรียนที่มาเรียนจริงๆ ใหเหตุผลวาเพราะพอ
แม พี่ เคยมาเรียนที่นี่ ซึ่งคณะก็คิดวามากี่คนก็ไมเปนไร แตจะดูแลอยางไรใหเกิดความรักและภูมิใจที่จะเรียน
อย า งมี ค วามสุ ข จึ ง เตรี ย มกิ จ กรรมต า งๆ เช น เตรี ย มพื้ น ฐานทางด า นภาษาอั ง กฤษ ๒) เนื่ อ งจากคณะ
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ต อ งดู แ ลศู น ย วิ ท ยาศาสตร แ ละวิ ท ยาศาสตร ป ระยุ ก ต ด ว ย เจ า หน า ที่ ดู แ ล
หองปฏิบัติการไมเพียงพอ ปจจุบันมีเพียงคนเดียวแตตองดูแลหองปฏิบัติการถึง ๔ ชั้น ซึ่งจะขอมหาวิทยาลัย
เพื่ อเพิ่ มอั ตรา ๓) การวิ จั ย ของคณะวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี อาจารย รุ น ใหม มีการวิ จั ย อยางต อเนื่ อง
หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก แตก็ประสบปญหาเรื่องพื้นที่วิจัย เพราะหองปฏิบัติการที่คณะ สวน
ใหญก็ใชเปนหองเรียนดวย จึงตองใชหองปฏิบัติการในเวลาที่นอกเหนือจากการเรียน เมื่อปที่ผานมาไดขอ
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยไปตอเติมบริเวณดาดฟาของอาคารเพื่อใชเปนหองปฏิบัติการซึ่งยังขาดในเรื่อง
อุ ป กรณ เกี่ ย วกั บ การวิ จั ย คณะได ป ระสานกั บ ศู น ย ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพในประเทศไทยโดย
ศาสตราจารย ดร.วิสุทธิ์ ใบไม ซึ่งไดมาใชพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในการจัดประชุมและมีคณาจารยของคณะสวน
หนึ่งรวมในทีมวิจัยนี้ดวย ศาสตราจารย ดร.วิสุทธิ์ ใบไม ไดใหขอเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมี
พื้นที่ตั้งอยูในใจกลางเมือง ควรจะตั้งเปนศูนยความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อใหบริการนักวิจัย ซึ่งอยูระหวาง
การประสานงานจัดตั้ง คาดวาจะเปดดําเนินการไดในปหนา ๓) การบริการวิชาการ คณะไดดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง มีการออกแบบการบริการวิชาการในทุกระดับ ตั้งแตระดับนักเรียน ประชาชน ผูสูงอายุ มีการจัด
อบรมใหความรูแ กครูที่สอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สวนภารกิจหลักก็ดําเนินการไปตามปกติ การจัดสรร
งบประมาณเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรอาจมีขอจํากัดอยูบาง เพราะไดรับงบประมาณจํากัด
แตก็ไดใชงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพื่อสรางอาชีพใหกับ
ประชาชน ทั้งจากสาขาวิชาเกษตรศาสตร และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร ซึ่งไดมอบหมายใหสาขาวิชาออกแบบ
หลักสูตรอบรมเพื่อรวบรวมสงใหสํานักงานบริการวิชาการและฝกอบรม
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา จะขัดของหรือไมถาจะดําเนินการตามที่รายงานมารวมกับ
สํานักงานบริการวิชาการและฝกอบรม คณะก็ดําเนินการดานวิชาการแลวแบงรายไดกัน เพราะคณะจะคิดเกง
แตหารายไดไมได สํานักงานบริการวิชาการฯ อาจจะมีรายไดเพียงพอที่จะจัดหาบุคลากรใหได
ผู ช ว ยศาสตราจารย อัญชลี ไสยวรรณ คณบดี วิ ทยาลั ย การฝ กหั ด ครู รายงานว า ป ญหา
ปจจุบันของวิทยาลัยการฝกหัดครูคือ ๑) อาจารยประจําหลักสูตรสังกัดคณะอื่นไมสามารถดูแลนั กศึกษาได
เต็มที่ การผลิตครูสําคัญมากที่อาจารยประจําหลักสูตรทั้ง ๕ ทานจะตองปฏิบัติงานใหเต็มที่ นักศึกษาตอง
ไดรับการดูแลเปนอยางดี เขมขน ทําใหภาระตกอยูที่อาจารยวิทยาลัยการฝกหัดครู ๒) วิทยาลัยการฝกหัดครู
ยังขาดอาจารยประจําอยู อาจารยประจําหลักสูตรบางทานเปนอาจารยที่มีสัญญาจาง แตไมไดมาปฏิบัติการ
สอน ภาระงานจึ ง มาตกอยู กั บ อาจารย ป ระจํ า ที่ เ หลื อ ๓) อาคารวิ ทยาลั ย การฝ ก หั ด ครู มี ห อ งเรี ย นน อ ย
หองปฏิบัติการไมเพียงพอ หองพักอาจารยไมเพียงพอ ๔) การไดมาซึ่งอาจารยที่จะมาเปนครูของครู บางคนก็
ไมตรงสาขา บางคนก็มีศักยภาพไม เพียงพอ ๕) อาจารยใหมต องไดรั บการพั ฒนา ขาดสถานที่ฝกอาจารย
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ก็ไมเปดใหอาจารยใหมเขาไปทดลองวิชาการอยางเต็มที่ ๖) โครงการพัฒนาอาจารย
ใหมตองดําเนินการอยางเรงดวน เพื่อถายทอดประสบการณจากอาจารยเกาสูอาจารยใหม ๗) มีผูสมัครสอบ
เขาวิทยาลัยการฝกหัดครูเปนจํานวนครึ่งหนึ่งของผูสมัครเขาเรียนของมหาวิทยาลัยทั้งหมด แตไมสามารถขยาย
ชั้นเรียนไดเนื่องจากขอจํากัดเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู เรื่องการบริการวิชาการนั้น วิทยาลัยการฝกหัดครู
ไดรับความไววางใจจากคุรุสภาใหเปนศู นยพัฒนาครู ๙ มาตรฐาน โดยคุรุสภาเห็นวาวิทยาลัยการฝกหัดครู
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เหมาะสมที่จะเปนตัวอยางใหกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ และยังเปนหนวยที่ใหญที่สุด
ในประเทศที่ผลิตครูใหกับคุรุสภา นอกจากนี้ยังมีโครงการบริการวิชาการ การพัฒนาครูโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน วิ ทยาลั ย การฝกหัด ครูเ ป นเจาภาพพั ฒนาครู โรงเรี ยนตํ ารวจตระเวนชายแดนให กับกลุมราชภั ฏ
๔ แหง ซึ่งไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลวและไดรับความพึงพอใจจากหนวยงานที่เกี่ยวของ วิทยาลัยการฝกหัดครู
ไดรับเชิญจากสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาในการพัฒนาครูแบบพี่เลี้ยง ขณะนี้อยูระหวางการ
ดําเนินการ การบริการวิชาการสาขาวิชาตางๆ ไดดําเนินการกันอยางเต็มที่ โดยนํานักศึกษาเขาไปบริการ
วิชาการยังโรงเรียนตางๆ โดยมีเงื่อนไขวาจะตองมีหนังสือรับรองการนําไปใชประโยชน การพัฒนาอาจารย
เกี่ยวกับงานวิจัย เปนเรื่องที่ตองขั บเคลื่อนอยางเรงดวน อาจารยใหมบางคนมีศักยภาพสูง อยูระหวางการ
นําเสนองานวิจัยในระดับนานาชาติ การพัฒนาการวิจัยตองดําเนินการอยางเขมขน ซึ่งจะเปนในลักษณะการ
สรางองคความรู การพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งตระหนักวาอาจารยใหมตองไดรับการพัฒนาเรื่องโจทยการวิจัย
สําหรับการนํากลุมราชภัฏที่ผลิตครูทั้งหมด ๔๐ แหง เขารวมโครงการปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู ขณะนี้ได
นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการคณบดีครุศาสตร/ศึกษาศาสตรกลุมราชภัฏเพื่อเสนอตอรัฐบาลเรียบรอย
แลว สิ่งที่จะดําเนินการตอไปคือโครงการพัฒนาครูใหกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เหลานี้
เปนสิ่งที่วิทยาลัยการฝกหัดครูไดดําเนินการอยู การพัฒนานักศึกษาก็ไดดําเนินการอยางเขมขน การสราง
จิตสํานึกซึ่งไดรับความรวมมือจากคณาจารยวิทยาลัยการฝกหัดครูเปนอยางดี และยังดําเนินการสรางความ
เปนเลิศของการฝกหัดครูโดยพิจารณาวาหลักสูตรของวิทยาลัยการฝกหัดครูจะเปนรูปแบบใดในอนาคต
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ทีอ่ าจารยประจําหลักสูตรไมไดทุมเทใหนั้นเปนเพราะเหตุใด
ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ กลาววา อาจารยตระหนักเพียงวามีหนาที่สอน และ
การประเมิผลการปฏิบัติงานวิทยาลัยการฝกหัดครูก็มิไดมีสวนรวมในการประเมินอาจารยผูนั้น เพราะเปน
อํานาจหนาที่ของคณะตนสังกัด นักศึกษาครูตองไดรับการดูแลอยางจริงจัง การเรียนการสอนนักศึกษาครูมิใช
แคในชั่วโมงเรียนเทานั้น เวลาอื่นๆ กิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ก็มี แตอาจารยก็จะไมมีเวลามาดูแลในสวนนี้
เพราะตองไปทํางานยังคณะตนสังกัด
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา แสดงวาวิทยาลัยการฝกหัดครูเปดหลักสูตรทั้งที่ยังไม
พรอม แตรายงานสภามหาวิทยาลัยวามีความพรอม เพราะตองใชอาจารยจากคณะอื่น สภามหาวิทยาลัยจะ
ถามทุกครั้งวาอาจารยประจําหลักสูตรครบหรือไม ก็จะไดรับคําตอบวาครบ แตเปนการไปยืมอาจารยจากคณะ
อื่นมา
ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ กลาววา ในการดําเนินงานของของคณบดีก็ตองการให
มีอาจารยประจําหลักสูตรที่เปนอาจารยของวิทยาลัยการฝกหัดครูครบ ๕ คน แตเมื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยก็จะ
ไดรับคําตอบวาสามารถนําอาจารยจากคณะอื่นๆ มารวมเสริมสรางศักยภาพได เปนการบูรณาการรวมกัน แต
เมื่อดําเนินการแลวก็เกิดปญหาเชนนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นวา ดังนี้จึงควรปดหลักสูตรนั้นกอนจนกวาอาจารยประจํา
หลักสูตรจะครบ
ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ ใหขอมูลเพิ่มเติมวา หลักสูตรบางหลักสูตรที่ตองใช
อาจารย ร วมกั น นั้น เปน เงื่ อนไขของคุรุ ส ภา เช น สาขาวิ ชาชี ว วิทยา วิ ช าเอกถาวิ ทยาลั ยการฝกหั ด ครู ไม มี
อาจารย ตองมาเรียนที่คณะวิทยาศาสตรฯ อาจารยคณะวิทยาศาสตรฯ จะเปนผูสอนหลัก อาจจะมีปญหาดาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพราะคณะจะเปนผูรับผิดชอบหลัก และใหรายงานมาวาไปสอนที่คณะใดก็ให
รายงานมาดวย ปจจุบันเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาจะชวยใหชัดเจนขึ้น แบงเปน ๒ ระดับ ๑) อยู
หลักสูตรใด พิจารณาตามหลักสูตรนั้น นั่นคือการประเมินหลักสูตร ๒) การประเมินระดับคณะ หากอยูคณะ
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วิทยาศาสตรฯ แตไปสอนวิทยาลัยการฝกหัดครู ผลงานตองไปอยูที่วิทยาลัยการฝกหัดครู แตเกณฑใหมไมวาจะ
ไปสอนทีใ่ ดก็ตามตองดึงมาเปนผลงานของคณะตนสังกัด
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล า วว า หากเป ด หลั ก สู ต รครู วิ ท ยาศาสตร จะต อ งมี ส าขาวิ ช า
วิทยาศาสตร แทนที่วิทยาลัยการฝกหัดครูจะตองสรางเองทั้งหมด เมื่อนักศึกษาเรียนสาขาวิชาใดก็ใหไปเรียนที่
สาขาวิชานั้นๆ วิทยาลัยการฝกหัดครูก็ไมตองมีสาขาวิชานั้นๆ มีอาจารยเพียงคนเดียวที่เปนคนติดตาม อาจจะ
ประหยัดคนลงได ทางคณะก็มาเปดหลักสูตรของตนเองทีม่ ีอาจารยประจําหลักสูตรครบ
ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ กลาววา การบมเพาะนักศึกษานั้น มิใชเพียงแคไปเรียน
แตตองดูแลในเรื่องกิจกรรมอื่นๆ อาจารยที่ปรึกษาตองดูแลอยางใกลชิด เพื่อสรางคุณลักษณะความเปนครู
อาจารยเองก็ยังมีหนาที่นิเทศ ปญหาที่พบยังมีเรื่องการเชิญประชุมอาจารยก็มาประชุมเพียงเฉพาะอาจารยที่
สังกัดวิทยาลัยการฝกหัดครู ทําใหการบมเพาะนักศึกษารวมกันนั้นทําไดไมเต็มที่
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา เหตุใดอาจารยวิทยาลัยการฝกหัดครูจึงไมบมเพาะ
นักศึกษาเอง เพราะอาจารยคณะอื่นๆ ไมมีความรูดานการบมเพาะนักศึกษา จะมีวิธีการบริหารจัดการใหใช
อาจารยที่นอยที่สุดใหเกิดประสิทธิภาพที่สุดในความรับผิดชอบของแตละคณะ
ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ กลาววา ภาระงานนิเทศนักศึกษาตองไปนิเทศหลาย
ครั้งตอนักศึกษา ๑ คน เมื่อขอความรวมมือจากคณะที่เกี่ยวของก็ไดรับแจงวาอาจารยก็ไปนิเทศนักศึกษาคณะ
ของตนเองเหมือนกัน จึงควรวางแผนกันใหดี
ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ ใหขอมูล ถามีชั่วโมงพอ อาจารยก็ใหความรวมมือโดย
ดี เพราะถือวานักศึกษาคือนักศึกษาของคณะเหมือนกัน แมกระทั่งกิจกรรมทางวิทยาศาสตร ก็ใหนักศึกษาทั้ง
สองหลักสูตร ทั้ง ค.บ. และ วท.บ. เขารวมกิจกรรมรวมกันตลอด กิจกรรมนอกเหนือรายวิชาปกติจะเปนสิ่งที่
หลอหลอมความเปนครูไดดียิ่งขึ้น
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รองอธิการบดี กลาววา มหาวิทยาลัยไดสื่อสารความ
เขาใจและชวยในการปฏิบัติตามศาสตรแตละสาขาวิชา นักศึกษาก็ตองไปเรียนยังคณะตางๆ เหลานี้ เชน คณะ
วิทยาศาสตรฯ ก็จะบมเพาะทั้งความเปนครู และความเปนนักวิทยาศาสตรไปดวยในตัว
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เพราะเหตุใดจึงไมยกใหคณะวิทยาศาสตรฯ ไปบมเพาะและ
นิเทศ วิทยาลั ยการฝกหั ดครู ก็ไมต องไปดูแลในส วนนั้ น แคคอยดูในภาพกวางๆ ในสามปแรกอาจจะเรีย น
วิทยาศาสตรใหเขมเปนหนาที่ของคณะวิทยาศาสตร สองปหลังก็มาเรียนครูใหเขมก็เปนหนาที่ของวิทยาลัยการ
ฝกหัดครู
ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ กลาววา ปญหาอาจารยที่เปนอาจารยในกลุมวิชาชีพ
ครูนั้น มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหเปนอาจารยประจําหลักสูตรหมด ไมมีอาจารยกลุมวิชาชีพครู ทําใหขาดใน
สวนนี้ไป
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล า วว า คณบดี จ ะต อ งไปดํ า เนิ น การบริ ห ารงานในส ว นนี้
มหาวิทยาลัยคงดําเนินการอะไรใหไมได แตขอเสนอแนะขางตนไมนาจะขัดกับคุรุสภา ที่สามปแรกใหเขมใน
วิชาหลัก สวนสองปหลังใหมาเขมในวิทยาลัยการฝกหัดครู
ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ กลาววา เกณฑมาตรฐานคุรุสภาที่มากํากับอีกเรื่อง
หนึ่งคือการบมเพาะความเปนครูที่ตองดูแลวามีกิจกรรมที่มิใชกจิ กรรมในหลักสูตรอะไรบาง ตองดูแลโดยตลอด
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เมื่อถึงเวลาก็นํามาอบรมที่วิทยาลัยการฝกหัดครู หาก
ดําเนินการไดเชนนั้นก็อาจจะลดจํานวนอาจารยในสาขาวิชาหลักและไปเพิ่มอาจารยในสาขาวิชาชีพครูได
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อธิการบดีกลาววา หากคิดวาหลักสูตรตองมีอาจารยประจํา ๕ คน ไมสามารถไปทํางานอื่นได
เลยนั้นเปนเรื่องที่สมมติขึ้น ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอน วิชาหลักก็ใหอยูในคณะที่จัดการเรียนการ
สอนแตละสาขาวิชานั้น สวนวิชาชีพครูก็ใหอยูที่วิทยาลัยการฝกหัดครู การประเมินก็ตองหารือกันระหวางคณะ
เป น เรื่ องการบริ ห ารการจั ด การ เป น การบู ร ณาการการสร างสรรค ร ว มกั น อย างไรก็ ต าม จะรั บ เรื่ องนี้ ไป
พิจารณาบริหารจัดการเพื่อบริหารทรัพยากรตางๆ ใหการดําเนินงานกาวหนาไดอยางดี
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ยังมีเรื่องโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ที่ยังไมไดรับความรวมมือ ซึ่ง
ปจจุบันโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เปนหองปฏิบัติการของวิทยาลัยการฝกหัดครู ภารกิจทั้งหมดอยูที่คณบดี เพราะ
สภามหาวิทยาลัย ใหผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เปนรองคณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู ปญหาที่กลาววา
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ไมใหความรวมมือ แสดงวาคณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครูไมทําตามบทบาทอํานาจหนาที่
ของคณบดีตองศึกษาขอบังคับใหม เพราะเมื่อเปดชองทางใหแลวก็ตองหารือกันระหวางคณบดีวิทยาลัยการ
ฝกหัดครู กับรองคณบดีที่ดูแลโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เพื่อใหโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เปนหองปฏิบัติการดาน
วิชาชีพครู
ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ ใหขอมูล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยไดใหแนวทางการ
สรางความเปนเลิศของการฝกหัดครู ซึ่งไดนํามาวิเคราะหและดําเนินการในรูปแบบของการผลิตครูวาควรเปน
รูปแบบใด จะเรงดําเนินการใหเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
อธิการบดีกลาววา ตามทีร่ ายงานวาจะใชโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เปนที่ฝกงานของอาจารยใหม
ของวิทยาลัยการฝกหัดครูนั้น ใหพิจารณาใหดี ปจจุบันคณะวิทยาการจัดการไดทําความรวมมือกับบริษัท ซีพี
ออลล โดยอาจารยชินวงศ ศรีงาม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารยกฤชนนท บึงไกร ไดไปฝกงาน
เปนพนักงานเซเวนอีเลฟเวนเพื่อฝกประสบการณวิชาชีพ เหลานี้เปนสิ่งที่สรางสรรค เชนเดียวกับการที่จะให
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เปนที่ฝกประสบการณวิชาชีพนั้น ตองสรางแนวคิดใหอาจารยใหมเพราะโรงเรียนมัธยม
สาธิตนั้นตองฟูมฟกนักเรียนอยางดี อาจารยใหมที่เขามาอาจจะเปนปญหาใหกับโรงเรียนมัธยมสาธิตได ทั้งนี้มี
ความเห็นวาอาจารยที่จะสอนในวิทยาลัยการฝกหัดครูไดควรสอนในระดับประถมและมัธยมมากอน
อาจารยพีลาภ วงษพานิช ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ กลาววา โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
ไมเคยจํากัดเรื่องการใหมหาวิทยาลัยใชเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพของทุกคณะ แตละหนวยงานก็มี
บริบทของตัวเอง และตลอดระยะเวลา ๑๔ ปที่ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการฝายวิชาการของโรงเรียนมัธยม
สาธิตฯ พบเพียงครั้งเดียวที่อาจารยเขาไปทําวิจัยเกี่ยวกับคณิตศาสตร และยังมีอาจารยที่มาทําวิจัยในระดับ
ปริญญาเอก แตไมมีอาจารยจากวิทยาลัยการฝกหัดครูลงไปทําวิจัยเลย ปจจุบันอาจารยโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
เปน อาจารยป ระจําหลักสูต รในวิทยาลัย การฝกหัด ครูถึง ๑๑ หลั กสู ตร ๑๑ คน ขณะเดี ยวกันก็ มาสอนใน
วิทยาลัยการฝกหัดครูซึ่งไมใชวิชาเกี่ยวกับการสอน แตเปนวิชาหลัก ๖ วิชา และยังเปนอาจารยนิเทศกดวย
ฉะนั้นโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ กลับเปนฝายที่ชวยเหลือวิทยาลัยการฝกหัดครู ไมใชไมใหความรวมมือ แตให
ความรวมมือในศักยภาพและบริบทที่โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มีอยู แตขณะเดียวกันก็ตองมีสนับสนุนซึ่งกันและ
กัน มิใชฝายใดฝายหนึ่งรับประโยชนเพียงอยางเดียว โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เปนหนวยงานเล็กๆ ที่มักจะถูก
มองขามเสมอ แตพรอมรับนโยบายทุกนโยบายของมหาวิทยาลัย แตก็ควรใหไดรับประโยชนซึ่งกันและกัน
รองศาสตราจารยชวงโชติ พันธุเวช ใหขอเสนอแนะวา ๑) จากการเปนประธานอนุกรรมการ
พัฒนาครู ตามนโยบายการปฏิรูปและการผลิตพัฒนาครูของกระทรวงศึกษาธิการ ขณะยังไมทราบวาวิทยาลัย
การฝกหัดครูจะไดรับการคัดเลือกใหผลิตครูในป ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ หรือไม และตอไปนี้คณะครุศาสตรที่
ได รั บ อนุ ญ าตให ผ ลิ ต ครู ไ ด นั้ น ต อ งผ า นเกณฑ ก ารคั ด เลื อ กจากคณะครุ ศ าสตร ทั้ ง ๑๐๓ แห ง อาจจะมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจํานวนไมถึง ๑๐ แหง ดังนั้นที่คิดกันอยูไปเปนไปในทิศทางเดียวกับการผลิตและพัฒนาครู
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ซึ่งจํากัดการผลิตอยูที่ ๓,๖๐๐ กวาคน วิธีการพัฒนาครูและการผลิตก็แตกตางกัน ขณะนี้จึงกําลังผลักดั น
รูปแบบวาถาคณะครุศาสตรใดไมมีโรงเรียนสาธิตจะตองไปดูแลโรงเรียนในจังหวัดนั้นๆ ตั้งแต ๒-๕ โรงเรียน
การบูรณาการของคณะตางๆ ก็มิไดบูรณาการกันอยางเต็มที่ ตางก็มีปญหากันทุกที่ในเรื่องการบริหาร วิทยาลัย
การฝกหัดครูก็ตองพิจารณาวาจะผลิตสาขาวิชาอะไรที่เดนสัก ๑-๒ สาขา ตองเตรียมตัวเพื่อเขารับการคัดเลือก
ถาไมไดก็ตองรว มมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ ๒) วิทยาลัยการฝ กหัดครูตองเตรีย มหลักสูตรพัฒนาครู
เพราะรัฐบาลมีงบประมาณในการพัฒนาและอบรมครู ครูแตละคนจะตองมีแผนพัฒนาของตัวเอง โรงเรียน
มัธยมสาธิตฯ ก็เชนเดียวกัน ตองพัฒนามิใชอยูในรูปแบบเดิม
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ความรวมมือระหวางวิทยาลัยการฝกหัดครูและโรงเรียน
มัธยมสาธิตฯ ยังไมเต็มที่เพราะตางฝายตางมีเงื่อนไข อาจารยวิทยาลัยการฝกหัดครูก็ใหเหตุผลวาไมมีเวลาที่จะ
ใชหองปฏิบัติการหรือโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ก็ใหเหตุผลวาหากอาจารยวิ ทยาลัยการ
ฝกหัดครูมาสอนที่โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ผูปกครองอาจจะไมยอมรับ แสดงวาอาจารยวิทยาลัยการฝกหัดครูที่
เปนครูของครูนั้นไมมีคุณภาพใชหรือไม ดังนั้นทั้งสองฝายตองปรับเขาหากัน เมื่อโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ตอง
เปนหองปฏิบัติการ ก็ตองยอมรับอาจารยวิทยาลัยการฝกหัดครูใหได ผูปกครองอาจจะถอนนักเรียนออกไป แต
หากเราดีจริงภายหนาก็จะมีนักเรียนเขามาใหม อาจารยวิทยาลัยการฝกหัดครูก็ตองพิสูจนตัวเองใหผูปกครอง
เกิดความเชื่อมั่น ขณะนี้กําลังออกแบบใหโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เปนหองปฏิบัติการของวิทยาลัยการฝกหัดครู
อยาใหวิทยาลัยการฝกหัดครูตองเปนหองปฏิบัติการของโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
รองศาสตราจารย ทิวั ต ถ มณี โ ชติ กล าวว า วิ ทยาลั ย การฝ กหั ด ครู ควรเปลี่ ย นทิ ศทางมา
ทางการพัฒนาครูประจําการมากขึ้น เพราะการผลิตจะเริ่มลดนอยลง การพัฒนาครูประจําการสิ่งที่ตองเริ่มทํา
อันดับแรกคือการตั้งกลุมวิชาชีพครูใหเขมแข็ง เพื่อดูแล และศักยภาพและผลงานทางวิชาการตองเปนไปตาม
เกณฑที่คุรุสภากําหนด ซึ่งจะสอดรับกับคูปองครูที่เปนเกณฑในการเปนแหลงรับผลิตครู ซึ่งตองเรงดําเนินการ
ฉะนั้นกลุมวิชาชีพครูที่เปนงานหลักควรจะยอนกลับมารวมกัน สวนวิช าเอกตางๆ ก็ใหคณะตางๆ ดูแล เวน
วิชาชีพครูที่วิทยาลัยการฝกหัดครูเปนผูดูแล เหลานี้ไดเสนออาจารยประจําคณะแลวแตยังไมเห็นเปนรูปธรรม
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา หากพัฒนาครูประจําการไดดีก็จะเปนการสรางรายไดใหกับ
มหาวิทยาลัย และอาจจะงายกวาการผลิตครู
และในลําดับตอไปขอเชิญคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
อาจารย ชินวงศ ศรีงาม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รายงานวา ๑) สภาพปจ จุบันและ
ปญหา นักศึกษาปที่ ๑ รับเขาศึกษาเกินเปาหมายจาก ๖๐๐ กวาคน เปน ๑,๐๐๐ กวาคน ซึ่งไดขยายชั้นเรียน
แลว โดยหลายสาขาวิชาไดจัดทีมแนะแนวหลักสูตรตางๆ และจัด Open House ทําใหไดนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น
แตมีปญหาเรื่องอาคารเรียนไมเพียงพอ นักศึกษาอาจจะเลิกเย็นถึงชวงเวลา ๑๗.๓๐ น. นอกจากนั้นมีปญหา
เรื่องการใชลิฟตที่ไมเพียงพอตอการใชงานของนักศึกษาในเวลาเรงดวน แตก็มีโครงการที่จะทําลิฟ ตเพิ่ม สวน
หองปฏิ บัติการนิเทศศาสตร นั้นมีปญหาเรื่องขาดความทั นสมัย แตก็ได รับงบประมาณในการปรับปรุงแล ว
หองปฏิบัติการโรงแรม ไดเพิ่มโซนจัดเลี้ยงและผสมเครื่องดื่ม แตก็ไดรับงบประมาณที่จํากัด และจะใชพระนคร
แกรนดวิวเปนสถานที่ฝกงานของนักศึกษาสาชาวิชาการโรงแรม หองเรียนอาคาร ๑๕ ชั้น มีความพรอมในการ
ใชงานซึ่งก็มีการปรับปรุงอยูเสมอๆ และเตรียมการรองรับหอง Smart Classroom สวนการพัฒนาคณะตาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เชน เรื่องหลักสูตรที่ควรพัฒนาใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงาน มีการพัฒนาหลักสูตรใหมๆ เชน หลักสูตรการจัดการธุรกิจคาปลีก โดยได
ทําความร วมมือกั บบริษัท ซีพี ออลล โดยคณาจารย ได ไปฝกอบรมและฝกงานที่เ ซเลน อีเ ลฟเวน อย างเต็ ม
รูปแบบ หลังจากที่ไดลงนามความรวมมือกับบริษัท ซีพี ออลล แลวก็จะรวมกันพัฒนาหลักสูตรและจะเปดรับ
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นักศึกษาไดในป ๒๕๕๙ อีกหลักสูตรหนึ่งที่จะดําเนินการคือหลักสูตรการจัดการธุรกิจออนไลนโดยอาจารย
สาขาวิ ช าการจั ด การซึ่ ง มี ถึ ง ๒๑ คน ส ว นประเด็ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รให เ ป น นานาชาติ นั้ น มี ห ลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สองภาษา ซึ่งไดรับการอนุมัติจากสภาวิชาการ และตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ที่ใหคณะไปทําความรวมมือกับ National Kaohsiung Hospitality
University ประเทศไตหวัน ก็อยูระหวางการดําเนินการ เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษ
และการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของอาจารยนั้น มหาวิทยาลัยก็ไดจัดโครงการพัฒนาในเรื่องเหลานี้
สวนขอเสนอแนะนั้นมีดังนี้ ๑) มหาวิทยาลัยควรมีหนวยงานกลางที่รับผิดชอบเรื่องสหกิจศึกษา เพราะทุก
หลักสูตรตองปรับใหเขากับสหกิจศึกษา จึงควรมีหนวยงานที่ดูแลเรื่องสหกิจศึกษาโดยตรง เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ใหกับนักศึกษา สรางโอกาสในการมีงานทํา มีการอบรมทั้งอาจารยนิเทศกและนักศึกษา ๒) การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษใหกับอาจารย บุคลากร นักศึกษา และศิษยเกา ปจจุบันมีสถาบันภาษาฯ แตควรมีศูนยที่เปนพี่
เลี้ยงใหความชวยเหลือทางดานภาษา ๓) การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ควรมีความรวมมือกับสถาน
ประกอบการ อาจารยและนักศึกษาควรลงฝกปฏิบัติในพื้นที่อยางแทจริง มีการบูรณาการขามศาสตรระหวาง
สาขาวิชา เพิ่มพูนประสบการณใหกับอาจารยและนักศึกษา ๔) การวิจัย ควรนําไปใชประโยชนอยางแทจริง
ควรมี การสั มมนานํ าองค ความรู ที่ได จ ากการวิ จั ย ระหว างสาขาวิ ช า หรื อ ระหว างมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ มา
แลกเปลี่ยนความรูหรือบูรณาการเพื่อการนําไปใชประโยชนอยางแทจริง โดยอาจเล็งไปที่การจัดการเรียนการ
สอนหรือการจัดกิจกรรมการเรียนรูของอาจารยกอน ๕) ศูนยขอมูลและการบริการของมหาวิทยาลัยควร
เทียบเคียงกับ Welcome Center ในตางประเทศที่มีบุคลากรใหการตอนรับและใหขอมูลผูรับบริการอยางดี
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ๑) การทําความรวมมือกับบริษัท ซีพี ออลล ตองทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมวา บริษัทถือผลสําเร็จของงานเปนสําคัญ ไมถือเวลาทํางานตามปกติเหมือนเวลา
ราชการ และตระหนักวาอาจารยในคณะจะสามารถปรับไดจริงๆ นั้นมีกี่คน และใหคอยๆ ยอมรับกันไปทั้ง
คณะ ๒) การทําวิจัยของคณะวิทยาการจัดการมีอะไรดีๆ หลายอยาง ขอใหรับหัวขอการวิจัยการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาจะใชจํานวนคนและกระบวนการอยางไรจึงจะใชคนนอยและมี
ประสิทธิภาพ จะใชงบประมาณในการทําวิจัยเทาใด ใหแจงอธิการบดี และวิจัยทําประชาสัมพันธอยางไรใหเด็ก
สนใจมาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อทําแลวใหคณะนําไปเผยแพร โดยใหทําเปนโครงการวิจัยแลว
นําเสนออธิการบดีภายใน ๒ เดือน และใหระบุระยะเวลาวาจะเสร็จเมื่อใด
อธิการบดีกลาววา ขอใหผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการในโครงการนี้ดวย เพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินการ
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ไมตองตั้งผูทรงคุณวุฒิไปเปนกรรมการ เพราะเมื่อนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยก็จะชวยกันพิจารณา
อาจารยชินวงศ ศรีงาม ใหขอมูลเพิ่มเติมวา ประเด็นอาจารยในคณะก็มีปญหา วาอาจารย
คือนักวิชาการ ไมใชนักธุรกิจ เมื่อลงมือทําจริงไมรูวาจะไดหรือไม เชนการลงนามความรวมมือกับบริษัท ซีพี
ออลล นั้นก็มีผูวิจารณมาวาบริษัทใชมหาวิทยาลัยเปนเครื่องมือในการผลิตบุคลากรเนื่องจากบริษัทผลิตคนไม
ทัน แตหากพิจารณาเชิงบวก จะเห็นวานักศึกษามีโอกาสในการฝกประสบการณวิชาชีพจริงกับบริษัท และ
อาจารยไดศึกษาวาเหตุใดบริษัทถึงเติบโตไดรวดเร็ว
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กลาววา สิ่งที่นาเปนหวงคือ ๑) การปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ใหกับอาจารย ๒) คาตอบแทน เมื่อทําแลวจะไดอะไรตอบแทนบาง คณบดีตองเตรียมรับปญหานี้
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ถาบริษัทซีพี ออลล ไมไดกําหนดเรื่องการจัดเก็บคาหนวยกิต
ก็ ใ ห ค ณะคิ ด ต น ทุ น อย า งธุ ร กิ จ ให เ พี ย งพอ หลั ก สู ต รนี้ เ ป น หลั ก สู ต รใหม นั ก ศึ ก ษาเมื่ อ ไปฝ ก งานก็ จ ะได
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คาตอบแทนดวย มหาวิทยาลัยจึงตองทําใหคุมคาเพียงพอที่จะจายคาตอบแทนใหอาจารยในอัตราเดียวกับที่
บริษัท ซีพี ออลล เคยจาย
อาจารยชินวงศ ศรีงาม กลาววา ประเด็นนี้ไดเคยหารือกับอาจารยที่มาฝกอบรมวา ๓ เดือน
นั้น สอนเฉพาะนักศึกษากลุมนี้ เนื่องจากไปเรียนรวมกับนักศึกษาอื่นไมไดเพราะตองเรียนใหจบภายใน ๓
เดือน อาจารยก็ต องสอนหนักขึ้น หากมีการจายคาตอบแทนใหอาจารยอยางไร มหาวิ ทยาลั ย คงต องออก
ระเบียบหรือขอบังคับเพื่ออํานวยความสะดวกในการนี้
อธิการบดีกลาววา หลักสูตรนี้ในชวงแรกคิดกันวาจะบรรจุไวในวิทยาลัยนานาชาติ เมื่อจะจัด
ใหอยูในคณะวิทยาการจัดการ ก็ตองสรางระเบียบเฉพาะใหดําเนินการไดเฉพาะโครงการนี้เทานั้น และในสวน
สถาบันภาษาฯ นั้นจะดําเนินการ ๑) อบรมใหอาจารยนําเสนอหรือสอนใหเปนนานาชาติ ๒) ชวยเหลืออาจารย
ในการขัดเกลาบทความภาษาอังกฤษเพื่อใหสามารถนําเสนอระดับนานาชาติในอนาคต ๓) เปนศูนยอบรมบม
เพาะภาษาอังกฤษใหกับคณาจารย
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กลาววา การใหนักศึกษาไปฝกงานกับบริษัทซีพี ออลล นั้น
เมื่อสําเร็จการศึกษาจะไดทํางานหรือจะไดเปนผูบริหารหรือไม อยางนอยตองเปนรองผูจัดการหรือผูจัดการ
ตองระบุใน MoU ใหชัดเจน เพื่อจะไดประชาสัมพันธไดวาสําเร็จการศึกษาแลวสามารถทํางานไดทันที
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา กลาววา หลักคิดของสถาบันปญญาภิวัฒนนั้นนํามาจาก
เยอรมัน เนนสหกิจศึกษา ทํางานไปเรียนไป การตัง้ สถาบันปญญาภิวัฒนเปนความจําเปน เนื่องจากนักศึกษาที่
รับมานั้นไมสามารถทํางานได และขอแนะนําใหไปศึกษาดูงานที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ที่บริษัทญี่ปุนใน
ประเทศไทยนิ ย มรั บ บั ณฑิ ต เข าทํ างาน เพราะสามารถทํ างานได ทัน ที นอกจากนี้ ยั งมี วิ ทยาลั ย เทคโนโลยี
ยานยนตโตโยต า ที่ผลิตบัณฑิต เพื่อทํางานที่บ ริษัทโตโยตาโดยตรง หากเห็ นภาพเชนนั้นมหาวิทยาลัยก็จ ะ
มองเห็นทิศทางในการดําเนินการ และควรมีสํานักสหกิจศึกษาที่ประสานงานทุกเครือขายไมเฉพาะสถาบัน
ปญญาภิ วัฒ น โดยมี หลั กคิ ดในการทํ าธุ รกิ จเพื่ อการศึกษา มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครก็ควรใช แนวคิ ด
เดียวกัน โดยทํางานแบบธุรกิจ ทําใหมีประสิทธิภาพ แตเงินทั้งหมดเพื่อการศึกษา ควรปรับการเรียนการสอน
ใหเปนปฏิบัติครึ่ง ทฤษฎีครึ่ง เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวก็สามารถทํางานไดดี
ในลําดับตอไปเปนการนําเสนอของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารยมณฑล จันทรแจมใส คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรายงานความวา คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมตั้งเปาในการสรางมืออาชีพ ซึ่งเปนภารกิจเดิ มในการสรางบัณฑิตใหเปนมืออาชี พ
ทางดานเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม รูปแบบวิธีในการผลิตบัณฑิตไดปรับภารกิจใหมขององคกรนอกจากการ
เรีย นการสอน ออกเปน ๓ ดานคือ ๑) ผลิต บัณฑิตด านวิชาการ วิชาชีพ ๒) ด านการวิจั ย ๓) ดานบริ การ
วิชาการ ทั้งสามจะเกื้อหนุนกัน การผลิตบัณฑิตจะเปลี่ยนเปนยุคใหมที่ไมไดเรียนในหองเรียนเทานั้น คณะจะ
สรางสภาพการเรียนรูใหเปนบรรยากาศของการเรียนรูดวยตนเอง คณะไดจัดตั้งศูนย Text Center เพื่อเปน
ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ ณ อาคารใหมของคณะ เปนที่ฝกประสบการณของนักศึกษา ทั้งดานสหกิจ ศึกษา
และดาน Project Base และในระยะยาวก็จะใหนักศึกษาเรียนรูจาก E-learning ดวย มีการใชภาษาอังกฤษ
คูขนาน โดยการปรับสื่อและภาษาที่ใชกับนักศึกษา ทั้งหมดมุงเนนไปที่การสรางมาตรฐานและประสบการณ
ใหกับนักศึกษา สิ่งที่คณะจะดําเนินการในอนาคตคือ การจัดทําหลักสูตรใหม อันเนื่องมาจากปญหาที่มีจํานวน
อาจารยนอย สาขาวิชามีมาก อาจารยประจําสาขาวิชามีอยู ๓-๕ คน ซึ่งเปนปญหาทางโครงสราง ทําใหรับ
นั กศึ กษาจํ านวนจํ ากั ด ใน ๑๑ สาขาวิ ช า คณะได ป รั บ เปลี่ ย นเป น ๔ กลุ ม คื อ กลุ มสาขาทางเทคโนโลยี
กลุมสาขาทางอุตสาหกรรม กลุมสาขาทางออกแบบ และกลุมสาขาทางสถาปตยกรรม ซึ่งในแตละกลุมจะมี
๒-๓ หลักสูตรในนั้น อาจารยก็จะมี ๑๐-๑๕ คน รวมกันวางแผน บูรณาการการใชทรัพยากรทั้งบุคลากรและ

๑๓
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36

วัสดุอุปกรณ บางหลักสูตรนักศึกษาลดลง มีแนวโนมที่จะตองยุติหลักสูตร หลักสูตรใดนักศึกษามากก็สามารถ
ขยายการรับนักศึกษาไดเพราะมีอาจารยมาชวยสอน และสรางความเขมขนขึ้น ศูนยวิจัย และบริการทาง
วิชาการของคณะก็จะเชื่อมโยงกับ สํานักงานบริการวิชาการและฝกอบรมของมหาวิทยาลัยในอนาคต ซึ่งมี
ประเด็ น ที่ ฝ ากไว คื อ ๑) งานที่ ป รึ ก ษา งานผลิ ต งานออกแบบ ควรมี วิ ธี คิ ด อั ต ราหรื อ คิ ด ภารกิ จ เหล า นี้
๒) อาจารย ที่ ทํ า งานบริ ก ารวิ ช าการที่ ส ร า งรายได มหาวิ ท ยาลั ย ต อ งพิ จ ารณาว า เนื่ อ งจากภาระงานนี้ มี
คาตอบแทน อาจจะนําไปสูขอขัดแยงได ไดศึกษาขอมูลจากศูนยบริการวิชาการมหาวิทยาลัยรัฐบางแหง ระบุ
วาภารกิจในศูนยนี้ใหเปนภาระงานของอาจารย เพื่อใหอาจารยที่สอนมีประสบการณทางวิชาชีพ ใหทํางานใน
ศูนย นี้ไดและใหไดรั บคาตอบแทนในอั ตราที่เ หมาะสม ซึ่งในอนาคตอาจจะเกิ ดข อขั ดแย งได ๓) การสราง
เครือขาย หากมหาวิทยาลัยจะสรางบัณฑิตที่เปนมืออาชีพก็ตองสรางเครือขายโดยอาจจัดทําเปน MoU กับ
องคกรทางวิชาชีพหรือองคกรเอกชน ๔) การวางแผนจัดทําโครงการทางชางเผือก เปนการคัดกรองนักศึกษาที่
มีความมุงมั่น มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ไมเฉพาะทางดานวิชาการเทานั้น จะสรางตนแบบเปนเสนทางใหกับ
นักศึกษาที่มีการคัดกรอง นํามาพัฒนาทักษะทั้ง ๗ ดานของศตวรรษที่ ๒๑ สรางโอกาสในการเขาสูมืออาชีพ
ด ว ยการติ ด ต อประสานงานกั บ เอกชนเพื่ อเข า ไปทํ างาน และในที่ สุ ด เมื่ อ มี เ วที ป ระกวดแข งขั น นั ก ศึ ก ษา
นักศึกษากลุมนี้จะถูกสงไปสรางชื่อเสียงใหกับคณะ และนําสูกองทุนทางการศึกษา ซึ่งตอไปคาดหวังวาหากตั้ง
กองทุนนี้ไดโดยใชองคกรเอกชนตางๆ ที่เขามาชวย จะทําสหกิจ ศึกษากับองค กรนั้น องคกรออกทุนใหกับ
นักศึกษา นักศึกษาก็จะมีงานทํา และจะผลักดันใหนักศึกษารอยละ ๒๐-๓๐ ของคณะเขาสูกองทุนนี้ อาจจะ
เรียนฟรีในอนาคต จากนั้นไดกลาวสรุปถึงสวนกลางของมหาวิทยาลัยวา ๑) โครงสราง ๒) กลไกและระเบียบ
ขอบังคับ ๓) บุคลากร ๔) งบประมาณ การบริหารหลักสูตรโดยใชอาจารยประจําหลักสูตร ๔-๕ คน หรือการ
ใชอาจารย รว มกัน ระหวางคณะก อใหเกิ ดความออนแอในการบริ หารหลั กสู ตร จึงควรเพ งเล็ งไปเฉพาะจุ ด
ดําเนินการเหมือนเชนที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดําเนินการ เรื่องมาตรฐานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
จําเปนตองผลิตบัณฑิตไปสูสังคมวิชาชีพ สังคมวิชาการ ตองใชเกณฑมาตรฐานวิชาชีพเหลานั้นมากํากับ อาจจะ
เรียกไดวาเปนจุดออนของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ถูกจํากัดในเรื่องนี้อยู จึงตองนําเกณฑมาตรฐานมาใชใหเขมขน
กลไกดานการบริหารจัดการควรปฏิรูปอยางรวดเร็วเพราะมีการทับซอนและเกิดชองวางทางการบริหาร เชน
ระบบธุรการ ระบบทะเบียน ทําใหคนทํางานคอนขางมีปญหา ปญหาสําคัญคือความเปนเจาภาพของงาน
การสื่อสารภายในองคกร ควรเปดพื้นที่สื่อสารทั้งการสื่อขาวและการรับขาว การมีสวนรวมของประชาคม
ประชาคมเขมแข็ง มหาวิทยาลัยก็เขมแข็งไปดวย ประการสุดทายมหาวิทยาลัยมีภารกิจที่เขมขนและกวางขวาง
มากขึ้น บุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ที่สําคัญที่สุดคือการเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรใหม ตองปรับตัว
และมุงมั่น ทุมเทกับองคกรใหมากขึ้น ซึ่งในทุกคณะคงประสบปญหานี้และจะตองหาความรวมมือกันตอไป
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา ไดรวม
ดู แ ลคณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมร ว มกั บ คณบดี เพราะมี นั ก ศึ ก ษาที่ ต อ งเข า สู เ กณฑ ม าตรฐานวิ ช าชี พ
การประกอบอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษาตองมีใบอนุญาตประกอบวิ ชาชีพ จึงฝากคณบดีวานักศึกษาของคณะ
อยางนอยตองมีโอกาสสูงที่ตองไดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และถามวามีสถิติในเรื่องนี้หรือไม
อาจารยมณฑล จันทรแจมใส ใหขอมูลวา ปจจุบันคณะมีหลักสูตรเดียวที่ตองมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพคือสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนี้ผลิตบัณฑิตเชนเดียวกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ
สามารถเข าสอบขอรั บ ใบอนุ ญาตประกอบวิ ช าชีพได ภายในสองถึ งสามป ที่ผ านมาบั ณฑิต ของคณะได รั บ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเกือบทั้งหมด และกลาวเพิ่มเติมวา ปจจุบันคณะอยูในเครือขายของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ๓๐ แหง และเปนประธานสภาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สิ่งที่มุงหวังคือการ
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จัดตั้งสมาคมนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อจะผลักดันมาตรฐานวิชาชีพนักเทคโนโลยี และกําลังประสานงาน
กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่ตั้งโดยรัฐบาลเปนองคกรอิสระเพื่อผลักดันใหนักศึกษาไดมาตรฐานในสวนนี้ดวย
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช เสนอแนะใหฟนฟูสาขาวิชาเซรามิกสเพราะในอดีตเคยมี
ชื่อเสียงมาก ปจจุบันชื่อเสียงลดลงไปมาก งานเซรามิกสเปนผลิตภัณฑที่สงออกไปยังตางประเทศได เปนงาน
ศิลปะที่มีมูลคาสูง จึงขอฝากคณบดีในเรื่องนี้ดวย
อาจารยมณฑล จันทร แจมใส ให ขอมูล วา สาขาวิ ชาเทคโนโลยีเซรามิกสเดิมเปน วท.บ.
ปจจุบันมีการปรับปรุงหลักสูตรมาตลอด แตจํานวนนักศึกษาลดต่ําลงมาจากหลายสาเหตุดวยกันทั้งปจจัย
ภายในและภายนอก หลักของเทคโนโลยีเซรามิกสเนนใหบัณฑิตมีทักษะเขาไปทํางานในโรงงานซึ่งเปนกระแส
หลัก แตก็มีจุดออนคือบัณฑิตไมสามารถประยุกตหรือออกแบบได เมื่ออุตสาหกรรมเซรามิกสลดต่ําลงตาม
เศรษฐกิจพบวานักศึกษาก็ลดลง คณะจึงไดจัดทําหลักสูตรใหมคือสาขาวิชาออกแบบสรางสรรค โดยมีแขนง
ออกแบบเซรามิกสซึ่งเรียนแบบบูรณาการในวิชาทางการสรางสรรคสองปแรก และเลือกวิชาแขนง คาดวาจะ
เปดรับนักศึกษาใหทันในปการศึกษา ๒๕๕๙
อาจารย ศุ ภ ลั ก ษณ ใจเรื อ ง ประธานสภาคณาจารย แ ละข า ราชการ /กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงเสนอวา หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยังไมมี ลักษณะเฉพาะทาง
เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่มีหลักสูตรทางวิศวกรรมศาสตร ซึ่งเนนทักษะเชิงปฏิบัติ จึงควรหา
จุดยืนเปนเปาหมายของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อธิการบดีกลาวชื่นชมคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่คิดเชิงบูรณาการการใชระบบกลุม
สาขาวิช า (Cluster) เพราะการบริ ห ารเป น หั ว ใจของทุกคณะ วิ ทยาลั ย การฝ กหั ด ครู ควรหารื อกั บคุ รุ ส ภา
เพื่อใหใชคนนอยลง ซึ่งเปนเรื่องของการบริหารจัดการ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาวแสดงความเห็นดวยกับประเด็นตอไปนี้ ๑) การบูรณาการ
พันธกิจเขาดวยกันใหอาจารยชวยกันทํากับนักศึกษา ๒) การใชภาษาอังกฤษคูขนาน ๓) การบริหารหลักสูตร
แบบกลุ ม สาขาวิ ช า (Cluster) ๔) การสร า งเครื อ ข า ยทางวิ ช าชี พ และมี ค วามชื่ น ชมที่ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สถาปตยกรรมสามารถสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไดทั้งหมดภายในระยะเวลา ๑ ป
จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยไดมอบใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยดําเนินการประชุมตอไป
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชิญรองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รายงานขอมูลความวา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไมคอยมีปญหาหรืออุปสรรค เพราะมีหลักในการทํางาน
คือ ๑) กระบวนการการมีสวนรวม ไดมีการกําหนดอนาคตรวมกัน มีแผนแมบทในการบริหารจัดการที่ชัดเจน
๒) มีการชี้แจง การประชาสัมพันธเชิงขอมูลและเชิงเอกสารทุกเดือน ๓) มีความเขาใจตรงกันในการบริหารงาน
๔) คณะมีกิจกรรมเชื่อมโยงบุคลากร สรางความเขาใจในกระบวนการทํางานของคณะ เริ่มตั้งแตเจาหนาที่
เพราะบุคลากรสายสนับสนุนมีความสําคัญในการทํางาน สวนเรื่องการพัฒนาคณะใหสําเร็จตามเปาหมายนั้น
๑) เรื่องการเรียนการสอนนอกจากนักศึกษาจะรูในเชิงทฤษฎีวิชาการแลว จะเนนการนําความรูไปสูการปฏิบัติ
เปนเปาหมายหลัก จึงมีกิจกรรมเสริมในการนําทฤษฎีสูการเรียนรู มีการใหนักศึกษาเรียนในหองเรียน ๔ วัน
อีก ๑ วันใหลงปฏิบัติยังทองถิ่น ตอมามีปญหาเรื่องอาจารยนิเทศกที่ไมมีเวลา และคาใชจายสูง ซึ่งก็ไดตั้ง
งบประมาณในสวนนี้ในป ตอไปแลว ๒) มี การดํ าเนิน การจั ดตั้งวงลูกทุ งเพื่อใหนักศึกษาปฏิบั ติ อยางจริงจั ง
มีศูนยบริการภูมิปญญาชาวบานทองถิ่น OTOP เชื่อมโยงการจัดกิจกรรมกับชุมชนทองถิ่น และเปนแหลงฝก
ประสบการณของนักศึกษาในการหารายได ๓) มีศูนยเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ชุมชนคอยรุตตั๊กวา
เขตหนองจอก มี นั กศึ ก ษาไปฝ กประสบการณ แ ละพั ฒ นาในหลายๆ เรื่ อง ๔) ในส ว นของอาจารย คณะมี
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โครงการใหอาจารยพัฒนาใหมีผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในระยะเวลา ๒ ปที่ผานมาคณะมีจํานวน
ผูช วยศาสตราจารย เพิ่ มมาประมาณ ๑๐ คน มี กลไกในการดําเนิ นงาน เชน มี ห องทําผลงานทางวิช าการ
มีตัวอยางของมหาวิทยาลัยอื่นๆ มีระบบพี่ชวยนอง เปนพี่เลี้ยง ใหขอเสนอแนะ มีการอบรมประชุมการจัดทํา
ผลงานทางวิชาการ ๕) โครงการบริการวิชาการและวิจัย คณะไดดําเนินการมากพอสมควร ไดศึกษาวิจัยใน
ชุมชนทองถิ่น เชน ศึกษาความตองการวาใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครชว ยเหลืออะไรบางในเขตจังหวัด
นนทบุรี โดยไดเชิญผูนําฝายการเมืองและขาราชการทุกอําเภอมาใหขอมูล ๖) จะมีหลักสูตรการบริหารอาคาร
ชุด เปนหลักสูต รที่จะบูรณาการรวมกันระหวางคณะ ๗) การวิจัย จะมีการวิจัยขามศาสตรขามคณะ สว น
ป ญ หาของคณะก็ จ ะมี ป ญ หาเรื่ อ งชั่ ว โมงสอนไม พ อกั บ ภาระงาน อุ ป กรณ ก ารเรี ย นการสอนไม เ พี ย งพอ
หองปฏิบัติการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไมสมบูรณ ซึ่งกําลังแกไขในเรื่องเหลานี้อยู
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ อาจารย ส ถาพร ปกป อ ง ผู อํ า นวยการบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
รายงานขอมูลความวา บัณฑิตวิทยาลัยมีพันธกิจหลักคือสนับสนุนอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษา การอํานวยความสะดวกปจจุบันพยายามเชื่อมโยงขอมูลตางๆ ของมหาวิทยาลัยและ
ร ว มมื อ กั บ สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการจั ด ทํ า ช อ งทางในการสื่ อ สารเพื่ อ ทราบถึ ง
สถานภาพการลงทะเบียนหรือการทําวิทยานิพนธ การเผยแพรผลงานวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระผาน
ทางออนไลน ป จ จุ บั น มี ช องทางที่ นั กศึ กษาสามารถตรวจสอบข อมู ล ได จ ากเว็ บ ไซต และแอพพลิ เ คชั่ น บน
โทรศัพท นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาศักยภาพการใชภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัยไดใชโปรแกรมชวยพัฒนา
ภาษาอั งกฤษ ทํ า งานร ว มกั บ สถาบั น ภาษาฯ มี การทดสอบวั ด ความรู ภ าษาอั งกฤษในระดั บ บั ณฑิ ต ศึ กษา
การอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบและการปองกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ทั้งการทําวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระ ในอนาคตอาจจะตองจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการทําวิจัย ซึ่งจะกําหนดเงื่อนไขวา
การสงวิทยานิพนธนั้นจะตองผานการตรวจจากโปรแกรมตรวจสอบเหลานี้กอน บัณฑิตวิทยาลัยมีการผลักดัน
และส งเสริมใหวิทยานิ พนธ ไดรั บการตีพิมพและเผยแพรทั้งในระดับ ชาติและนานาชาติ สําหรับ ระดั บชาติ
มหาวิ ทยาลั ย ก็มีการจั ด ประชุ มวิ จัย ระดั บชาติ เ ปน ประจํ าทุ กป และมี การผลักดัน ใหนั กศึ กษาทั้ งในระดั บ
ปริญญาโทและระดับปริญญาเอกนําเสนอผลงานในรูปแบบของภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังหาที่ปรึกษาหรือ
พี่เลี้ยงระดับอาเซียนเพื่อสรางความมั่นใจใหกับนักศึกษาที่จะนําเสนอผลงาน
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กลาววา ๑) การทําวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก
ตองผานคณะกรรมการจริยธรรมหรือไม ๒) การสรางความมั่นใจในการขึ้นเวทีระดับประเทศ มีวิธีการเตรียม
ตัวใหกับนักศึกษาอยางไร
อาจารยสถาพร ปกปอง ใหขอมูลวา ปจจุบันมหาวิทยาลัยยังไมมีคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัย ซึ่งจะตองดําเนินการในเรื่องนี้ตอไป สวนการเตรียมความพรอมของนักศึกษาที่จะนําเสนอผลงานนั้น
บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดอบรมทางดานภาษาเพื่อเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาเปนกรณีพิเศษ
อธิการบดีกลาววา ขอเสนอแนะของนายผดุงชาติ สุวรรณวงศ นั้น เปนขอเสนอแนะที่สําคัญ
ผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัยควรนําไปดําเนินการ เพื่อสรางความนาเชื่อถือและการยอมรับ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย แจงวา (ราง) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยนั้น ไดจัดทําไวแลว
ขอใหไปศึกษาปรับปรุงแกไขและนําเสนอ และใหใชทั้งบัณฑิตวิทยาลัย อาจารยทําวิจัย และนักศึกษาปริญญา
ตรี สิ่งที่จะตองเตรียมการเกณฑมาตรฐานใหมคือการขึ้นบัญชีอาจารยที่มีคุณสมบัติที่จะเปนที่ปรึกษาหรือเปน
ประธานหรื อกรรมการการสอบ ได ดําเนิ น การแลว หรื อไม และมีกี่คนที่เ ปน ไปตามเกณฑ และควรแจงให
อาจารยทราบเพื่อพัฒนาตนเองใหมีคุณสมบัติพรอม
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อาจารย สถาพร ปกป อง ให ข อมู ลว า ในส วนนี้ ได ดํ าเนิ นการไปแล วร อยละ ๘๐ มี อาจารย ทั้ ง
มหาวิทยาลัยที่ประสงคจะสอนในระดับบัณฑิตวิทยาลัยที่ขึ้นบัญชีไวพรอมแนบผลงานตีพิมพประมาณ ๖๐-๘๐ คน
ในลําดับตอไปนี้ ไดเชิญวิทยาลัยนานาชาตินําเสนอแนวคิดตอที่ประชุม
รองศาสตราจารยชวงโชติ พันธุเวช ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร รายงานวา
นักศึกษาที่รับสมัครเขามานั้นยังดอยเรื่องภาษาอังกฤษ แตวิ ทยาลัยก็ไดจัดการอบรมเพื่อใหเกิดความพรอม
นอกจากนั้นยังเตรียมความพรอมในเรื่องทรัพยากรตางๆ ที่เอื้ อตอการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ทั้งอาคารสถานที่และหองปฏิบัติการ และวิธีการรับสมัครจะขอจัดทําเปน Online Marketing เพื่อในป
๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ จะไดมีนักศึกษาอาเซีย น โดยวางแผนการตลาดและประชาสั มพั นธ ซึ่งอาจจะ
ดําเนินการเองหรือใชผูประสานงาน (Organizer) ในตางประเทศ ที่ยังอยูระหวางการศึกษาขอมูล
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา งบประมาณที่ยืมไปนั้นใชไปรอยละเทาใด
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติกลาววา ปจจุบันใชงบประมาณกอสรางปรับปรุงไปประมาณ
๑๗ ลานบาท หากภาพการกอสรางเปนไปตามแผนงานก็คงไมมีปญหา สวนงบดําเนินการนั้นยังไมเพียงพอ
ไดหารือกับอธิการบดีเพื่อเกลี่ยงบประมาณและของบประมาณในปถัดไปแลว
รองศาสตราจารย วิ ชั ย แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากคณาจารย ป ระจํ า
ใหขอสังเกตวา ๑) ปรัชญาแนวคิดของวิทยาลัยนานาชาติพระนครนั้น ตองสรางใหเกิดการรับรูวาวิทยาลัย
นานาชาติในประเทศไทยมีแนวคิดอยางไร ๒) ควรดูแลรายละเอียดงบประมาณวาสิ่งใดจําเปน สิ่งใดที่ไมจําเปน
สิ่งใดทําไดก็ควรทําเอง
อธิการบดีกลาววา ขอบังคับของวิทยาลัยนานาชาติพระนครระบุวาสอนเปนภาษาไทยก็ได
หรือเปนภาษาตางประเทศก็ได เพราะวิทยาลัยนานาชาติพระนครมีศาสตรหลากหลาย สามารถจัดหารายได
ของตนเองได ตอไปวิทยาลัยนานาชาติพระนครจะมีหลักสูตรใหมๆ อาจจะรวบรวมจัดตั้งคณะใหมหรือขยาย
วิทยาลัยนานาชาติพระนครพัฒนาไดอยางดีและเปนตนแบบใหกับคณะอื่นๆ มีการทํา TOR ทํา KPI ซึ่งตอไป
คณะอื่นๆ ก็ตองทํา และหากมีรายไดจากวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ก็จะมาเกื้อหนุนใหเรื่องอื่นๆ ดวย
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครเสนอแนะวา รัฐบาลกําลังจะเปดเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ใหม ๓ แหง มหาวิทยาลัยจึงควรพิจารณาผลิ ตบัณฑิตที่ไมเน นวิชาการจนเกิ นไป ควรพิจารณาวาควรเป ด
หลักสูตรใหมอะไรบางใหสอดคลองกับตลาด
อุปนายกสภามหาวิ ทยาลัย กล าวว า ยังเหลื ออีก ๔ หน วยงานคือ สถาบั นวิจั ยและพั ฒนา
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบี ย น ที่ ยั งไม ไ ด ร ายงานข อมู ล และแนวคิ ด ในการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให นํ า เสนอในการประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยครั้งตอไปใหครบทุกหนวยงาน
พลอากาศเอก นพพร จั น ทวานิ ช เสนอว า ทุ ก หน ว ยงานควรมองในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยในระดับประเทศในอนาคตไดแก ๑) นโยบายประหยัดพลังงานสามารถทําไดทันทีดวยการเปลี่ยน
ระบบเปน LED จะประหยัดคาไฟฟาไปไดครึ่งหนึ่ง ๒) โครงการตางๆ ของรัฐบาล เชน โครงการรถไฟรางคู
รวมกันจีน ซึ่งจะใชงบประมาณและบุคลากรจํานวนมาก จึงควรมี ทีมงานใหนักศึกษาไปชวยดําเนินโครงการ
เหลานี้ เชน การทําประชาพิจารณ เพื่อเรียนรูวาโครงการระดับชาตินั้นเปนอยางไร อีกทั้งยังสรางชื่อเสียงให
มหาวิทยาลัยและสรางรายไดดวย
อุ ปนายกสภามหาวิ ทยาลั ยมอบผู ช วยศาสตราจารย ไพบู ลย วิ ริ ยะวั ฒนะ รองอธิ การบดี
ผู รั บ ผิ ด ชอบไปจั ด ทํ าแผนว าจะสามารถปรั บ เปลี่ ย นเรื่ องระบบไฟส องสว างอย างไรตามข อเสนอแนะของ
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
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อธิ การบดีกลาววา ต องตั้ง คณะทํางานขึ้ นมาโดยนํ าแผนพั ฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศมา
สังเคราะหเพื่อใหไดหลักสูตรใหมๆ โดยจะรับไปหารือรวมกัน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ไมเฉพาะหลักสูตรเทานั้น แตรวมถึงงานวิจัยและการ
บริการวิชาการดวย และขอใหมหาวิทยาลัยเชิญนายสันติ วยากรณวิจิตร มาใหขอเสนอแนะ เพราะทานเปน
ผูประสานงานในเรื่องการจัดทําความรวมมือกับจีน
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ใหขอเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยควรรีบดําเนินการในเรื่องดังกลาว
และใหขอสังเกตวา ตามที่อาจารยมณฑล จันทรแจมใส เสนอแนะวา แนวทางในการเรียนรูใหเรียนรูดวย
ตนเองมากกวาอาจารยนั้นสําคัญมาก ทุกคณะและนักศึกษาทุกคนควรใชหลักการนี้ในการเรียนรูเพราะความรู
กาวหนารวดเร็วมาก และแหลงเรียนรูก็มีมาก หากนักศึกษามีความคิดที่จะเรียนรูดวยตนเองมีความใฝรูก็จะ
เปนเรื่องที่ดีมาก และสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิตเปนประโยชนอยางยิ่งตอนักศึกษา
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช ใหขอมูลวา การประหยัดพลังงานนั้น ภาคอุตสาหกรรมไดดําเนินการ
แลว โดยไมตองเสียคาใชจาย เพราะใชสวนตางของไฟฟาเปนคาตอบแทน โดยตองหารือกันวาจะ ตกลงเปนชวงเวลากี่ปที่
จะใหเขาไปดําเนินการ สวนเรื่องระบบคมนาคมนั้น นายสันติ วยากรณวิจิตร เปนผูจําหนายหัวรถจักรรางคูใหกับรัฐบาล
จึงเปนผูมีความรูในดานนี้เปนอยางดี ถามีโอกาสจะเชิญทานมาใหขอมูลแกมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม ๑) สรุปประเด็นการประชุม ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑.๑) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอแนวทางการเพิ่มรายไดจากการทําวิจัยและ
การบริการวิชาการประชาชนทุก ระดับ รวมทั้งการอบรมครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
และจั ด อบรมหลั ก สู ต รระยะสั้ น เพื่ อ สร า งอาชี พ ให ป ระชาชน สภามหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ให
ดําเนินการรวมกับสํานักงานบริการวิชาการและฝกอบรม โดยคณะดําเนินการดานวิชาการ
และสํานักงานบริการวิชาการและฝกอบรมดําเนินการจัดกิจกรรม แลวแบง สรรรายไดกัน
ทั้งนี้ เมื่อสํานักงานบริการวิชาการและฝกอบรมมีรายไดเพียงพอก็จะจัดหาบุคลากรที่ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขาดแคลน ใหได อาทิ เจาหนาทีห่ องปฏิบัติการ
๑.๒) วิทยาลัยการฝกหัดครู
๑.๒.๑) ใหบูรณาการอาจารยประจําหลักสูตรและบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอน โดยวิชาหลักใหอยูในคณะที่จัดการเรียนการสอนแตละสาขานั้น สวนวิชาชีพครู
ใหอยูที่วิทยาลัยการฝกหัดครู สวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย ตองบริหาร
จัดการโดยใหหารือกันระหวางคณะที่เกี่ยวของ
๑.๒.๒) ปญหาความร วมมือระหว างวิ ทยาลั ยการฝกหัดครูและโรงเรีย น
มัธยมสาธิตฯ ทั้งสองฝายตองปรับเขาหากัน คณบดีตองศึกษาและปฏิบัติตามขอบังคับฯ และ
ตองใหโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เปนหองปฏิบัติการของวิทยาลัยการฝกหัดครู
๑.๒.๓) แนวทางการสรางรายไดใหแกมหาวิทยาลัยควรดําเนินการดานการ
พัฒนาครูประจําการเพราะงายกวาการผลิตครูและการผลิตครูจะเริ่มลดนอยลง
๑.๒.๔) ควรหารือกับคุรุสภาในเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรเปนกลุม
สาขาวิชาตามแนวทางของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อให ใชอาจารยประจําหลักสูตร
นอยลง
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๑.๓) คณะวิทยาการจัดการ
๑.๓.๑) ควรมี ห น ว ยงานกลางรั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งสหกิ จ ศึ กษา เพื่ อ พั ฒ นา
วิ ช าชี พและสร า งโอกาสในการมี งานทํ าให นั ก ศึ ก ษา มี ก ารอบรมทั้ งอาจารย นิ เ ทศกแ ละ
นักศึกษา
๑.๓.๒) การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ควรมี ค วามร ว มมื อ กั บ สถาน
ประกอบการ อาจารยและนักศึกษาฝกปฏิบัติในพื้นที่จริง มีการบูรณาการขามศาสตรระหวาง
สาขาวิชา เพื่อเพิ่มพูนประสบการณใหอาจารยและนักศึกษา
๑.๓.๓) การวิ จั ย ควรนํ า ไปใช ป ระโยชน อ ย า งแท จ ริ ง มี ก ารสั ม มนา
แลกเปลี่ยนองคความรูที่ไดมาจากการวิจัยระหวางสาขาวิชาหรือระหวางมหาวิทยาลัย เพื่อ
นําไปใชประโยชน ซึ่งอยางนอยก็เริ่มจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูของอาจารยกอน
๑.๓.๔) ศูนยขอมูลและการบริการควรมีบุคลากรใหการตอนรับใหขอมูลแก
ผูรับบริการและผูมาเยือนเหมือนมหาวิทยาลัยในตางประเทศอยางดี
๑.๓.๕) กรณี ที่ ค ณะวิ ท ยาการจั ด การจะทํ า ความร ว มมื อ กั บ บริ ษั ท
ซีพี ออลล ในหลักสูตรการจัดการธุรกิจคาปลีก ซึ่งอาจารยและนักศึกษาตองไปฝกปฏิบัติงาน
ที่รานเซเวนอีเลฟเวนตามตารางเวลาทํางานที่กําหนด สภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะวา
(๑) วัฒนธรรมการทํางานของบริษัทแตกตางกันจากการทํางาน
ราชการ คณะจึงตองตระหนักเรื่องการปรับตัวของคณาจารยและคอยๆ ทําใหอาจารยยอมรับ
วัฒนธรรมดังกลาว
(๒) ถาบริษัทไมได กําหนดเรื่องการจั ดเก็บคาหนวยกิต ใหคณะคิ ด
ตนทุนอยางธุรกิจใหเพียงพอ เมื่อนักศึกษาไปฝกงานก็ไดคาตอบแทน มหาวิทยาลัยจึงตองทําให
คุมคาเพียงพอที่จะชวยคาตอบแทนใหอาจารยได ในอัตราเดียวกับที่บริษัท ซีพี ออลล เคยจาย
(๓) ด วยหลักสูต รมีแผนการดําเนิ นการโดยเฉพาะ จะตองสราง
ระเบียบเฉพาะในการดําเนินการได เฉพาะโครงการนี้เทานั้น
(๔) ใหระบุใน MoU ใหชัดเจนวา เมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
จะได ทํา งานหรื อ เป น ผู บ ริ ห ารของบริ ษั ท และใช เ ป น ข อ มู ล ประชาสั ม พั น ธ การรั บ สมั ค ร
นักศึกษาตอไป
(๕) ให ไ ปศึ ก ษาดู ง านที่ ส มาคมเทคโนโลยี ไ ทย-ญี่ ปุ น วิ ท ยาลั ย
ยานยนตโ ตโยต า ที่ผ ลิ ตบั ณฑิต แลว มีงานทํ าทัน ที เพื่ อใหเ ข าใจทิศทางในการดํ าเนิ นการ
สหกิจศึกษา
๑.๔) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๑.๔.๑) คณะควรฟ น ฟู ส าขาวิ ช าเซรามิ ก ส ซึ่ ง เคยมี ชื่ อ เสี ย งมาในอดี ต
แตคณบดีรายงานวาหลักสูตรนี้มีจุดออนที่บัณฑิตไมสามารถประยุกตหรือออกแบบได และ
เมื่ อ อุ ต สาหกรรมเซรามิ ก ส ล ดต่ํ า ลงตามเศรษฐกิ จ นั ก ศึ ก ษาจึ ง ลดลง แต ค ณะได จั ด ทํ า
หลักสูตรใหมคือ สาขาวิชาออกแบบสรางสรรค โดยมีแขนงออกแบบเซรามิกสซึ่งเรียนแบบ
บู ร ณาการในวิ ช าทางการสร า งสรรค ส องป แ รก และเลื อ กวิ ช าแขนงที่ ค าดว า จะเป ด รั บ
นักศึกษาไดในปการศึกษา ๒๕๕๙
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๑.๔.๒) ที่ประชุมมีมติเห็นดวยกับแนวทางที่คณะแกปญหาในการบูรณา
การบริ ห ารจั ด การอาจารย ป ระจํ า หลั กสู ต รเป น กลุ มสาขาวิ ช า (Cluster) การบู ร ณาการ
พั น ธกิ จ โดยอาจารย และนั ก ศึ กษามี ส ว นร ว ม การให นั ก ศึ กษาฝ ก ฝนการใช ภ าษาอั งกฤษ
คูขนานไปกับภาษาไทย และการสรางเครือขายทางวิชาชีพ
๑.๕) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรรายงานวา ไมคอยมีปญหาและอุปสรรค
ในการทํางาน เพราะยึดหลักกระบวนการมีสวนรวม และสรางความเขาใจใหตรงกันในการ
บริหารงาน ปญหาที่พบ เชน เรื่องภาระชั่วโมงสอนของอาจารย อุปกรณ การเรียนการสอน
หองปฏิบัติการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ คณะกําลังดําเนินการแกไข
๑.๖) บัณฑิตวิทยาลัย
๑.๖.๑) การทําวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ควรตอง
ผานคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อสรางความนาเชื่อถือและการยอมรับ ซึ่งโครงการผนึกกลัง
การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏไดทําไวแลว ขอใหไปศึกษา
๑.๖.๒) ควรมีการเตรียมตัวใหแกนักศึกษาเพื่อสรางความมั่นใจในการขึ้น
เวทีนําเสนอผลงานวิจัยระดับประเทศและนานาชาติ
๑.๖.๓) ใหจั ด ทํ าบั ญชี อาจารย ที่มีคุณสมบั ติ เ ป นที่ ป รึ กษา เป น ประธาน
หรื อ กรรมการสอบที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ ที่ กํ า หนด เรื่ อ งนี้ ค วรแจ ง ให อ าจารย ท ราบ
เพื่อพัฒนาตนเองใหมีคุณสมบัตพิ รอม ซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรายงานวา ไดดําเนินการแลว
ประมาณรอยละ ๘๐
๑.๗) วิทยาลัยนานาชาติมีศาสตรหลากหลาย สามารถจัดหารายไดของตนเองได
โดยจั ด ให มีห ลั ก สู ต รใหม ๆ และการผลิ ต บั ณฑิ ต ที่ ไม เ น น วิ ช าการเกิ น ไปให ส อดคล องกั บ
ตลาดแรงงานซึ่งรัฐบาลกําลังเปดเขตเศรษฐกิจพิเศษใหม ๓ แหง
๑.๘) ที่ ป ระชุ ม ขอให ทุ กหน ว ยงานมองการพั ฒ นามหาวิ ทยาลั ย ในภาพรวมของ
ระดับประเทศในอนาคต ดังนี้
๑.๘.๑) ดําเนินการตามนโยบายประหยัดพลังงาน โดยสงเสริมใหนักศึกษา
ไดเขารวมการดําเนินโครงการตางๆ ของรัฐบาล เพื่อเรียนรูโครงการระดับชาติ สรางชื่อเสียง
ใหกับมหาวิทยาลัยและสรางรายได
๑.๘.๒) ใหตั้งคณะทํางานสังเคราะหแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อ
พัฒนาหลักสูตรใหม งานวิจัยและการบริการวิชาการ
๑.๘.๓) ให ม หาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ นายสั น ติ วยากรณ วิ จิ ต ร อดี ต ประธาน
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มาใหขอเสนอแนะ มุมมองในการพัฒนาหลักสูตรใหม
งานวิจัยและการบริการวิชาการ รวมทั้งเรื่องระบบคมนาคมโดยใชรถไฟรางคู
๒) ให ห น ว ยงานที่ ยั ง ไม ไ ด นํ า เสนอคื อ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ สํ า นั กศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และสํ านั ก ส งเสริ มวิ ช าการและงาน
ทะเบียนนําเสนอขอมูลแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี

๒๐
2
4

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
ไมมี

6

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ไมมี

8

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

10
12
14
16

ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางลภัสรดา นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม

