สรุปผลการสัมมนา
เรื่อง “ทิศทางการพัฒนา มจพ. ในทศวรรษหนา”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดสัมมนาสภามหาวิทยาลัยและคณะผูบริหาร
คณะกรรมการนโยบายและแผน ตลอดจนผูเกี่ยวของ จํานวน 53 คน เพื่อระดมความคิดในการกําหนด
นโยบายทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในทศวรรษหนา เมื่อวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2551 ณ โรงแรม เดอะไทด
รีสอรท บางแสน ชลบุรี กองแผนงานในฐานะผูไดรับมอบหมายในการจัดสัมมนา ไดสรุปผลการสัมมนา
เรื่อง “ทิศทางการพัฒนา มจพ. ในทศวรรษหนา” เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน
ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551 โดยจําแนกออกเปน 2 หัวขอ ไดแก
1. สรุปกรอบแนวคิดทิศทางการพัฒนา มจพ. ในทศวรรษหนา ในมุมมองของอดีตอธิการบดี อดีต
ผูบริหาร สภามหาวิทยาลัย ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูทรงคุณวุฒิ
2. สรุปกรอบแนวคิดทิศทางการพัฒนา มจพ. ในทศวรรษหนา จําแนกตามกลุมสัมมนา 3 กลุม
สรุปกรอบแนวคิดทิศทางการพัฒนา มจพ. ในทศวรรษหนา ในมุมมองของอดีตอธิการบดี อดีตผูบริหาร
สภามหาวิทยาลัย ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช
1. มจพ. ตางจากมหาวิทยาลัยอื่น เราเปนมหาวิทยาลัยวิชาชีพ Excellence Base on วิชาชีพ ซึ่งเรารับ
แนวคิดนี้มาจากเทคนิคไทย-เยอรมัน ในประเทศเยอรมัน การศึกษาใชคําวา “Education and
training” ทุกครั้งไป อาจารยควรมีความเปน Leadership สูง ควรมีทั้งวิชาชีพและวิชาการ ถาไมมี
ทักษะวิชาชีพก็ไมสามารถที่จะนําผูอื่นได
2. ฝากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ความเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ การบริหารการศึกษาทุกอยาง
สิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัย ดังนั้นควรใชโอกาสนี้สรางความเปน Leadership ใหกับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
3. KPI ที่สําคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยตองพิจารณาวา เมื่อบัณฑิตจบออกไปแลวมีผลกระทบตอสังคม
อยางไร
4. มหาวิทยาลัยควรดําเนินการใหบัณฑิตของ มจพ. ตางจากบันฑิตของมหาวิทยาลัยอื่น บัณฑิตของ
มจพ. ควรเปนบัณฑิตในลักษณะ Education and training ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนจุดเดนของ มจพ.
สงผลใหบัณฑิต มจพ. หางานทําไดงายขึ้น
5. ภูมิคุมกันในการแขงขันกับภาพกระแสโลกาภิวัฒน คือ คน ดังนั้น มจพ. ตองพัฒนาคนในทุกระดับ
6. การจัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทางตองใชเศรษฐกิจมาเปนเงื่อนไขในการทําโครงการวิจัย มิใชทําตาม
ความตองการของอาจารย
7. มจพ. ตองทบทวนภารกิจที่ผานมาวา มีจุดออนทางดานใดและตองหาแนวทางในการปรับปรุง

8. มจพ. ตองเตรียมบัณฑิตใหพรอมเพื่อเขาสูการแขงขันในตลาดแรงงาน
รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช ไดมอบเอกสารเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา มจพ. ในทศวรรษหนา ดังนี้
 การวิเคราะหปจจัยภายใน-โลกาภิวัฒน Opportunity and Threat
 “คน” เปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม Concept ในการพัฒนา “คน”
 กรอบการพัฒนาภารกิจการพัฒนากําลังคนในทศวรรษหนาของ KMUTNB
 Goal
 KMUTNB is committed to providing quality education and training to prepare our
graduates for life and work, equipping them to contribute to the technological,
economic and social development of Thailand.
 KMUTNB will harness our resources and expertise to offer manpower development
programs and services to business and industry in support of Thailand’s national
development.
 Our vision
 To achieve the above goal, our vision is to be a premier institution with strong
(technology-based) industry and international linkages. Our foundation for providing
education, training and industrial services, lies in our emphasis on professional
capability development.
 Mission
Our primary mission focuses on the total development of our graduates to their fullest
potential.
The secondary mission ensures that we continue to strengthen our linkages with
business and industry and our capability foundation to better fulfill the primary mission.
 Strategic Thrusts
 Market-Oriented Planning : Tailoring our education to the needs of industry and the
nation and the aspiration of the young to face the challenge of the future.
 Adaptive Training Systems : Responding to market conditions and changes in
technology with flexible and adaptive training systems.
 Capability Development : Developing and harnessing the full complement of
capabilities to provide a sound foundation for our education and training programs.
 Practice and Application-oriented Training: Integrating the learning and working
environment to provide realistic, effective and relevant learning experiences.

 Regional and International Orientation :
 Developing in the young, the entrepreneurial spirit and global mindset to take on the
challenges of a competitive and borderless world.
 Transnational cooperation Partnership: Working with transnational industry as
partners in progress, creating new frontiers in education and technology application.
 Corporate Goal : In order to finally arrive at the desire goals, we need to have,
 Open and good governance of our Administration.
 Training opportunity for dedicated-professional teaching staff.
 Good Environment for Teaching & Learning.
 Well balanced Education & Training for our students in our curricula.
 Establishment of a commercial arm, for our teaching staff to pursue owned
technological innovation into a business environment.
รศ.ดร.บรรเลง ศรนิล
1. อาจารยของ มจพ. ตองมีภาระงานที่ชัดเจน สรางองคความรูใหมสูสังคม การวิจัย และการพัฒนา
ควรออกจากรั้วของมหาวิทยาลัย โดยรวมมือกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนบาง เพราะ
องคกรภายนอกมหาวิทยาลัยบางแหงอาจเปนแหลงวิชาการมากกวาในมหาวิทยาลัย
2. ควรมี Unit วิจัยเฉพาะทางทุกภาควิชา และแตละ Unit วิจัยควรจะตองทําวิจัยอยางนอยภาควิชาละ 1
เรื่อง เพื่อความตอเนื่อง ซึ่งเปนแนวทางในการสรางความเปนเลิศทางวิชาการและสรางความเปน
Expert ในระยะยาวได อาจารยทุกคนตองทํางานวิจัย ตองรูจักสราง Them วิจัย
3. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ไมควรทิ้งการปฏิบัติ ซึ่ง มจพ. มีชื่อเสียงในดานนี้มา
นาน และไดรับการยอมรับจากภาคอุตสาหกรรม แมวาขณะนี้การสอนภาคปฏิบัติในระดับปริญญา
ตรีจะลดลง แตเรายังมีเตรียมวิศวกรรมศาสตรเปนพื้นฐาน มหาวิทยาลัยไมควรทิ้ง ควรตองขยาย
งานเตรียมวิศวกรรมศาสตรตอไป ซึ่งเปนการสรางความแข็งแกรงใหกับการจัดการเรียนการสอน
ของ มจพ.
4. ควรสรางความแตกตางของปริญญาในคณะวิศวกรรมศาสตรกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ใหชัดเจน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมควรเนนการปฏิบัติ สวนคณะวิศวกรรมศาสตรควรเนน
การคํานวณ การออกแบบวิจัย หากเราใหความสําคัญ ที่เนนหนักไปในดานทฤษฎี แนวคิดการสราง
วิศวกรเชิงปฏิบัติจะหายไป
5. การเรียนการสอนตองมีการบูรณาการ Integrate เขาดวยกัน ซึ่งอาจารยในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
ตองมาประชุมรวมกันเพื่อใหการบูรณาการในเนื้อหาวิชาการเอื้อตอกัน ซึ่งการสอนแบบบูรณาการ
นี้จะชวยใหบัณฑิตมี Identity ของตน วาจบไปจะทําอะไรได มีความสามารถในดานใด

6. การวิ จั ย ด า นวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี หั ว ข อ โครงการวิ จั ย ต อ งเป น ความต อ งการจาก
ภาคอุตสาหกรรม นําไปสูรายไดของมหาวิทยาลัย
7. รายไดสวนใหญของมหาวิทยาลัยควรไดมาจากงานบริการวิชาการและงานวิจัย รายไดจากโครงการ
พิเศษในปจจุบันควรจะตองมีการพิจารณาถึงเรื่องคุณภาพดวย
8. มหาวิทยาลัยตองพิจารณาหนวยบริการวิชาการวาสามารถ Integrate กันไดหรือไม จะตองกําหนด
เปาหมายใหชัดเจน ไมซ้ําซอน ใชคนนอยและมีประสิทธิภาพ มีรายไดชัดเจนและควรสรางความ
เปน Unity ในการใหบริการวิชาการ คนที่จะเขามารวมทํางานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยตอง
ทํางานเปน Team work
9. มจพ. ควรพิจารณาการพัฒนา มจพ. ปราจีนบุรีในระยะยาว ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาใหชัดเจน
โดยเฉพาะเรื่องคณะใหม ภาควิชาใหม และการจัดตั้งศูนยวิจัย ซึ่งการขยายการบริหารไปปราจีนบุรี
มีความเหมาะสมเนื่องจากมีบรรยากาศทางวิชาการมาก แตอยางไร ก็ตามมหาวิทยาลัยยังตองการ
Pioneer เพื่อชวยมหาวิทยาลัยในการพัฒนา ซึ่งจะเปนทางออกที่ทําใหมหาวิทยาลัยขยายพื้นที่การ
จัดการเรียนการสอนที่แออัดอยูในปจจุบันได
10. ประทับใจในขอเสนอแนะของคุณนิพนธ สุรพงษรักษเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ในประเด็ น สํ าคั ญ ที่ ว า Board ของสภามหาวิ ท ยาลั ย จะต อ งเป น Leadership และเป น ผูกํ า หนด
ทิศทางความเจริญกาวหนา ตลอดจนแนวนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
ผศ.ปรีชา อองอารี
1. มหาวิทยาลัยตองเพิ่มความเปน Unity เพื่อผลักดันการทํางานของบุคลากรใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ
2. สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเพิ่มขึ้น ทั้งสายอาจารยและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเปน
การเตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัยในการเขาสูการแขงขันกับองคกรภายนอก
3. สงเสริมการเพิ่มตําแหนงทางวิชาการของอาจารยควบคูไปกับการเสนอขอผลงานในสายสนับสนุน
วิชาการใหมากขึ้น
4. มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยมาก แตยังขาดการขยายผลและควรจัดสรางสวนอุตสาหกรรมที่ปราจีนบุรี
5. จัดหาเครื่องมือที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน เชน หองสมุดควรเปนแหลงรวมวิชาการ
และควรเปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบ
6. การบริ ห ารจั ด การมุ ง สู คุ ณ ภาพ จะเป น ตั ว บ ง ชี้ ที่ จ ะตอบได ว า เรามี คุ ณ ภาพหรื อ ไม อย า งไร
มหาวิทยาลัยจะตองมีการประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง
7. ในอดีต มจพ. มีหนวยรั บงานในลักษณะงานการคา ปจจุบันเราตองเปดกวางเรื่องระเบียบงาน
บริการวิชาการอีกทั้งควรมีการบูรณาในแตละกลุมวิชา มาทํางานรวมกัน ซึ่งจะชวยลดความซ้ําซอน
ในการรับงานบริการวิชาการได

8. มหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพเปน ม.ในกํากับ ไมจําเปนตองดําเนินการตาม กพร. แตอยางไรก็ตาม
ในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ควรกําหนดกติกาใหชัดเจนและมหาวิทยาลัย
ควรจัดตั้งกองทุนจํานวนหนึ่ง เพื่อจายโบนัสใหกับบุคลากร
ผศ.ไพศาล หุนแกว
1. บัณฑิต มจพ. ปจจุบันดอยคุณภาพเชิงปฏิบัติการ ดอยความรับผิดชอบ ดอยคุณธรรมจริยธรรมซึ่ง
ตางไปจากเดิม
2. อยากเห็นภาพความเปนหนึ่งเดียวของ มจพ. (Unity) ทั้งในดานวัฒนธรรมองคกรและเอกลักษณ จะ
กอใหเกิดศูนยรวมในการหลอหลอม ตองมีวิธีการในการสราง Impact
3. มจพ. จะเปนผูนําไดอยางแทจริง จะตองคนหาวิธีการในการดําเนินงานใหตางและเหนือกวาคูแขง
4. มจพ. ตองคนหาวาบัณฑิตดอยคุณภาพเพราะอะไร ทั้ง ๆ ที่เทคโนโลยีก็ดี อาจารยที่จบปริญญาเอกก็
มีมาก แตคุณภาพบัณฑิตยังดอย เปนไปไดหรือไมที่เราจะตองมามุงเนนใหความรูฝงลึกในดาน
คุณธรรม จริยธรรม แกนักศึกษาใหมากขึ้น
5. ในดานระบบบริหารการเรียนการสอน หลักสูตรตองมองออกไปในอนาคตอีก 5-6 ปขางหนา
ปจจุบันมีอาชีพเกิดใหมมาก เราควรใชประโยชนจาก Blog ในการใหความรู โดยโพสตขอความไว
หลังจากนั้นผูที่มีความรูในดานนั้น ๆ จะมาใหขอมูลและแลกเปลี่ยนแบงปนความรูเพิ่มเติม ทํา
อยางไรมหาวิทยาลัยจึงจะสราง IT ใหเปนหนึ่งได
6. เราตองมองอนาคตขางหนา โดยพิจารณา Trend analysis และ SWOT analysis อยางจริงจัง
7. มจพ. ตองกลับมาพิจารณาทบทวนวาทําอยางไรครูที่สอนตองมีคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มขึ้นหากเรา
มีพื้นฐานทักษะทางดานปฏิบัติที่ดี ผนวกกับมีคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนานักศึกษาจะเปนไป
อยางมีคุณภาพและนํามหาวิทยาลัยไปสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําตามวิสัยทัศน มิฉะนั้นการสราง
บัณฑิตปริญญาเอกที่ไมมีคุณธรรม จะเกิดกรณี “โจรไฮเทค” จึงขอฝากมหาวิทยาลัยวาทําอยางไร
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยจึงจะมีทิศทางในการดําเนินรอยตามอยางมีคุณภาพ
8. มหาวิทยาลัยตองพิจารณาถึงอนาคตขางหนาในอาชีพใหม ๆ ที่จะตองเกิดขึ้น หลักสูตรที่เปดใหม
จะตองไมซ้ําซอน จึงจะสามารถตอบสนองตอความตองการได จะตองสรางประสิทธิภาพและ
คุณภาพ บูรณาการหลักสูตรใหเปนหนึ่งเดียว รวมคนและระบบเขาดวยกัน เปาหมายมหาวิทยาลัย
ตองเปนมหาวิทยาลัยเชิงวิจัย
9. ผูบริหารตองกําหนด KPI ในแตละ Out put และประเมินดูผลสัมฤทธิ์ของ Out come ในระยะยาว
ดวย

คุณนันทวัฒนชัย วงศชนะชัย
1. สังคมปจจุบันเปนสังคมของการแขงขัน การจัดการเรียนการสอนจึงตองมีทั้ง Academic Excellence
และ Training ควบคูกันไป
2. อาจารยในมหาวิทยาลัยจะตองมีประสบการณจริงในภาคอุตสาหกรรม จึงจะเปน Specialist
3. ปจจุบันนักเรียนระดับอาชีวะศึกษาลดลงเหลือเพียง 30% ฉะนั้น Input ไมเพียงพอ มหาวิทยาลัยได
ดําเนินการจัดสอนเตรียมวิศวกรรมศาสตร ในขณะที่ราชมงคลพยายาม เดินตามเรา เราตองสราง
นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตรใหมีความแตกตาง ตองสรางนักศึกษาใหออกไปสามารถทํางานได
มีคุณธรรม ขยัน ซื่อสัตย และอดทน
คุณแสงชัย โชติชวงชัชวาล
1. มหาวิทยาลัยมีรายไดหลักจากการจัดการเรียนการสอนและการใหบริการวิชาการ ตองสรางงานวิจัย
ใหเปนสิ่งประดิษฐแลวนําไปจดสิทธิบัตรใหได
2. ควรพิจารณาการบริหารคาตอบแทนในการใหบริการวิชาการ และจัดการบริหารใหบุคลากรมี
ความรูสึกมีสวนรวมในการเปนหุนสวนของมหาวิทยาลัย
3. การทํ า งานวิ จั ย ใช เ วลามาก ภาคเอกชนมองว า ได ป ระโยชน จ ากผลงานวิ จั ย น อ ย หากจะให มี
ประโยชนอยางแทจริงผลงานวิจัยตองตอยอดนําไปสูสิ่งประดิษฐ จึงจะทําเปนการคาได
4. แนวโนมประชากรลดลงสงผลใหเกิดการแยงชิงนักศึกษาในอนาคต มจพ. มีความโดดเดนในดาน
การปฏิบัติซึ่งเปนจุดแข็งที่ทําใหบัณฑิตของเราไดเปรียบ เนื่องจากสามารถ start ไดเร็วกวาบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัยอื่น
5. มหาวิทยาลัยควรคงการจัดการเรียนการสอนวิชาเขียนแบบเครื่องกลดวยมือไว ซึ่งเปนเอกลักษณ
ของบัณฑิตของ มจพ.
กรอบแนวคิดทิศทางการพัฒนา มจพ. ในทศวรรษหนา ในมุมมองผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
ผูทรงคุณวุฒิ
ดร.ชุมพล เที่ยงธรรม
1. การเปนชางที่ดีตองปฏิบัติดวยมือ เราอยาลืมฐานการกําเนิดของเราในการเปนวิศวกรปฏิบัติ โดย
ขณะนี้มหาวิทยาลัยอื่นก็ประสงคจะเปนอยางเราเชนกัน

ดร.นิพนธ สุรพงษรักษเจริญ
1. มจพ. ตองใชโอกาสในการเปน Autonomous university ซึ่งเปนโอกาสที่ดีในการเปลี่ยนแปลง ตอง
เลิกติดพันธนาการกับระบบราชการตองปรับตัว เริ่มตั้งแตระดับสภามหาวิทยาลัย บทบาทสภา
มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยตองเปน Governing body สภามหาวิทยาลัยตองทําหนาที่ในการให
Strategic direction ใหชัดเจน
2. การบริหารจัดการภายในตองเนน Performance base Management ซึ่งประกอบไปดวย 3
กระบวนการหลัก คือ
(1) กําหนด Strategic direction
(2) กําหนด Implement
(3) กําหนด Measure
ภาคเอกชนเชื่อวา การบริหารที่ดีจะตองวัดไดในทุกระดับ ตั้งแตระดับ Board ลงมาจนถึงหัวหนา
ภาค
3. Human resource เปนเรื่องสําคัญในทุกองคกร ขณะนี้ Competency จะตองนํามาใชใน 3 ตัวหลัก ไดแก
K (Knowledge) A (Attribute) S (Skill) ซึ่งเปนตัวกําหนดคาของคนในการวัด Performance base ที่
ใหความเปนธรรม
4. เราจะสามารถบริหารทรัพยากรมนุษยไดเปนอยางดี โดยการทําองคกรของ มจพ. ใหเปนองคกรแหง
การเรียนรู (Learning Organization ) ปรับตัวเพื่อการพัฒนาอยางไมหยุดยั้งและตองนําระบบการ
จัดการความรู (knowledge management) ควบคูไปดวย
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยในการจูงใจใหคนดี คนเกงมาอยูในองคกร
6. การวัดผลโดยนําหลักการของ Balance score card มาใช จะกอใหเกิดความชัดเจนในการวัดผล
ภายใตตัว KPI ที่ดีและสอดคลองกับเปาหมายที่ไดกําหนดไว
7. การพัฒนาองคกรตองเริ่มตนที่คน ดวยคนเปนศูนยกลาง การพัฒนาบุคลากรในทุกระดับจะนําไปสู
การทํางานอยางมีความสุข
8. ในการปรับตัวขององคกรอยาปรับแตเพียง Structure ตองปรับ Culture ของคน ใหเหมาะสมกับ
องคกรดวย ซึ่งจะเปนภูมิคุมกันใหองคกรเขมแข็งและเกิดการพัฒนาไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน
9. Cooperative Education คือการทํางานจริงในสถานประกอบการ ไมใชการฝกงาน เนน Project base
โดย Project ตองเปนความตองการของสถานประกอบการ จึงจะเปนที่พึ่งของภาคเอกชนไดอยาง
แทจริง
10. มหาวิทยาลัยควรริเริ่มการจัด Cooperative Education ขามชาติ เพราะเรามีความรวมมือกับ
ตางประเทศเปนจํานวนมาก ซึ่งจะทําใหนักศึกษาไดมีโอกาสไปฝกงานและมีประสบการณตรงใน
ตางประเทศ เปนการเสริมสรางประสบการณ ในการเสริมสราง Competency ใหกับนักศึกษาอีก
ทางหนึ่งดวย

11. มหาวิทยาลัยควรตองทํา Orientation ตั้งแตการรับนักศึกษาใหมเขามา (การจัดปจฉิมนิเทศไมทัน
กาล) เพื่อสรางทัศนคติที่ถูกตอง ซึ่งจะนําไปสูการสรางบัณฑิตที่ภาคอุตสาหกรรมตองการ พรอม
ทั้งเกิด Total Industry ในภาพรวม
คุณวินัย สารสุวรรณ
1. มหาวิทยาลัยจะตองใชคุณภาพเปนตัวนําองคกร อีกทั้งตองใช Facility รวมกันเพื่อใหเกิดความ
คุมคาและมีประโยชนสูงสุด
2. ระบบขอมูลของมหาวิทยาลัยยังไมดีพอ โดยเฉพาะฐานขอมูลศิษยเกา หากมีขอมูลที่ดีมหาวิทยาลัย
จะไดใชประโยชนจากบริษัทของศิษยเกาได
3. การประชาสัมพันธในการรับนักศึกษาใหมมีนอย จึงทําใหปจจุบันจํานวนนักศึกษาที่สมัครสอบ
คัดเลือกเขา มจพ. ลดลง
4. การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ มหาวิทยาลัยตองมีความพรอม ซึ่งหากมีงานเขามานอยทําใหตนทุน
สูง นั่นคือการขาดทุน สงผลใหการขึ้นเงินเดือน การจายโบนัส เปนไปไดยาก
5. มหาวิทยาลัยในกํากับควรจะตองกําหนดหนวยงานกลางในการใหบริการวิชาการที่ชัดเจน

สรุปประเด็นที่ 1 การพัฒนาวิชาการมุงสูความเปนเลิศ
สรุปประเด็นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพบุคลากรและการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค
สรุปประเด็นที่ 3 การบริหารจัดการมุงสูคุณภาพและการหารายไดเพื่อการ
พึ่งตนเอง

ประเด็นที่ 1 “การพัฒนาวิชาการสูความเปนเลิศ”
*******************************
รายนามผูรวมกลุม
ศ.ดร. ธีรวุฒิ
รศ.ดร.สมชอบ
รศ.ดร.บรรเลง

บุณยโสภณ
ไชยเวช
ศรนิล

ที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ชนศักดิ์
รศ.ดร.สุเทพ

บายเที่ยง
บุตรดี

ผูดําเนินการ
ผูดําเนินการ

นางสาวสิกานต
รศ.ดร.วิบูลย
รศ.ดร.มนตชัย
ผศ.พนาฤทธิ์
ดร.มงคล
รศ.อุดม
นายมนตรี
รศ.ชาลี
นายนันทวัฒนชัย

กุญชรจันทร
ชื่นแขก
เทียนทอง
เศรษฐกุล
หวังสถิตยวงษ
จีนประดับ
เข็มราช
ตระการกูล
วงษชนะชัย

ประเด็น
การพัฒนาวิชาการ

สูความเปนเลิศ

ระบบบริหารวิชาการโดยทั่วไป
นักศึกษา

SAR
การประกันคุณภาพ
การบริหารวิชาการ
หลักสูตร
เนื้อหา
อาจารย นักศึกษา
สื่อการสอน
การบริหารจัดการ

Input

Transformer

การบริการวิชาการ
ผลิตนักศึกษา
ผลงานวิจัย

Output

ความตองการ
นักศึกษา
เตรียม & เฟน

SAR
การประกันคุณภาพ
การบริหารวิชาการ
พัฒนาวิชาการ

การพัฒนา
วิชาการ

Input

หลักสูตร
เนื้อหา
อาจารย นักศึกษา
สื่อการสอน
การบริหารจัดการ
Transformer

สูความเปนเลิศ

การบริการวิชาการ
ผลิตนักศึกษา
ผลงานวิจัย

Output

มุมมองสูความเปนเลิศ
นักศึกษาจบแลวมีชื่อเสียง
ประสบผลสําเร็จ
หลักสูตรดีมีคนนิยม

ความเปนเลิศ

ผลงานวิจัยที่ดี

อาจารยมีคุณภาพ
มีความพรอม

กรอบและระบบของความเปนเลิศ
เปาหมายหลัก
1. มีผลงานเปนที่ประจักษ เชน นักศึกษาจบแลวมีชื่อเสียงประสบผลสําเร็จ
1. มีผลงานวิจัยเปนที่ยอมรับ เชน มีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชาติ นานาชาติ
2. มีอาจารย ผูบริหารและนักวิจยั ที่ไดทํางานและอยูในเวทีระดับประเทศ ระดับผูนํา เชน ประธานหรือ
เจาภาพที่ประชุมสภาคณาจารย บัณฑิตศึกษา ทปอ. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
3. หลักสูตรเปนที่นิยม ทันสมัย ตอบสนองความตองการผูเรียน ผูใช
4. ชื่อเสียงและการยอมรับของภาคเอกชนและภาครัฐบาล (Brand & Image)
มุมมองดานหลักสูตรสูความเปนเลิศ
เปาหมาย : เนนความเปนเลิศทั้งวิชาการและวิชาชีพ สรางหลักสูตรที่แตกตาง เชน วิศวกรรมเฉพาะวิชาชีพ
เนนหลักสูตรนานาชาติ/English program
มาตรการ :
• ที่เนนการสรางเทคโนโลยี ทดแทนการนําเขาเทคโนโลยี
• สอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรมของประเทศ
• สงเสริมหลักสูตร Bilingual/English program และ นานาชาติ
• สงเสริมใหทุนการศึกษานักศึกษาชางเผือกและบมเพาะ
• หลักสูตร ป.โท และ ป.เอก เนน research oriented
ความเปนเลิศดานอาจารย
เปาหมาย : อาจารยไดรับการยอมรับ มีชื่อเสียงในสาขาวิชาเฉพาะดาน
มาตรการ:
• สงเสริมอาจารยมีผลงานดานวิชาการเพื่อสูต ําแหนงทางวิชาการเพื่อใหเปนไปตามเกณฑ
• กําหนดเกณฑภาระงานของอาจารยใหครบทุกภารกิจ มีระบบการวัดและประเมินทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ
• จัดอัตรากําลังคนใหสอดคลองกับภาระงานที่รับผิดชอบในหนวยงาน โดยใชสัดสวนของอาจารยตอ
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
• อาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ จะตองกําหนดตัวชี้วดั ใหทําผลงานทางวิชาการใหเหมาะสมกับ
ตําแหนงทางวิชาการที่ครองอยู

การเตรียมนักศึกษา
เปาหมาย : การเตรียมคุณภาพนักเรียนกอนเขาระบบ
มาตรการ :
• สงเสริมและขยายการผลิตนักศึกษาในหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตรทั้งในกรุงเทพและ
ปราจีนบุรีและศึกษาตอเนื่องจนถึงปริญญาตรี
• การเฟนหานักเรียนเรียนดี มีความถนัด และทัศนคติที่ดี ตอวิชาชีพ
• จัดตั้งศูนยการศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตรนานาชาติในลักษณะโรงเรียนประจํา
• จัดโอลิมปกดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร
• จัดคายกิจกรรมทางวิชาการ เชน คายหุน ยนต
การพัฒนานักศึกษาในกระบวนการ
เปาหมาย : กระตุนใหนกั ศึกษาพัฒนาการเรียนรูสูความเปนเลิศอยางตอเนื่อง
มาตรการ :
• จัดการแขงขันโอลิมปกวิชาชีพ ระดับชาติ
• สงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาเขารวมและจัดการแขงขัน
สูความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
• สงเสริมนักศึกษาเขารวมการแขงขันรายการระดับตางๆ ที่เกี่ยวของ
ความเปนเลิศดานวิจัย
เปาหมาย : สรางชื่อเสียงใหเปนทีย่ อมรับจากผลงานวิจัยของบุคลากรใหมีผลตอการนําไปใชในงานจริง
และชี้นําการพัฒนาประเทศ ดานตางๆ
มาตรการ :
• กระตุนและสงเสริมใหมีการทําวิจัยมากขึน้ ทุกระดับตั้งแตหองปฏิบัตกิ าร ภาควิชา คณะ และระดับ
มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร ป.โท และ ป.เอก เนน research oriented
• เผยแพรผลงานวิจยั สูสาธารณะชน ทั้งในและตางประเทศ
• ออกระเบียบใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจในการทําวิจัยเชิงพาณิชย
• จัดการวิจัยแบบกลุม คลัสเตอร เพื่อการใชทรัพยากรรวมกัน
• สงเสริมใหอาจารยทํากาวิจยั ในโครงการวิจัยระดับชาติ เชน TGV, พลังงาน, สื่อสาร, ระบบอัจฉริยะ
• สงเสริมการวิจัย Infrastructure พลังงาน สิ่งแวดลอม และการพยากรณภยั พิบัติ เชน ดิน น้ํา ลม ไฟ

กระบวนการสูความเปนเลิศ
1. Need, Problem, Goal
2. How to: tools, Methodology
3. Key successful factors : Policy, deployment, implement, control, measure, action, develop,
standard and system
แนวคิดสองรูปแบบของการพัฒนา
1. การพัฒนาอยางตอเนื่อง (Kaizen, consistency, sustainability)
2. นวัตกรรม สรางความเดน แตกตางอยางมีเอกลักษณ (Innovation, outstanding, differentiate,
identity)

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
- งานวิจัยจะตองตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรมได ในการทําวิจัยจะตองใหอาจารยที่ทํา
วิจัยไดรับผลประโยชนเปนการตอบแทนดวย เพื่อสรางแรงจูงใจในการทํางานวิจัย และเปนการผลักดัน
การขยายผลงานวิจัยใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชยได
- มหาวิทยาลัยควรจะหาแนวทางจูงใจใหนักศึกษา และบัณฑิตมีความรักและผูกพันตอมหาวิทยาลัย ซึง่ จะ
ทําใหนักศึกษาเมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแลว หากจะศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาจะเลือก
ศึกษาตอ ณ มจพ. จะสงผลใหการทําวิจัยของอาจารยจะมีนักศึกษาเปนผูชวยวิจัยเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัย
จะตองเปลี่ยนกระบวนทัศนใหม โดยเนนการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ R&D ใหมากขึ้น ซึ่งจะ
เปนปจจัยสําคัญนําไปสูการขับเคลื่อนและพัฒนา
- มหาวิทยาลัยควรพิจารณาหาแหลงทุนและแหลงอุตสาหกรรม ใหสอดคลองและชัดเจนกับวิธีการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย เนื่องจาก การเริ่มตนดําเนินการกอนจะทําใหมีโอกาสกอนจะเปนแนวทางนําไปสูการ
พัฒ นาตอไป ซึ่ง แนวคิ ด นี้ร องประธานสภาอุต สาหกรรมแห ง ประเทศไทยจะผลั ก ดัน ให เ ปน วาระ
แหงชาติตอไปในอนาคต
- การหลอหลอมทัศนคติที่ดีใหกับนักศึกษา ควรเริ่มตั้งแตนักศึกษาเขามาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ซึ่ง Mind Set ของนักศึกษาตั้งแตเริ่มตน เปนจุดสําคัญในการหลอหลอม ใหเกิด Self Learning เปน
แนวทางในการสรางคนเกง คนดีที่มีความสุขในอนาคต

ประเด็นที่ 2 “การพัฒนาคุณภาพบุคลากรและการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค”
*******************************
รายนามผูรวมกลุม
นายโอภาส
นายดิศักดิ์
นายวินัย
ผศ.ปรีชา

เขียววิชัย
ศรีสุวรรณ
สารสุวรรณ
อองอารี

ที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ

นายสมชาย

เวชกรรม

ผูดําเนินการ

ผศ.ไพศาล
รศ.ดร.สันชัย
รศ.วิชัย
รศ.ศิวิไล
ผศ.ดร.ประนอม
รศ.วัฒนา
ผศ.จรรยา
นางศิริวิช
ผศ.คันธรส

หุนแกว
อินทรพิชัย
สุรเชิดเกียรติ
ถนอมสวย
อุตกฤษฏ
ปนเสม
ทองดี
ดโนทัย
แสนวงศ

เลขานุการ

พัฒนาคุณภาพบุคลากร
วิสัยทัศน : เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและเปนทีย่ อมรับในระดับ
นานาชาติ
ตัวตนปจจุบัน : - ชั้นนําบุคลากร >>> ยังไมเพียงพอ
- สถานะนานาชาติ >>> กําลังเดินไป
นโยบายหลัก
1. สราง Competency System ของมหาวิทยาลัย
2. สงเสริมและพัฒนา
3. ประเมินผลและติดตาม
สมรรถนะ

ติดตามและประเมินผล

สงเสริมและพัฒนา

1) สราง Competency Æ สมรรถนะหลัก Æ สมรรถนะเฉพาะดาน
กลุมผูบริหาร
¾ ภาวะผูนํา + IT
¾ คุณธรรม จริยธรรม
¾ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ
¾ สมรรถนะเฉพาะดาน
¾ ฯลฯ
กลุมอํานวยการ
¾ การนําเสนองาน
¾ ภาวะผูนํา + IT
¾ คุณธรรม จริยธรรม
¾ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ
¾ สมรรถนะเฉพาะดาน
¾ ฯลฯ

กลุมวิชาการ
¾ การสอน
¾ การวิจยั
¾ บริการวิชาการ
¾ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
¾ IT และภาษาตางประเทศ
¾ ฯลฯ
กลุมปฏิบัติการ
¾ IT
¾ ภาษาตางประเทศ
¾ มีมนุษยสัมพันธ
¾ สมรรถนะเฉพาะดาน
¾ ฯลฯ
2) สงเสริมและพัฒนา
- สรางหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
- คุณวุฒิบุคลากรสูงขึ้น
- ตําแหนงทางวิชาการ
- เพิ่มพูนความรูใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (ศึกษาตอ/ฝกอบรม)
- สรางแรงจูงใจใหกับผูมีความรูสามารถสูง
- สงเสริมคุณภาพชีวิต (สิทธิประโยชนและสวัสดิการ)
- ฯลฯ
3) ประเมินผลและติดตาม
- ใช KPIs เพื่อวัดและประเมินรายบุคคล
- ดูผลงานในภาพรวมของหนวยงาน
** มีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ**

พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย :
ใฝเรียนรู ควบคูปฏิบัติไดจริง ไมทอดทิ้งคุณธรรม
มีความคิดริเริม่ สรางสรรค สรางมนุษยสัมพันธที่ดี มีจรรยาบรรณ ขยันอดทน
ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
การจะนําไปสูก ารพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มี 2 วิธี คือ
เรียนรูในชั้นเรียน
• วิชาสรางคนใหเปนมนุษย
Æ วิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
• วิชาชีพและฝกทักษะ
Æ บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม
การเรียนรูนอกชั้นเรียน
• เปนกิจกรรมนอกหลักสูตร
Æ ตามบังคับ Æ ตามสมัครใจ
• การบันทึกกิจกรรมในใบรายงานผลการศึกษา
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
- ในการสรรหาบุคลากรเขามาปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยตองกําหนด Competency ไวลวงหนา เพื่อ
การวั ด ผลและประเมิ น ผลงาน อย า งโปร ง ใสและเป น ธรรม เพื่ อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาและ
มหาวิทยาลัยตองจัดทํา Road Map ของการพัฒนาบุคลากรในแตละสายงานอยางชัดเจน
- การเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไป สําคัญอยูที่วิธีการสอน ผูสอนตองเปนแบบอยางใหกับ
นักศึกษาไดเรียนรู ตองเปน Model ที่ดีใหกับนักศึกษา และควรวางแผนในการจัดการเรียน
การสอนในลักษณะชวยเหลือซึ่งกันและกัน อาจารยสอนนักศึกษา ป.เอก ป.โท ป.ตรี พี่ ๆ สอน
นอง ๆ เปนการเรียน Project Management ไปในตัว ซึ่งเปนวิถีทางที่ถูกตอง นับเปนรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่เปนการฝกปฏิบัติงานจริง
- มหาวิทยาลัยควรนําระบบ KM และ LO เขามาใชในการพัฒนาองคกร ดวยการสรางจิตสํานึก
รวมกัน ชวยกันคิด ชวยกันทํา และตองสามารถเชื่อมโยงกันได การจัดการความรูเปน Tacit
Knowledge ติดตัวคนไป และตองจัดการใหเกิดองคความรูใหสามารถถายทอดกันไดในกลุม
อาจารยและนักศึกษา

ประเด็นที่ 3 “การบริหารจัดการมุงสูคุณภาพและการหารายไดเพื่อการพึ่งตนเอง”
**************************************
รายนามผูรวมกลุม
ดร.นิพนธ
ดร.ชุมพล
ดร.สุรินทร
นายแสงชัย

สุรพงษรักษเจริญ
เที่ยงธรรม
โตทับเที่ยง
โชติชวงชัชวาล

ผศ.วรวิทย

จตุรพาณิชย

ผศ.อัจฉรา
รศ.ธานินทร
ผศ.สุรพล
รศ.ดร.ยุทธชัย
นายอรุณ
นายทูล
ผศ.พีระศักดิ์
ผศ.สมนึก
รศ.ดร.คณิต
นายธีระ
นายวินัย

สังขสุวรรณ
ศิลปจารุ
ทิพยกานนท
บรรเทิงจิตร
พุฒยางกูร
ศรีมันตะ
เสรีกุล
วิสุทธิแพทย
เฉลยจรรยา
ภักดีวานิช
สารสุวรรณ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกลุม และผูดําเนินรายการ

ประเด็นที่ 1 การบริหารจัดการมุงสูคุณภาพ
¾ สรางเสริมธรรมาภิบาลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
¾ สงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
¾ พัฒนาระบบบริหารการเงิน การคลังและพัสดุที่เอื้อตอการพัฒนา
¾ สรางความแข็งแกรงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
¾ ประชาสัมพันธศักยภาพและภาพลักษณขององคกร
¾ พัฒนาระบบบริหารอาคารสถานที่และระบบบริหารสาธารณูปโภค
¾ การบริหารจัดการในรูปแบบที่เปน Good Governance
¾ ใชระบบสารสนเทศเพื่อในการบริหารและการตัดสินใจ มีระบบคลังขอมูล (Data Warehouse)
และระบบเหมืองขอมูล (Data Mining)
¾ ปรับรูปแบบการบริหารและระเบียบในการบริหารงานในมหาวิทยาลัย ที่เอื้อใหเกิดจิตสํานึกรัก
องคกร และเกิดการแขงขันในการทํางาน
¾ ปรับรูปแบบการบริหารงานใหมีการทําประชาสัมพันธแบบมืออาชีพ และปรับการทํางานให
เปนการทํางานแบบเชิงรุก
¾ นําหลักการบริหารสมัยใหมมาประยุกตใชในการบริหารมหาวิทยาลัย เชน TQM , BSC ,
KM เปนตน
ประเด็นที่ 2 การหารายไดเพื่อการพึ่งตนเอง (การพัฒนาการใหบริการวิชาการเพื่อการพึ่งตนเอง)
ตั้งหนวยงานกลาง เปนศูนยรวมรับงานการคา การบริการวิชาการและการวิจัยเชิงพาณิชย เปนการเฉพาะ
โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้
¾ ใชชื่อวา “ศูนยบริการทางวิชาการเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม”
¾ บริหารงานโดยหัวหนาศูนย และมีคณะกรรมการบริการวิชาการที่มาจากหัวหนาสวนงานทั้ง 4
สํานัก มากํากับ ดูแลการบริหารงาน
¾ รับงานการคา งานบริการวิชาการและการวิจัยเชิงพาณิชยแลว นํามาจัดสรรใหกับหนวยงานตาง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรับไปดําเนินการ
¾ สรางระเบียบของงานการคา การบริการวิชาการและการวิจัยเชิงพาณิชย ใหเกิดความคลองตัวและ
เปนธรรมกับผูใหบริการและหนวยงาน
¾ ใชบุ คคลที่มี ความสามารถเฉพาะดาน (การตลาดและการประชาสัมพันธ) มาดําเนินการรับงาน
ทางดานการคา ใหบริการวิชาการ และการวิจัยเชิงพาณิชย
¾ สรางเครือขายกับภาครัฐและเอกชนภายนอก เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมให
เกิดการใหบริการวิชาการมากขึ้น
¾ มีการบริหารงานแบบเต็มระบบและครบวงจรในการใหบริการงานการคา งานบริการวิชาการและ
การวิจัยเชิงพาณิชย

¾

สรางชองทางงานการคา การใหบริการวิชาการ และการวิจัยเชิงพาณิชยใหหลากหลาย

โครงสรางของศูนยบริการทางวิชาการเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม
ศูนย
บริการทางวิชาการ
เพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม
คณะกรรมการบริการวิชาการ
งานบริหาร

งาน
ประชาสัมพันธ
และการตลาด

งาน
พัฒนาระบบ
การบริการวิชาการ

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
- มหาวิ ท ยาลั ย ควรสรา งวั ฒ นธรรมองค ก รให บุ ค ลากรมี ค วามรั ก ความผู ก พั น กั น โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
บุคลากรใหมที่รับเขามา ตองจัดกิจกรรมสัมพันธอยาปลอยใหบุคลากรใหมโดดเดี่ยว เพื่อดึงศักยภาพ
ความสามารถพิเศษเดน ๆ มาสนับสนุนการพัฒนาองคกร
- มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญกับอาจารยอาวุโสที่มีความรูความสามารถ เทคนิค วิธีการ ทักษะที่
ทรงคุณคา ควรไดมีการถายทอดใหกับอาจารยรุนหลังเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติตอไป
- ในการจัดตั้งหรือปรับโครงสรางองคกร ตองพิจารณารวมกัน คิดรวมกัน ซึ่งขณะนี้อาจจะยังไมเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน ในการทําตลาดงานบริการ ตองมีแผนดําเนินงานที่ชัดเจน ที่สําคัญจะตองทราบถึง
ศักยภาพขององคกรกอนที่จะออกไปรับงานบริการวิชาการดวย
- มจพ. ควรมีการประชาสัมพันธแถลงขาวทุกเดือนหรือรายไตรมาสในเนื้อหาที่เกี่ยวของกับขอมูลเชิงลึก
ใน Innovation ดานตาง ๆ เพื่อเปนศูนยขอมูลเชิงลึก เปนผูให Direction และดัชนีการแขงขันตาง ๆ
เพื่อการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน

