รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
วันศุกรที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
ณ ห$องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ป(การฝ*กหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
......................................................
ผู$มาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ
๒. นายถนอม อินทรกําเนิด
๓. คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
๔. พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
๕. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๖. รองศาสตราจารยโภคิน พลกุล
๗. ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว
๘. หม5อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
๙. รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร
๑๐. รองศาสตราจารยวันทนา จันทพันธ
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

อาจารยปราโมทย เทพพัลลภ
อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
ผู)ช5วยศาสตราจารยมณีรัตน ลิ่มสืบเชื้อ
ผู)ช5วยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
ผู)ช5วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน

ผู$ไม0มาประชุม (ลาประชุม)
๑. ศาสตราจารยชุติมา สัจจานันท
๒. ศาสตราจารยกิตติคุณปรีชา ช)างขวัญยืน
๓. นายพงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร
๔. นายปBญญา โชติเทวัญ

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน5ง
ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการ/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน5ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน5งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน5งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน5งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการส5งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/

๒

๕.

ผู)ช5วยศาสตราจารยประชน แสงจักร

ผู$เข$าร0วมประชุม
๑. รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
๒. ผู)ช5วยศาสตราจารยละอองทิพย มัทธุรศ
๓.
๔.

ผู)ช5วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน

๕.
๖.
๗.
๘.

นางสาวลาวัณย ชานมณีรัตน
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางลภัสรดา นาคพริก
นางพัชราวไล ไพรี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน5ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน5งบริหาร

ผู)ช5วยอธิการบดี/ผู)อํานวยการกองนโยบายและแผน
ผู)ช5วยอธิการบดี/ผู)อํานวยการสํานักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ผู)ช5วยอธิการบดี/ผู)ช5วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
หัวหน)ากลุ5มงานสภามหาวิทยาลัย/
ผู)ช5วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ5มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ5มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ5มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ5มงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
ระเบียบวาระการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประธานการประชุมกล5าวเปEด
การประชุม จากนั้นได)ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนด สรุปได)ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ$งให$ที่ประชุมทราบ
ไม0มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณารายงานการประชุ มสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ครั้ ง ที่
๑/๒๕๕๕ เมื่ อวั น ศุ กรที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จํ า นวน ๑๕ หน) า รายละเอี ย ดดั งเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีแก)ไขดังนี้
๑) หน)า ๗ ย5อหน)าที่ ๒ บรรทัดที่ ๑ แก)ไขคําว5า “...ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว...”
เปIน “...รองศาสตราจารยวันทนา จันทพันธ...”
๒) หน) า ๗ ย5 อ หน) า ที่ ๒ บรรทั ดที่ ๓ แก) ไขคํ าว5 า “...Rejulating...” เปI นคํ าว5 า “...
Regulating...”

๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให$ที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ ขออนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔
รอบที่ ๔
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว5าด)วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสํานัก
ส5งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได)จัดทําบัญชีรายชื่อผู)สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ ๑ ปU
การศึกษา ๒๕๕๔ รอบที่ ๔ ซึ่งสภาวิชาการได)พิจารณาผลการสําเร็จการศึกษาแล)ว เมื่อวันที่ ๑๕
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในการนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยได)พิจารณาให)ความเห็นชอบการอนุมัติให)
ปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรดังกล5าวเรียบร)อยแล)ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก5ผู)สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่
๑ ปUการศึกษา ๒๕๕๔ รอบที่ ๔ รวมจํานวนทั้งสิ้น ๑๗๗ คน ประกอบด)วย ระดับ
ปริญญาโท จํานวน ๔๑ คน ระดับประกาศนียบัตร จํานวน ๑ คน ระดับปริญญาตรี
จํานวน ๑๓๕ คน จําแนกเปIน สาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.) จํานวน ๘ คน สาขาวิชา
วิทยาศาสตร (วท.บ.) จํานวน ๘๐ คน สาขาวิชาศิลปศาสตร (ศศ.บ.) จํานวน ๒๔
คน สาขาวิ ช านิ ติ ศาสตร (น.บ.) จํ า นวน ๖ คน สาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ (บธ.บ)
จํานวน ๑๗ คน
๓.๒ พิจารณารายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว5 า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครได) จั ด ทํ า
รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปUงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและเปIนข)อมูลการวางแผนการควบคุม
ภายในและการบริห ารความเสี่ ย งของมหาวิ ทยาลั ย ในปU ๒๕๕๔ และกองนโยบายและแผนจะได)
นําเสนอต5อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต5อไปเพราะเปIนตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ และได)
เรียนเชิญรองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค ผู)ช5วยอธิการบดี/ผู)อํานวยการกองนโยบายและ
แผนรายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน ตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ประจํ า ปU
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยสอบถามว5าข)อมูลนี้ตรงตามแบบฟอรม ขั้นตอน และวิธีการที่
สกอ. ต)องการแล)วใช5หรือไม5
ผู)อํานวยการกองนโยบายและแผนกล5าวว5าเปIนไปตามข)อมูลที่ใช)สําหรับการรองรับ
การตรวจประเมินจาก สกอ. เพื่อนําเสนอเพื่อพิจารณาและขอคําแนะนําจากสภามหาวิทยาลัย

๔

นายกสภามหาวิทยาลัยกล5าวว5าเปIนการทําเพื่อให) สกอ. รับรอง แต5จะต)องมีสิ่งที่เปIน
ประโยชนต5อมหาวิทยาลัยคือ มหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงอะไรบ)าง จะเกิดขึ้นได)อย5างไร และจะสามารถ
แก)ไขได)อย5างไรจากนั้นได)ถามว5าความเสี่ยงในที่นี้หมายถึงอะไร
ผู)อํา นวยการกองนโยบายและแผนกล5า วว5 าความเสี่ ย งนั้น จะเกิ ด จากโอกาสและ
ผลกระทบ มหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงที่ได)ทําการวิเคราะหไว)แล)ว ๔ ด)าน
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อสังเกตว5าเมื่อมีกลยุทธและปฏิบัติตามกลยุทธ ความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นคือจะไม5ได)ผลตามที่เราต)องการ มีอะไรบ)างที่ไม5เปIนไปตามผลที่เราต)องการ เพราะทํา
ตามกลยุทธที่มีอยู5
ผู)อํานวยการกองนโยบายและแผนกล5าวว5าในหน)าที่ ๓๔ ตารางที่ ๓.๒ ปBจจัยเสี่ยง
ด)านที่ ๑ อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหน5งทางวิชาการไม5ผ5านเกณฑการประเมิน
ของ สกอ. เมื่อมหาวิทยาลัยดําเนินการไปแล)วมหาวิทยาลัยอยู5ในความเสี่ยงสูง ซึ่งเกณฑการประเมิน
ตั้งไว)ว5าจะต)องมีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกไม5ต่ํากว5าร)อยละ ๓๐ แต5ผลการประเมินอยู5ที่
ร)อยละ ๒๘.๔ เปIนการไม5บรรลุตามเกณฑ
นายกสภามหาวิ ทยาลั ย ให) ข)อสั งเกตว5 าไม5 เ ปI น การเสี่ ย ง เพราะมี การวางแผนให)
อาจารยมีคุณวุฒิปริญญาเอกตามประมาณนั้น เปIนการเสี่ยงในส5วนใด
ผู)อํานวยการกองนโยบายและแผนกล5าวว5าคําว5าเสี่ยงหมายถึงไม5บรรลุวัตถุประสงค
ตามตัวชี้วัด
นายกสภามหาวิ ทยาลั ย กล5 าวว5 า ผลการประเมิ น จะแจ)งว5 า มหาวิ ทยาลั ย จะบรรลุ
เมื่อใด แต5มหาวิทยาลัยบอกกลยุทธของตนเองว5าจะทําให)อาจารยมีคุณวุฒิปริญญาเอกได)ตามจํานวน
ครบถ)วนในปUใด
ผู)อํานวยการกองนโยบายและแผนกล5าวว5ามหาวิทยาลัยตั้งเป[าหมายไว)ทุกปUว5าต)อง
ผ5านการประเมินในส5วนนี้ร)อยละ ๓๐ ตั้งแต5ปU ๒๕๕๔-๒๕๕๗
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว5าแต5ไม5ได)ส5งอาจารยไปศึกษาต5อหรือไปศึกษาต5อแล)วไม5
กลับมาสอนหรืออย5างไร
ผู)อํานวยการกองนโยบายและแผนกล5าวว5ามหาวิทยาลัยให)การสนับสนุนอย5างเต็มที่
แต5อาจารยเหล5านั้นยังไม5สําเร็จการศึกษา กําลังทยอยกลับมาทํางาน
นายกสภามหาวิทยาลัยกล5าวว5าถ)าเช5นนั้นก็ไม5เปIนความเสี่ยงแต5เปIนการไม5บรรลุ
เป[าหมาย เมื่อประเมินผลการปฏิบัติงานต)องแจ)งว5าการดําเนินการนั้นยังไม5บรรลุ ซึ่งไม5ได)เสี่ยงเพราะ
เปIนเรื่องที่ทราบกันอยู5แล)วในเรื่องการส5งอาจารยไปศึกษาต5อในระดับปริญญาเอก
ผู)อํานวยการกองนโยบายและแผนกล5าวว5าในส5วนนี้เปIนการประเมินของหน5วยงาน
ซึ่งมหาวิทยาลัยได)สังเคราะหว5าจะต)องทําให)ได)ตามเกณฑนี้ เมื่อระบุความเสี่ยงออกมาจึงกลายเปIน
ความเสี่ยงของผลการประเมินที่สูงมาก มหาวิทยาลัยจะต)องมีแผนในการทําให)ความเสี่ยงนี้ลดลง โดย
จะดําเนินการในปUต5อไป

๕

นายกสภามหาวิทยาลัยถามว5า จะทําเช5นไรในเมื่อส5งอาจารยไปศึกษาต5อแล)วแต5ยัง
ไม5สําเร็จการศึกษา ไม5ครบตามหลักสูตร
ผู)อํา นวยการกองนโยบายและแผนกล5 า วว5า มี การเร5 งรั ด ติด ตาม และให) ร ายงาน
ความก)าวหน)า หรือบางรายอาจมีปBญหาในการไม5ลาศึกษาต5อทําให)ไม5สําเร็จการศึกษา
นายกสภามหาวิทยาลัยกล5าวว5า นั่นคือความเสี่ยงที่จะต)องแจ)งมหาวิทยาลัยว5าที่ส5ง
อาจารยไปศึกษาต5อนั้นอาจารยผู)นั้นอาจจะไม5สําเร็จการศึกษา แต5ไม5มีข)อมูลในส5วนนี้ ในการนี้เปIน
การหารือเพื่อให)เกิดประโยชนกับมหาวิทยาลัยในส5วนของความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่มีต5อการส5ง
อาจารยไปศึกษาต5อในระดับปริญญาเอก ว5าจะได)จํานวนครบถ)วนตามเกณฑของ สกอ. หรือไม5 ซึ่งเปIน
ความเสี่ยง แต5ไม5ได)ศึกษาในส5วนนี้ ศึกษาเพียงเพื่อเปIนข)อมูลเพื่อรายงานต5อ สกอ. เท5านั้น
ผู)อํานวยการกองนโยบายและแผนให)ข)อมูลว5าการที่อาจารยที่มหาวิทยาลัยส5งไป
ศึกษาต5อในระดับปริญญาเอกไม5 สําเร็จการศึกษาจะส5งผลให)เปE ดหลักสูตรในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกไม5ได)
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อสังเกตว5านั่นคือผลจากการที่ไม5บรรลุเป[าหมาย
รองศาสตราจารยโภคิ น พลกุ ล กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห)
ข)อสังเกตว5าถ)าพิจารณาจากที่นิยามในเอกสารหน)า ๒๒ ข)อ ๓ ที่ระบุว5าความเสี่ยงเปIนเหตุการณที่ไม5
พึงประสงคหรือเปIนภาวะคุกคาม หรือปBญหาอุปสรรคที่ส5งผลกระทบทําให)วัตถุประสงคหรือเป[าหมาย
เบี่ยงเบนไป หรือสถานการณที่อาจเกิดขึ้นและเปIนอุปสรรคต5อการบรรลุถึงเป[าหมาย ไม5ใช5การตั้ง
เป[าประสงคแล)วยังเดินไปไม5ถึง และในเอกสารประกอบหน)า ๒๕ ข)อ ๔ ระบุว5า “การบริหารความ
เสี่ยงนี้จะเปIนการคาดการณอนาคตอย5างมีเหตุผล มีหลักการ และหาทางลดป[องกันความเสียหายใน
การทํางานของโครงการเดิมที่วางขั้นตอนไว)ล5วงหน)า” เมื่อพิจารณาแล)วจะเข)าใจว5าความเสี่ยงนั้นเปIน
ปBจจัยต5างๆ ที่จะมากระทบในการเดินไปสู5เป[าหมาย เช5นการที่ส5งอาจารยไปศึกษาต5อต5างประเทศแล)ว
ไม5สําเร็จการศึกษาตามที่กําหนด ซึ่งเปIนปBจจัยที่ไม5คาดคิดว5าจะเปIนเช5นนั้น หากเปIนไปตามปกติก็
เปI น ไปตามเป[ า หมาย ร) อ ยละที่ ตั้ ง ไว) ก็ จ ะเพิ่ ม มากขึ้ น จึ ง ไม5 เ ข) า ใจว5 า ความเสี่ ย งนี้ วั ด จากการที่
มหาวิทยาลั ยเดิ นยั งไม5 ถึงเป[า หมาย หรื อวัด จากการที่ มีผลอื่น ๆ ข) างเคีย งที่ คาดการณได) จากการ
พิจารณาข)อมูลที่มีอยู5จาก ๓๐ รายการ มี ๑๗ รายการ เช5น การไม5ปฏิบัติตามระเบียบที่มีอยู5นั้นไม5ใช5
ปBจจัยเสี่ยง แต5เปIนจุดอ5อนที่ต)องกําจัด ความเสี่ยงนี้กําจัดยากหากเกิดขึ้นมา แต5จะรองรับความเสี่ยง
ให)เกิดผลกระทบน)อยที่สุดได)อย5างไร เข)าใจว5าไม5ตรงกันนักกับที่ระบุไว)ในเอกสาร
ผู)อํานวยการกองนโยบายและแผนชี้แจงว5าสกอ. ให)มหาวิทยาลัยรายงานต5อสภา
มหาวิทยาลัยในปU ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ การนําเสนอนี้เพื่อให)ผ5านตัวชี้วัดของ สกอ.
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กล5าวว5าข)อมูลการบริหารความเสี่ยงนี้มีประโยชน หากพิจารณาคําจํากัดความให)ชัดเจนจะสามารถ
ดําเนินการที่ถูกต)องได) เช5น การปฏิบัติการด)านการเรียนการสอนที่เปEดหลักสูตรแล)วไม5มีผู)เรียน หรือ
กระบวนทางการเงินมีจุดเสี่ยงใดบ)าง จึงควรศึกษาคําจํากัดความและวิเคราะหประเด็นให)ชัดเจนจะ
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สามารถบริหารความเสี่ยงได)อย5างดี เพราะเปIนการป[องกันไม5ให)เกิดเหตุ ทุกเรื่องมีความเสี่ยงจึงควร
หามาตรการเพื่อรองรับ ไม5ว5าจะด)านนโยบาย กลยุทธ การปฏิบัติงาน การเงิน หากศึกษาจะเห็นภาพ
ชัดเจน ความเสี่ยงเปIนผลที่จะไม5นําไปสู5เป[าหมาย แต5สามารถป[องกันไม5ให)เกิดผลเช5นนั้น ดังนั้น ใน
หน)า ๒๒-๒๔ นั้นเปIนหัวใจของการบริหารความเสี่ยง เรื่องของความเสี่ยงจะต)องควบคุมกํากับให)ได)
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิถามว5าที่มา
ของความเสี่ยงที่จ ะบ5งบอกตัวชี้วัดว5 ามีความเสี่ยงสูง กลาง หรือต่ํา นั้ นมีที่มาการให)น้ํา หนักต5างๆ
อย5างไร สมมติว5าผลกระทบได) ๕ หมายถึงความน5าเชื่อถือขององคกรมีน)อยมาก (ผู)บริหารถูกลงโทษ
ทางวินัย) เมื่ออ5านแล)วก็ติดใจว5ามหาวิทยาลัยมีแผนการจัดการความเสี่ยงทั้งหมดแล)ว แต5ยังเสี่ยงอยู5ที่
ระดับ ๕ ทําเพิ่มเติมแล)วก็ยังอยู5ระดับ ๕ อยู5 แสดงว5าต)องมีความผิดปกติ ในช5อง ๒ และ ๔ นั้น ความ
เสี่ยงแรกมีมาตรฐานมาก เมื่อทําไปแล)วความเสี่ยงก็ยังอยู5ที่ระดับ ๕ อีก ก็เพิ่มมาตรฐานป[องกันความ
เสี่ยงอีก ๔ ข)อ ก็ยังได)ระดับ ๕ อีก จึงสงสัยว5ามีมาตรการอยู5เดิมและเพิ่มเติมมาตรการอีก แต5ยังเสี่ยง
อยู5ในระดับเดิม เพิ่มเติมมาตรการเข)าไปแล)วก็ยังไม5ดีขึ้นเปIนเพราะอะไร หรือเปIนเพราะกระบวนการ
เปIนอย5างไร ฉะนั้น ตัวเลขจะบ5งบอกผลสรุปทั้งหมดว5าเสี่ยงมากหรือน)อย การกําหนดตัวเลขแต5ละตัว
นั้นต)องมีเหตุผล ดังเช5นที่นายกสภามหาวิทยาลัยและรองศาสตราจารยโภคิน พลกุล ได)กล5าวมาว5า
มหาวิ ทยาลั ย ดํ า เนิ น การไปตามแผน การส5 งอาจารยไปศึ กษาต5 อในระดั บ ปริ ญ ญาเอก ก็ เ ปI น การ
ดําเนินการตามแผน จะสามารถระบุว5าเปIนระดับ ๕ ได)หรือ เพราะผลกระทบยังไม5ปรากฏเนื่องจาก
อาจารยผู)นั้นยังศึกษาอยู5 เมื่ออาจารยไม5มีเงินทําวิทยานิพนธ ก็เพิ่มเติมมาตรการอีกโดยการส5งเงินให)
ทําวิทยานิพนธ แต5ผลก็ยังอยู5ในระดับเดิมอีก จึงไม5ควรเปIนเช5นนั้น หากให)น้ําหนักถูก มีเหตุผล มี
ตัวชี้วัดชัดเจน
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ กล5าวว5าน้ําหนัก
ที่ให)นั้นมาจาก ๒ มิติ อยู5ในหน)า ๒๗ คือ โอกาสที่จะเกิดขึ้นกับผลกระทบของความเสี่ยงที่นํามาคูณ
กัน ถ)ามีความเชื่อว5าที่เรียบเรียงมานั้นเชื่อถือได) ในหน)า ๓๖ ข)อ ๓ แผนการดําเนินงานและการนําไป
ปฏิบัติไม5เหมาะสมหรือไม5สอดคล)องกับปBจจัยภายในและสภาพแวดล)อมภายนอก นี่เปIนปBจจัยความ
เสี่ยง มาตรการแรกคือระยะเวลาในการปฏิบัติการกําหนดไว) ๓ เดือน ระบุความเสี่ยงไว) ๒๕ โอกาสที่
จะเกิดขึ้น ๕ ผลกระทบ ๕ มีความเสี่ยงมากคือ ๒๕ และระบุมาตรการป[องกันความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก
โดย ๑) กําหนดระยะเวลาให)เหมาะสมกับโครงการ ๒) เร5งรัดการนําโครงการไปสู5การปฏิบัติ ๓) การ
ติด ตามการดํ าเนิ น งานทุ กไตรมาส เมื่ อดํ า เนิน การดังกล5 าวแล) ว ก็ยั งไม5มีอะไรดี ขึ้น มา ยั งเปI น ๒๕
เหมือนเดิม จึงได)เพิ่มเติมการปรับแผนให)ทันต5อการเปลี่ ยนแปลงเข)าไปอีก มหาวิทยาลัย ควรต)อง
วิเคราะหว5ามาตรการที่ระบุไปแต5ละครั้งนั้นมีปBญหาอุปสรรคอะไรที่ทําให)ผลไม5เกิดขึ้นและเปIนเพราะ
อะไร มาตรการครั้งที่ ๓ ที่จะระบุไปนั้นแน5ใจหรือไม5ว5าจะทําให)ความเสี่ยงลดลง ต)องนํามาวิเคราะหว5า
ที่ทําไปแล)วนั้นมีปBญหาอะไรบ)าง จะได)แก)ไขให)ถูกต)อง และต)องวิเคราะหต5อว5าเพราะเหตุใดความเสี่ยง
จึงไม5ลด ดังเช5นหน)าที่ ๓๗ อาจารยที่ดํารงตําแหน5งทางวิชาการไม5เปIนไปตามเกณฑซึ่งก็ยังเหมือนเดิม
คือ ๒๕ และในหน) า ๓๙ เรื่ องวิ จัยยั งเหมือนเดิมที่ ๒๕ ดังนั้น มาตรการที่ระบุนั้น มีประสิทธิภาพ
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หรื อ ไม5 ต) อ งวิ เ คราะหในส5 ว นนี้ ถ) า จะแสวงหาคํ า แนะนํ า จากสภามหาวิ ท ยาลั ย ควรไปวิ เ คราะห
มาตรการที่ระบุไปว5าไม5ทําให)ความเสี่ยงลดลงนั้นมีสาเหตุจากอะไร จะได)ไปปรับปรุงหรือเพิ่มเติม
มาตรการเพื่อให)แผนตามข)อ ๗ ที่กล5าวมานั้นบรรลุผล
นายถนอม อิ น ทรกํ า เนิ ด อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให) ข) อ เสนอแนะว5 า คณะ
ผู) ดํ า เนิ น การใช) เ วลาและความพยายามมาก ผลงานที่ อ อกมาก็ สุ ด ความสามารถ ประเด็ น คื อ
มหาวิทยาลัยตั้งกรรมการ จํานวน ๒๓ คน มีหน)าที่ ๖ ประการ ครอบคลุมไปถึงคณะและสํานักด)วย
กรรมการได)ช5วยกันดูตามลําดับหรือไม5 การปฏิบัติหน)าที่ทั้ง ๖ ประการนั้นได)ผลอย5างไร หากทําเต็มที่
แล)วได)เช5นนี้ก็ไม5ว5ากัน ก็นํามาเข)าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คําถามและข)อสังเกตคือควรหารือกันใน
กรรมการชุดต5างๆ บ)าง ไม5ใช5เพียงรับทราบ แต5ต)องพิจารณาเพื่อวิเคราะห สังเคราะห ดังนั้นจึงขอ
เสนอให)กรรมการชุดดังกล5าวนําข)อคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาโดยเริ่มตั้งแต5การใช)คําว5า
ความเสี่ยงให)สอดคล)องกับหลักวิชาการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) มีการนิยามกัน
อย5างไร ให)ไปศึกษาและแปลความให)ชัดเจน เพราะความเสี่ยงไม5ใช5เรื่องที่ทําไม5ได)ตามที่ตั้งเป[าหมายไว)
แต5เปIนสิ่งที่ไม5คาดว5าจะเกิดขึ้น ไม5สามารถทําได)ตามแผนปกติธรรมดา เมื่อให)คําจํากัดความหรือคํา
นิยามชัดเจน ปBจจัยก็จะเปลี่ยนไป แต5ละปBจจัยที่วิเคราะหได)ทั้งโอกาสและผลกระทบจะเปลี่ยนแปลง
ไป ที่เหลืออยู5อาจจะไม5ใช5ก็ได) จะได)เรียนรู)ร5วมกันว5าการบริหารความเสี่ยงที่แท)คืออะไร มีวิธีคิด
วิเคราะหอย5างไร และเปIนความเสี่ยงจริงๆ ที่ต)องเอาใจใส5 ต)องระดมสรรพกําลังมาช5วยกันเพราะ
กระบวนการเรียนรู)อาจจะยังไม5มีมากเท5าใดนัก
ผู)ช5วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําให)
ข)อสังเกตว5ามหาวิทยาลัยพยายามจะสลายความเสี่ยงโดยใช)กลยุทธ และมาตรการต5างๆ เมื่อพิจารณาจาก
เอกสารหน) า ๓๔ เปI นต) นไปนั้ น ให) ข) อสั งเกตว5 ามาตรการที่ กําหนดไว) นั้ นได) แต5 กําหนดไว) หรื อมี การ
ดําเนินการอย5างไรหรือไม5 เช5น การสนับสนุนทรัพยากรจัดทําผลงานทางวิชาการนั้น มีการสนับสนุนมาก
น)อยเพียงใด อย5างไร จึงทําให)ต)องเพิ่มมาตรการบางตัวคือโอนย)ายอาจารยที่มีตําแหน5งทางวิชาการ ซึ่งเปIน
การยากมากที่มหาวิทยาลัยอื่นจะยอมให)โอนย)ายมา ดังนั้น จึงอยู5ที่ ๑) การกําหนดมาตรการการสลาย
ความเสี่ ยง ซึ่ งอาจจะมี ความเปI นไปได) ๒) เมื่ อกํ าหนดแล) วอาจจะไม5 มี ความเปI นไปได) ก็ ได) ไม5 มี การ
Implement เลยก็ได) มีการไปสลายหรือขับเคลื่อนบ)างหรือไม5 ไม5มีคําตอบในส5วนนี้ จึงเข)าใจว5าปกติแล)ว
หากตัดสินตัวเลขต5างๆ โดยใช)ความรู)สึก ไม5มีข)อมูลที่ชัดเจนนั้นค5อนข)างจะเสี่ยง เมื่อมาตรการไม5เปIนผลก็
จะเปIนเช5นนั้น ถ)าทํางานแล)วได)คําตอบว5าในช5วงที่ ๑ ก5อนปU ๒๕๕๔ นั้นมีผลจากไม5ได)ดําเนินการตาม
มาตรการเลย มาตรการนั้นก็ยังใช)ได)อยู5 บางมาตรการที่กําหนดเพื่อให)ครบแล)วตัดสินโดยใช)ข)อมูลจาก
ความรู)สึกก็จะไม5มีผลอะไรออกมาเลย และจะมีความเสี่ยงที่สุดในระดับ ๒๕ ถ)าวิเคราะหเชิงปริมาณก็จะ
เปI นเช5 นนี้ แต5 ถ) าใช) วิ เคราะหเชิ งคุ ณภาพว5 ามาตรการทั้ งหลายที่ กํ าหนดนั้ นได) มี การขั บเคลื่ อนหรื อ
Implement อย5างไรบ)าง ที่ขับเคลื่อนไม5ได)นั้นเปIนเพราะอะไร มาตรการช5วงแรกจะใช)ต5อหรือไม5อย5างไร
เพราะถ)าตีความว5ามาตรการที่กําหนดไว)ไม5ดีแล)วยกเลิกไปนั้นคงไม5ได) เพราะบางส5วนดีอยู5แต5กลับกําหนด
ใหม5อีก วงจรการขับเคลื่อนก็จะเปIนเช5นนี้ สุดท)ายจึงไม5มีประสิทธิภาพ ประเด็นนี้น5าสนใจและถ)ามีคําตอบ
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ก็ จะชั ดเจนขึ้ น ในเบื้ องต) น ถ) าจะให) สภามหาวิ ทยาลั ยแนะนํ าในส5 วนนี้ เพื่ อจะได) พิ จารณาว5 าที่ ไม5 มี
ประสิทธิภาพนั้นเปIนเพราะอะไร สภามหาวิทยาลัยจะได)ตัดสินใจเชิงนโยบายว5าเปIนเพราะเหตุนี้ ติดขัดใน
ส5วนนี้ จะได)หาวิธีแก)ไขได) คําที่เขียนระบุไว)นั้นไม5แน5ใจว5าตามเป[าหมายเปIนเช5นนั้นหรือไม5 ที่เขียนระบุไว)
ในตารางเสริมหน)า ๓๒ ว5า “ก5อนดําเนินการแต5ยังไม5ได)ดําเนินการบริหารความเสี่ยง” แต5เมื่อพิจารณาการ
แปลผลใต)ตารางข)างต)นระบุว5าเมื่อมีการจัดการความเสี่ยงแล)ว จึงสงสัยในหน)า ๓๓ ว5าเมื่อมีการจัดการ
ความเสี่ยงแล)วยังพบความเสี่ยงอยู5 ก5อนดําเนินการความเสี่ยงในปU ๒๕๕๓ พบว5ายังมีความเสี่ยงและในปU
๒๕๕๔ ได) มีการดํ าเนินการแล) ว ถ) าเขียนเช5 นนี้ แสดงว5 าได) มีการจั ดการความเสี่ ยงในช5 วงที่ผ5 านมาในปU
๒๕๕๓ ๒) ในหน)า ๔๗ พบว5ามีความพยายามที่จะลดความเสี่ยงหรืออะไรก็แล)วแต5ที่เปIนอยู5 บางตัวแนว
ทางการพัฒนาเปIนการไปเพิ่มแนวทางในการพัฒนาตัวต5อไป ต)องการให)พิจารณาว5ามาตรการตัวต5อไปนั้น
เพียงพอหรือไม5 ให)พิจารณาจากของเดิมด)วยซึ่งมีหลายประเด็น ๓) หน)า ๗ ข)อ ๒ อาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหน5งทางวิชาการมีจํานวนต่ํากว5าเกณฑ มีการเสนอแนวทาง ๒ ข)อ คือ การสนับสนุนเพื่อเปIนแรงจูงใจ
และจัดหาอาจารยพี่เลี้ยงให) ซึ่งอาจจะไม5พอ อาจจะต)องเพิ่มนโยบายการรักษาผู)ที่เปIนรองศาสตราจารยไว)
ด)วย ถ)าจะช5วยเพิ่มจํานวนผู)ดํารงตําแหน5งทางวิชาการไว)ได)โดยให)ต5ออายุราชการ ก็จะเปIนแนวทางรักษา
เกณฑไว)ให)สูงได) ถ)ารอให)มีรองศาสตราจารยคนใหม5ขึ้นมา ต)องมีแผนดําเนินงานสร)างรองศาสตราจารย
อย5างเข)มข)นเพราะเกณฑสูง โอกาสที่จะได)ตําแหน5งทางวิชาการยากขึ้น จึงควรพิจารณามาตรการในการ
รักษารองศาสตราจารย อย5างไรก็ตาม การที่นายกสภามหาวิทยาลัยและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยได)
ดําเนินการไว)ในการสร)างนักวิชาการที่จะไปรับใช)สังคมนั้นเปIนสิ่งที่และเปIนที่ชื่นชมกันมาก
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อสังเกต
ว5าข)อมูลไม5ชัดเจน ไม5เปIนที่เข)าใจ เช5นระบุว5ามีการประชาสัมพันธแล)ว ความเสี่ยงลดลง และเปIนกรณี
ที่เกิด ๕ ปUครั้งเดียว แต5ความเสี่ยงเปIน ๕ ทําไมจึงไม5เปIน ๑ หรือ ๒ จึงขอให)ศึกษาและวิเคราะหดังที่
ผู)ทรงคุณวุฒิหลายท5านให)ข)อสังเกตเพราะสิ่งที่เปIนความเสี่ยงนานๆ ครั้งทุก ๕ ปUไม5ใช5ความเสี่ยงที่สูง
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ให)ข)อสังเกตว5าข)อความในหน)า ๑๙ ถูกต)องหรือไม5 ข)อ ๕ การแปลผล ความน5าเชื่อถือขององคกร
ความพึงพอใจของผู)ใช)บริการ เพราะเหตุใดจึงมีน)อย เปIนเพราะพิมพผิดหรือข)อมูลเปIนเช5นนี้ น5าจะ
มากสุ ด เพราะผลที่ แ ปลออกมาไม5 น5 า จะเปI น เช5 น นี้ จึ ง ควรปรั บ ในส5 ว นนี้ จากนั้ น ได) ส อบถาม
คณะกรรมการที่ยกร5างว5าแนวทางการพัฒนาแก)ปBญหาเกิดจากคณะกรรมการ ๒๓ คนนี้หรือไม5 หรือ
เกิดจากส5วนอื่นด)วย แนวทางการแก)ไขนั้นควรจะเปEดโอกาสให)คนส5วนใหญ5ได)เสนอแนวทางแก)ไข
ความเสี่ ย งด) ว ยเพราะจะส5 งผลต5 อการปฏิ บั ติ เช5 น เรื่ องวิ จั ย ในหน) า ๓๕ แนวทางการแก) ไขจะตั้ ง
คณะทํางานวิจัยระดับคณะโดยจัดหากรรมการผู)ทรงคุณวุฒิครบทุกสาขา ขอเสนอให)อาจารยได)มีส5วน
ร5วมเพื่อให)เกิดภาพการปฏิบัติได)ชัดเจน
พลอากาศเอก นพพร จั น ทวานิ ช กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห)
ข)อสังเกตว5าจากผลสรุปในหน)า ๓๒ ที่แก)ไขมานั้น เดิมทีมีความเสี่ยงรวม ๒๙ เหลือ ๑๗ แก)ไขไปได)
ประมาณร)อยละ ๔๐ ผลการดําเนินการพบว5าการให)น้ําหนักในการดําเนินการด)านกลยุทธเดิมมี ๖
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หลังจากแก)ไขได) ๕ แต5ส5วนของการปฏิบัติงานมีผลการดําเนินการอยู5 ๑๕ หลังการดําเนินการเหลือ
๖ แสดงว5ามีการปฏิบัติงานค5อนข)างมาก เพราะฉะนั้นวิธีการดําเนินการ ผู)ดําเนินการควรจัดลําดับ
ความสําคัญว5าความเสี่ยงใดบ)างที่มีผลกระทบต5อชื่อเสียงและคุณภาพของมหาวิทยาลัย ระดับความ
ยากง5 า ยของความเสี่ ย งที่ จ ะดํ า เนิ น การแก) ไ ข และปB ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น สรุ ป เปI น ภาพรวมให) ส ภา
มหาวิทยาลัยได)พิจารณาและจะได)ตัดสินใจว5าการดําเนินการนั้นมีความยากง5ายมากน)อยเพียงใด ส5วน
ที่ยากคณะกรรมการไม5สามารถดําเนินการได) สภามหาวิทยาลัยจะได)เข)ามาช5วยแก)ปBญหา
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว5ามหาวิทยาลัยเคยมีแผนบริหารความเสี่ยงหรือไม5
ผู)อํานวยการกองนโยบายและแผนรายงานว5ามีแผนฯ ปU ๒๕๕๔ ซึ่งหน5วยงานใน
มหาวิทยาลัย ๑๓ หน5วยเปIนผู)ทํารายงานขึ้นมาโดยมีความเสี่ยงที่แตกต5างกัน
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว5าได)ผ5านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยหรือไม5
ผู) อํ า นว ยการกองนโยบายแล ะแผ นกล5 า ว ว5 า เอกสารเล5 ม นี้ ไ ม5 ต) อ งผ5 า น
สภามหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัยกล5าวว5า เมื่อเปIนเช5นนี้สภามหาวิทยาลัยจึงไม5ทราบว5ามีการ
กําหนดความเสี่ยงไว)อย5างไร และเมื่อเกิดความเสี่ยงแล)วจะบริหารอย5างไร เอกสารแผนบริหารความ
เสี่ยง ก็คงดําเนินการตามรายงานเล5มนี้ เมื่อสอบถามมหาวิทยาลัยว5าที่ดําเนินการนั้นถูกต)องตามเกณฑ
ตามความต)องการของ สกอ. ใช5หรือไม5 ก็ได)รับคําตอบว5าใช5 ดังนั้นถ)าจะปรับแก)ตัวเลขเล็กๆ น)อยๆ ก็
ดําเนินการไป แต5คิดว5าไม5เกิดประโยชนกับมหาวิทยาลัย สิ่งที่น5าจะเกิดประโยชนกับมหาวิทยาลัยคือ
ต)องมีการระบุความเสี่ยงในแต5ละเป[าหมาย เช5น ต)องการความเปIนเลิศโดยกําหนดอาจารยที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกร)อยละเท5าใด มีอาจารยที่มีตําแหน5งทางวิชาการจํานวนร)อยละเท5าใด แล)วระบุว5าการไปสู5
เป[าหมายนั้นมีความเสี่ยงเท5าใด เมื่อจะติดตามผลจะได)ทราบว5าความเสี่ยงที่คาดไว)นั้นเกิดขึ้นหรือไม5
ถ)าไม5เกิดแสดงว5าไม5มีปBญหา ถ)าเกิดได)แก)ไขตามวิธีการบริหารความเสี่ยงที่คิดไว)หรือไม5 สําเร็จหรือไม5
เกิ ด อะไรขึ้ น แล) ว จะปรั บ เปลี่ ย นอย5 า งไร ในจุ ด นี้ จึ ง จะเกิ ด ประโยชนกั บ มหาวิ ท ยาลั ย และสภา
มหาวิทยาลัยจะแนะนําได)ว5าให)ลองวิธีอื่นๆ ในการบริหารความเสี่ยงของนักธุรกิจทั้งหลายนั้นมีการ
วางแผนล5 วงหน) าก5 อน มี การวางแผนความเสี่ ย งจากสิ่งที่ เ กิด ยากที่ สุ ด เพื่ อให)เ กิ ด ประโยชนกั บ
มหาวิทยาลัย ในนี้มีหลายเรื่องที่ไม5ใช5ความเสี่ยง แต5บางเรื่องเปIนความเสี่ยงที่น5าสนใจและติดตามว5า
มหาวิทยาลัยจะสามารถแก)ไขได)อย5างไร ไม5ทราบว5า สกอ. ต)องการทราบหรือไม5 แต5สภามหาวิทยาลัย
ควรจะสนใจ ตัวเลขเหล5านี้ถูกต)องตามที่ สกอ. ต)องการ ก็นําไปปรับตัวเลขความเสี่ยงเหล5านั้น ว5าตาม
จริงแล)วไม5ค5อยเกิดและเกิดจริงหรือไม5ในขณะนี้ เพราะในเวลานี้มหาวิทยาลัยได)นําปBจจัยความเสี่ยง
กับเป[าหมายของการบรรลุไปปนกัน จนเข)าใจว5ามีความเสี่ยงทั้งหมดซึ่งไม5ถูกต)อง คํานิยามของคําว5า
ความเสี่ยงตามที่กําหนดไว)ในเอกสารนั้นถูกต)องแล)ว แต5การกําหนดปBจจัยความเสี่ยงไม5ได)กําหนด
ตามนั้น จึงต)องการทราบว5าตรงตาม สกอ. หรือไม5 หากไม5ตรงควรจะเปลี่ยน
รองศาสตราจารยโภคิ น พลกุ ล กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห)
ข)อสังเกตว5าความเสี่ยงนั้นมี ๔ สาเหตุ คือ ๑) เหตุการณไม5พึงประสงค ๒) ภาวะคุกคาม ๓) ปBญหา

๑๐

อุปสรรคที่จะส5งผลต5อเป[าประสงค ๔) สถานการณที่เกิดขึ้นและเปIนอุปสรรคต5อการบรรลุเป[าหมาย
นําทั้ง ๔ ข)อนี้มาพิจารณากับกลยุทธที่มีอยู5 เช5น ปBญหาอุทกภัยนั้นได)จัดเปIนปBญหาอุปสรรคที่จะส5งผล
ต5 อ เป[ า ประสงค และในหน) า ๒๕ วิ ธี บ ริ ห ารความเสี่ ย งนั้ น ทํ า อยู5 ๒ แบบ คื อ ๑) คาดการณ
๒) เมื่อคาดการณแล)วหาทางลดความเสี่ยง โดยต)องมาพิจารณาว5าในกลยุทธเรื่องนี้มาจากเหตุการณ
ใด เพราะมีการระบุลงไปเลยซึ่งไม5น5าจะใช5เรื่องความเสี่ยง เช5น ขาดอาจารยที่มีตําแหน5งทางวิชาการ
อีก ๓ คนจึงจะเข)าเกณฑ ประเด็นที่ว5านี้มีความเสี่ยงอะไรที่จะเสี่ยง และปBญหาอุปสรรคควรจะเปIน
เช5นไร มหาวิทยาลัยไม5มีงบประมาณในการส5งบุคลากรไปศึกษาต5อปริญญาเอก เช5นนี้จึงเปIนความ
เสี่ยง จะแก)อย5างไร ก็ต)องหางบประมาณมา หรือไม5มีอาจารยสนใจไปศึกษาต5อในระดับปริญญาเอก
เลย ถ)าเปIนเช5นนี้ก็เลือกจาก ๔ ข)อนั้นมาเปIนกลยุทธในแต5ประเด็น เพราะกลยุทธแต5ละเรื่องนั้นมี
ความเสี่ยงไม5เหมือนกัน ที่นํามาระบุไว)นี้ทําให)ไม5ทราบว5าจุดใดมีความเสี่ยงอะไร กลายเปIนว5าทุกอย5าง
มีความเสี่ยงทั้งหมด นอกจากนั้นในหน)า ๒๙ ก็มีที่เขียนผิดอยู5มาก ให)ตรวจสอบตามลําดับในแต5ละ
ประเด็ น ทั้ ง ๔ ประเด็ น ว5 า มาจากประเด็ น ใดมากที่ สุ ด และมี การคาดการณไว) อย5 า งไร จะหาทาง
บรรเทาได)อย5างไร เช5น อาจารยที่มีตําแหน5งทางวิชาการจะออกไปหลายคน สิ่งนี้เปIนอุปสรรคต5อการ
บรรลุเป[าหมายต5างๆ เปIนความเสี่ยงที่คาดการณได)เพราะมีการแสดงความจํานงที่จะลาออกไป จึง
ต)องหามาตรการในการรักษาไว) ไม5เหมือนกับความเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติภัยต5างๆ เช5น น้ําท5วม ค5าเงิน
ตก ควรดําเนินการดังเช5นที่กล5าวมาว5าอะไรเปIนรายการที่แท)จริงและเหมาะสมในแต5ละประเด็น
นายกสภามหาวิทยาลัยกล5าวว5า คงมีการผิดพลาดมาจากเอกสารแผนการบริหาร
ความเสี่ยงปU ๒๕๕๔ แล)ว การติดตามผลจึงต)องติดตามไปตามนั้น เช5น กิจกรรมหลัก โครงการหลัก
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปBจจัยความเสี่ยงคืองานวิจัยขาดการสังเคราะหเพื่อนําไปใช)ประโยชน
เหล5านี้ไม5ใช5ความเสี่ยง แต5เปIนคุณภาพของงาน เพราะฉะนั้น เมื่อกล5าวถึงมาตรการจัดการกับความ
เสี่ยง ที่ระบุว5าเร5งรัดและควบคุมการปฏิบัติงานจึงไม5ใช5 ในหน)า ๒๓ ระบุความเสี่ยงเปIนกลุ5มหัวข)อ ยัง
ขาดการระบุรายละเอียด เช5น ความเสี่ยงด)านกลยุทธประกอบด)วยการเมือง ซึ่งอาจจะเกิดความเสี่ยง
ก็ต)องระบุว5าการเมืองจะเกิดความเสี่ยงอย5างไร เช5น การเปลี่ยนรัฐบาล ถ)าจะนําความเสี่ยงนี้มาใช)ก็
ต)องระบุมาตรการป[องกันความเสี่ยงเช5นให)อธิการบดีหารือกับหัวหน)าพรรคทุกพรรค เปIนต)น ฉะนั้น
หากเปIนสถานการณสังคม โลก การเมือง ยิ่งเขียนมากเท5าใดก็ระบุตัวปBจจัยความเสี่ยงได)ยากเท5านั้น
จึงควรใช)แต5พอเหมาะพอควร ด)านการปฏิบัติงานระบุว5าความเสี่ยงคือระบบของมหาวิทยาลัย ซึ่งนั่น
ไม5ใช5ความเสี่ยง ต)องตรวจสอบให)ดี เดิมที่หน5วยงานราชการทุกหน5วยดําเนินการกันมานั้น อาจจะ
เข) าใจตามแนวทางที่ สกอ. ให) มา แต5 ควรแก)ไขตามคํ า แนะนํ าของสภามหาวิ ทยาลั ย และจะเปI น
ประโยชนมากหากนํามา Identified ใหม5และวางแผนเพื่อใช)ในอนาคต ซึ่งนับวันความเสี่ยงจะมีมาก
ขึ้นเพราะมีการเปลี่ยนแปลงอยู5ตลอดเวลาตามเทคโนโลยี เช5น หลักสูตรที่ใช)ได)ผลต5อไปจะไม5ได)ผล จะ
มีวิธีแก)ไขหรือปรับบทบาทอย5างไรให)ทันต5อเหตุการณ
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช ให)ข)อมูลว5าว5าทางด)านธุรกิจนั้นมีการดําเนินการ
เรื่องความเสี่ยงมามากกว5า ๑๕ ปU และมีการประกันภัยเข)ามาช5วยรับความเสี่ยงนั้นด)วย

๑๑

นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ย้ํ า ว5 า ที่ เ ขี ย นมาในเอกสารนั้ น ไม5 ใ ช5 ค วามเสี่ ย งแต5 เ ปI น
เป[าหมายที่ไม5บรรลุผล
ผู)ช5 วยศาสตราจารยธีร ะศั กดิ์ อาภาวัฒ นาสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลั ยจาก
คณาจารยประจําให)ข)อสังเกตเช5นเดียวกันว5าเอกสารยังมีข)อผิดพลาดตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อเสนอแนะและข)อสังเกต ผู)จัดทําควรจะดําเนินการแก)ไขตามนั้น และเสนอแนะว5า
การชี้แจงทําความเข)าใจกับบุคลากรทุกฝiายเปIนเรื่องที่สําคัญมาก เพราะบุคลากรไม5ค5อยมีการกล5าวถึง
การจัดการบริหารความเสี่ยง จึงเปIนปBญหา หากมีการหารือร5วมกันจะทําให)เกิดความเข)าใจเวลาจัดทํา
โครงการเพื่อเสนอของบประมาณให)เขียนไปในโครงการด)วยว5ามีความเสี่ยงอะไรที่จะทําให)โครงการ
นั้ น ไม5 ป ระสบความสํ า เร็ จ จะทํ า ให) เ กิ ด ประโยชนเพิ่ ม ขึ้ น ประเด็ น อื่ น ๆ ตามที่ ก รรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล5าวมานั้นก็เห็นด)วยเช5นกัน แต5การวิเคราะหแผนนั้นต)องระบุสาเหตุของ
การเกิดความเสี่ยงด)วยว5ามีอะไรบ)างและในแผนต)องมีมาตรการที่ชี้ชัดว5าจะทําเพื่ออะไรบ)าง และมี
มาตรการอะไรที่จะทําให)ประสบความสําเร็จตามเป[าหมาย สิ่งที่น5าสนใจคือมาตรการกรณีอาจารย
ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกและตําแหน5งทางวิชาการไม5ผ5านเกณฑการประเมินของ สกอ. มาตรการแรก
คือการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดทําผลงานทางวิชาการนั้นเพียงพอหรือไม5 มีการอบรมเพื่อให)เกิด
ความรู)ความเข)าใจในการจัดทําผลงานทางวิชาการแล)วแต5ยังมีความเสี่ยงสูงทําให)ต)องเพิ่มมาตรการ
ต5อไปคือการโอนย)ายอาจารยที่มีตําแหน5งทางวิชาการ แต5ควรต)องคํานึงความต)องการของสาขาวิชา
ด)วย การเชิญผู)ทรงคุณวุฒิภายนอกและอาจารยที่มีตําแหน5งทางวิชาการเปIนคณะกรรมการประจํา
หลั กสู ต รนั้ น ก็ เ ปI น มาตรการที่ ฉาบฉวย จึ งเห็ น ด) ว ยกั บ ข) อเสนอแนะของผู) ช5 ว ยศาสตราจารยพิ ชิ ต
ฤทธิ์ จ รู ญ ที่ ให) ต5 ออายุ ร าชการอาจารยที่ มี ตํ า แหน5 ง รองศาสตราจารย ทั้ ง นี้ ควรเปI น นโยบายของ
มหาวิทยาลัย อีกทั้งนายกสภามหาวิทยาลัยก็เคยมีนโยบายในเรื่องนี้มาก5อน
นายกสภามหาวิทยาลัยกล5าวว5าไม5ใช5นโยบายแต5เปIนการปฏิบัติตามกฎหมาย หากเปIน
รองศาสตราจารยที่มีคุณสมบัติครบถ)วนตรงตามที่มหาวิทยาลัยต)องการก็เปIนเรื่องที่จะต)องดําเนินต5อไป
แต5หากคุณสมบัติไม5ครบหรือมหาวิทยาลัยมีมากแล)ว ไม5ต)องการ ก็ให)พิจารณาต5อไป
ผู)ช5วยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจํากล5าวว5าหากพิจารณาจากเอกสารในหน)า ๘ จะสังเกตว5ามหาวิทยาลัยมีอาจารย
ตําแหน5งรองศาสตราจารยเพียง ๑๗ คน จากจํานวนอาจารยทั้งหมด ๓๙๒ คน คิดเปIนร)อยละ ๔.๓
แต5หากตามเกณฑของ สกอ. สมศ. และ กพอ. ขั้นต่ําควรจะต)องมีมากกว5านี้ และในปUนี้จะมีอาจารย
ตําแหน5 งรองศาสตราจารยเกษี ยณไปอีก ๓ คน ทํ าให)จํ านวนลดลงไปอี ก มหาวิทยาลัย ควรรั กษา
บุคลากรตําแหน5งรองศาสตราจารยไว)
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อสังเกตว5ามีเหตุหลายปBจจัยด)วยกันในการรักษาอาจารย
ตําแหน5งรองศาสตราจารย แต5ถ)ามีคุณสมบัติครบถ)วนมหาวิทยาลัยก็ต)องการให)อยู5ต5อ
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตํ า แหน5 งกล5 า วว5 า ข) อมู ล ในรายงานนี้ ยั งไม5 ส มบู ร ณโดยเฉพาะแผนปฏิ บั ติ การของมหาวิ ทยาลั ย ปU

๑๒

๒๕๕๔ ที่ยังไม5สอดรับกับการประเมิน ดังนั้นจึงควรต)องปรับแผนในส5วนนี้ก5อน และต)องรายงานให)
สอดรับกับการประเมิน ข)อสังเกตของที่ประชุมทั้งเรื่องของการพัฒนาบุคลากร การเข)าสู5ตําแหน5งทาง
วิชาการ การวิจัย ที่จะได)รับการประเมินจาก สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. ซึ่งส5วนใหญ5จะไม5ผ5านการ
ประเมิน แต5จึงที่กําหนดมาตรการเร5งรัดเพื่อให)ผ5านการประเมิน ซึ่งเดิมผลประเมินอยู5ที่ ๑.๖ แต5ได)
เพิ่มขึ้นเปIน ๒.๘ โดยคาดว5าน5าจะได)ถึง ๓ แต5มีความบกพร5องบางประการทําให)ได)คะแนนเพียงเท5านี้
กรณีความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ๕ คูณ ๕ เปIน ๒๕ นั้นเปIนเพียงการระบุตามแบบของแผนฯ มหาวิทยาลัยมี
อาจารยศึกษาต5อในระดับปริญญาเอกจํานวน ๗๒ คน ในปUนี้จะสําเร็จการศึกษาจํานวน ๑๐ คน ไม5ใช5
ความเสี่ยงแต5เปIนแผนที่ได)ดําเนินการไว)แล)ว เมื่อรายงานก็เปIนเพียงการพิจารณาจากตัวเลข แต5ไม5ได)
พิจารณาตามขั้นตอนซึ่งเหมือนขั้นบันไดที่มหาวิทยาลัยดําเนินการถึงขั้นสุดท)ายแล)ว เมื่อคูณความ
เสี่ ย งแล) ว กลายเปI น ตั ว เลขที่ สู ง จึ งไม5 ได) ส นใจว5 า รายละเอี ย ดที่ แท) จ ริ งเปI น อย5 า งไร ดั งนั้ น จะต) อ ง
พิจารณาจากการติดตามผลเชิ งคุณภาพด)วย ส5วนงานวิจัยนั้น ปรากฏว5าดีกว5 าเดิมจากที่ สมศ. มา
ประเมิน ได)ระดับคะแนนสูงขึ้นแต5ไม5ได)เต็ม ซึ่งยังคงระบุว5ามีความเสี่ยงอยู5อีก อาจเปIนเพราะแบบของ
แผนที่ ทําให) เ กิ ด ปB ญ หา มหาวิ ทยาลั ย จึ งขอรั บไปตรวจสอบ ปรั บ และติ ด ตามผลการประเมิ น เพื่ อ
สังเคราะหใหม5 และจะประสานกับ สกอ. ขอปรับปรุงแก)ไขต5อไป
นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะว5าควรต)องปรับรายละเอียดการประเมินเปIนอย5าง
ยิ่ง มิฉะนั้นแล)วจะเกิดความเสียหายต5อมหาวิทยาลัย ปBจจัยความเสี่ยงบางปBจจัยเมื่อมาถึงปBจจุบัน
อาจจะหายไปแล)ว
ผู)ช5ว ยศาสตราจารยพิ ชิต ฤทธิ์จ รูญ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยจากคณาจารย
ประจําให)ข)อมูลว5า นโยบายการต5ออายุราชการผู)มีตําแหน5งรองศาสตราจารยนั้นหากไม5ชัดเจนจะเปIน
ปBญหาได) เพราะขณะนี้เมื่อมีหนังสือสั่งการจากมหาวิทยาลัยไปยังคณะ คณบดียังปฏิบัติแตกต5างกัน
กรณีเช5นนี้ควรเปEดโอกาสให)ผู)ที่มีความเหมาะสมได)ต5ออายุราชการโดยมีเกณฑที่ชัดเจน โดยควรเปIน
นโยบายจากมหาวิ ท ยาลั ย แม) ม หาวิ ท ยาลั ย จะกระจายอํ า นาจให) ค ณะเปI น ผู) ตั ด สิ น ใจ จึ ง ขอให)
มหาวิทยาลัยได)ทบทวนในเรื่องนี้ เพราะเสียดายหากผู)มีตําแหน5งรองศาสตราจารยไม5ได)ทําหน)าที่ต5อ
อาจารยใหม5นั้นยังขาดประสบการณในการสอน ความเปIนครูอยู5ในช5วงเริ่มต)นของการบ5มเพาะ ต)อง
ยอมรับว5าอาจารยรุ5นใหม5ยังขาดคุณลักษณะความเปIนครูในขณะที่อาจารยอาวุโส จะมีความทุ5มเทมาก
จึงควรให)โอกาสผู)ที่ยินดีจะต5ออายุราชการโดยมหาวิทยาลัยต)องมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของผู)ที่จะให)ต5ออายุราชการเพื่อให)การตัดสินใจชัดเจน ถ)าวิเคราะหความจําเปIนแยกเปIนรายคณะ
รองศาสตราจารยที่มีประสบการณสูงนั้นหาได)ยาก และสามารถเปIนพี่เลี้ยงที่ดีสําหรับอาจารยรุ5นใหม5
ได) เพราะขณะนี้อาจารยที่ มาใหม5มีทัศนคติไม5ดี อาจารยคุณวุฒิปริญ ญาเอกหลายคนก็พร)อมที่จ ะ
ลาออกไป มหาวิทยาลัยจึงควรดูแลรักษาให)ดีหลังจากสรรหามาแล)ว
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อคิดว5าประเด็นนี้ควรพิจารณาให)รอบคอบเพราะเปIน
เรื่ อ งที่ ต) องปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ถ) า เปI น สิ ท ธิ์ แล) ว มหาวิ ทยาลั ย ไม5 ใ ห) สิ ทธิ์ ก็ อาจจะถู ก ฟ[ อ งต5 อ ศาล
ปกครองได) อธิการบดีกับคณบดีจึงควรพิจารณากันให)ดี จากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยได)ให)ข)อมูลว5า

๑๓

เปIน ผู)บรรจุ มาตรานี้ ไว) ในพระราชบัญญั ติ ด) วยความตั้ งใจที่จะช5ว ยเหลือมหาวิทยาลัย ราชภัฏ และ
มหาวิทยาลัยใหม5 เพราะทราบว5าขาดแคลนผู)มีตําแหน5งทางวิชาการ และพบว5าเมื่อใช)พระราชบัญญัติ
แล)วกลับมีปBญหามากเพราะมหาวิทยาลัย ที่มีผู)มีตําแหน5งทางวิชาการมาก ได)ขอแก)ไขจากการเปIน
สิทธิ์ของข)าราชการ กลายเปIนความต)องการของส5วนราชการ และได)แก)ไขในพระราชบัญญัติเมื่อปU
๒๕๕๑
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล5าวว5า
อธิการบดีควรติดตามตรวจสอบกรณีการต5ออายุราชการของผู)มีตําแหน5งรองศาสตราจารยเพื่อป[องกัน
ปBญหาการบริหารจัดการ โดยชี้แจงหน5วยงานที่ยังเข)าใจสับสน
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเสนอแนะว5าเมื่อ
ก.พ.อ. มีระเบียบ กฏเกณฑ ที่ชัดเจนมหาวิทยาลัยก็ควรดําเนินการตามนั้น
มติที่ประชุม มอบมหาวิทยาลัยดําเนินการปรับแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการ
ดําเนินการให)สอดรับการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และตามข)อสังเกตและข)อเสนอแนะของที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๓.๓ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ ผู) ช5 ว ยศาสตราจารยศรี ส มร วนกรกุ ล
รองอธิการบดีฝiายบริหารจัดการนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ต5อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบนี้
ศาสตราจารยสนิ ท อั ก ษรแก) ว กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห)
ข)อสังเกตว5าในหน)า ๔๖ การจ5ายงบประมาณในปU ๒๕๕๔ สถาบันวิจัยและพัฒนาได)รับงบประมาณ
จัดสรร ๒๒ ล)านบาท และเบิกจ5ายไปทั้งหมด จํานวนโครงการที่เหลือคือศูนยบาท แต5เมื่อมาพิจารณา
ความเสี่ยงการจ5ายเงินทุนวิจัยไม5เปIนไปตามปUกลับสูงมาก เพราะเหตุใดจึงไม5สอดรับกัน ทั้งนี้ แต5ละ
เรื่องที่ดําเนินการนั้นควรสอดคล)องกัน
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
เสนอแนะว5ารายงานผลการปฏิบัติงานนี้จะมีความสัมพันธกับการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้จากการ
ประเมิน ของ ก.พ.ร. สมศ. และ สกอ. มหาวิทยาลั ยสามารถนํ าจุด อ5อนหรือจุด ด)อยที่พบจากการ
ประเมินมาบริหารความเสี่ยงได) เช5น โครงการที่ไม5ดําเนินการนั้นเปIนความเสี่ยง ดังนั้นจะบริหารความ
เสี่ยงในการบริหารงบประมาณโครงการอย5างไร ควรมีการวิเคราะหและสังเคราะหจากข)อมูลเหล5านี้
และรายงานประจําปUเพื่อนําไปกํากับแผนความเสี่ยงได)
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อสังเกตว5าใน
หน)า ๔๖ กลุ5มงานวิเทศสัมพันธรับผิดชอบเพียงโครงการเดียวและดําเนินการสําเร็จตามแผน จึงมี
ความเห็นว5ากลุ5มงานนี้มีบทบาทน)อยมาก ส5วนใหญ5เปIนการรับรองผู)มาเยี่ยมเยียนจากต5างประเทศ
งานอื่นไม5ค5อยมี ทั้งๆ ที่ในปBจจุบันงานวิเทศสัมพันธเปIนเรื่องสําคัญ ต)องมีความเข)มแข็ง จึงเสนอว5า

๑๔

มหาวิทยาลัยควรดําเนินงานวิเทศสัมพันธให)เข)มแข็งมากขึ้น กลุ5มงานวิเทศสัมพันธควรมีโครงการและ
บทบาทมากขึ้น และควรมีบุคลากรที่มีบทบาทก)าวนําในเรื่องต5างประเทศด)วย
หม5อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิถามว5า
ในหน)า ๔๖ จํานวนโครงการนั้นเมื่อรวมแล)วได) ๓๔ โครงการ แต5ที่ระบุไว) ๑๗๑ โครงการและ ๑๖๘
โครงการนั้นมาจากที่ใด
ผู)อํานวยการกองนโยบายและแผนชี้แจงว5าโครงการทั้งหมดมีจํานวน ๑๗๑ โครงการ
และมีโครงการที่ดําเนินการแล)ว ๑๖๘ โครงการ ที่ไม5ได)ดําเนินการจํานวน ๓ โครงการ และมีจํานวน
ทั้งสิ้น ๘๒๔ กิจกรรม
รองศาสตราจารยโภคิน พลกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิถามว5าเมื่อมี
การประมาณการรายรับจากการศึกษาภาคพิเศษแล)ว รายรับตามจริงลดไปร)อยละ ๒๐ นั้นมาจากสาเหตุใด
ผู)อํานวยการกองนโยบายและแผนรายงานว5าคําตอบอยู5ในหมายเหตุหน)า ๒๗ คือ
งบประมาณรายรับจริงจากการจัดการศึกษาภาคพิเศษลดน)อยลงเนื่องจากมหาวิทยาลัยได)ดําเนินการ
ตามเป[าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน)นการจัดการศึกษาให)มีคุณภาพ จึงงดรับนักศึกษาใน
โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ทําให)รายได)ในส5วนนี้ไม5เปIนไปตามเป[าหมาย
รองศาสตราจารยโภคิน พลกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิถามว5าหาก
ต)องการทราบในส5วนของประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นต)องพิจารณาจากส5วนใด
ผู)อํานวยการกองนโยบายและแผนกล5าวว5าในเชิงคุณภาพผลการประเมินนี้พิจารณา
จากตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยคือความคาดหวัง ซึ่งผลของการใส5คะแนนในบทที่ ๔ เปIนไปตามเกณฑ
การประเมิ น ของ สกอ. ซึ่ งประกาศผลการประเมิ น มหาวิ ทยาลั ย อยู5 ในระดั บ ดี มากคื อ ๔.๕๓ แต5
เนื่องจากผลการประเมินของ ก.พ.ร. ในปU ๒๕๕๔ นั้น มหาวิทยาลัยยังไม5ได)รับการแจ)งผล มีผลการ
ประเมินของ ก.พ.ร. เพียงบางรายการที่แจ)งมาเมื่อสัปดาหที่ผ5านมา ดังนั้น การประเมินเชิงคุณภาพ
นั้นหน5วยงานภายนอกเปIนผู)ประเมินจากโครงการกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให) ข) อ มู ล ว5 า มหาวิ ท ยาลั ย ใช) ง บประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร มีเป[าประสงค มีกลยุทธ มีการหารือกันในคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ฝiายแผน งบประมาณและการคลัง มีกล5าวกันถึงการดําเนินงานและการประเมินผลเชิงคุณภาพ เช5น
ยุ ท ธศาสตรที่ ๑ วิ ช าการเปI น เลิ ศ ซึ่ ง แบ5 ง ออกเปI น ๒ เป[ า ประสงคนั้ น ต5 อ ไปจะต) อ งวั ด ว5 า มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปตามแผนหรือไม5 ต)องประเมินหรือตรวจสอบแต5ละยุทธศาสตรและเป[าประสงค โดย
อาจจะตั้งคณะกรรมการในการประเมินให)ชัดเจน
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ขอให)ตรวจสอบข)อมูลตัวเลขในหน)า ๔๘ ตารางที่ ๓.๑๐ ว5ามีความผิดพลาดหรือไม5 ในส5วนของศูนย
วัฒนธรรมพระนครที่มีงบประมาณจัดสรร ๑๑ ล)าน แต5เบิกจ5าย ๒๑ ล)าน และยังมีอีกหลายรายการที่
ควรตรวจสอบตัวเลขให)ถูกต)อง

๑๕

พลอากาศเอก นพพร จั น ทวานิ ช กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ
เสนอแนะว5าเอกสารที่รายงานควรมีกราฟแสดงข)อมูล เช5น ในหน)า ๒๘ ตารางที่ ๓.๒ งบประมาณ
ตามรายจ5ายจริงตามไตรมาสที่ ๑-๔ นั้น เปรียบเทียบกับแผนงานของมหาวิทยาลัยมีความแตกต5างกัน
อย5างไร เปIนไปตามแผนหรือไม5 อย5างไร จะได)ทราบว5าควรจะปรับปรุงอย5างไร
นายกสภามหาวิทยาลัยขอให)มีการสรุปในแผ5นแรกของเอกสารรายงานว5าภาพรวม
เปIนอย5างไร มีความบกพร5องที่ใด จะได)ทราบว5ามีความสําเร็จตามเป[าหมายหรือไม5
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อสังเกต
ว5าในหน)า ๔๘ ข)อมูลตัวเลขไม5สัมพันธกัน ควรตรวจสอบให)ถูกต)อง
ผู) ช5 ว ยศาสตราจารยพิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จากคณาจารย
ประจําให)ข)อสังเกตในหน)า ๓๗ การคืนงบประมาณคงเหลือ บางคณะและหน5วยงานมีเหตุผลที่ไม5
สมเหตุสมผล ควรตั้งข)อสังเกตกับเหตุผลนั้นด)วย และบางหน5วยงานดําเนินโครงการสําเร็จแล)วแต5
งบประมาณยังเหลือก็ควรให)เครดิต
มติที่ประชุม อนุ มั ติ ร ายงานผลการปฏิ บั ติ ง านประจํ า ปU ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมี
ข)อเสนอแนะดังนี้
๑) มหาวิ ท ยาลั ย ควรแต5 ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตาม
ยุทธศาสตรและแต5ละเป[าประสงค
๒) ให) แ ก) ไ ขข) อ มู ล ตั ว เลขตามข) อ สั ง เกตและข) อ เสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
๓) มหาวิทยาลัยควรดําเนินงานด)านวิเทศสัมพันธให)มีความเข)มแข็งมากขึ้น ตาม
บทบาทที่ มีสํ าคั ญ มากในยุ คปB จ จุ บั น ทั้ งด)า นโครงการ บทบาทของผู) บ ริ ห ารและ
บุคลากร
๔) ให)จัดทําข)อมูลสรุปภาพรวมไว)ในเอกสารแผ5นแรกของรายงาน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไม5มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให$ที่ประชุมทราบ
๕.๑ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษารั บ ทราบการให$ ค วามเห็ น ชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว5าสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได)มี
หนังสือที่ ศธ ๐๕๖(๑)/๓๕๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ รับทราบการให)ความเห็นชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)

๑๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้หลักสูตรดังกล5าวสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ ข$อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ โดย
การหลอมรวมยุบรวมสถาบันอุดมศึกษา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว5าด)วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามี
บันทึกข)อความที่ ศธ ๐๕๐๓(๓)/ว ๑๕๔๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ แจ)งมายังมหาวิทยาลัยว5า
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ มีความเห็นว5าการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของ
รั ฐ ขึ้ น ใหม5 ทํ า ให) เ กิ ด ปB ญ หาความซ้ํ า ซ) อ น ขาดคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ ประกอบกั บ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู5แล)ว สามารถรองรับนักศึกษาในปBจจุบันได) อีกทั้งแนวโน)มนักศึกษาในอนาคต
อาจลดลง ไม5 จํ า เปI น ต) อ งจั ด ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ เพิ่ ม ขึ้ น จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การร5 า ง
ข)อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัด ตั้ งมหาวิ ทยาลั ย ของรัฐ โดยการหลอมรวม ยุบ รวม
สถาบัน อุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึ กษาธิการเสนอ โดยให)กระทรวงศึกษาธิ การรับ ความเห็นของ
หน5 ว ยงานต5 า งๆ ที่ เ กี่ ย วข) องดั งไปประกอบการพิ จ ารณาดํ า เนิ น การด) ว ย รายละเอี ย ดดั งเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให) ข) อ สั ง เกตว5 า ทํ า อย5 า งไรรั ฐ บาลจะทราบว5 า ได) ว5 า
มหาวิทยาลัยไม5เคยคิดตั้งมหาวิทยาลัยใหม5 มหาวิทยาลัยที่ตั้งกันมานั้นรัฐบาลเปIนผู)ตั้งเองทุกครั้ง
เพราะการตั้งต)องกําหนดเปIนพระราชบัญญัติซึ่งต)องผ5านคณะรัฐมนตรี และความเห็นที่นี้เสนอมาจาก
หน5วยงานต5างๆ นั้นหน5วยงานต5างๆ ก็แสดงความเห็นด)วยอยู5ตลอดเวลาไม5ว5าจะเปIนการจัดตั้งหรือการ
คัดค)านการจัดตั้ง
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อสังเกตว5า
หนังสือนี้ยังตีความได)ไม5ชัดเจนว5าหากไม5มีการตั้งก็ให)เปIนเช5นเดิมหรือจะต)องให)หลอมรวม
นายกสภามหาวิทยาลัยอธิบายโดยยกตัวอย5างว5าหากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจะหลอมรวมกันเปIนมหาวิทยาลัยราชภัฏดุสิตพระนครก็ไม5ขัดกับ
คณะรัฐมนตรี แต5หากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจะตั้งมหาวิทยาลัยใหม5ที่อําเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี นั้นไม5ได)
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๓ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองกับ ก.พ.ร. ประจําป(งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผู)ช5วยศาสตราจารยละอองทิพย มัทธุรศ ผู)ช5วย
อธิการบดี/ผู)อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษารายงานว5าสํานักงาน ก.พ.ร. ได)สรุปผล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ประจําปUงบประมาณ ๒๕๕๓ ผลประเมินในภาพรวมของ

๑๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คะแนนเฉลี่ย ๓.๙๕๒๕ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ตามระเบียบวาระนี้
ศาสตราจารยสนิ ท อั กษรแก) ว กรรมการสภามหาวิทยาลั ย ผู) ทรงคุ ณวุ ฒิ ถามว5 า
ตัวชี้วัดใดที่เพิ่มขึ้นและลดลง
ผู)อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาให)ข)อมูลว5า ผลการดําเนินงานปU
๒๕๕๓ นั้นได)นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ๒ ครั้งคือรอบ ๙ เดือนและรอบ ๑๒ เดือน ในการ
นําเสนอมีการประเมินตนเองได)ระดับคะแนน ๓.๑๘ แต5การตรวจประเมินใช)ระยะเวลามากทําให)มี
การตั้งรับที่ดี ส5งผลให)ได)ระดับคะแนนในตัวบ5งชี้ที่สูงขึ้น ตัวชี้วัดที่ได)คะแนนมากกว5าที่ประเมินตนเอง
ไว)คือตัวชี้วัดที่ ๑๐ ระดับความสําเร็จของการจัดทําต)นทุนต5อหน5วยผลผลิต มหาวิทยาลัยประเมิน
ตนเองได) ๑.๐๐ แต5 ก.พ.ร. มาประเมิน ให) ได) ๔.๗ และตั วชี้ วัด ที่ ๑๑ ระดั บความสํา เร็ จ ของการ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานมหาวิทยาลัยประเมินตนเองได) ๑.๐๐ แต5 ก.พ.ร. ประเมิน
จากข)อมูลของกระทรวงพลังงานได) ๒.๘๕๑๐ ทําให)เพิ่มขึ้นจากเดิมมาก
นายกสภามหาวิ ทยาลั ยสอบถามว5า คะแนนในช5 องรองสุด ท) า ยนั้ น คะแนนเต็ ม ๕
ทั้งสิ้นใช5หรือไม5
ผู)อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาให)ข)อมูลว5าทุกตัวบ5งชี้มีคะแนนเต็ม ๕
นายกสภามหาวิทยาลัยขอให)ไปตรวจสอบตัวชี้วัด ๒ ข) อที่ได)ต่ํากว5า ๒.๕ ว5าเปI น
เพราะอะไร และส5วนที่ได)คะแนนต่ํากว5าปUที่ผ5านมา เช5น การพัฒนาระบบฐานข)อมูล ประเด็นนี้ไม5น5า
เปIนเรื่องยากเลย
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อสังเกตว5า
ในข) อ ๓.๓ ระดั บความสําเร็ จของแผนการพั ฒนาศู นยวั ฒนธรรมพระนครในการประสานงานร5 วมมื อ
ระหว5างวัด ชุมชน กับมหาวิทยาลัยนั้น มีความร5วมมือกันดี แต5ได)ระดับคะแนนเพียง ๑ เท5านั้น
นายกสภามหาวิทยาลัยขอให)ตรวจสอบข)อมูลให)ดีก5อนการรายงาน
ผู) อํา นวยการสํ า นั กงานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให) ข)อมู ล ว5 า จากการที่ ได) ร ะดั บ
คะแนนต่ํานั้นมีข)อเสนอแนะจาก ก.พ.ร. ว5าแบบการประเมินกิจกรรมไม5สมบูรณ ไม5ครบถ)วนตาม
วัตถุประสงคของโครงการ
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อสังเกตใน
ข) อ ๓.๑ ว5 า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครเปI น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ บู ร ณาการการศึ ก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม แต5ได)ระดับคะแนนเพียง ๒ เปIนเพราะอะไร ซึ่งข)อนี้สําคัญมากเพราะเปIนวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัย
ผู) ช5 ว ยศาสตราจารยพิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จากคณาจารย
ประจําให)ข)อสังเกตในข)อ ๓.๔ ว5าโรงเรียนสาธิตที่เปIนแหล5งฝkกประสบการณวิชาชีพครูนั้น ได)ระดับ
คะแนนต่ําเช5นกัน ควรจะได)ระดับคะแนนมากกว5านี้

๑๘

คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิขอให)หน5วยงาน
ที่รับผิดชอบแสดงเหตุผลว5าที่ได)ระดับคะแนนต่ํากว5า ๒.๕ นั้นเปIนเพราะเหตุใด
อาจารยปราโมทย เทพพั ล ลภ รองอธิ การบดี / กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จาก
ผู)บริหารให)ข)อมูลว5าการประเมินนั้นจะกําหนดเปIนขั้นบันได ในข)อ ๓.๑ มหาวิทยาลัยประเมินตนเองไว)
๓ แต5ขาดขั้นตอนและเอกสารบางอย5างไป ผู)จัดทําเอกสารขาดความเข)าใจในส5วนนี้ แต5ตามจริงแล)ว
สามารถทําได)ถึง ๕ เพราะมหาวิทยาลัยได)รับรางวัลมากมาย
นายกสภามหาวิทยาลัยแจ)งว5าที่ให)ตรวจสอบเพื่อจะได)ทราบว5าเกิดจากอะไร ถ)าเกิด
จากความบกพร5องจะได)ระมัดระวัง หรือเกิดจากนโยบายหรือไม5มีผู)ดําเนินการจะได)แก)ไขให)ถูกต)อง
ทุกอย5างที่ประเมินมานั้นจะต)องนําผลไปสู5การปฏิรูปมหาวิทยาลัยให)ได)
พลอากาศเอก นพพร จั น ทวานิ ช กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห)
ข)อสังเกตว5าคะแนนที่เสียไปนั้นส5วนใหญ5อยู5ในข)อ ๓ เปIนเอกลักษณที่เปIนไปตามพระราชบัญญัติ แต5
มหาวิทยาลัยกลับไม5ผ5านเกณฑ จึงขอให)เน)นในส5วนนี้เปIนหลัก
นายกสภามหาวิทยาลัยกล5าวว5าโรงเรียนสาธิตฯ นั้นน5าเปIนห5วง ควรให)ผู)อํานวยการ
มาชี้แจง
อาจารยปราโมทย เทพพัลลภ ชี้แจงว5าโรงเรี ยนสาธิตฯ มี การประเมินตนเองไว)ได)
ระดับคะแนน ๔ กว5า แต5ในเรื่องการเปIนแหล5งฝkกประสบการณวิชาชีพของมหาวิทยาลัยนั้นขาดหายไป
อธิการบดีให)ข)อมูลเพิ่มเติมว5าการที่วิทยาลัยการฝkกหัดครูไม5ได)ใช)โรงเรียนสาธิตฯ เปIน
แหล5งฝkกประสบการณวิชาชีพ นั้นเปIนปBญหาสําคัญ ในปU ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยจึงได)จัดทําโครงการเร5งรัด
ให)วิทยาลัยการฝkกหัดครูร5วมกับโรงเรียนสาธิตฯ ในการฝkกประสบการณวิชาชีพครูแก5นักศึกษา
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายว5าหากโรงเรียนสาธิตฯ ไม5ให)นักศึกษาครูของ
วิทยาลัยการฝkกหัดครูไปสอนเพราะมีความสามารถไม5ถึงคงไม5ได)เพราะทั้งวิทยาลัยการฝkกหัดครูและ
โรงเรียนสาธิตฯ จะต)องร5วมรับผิดชอบการฝkกประสบการณวิชาชีพครู โดยโรงเรียนสาธิตฯ เปIนแหล5ง
ฝkกประสบการณวิชาชีพ และวิทยาลัยการฝkกหัดครูต)องฝkกฝนนักศึกษาให)ทดลองสอนในแหล5งฝkก
ประสบการณวิชาชีพคือโรงเรียนสาธิตฯ ให)ได) ไม5เช5นนั้นก็จะปฏิเสธในการร5วมพัฒนา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อมูลว5าประเด็นดังกล5าวมีอยู5ในโครงการการสร)าง
ความเปIนเลิศของการฝkกหัดครูที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งกําลังดําเนินการ แต5ค5อนข)างล5าช)าด)วย
เหตุผลหลายประการ โดยจะมีการประชุมกันต5อไปเพื่อแก)ปBญหา
ผู) ช5 ว ยศาสตราจารยพิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จากคณาจารย
ประจํา แจ)งว5า มีข)อมู ลจากหลายส5 วน ส5ว นหนึ่งเปIนเรื่ องเชิ งนโยบายและการประสานงานระหว5า ง
วิทยาลัยการฝkกหัดครูและโรงเรียนสาธิตฯ ในปUนี้ได)มีการส5งนักศึกษาครูไปฝkกประสบการณวิชาชีพ
ควรมีการคัดเลือกนักศึกษาเก5ง นักศึกษาที่มีความสนใจ ใฝiหาความรู) หากมีการจูงใจและมีนโยบายที่ดี
ในการไปฝkกประสบการณวิชาชีพที่โรงเรียนสาธิตฯ เพราะขณะนี้เปEดโอกาสให)นักศึกษาเลือกแหล5งฝkก
ประสบการณวิ ช าชี พภายนอก นั กศึ กษาบางส5 ว นจึ งเลื อกฝk กประสบการณวิ ช าชี พภายนอก ถ) า มี

๑๙

นโยบายว5าให)ฝkกประสบการณวิชาชีพครูในโรงเรียนสาธิตฯ โดยสนับสนุนการคัดเลือกนักศึกษาที่มี
ความสามารถทั้งสาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ก็จะทําให)มีความ
เปIนระบบมากยิ่งขึ้น มีความสัมพั นธกันมากยิ่งขึ้น และอาจารยโรงเรียนสาธิตฯ จะได)มีโ อกาสทํ า
ผลงานทางวิชาการมากยิ่งขึ้น
นายกสภามหาวิทยาลัยกล5าวว5าไม5น5าจะมีอะไรขัดข)องหากบูรณาการในลักษณะของการ
เปIนอาจารยในวิทยาลัยการฝkกหัดครูโดยการสอนเพื่อทําผลงานทางวิชาการ และอาจจะได)ประโยชนเพราะ
อาจารยโรงเรียนสาธิตฯ เปIนผู)ที่มีประสบการณสอนนักเรียนจริง ซึ่งจะทําให)สอนนักศึกษาครูได) นอกจากนั้น
ควรเชิญครูที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนมาบรรยายให)นักศึกษาครูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู)กัน
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กล5าวแสดงความเห็นด)วยที่จะกําหนดเปIนนโยบายหรือจะเปIนเทคนิควิธีที่จะทําให)อาจารยโรงเรียน
สาธิตฯ สามารถขอตําแหน5งทางวิชาการได)โดยการสอนร5วมกับอาจารยประจําในคณะ จากนั้นได)ให)
ข)อสังเกตในข)อ ๓ ว5า ก.พ.ร. มีเกณฑที่ชัดเจนว5าจะต)องดําเนินการอะไรบ)าง จึงควรดําเนินการตาม
ขั้นตอน แต5ปBญหาว5าผู)ดําเนินการจะต)องเก็บหลักฐานเพราะการประเมินนั้นมาจากหลักฐานร5องรอย
จึงควรมีผู)รับผิดชอบในการเก็บหลักฐานต5างๆ ให)ชัดเจน
นายกสภามหาวิทยาลัยกล5าวว5าต)องเปIนอาจารยในแต5ละคณะเปIนผู)ดําเนินการ โดย
จะต)องเวียนแจ)งวิธีการดําเนินการและการเก็บหลักฐานให)ทราบทั่วกันเพื่อให)ได)คะแนน
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อมูลว5าการ
ดําเนินการตามขั้นบันไดไม5ง5ายเลย สมศ. เองก็ได)ล)มเลิกหลักการเช5นนี้ไปแล)วเพราะระดับคะแนนที่
สูงขึ้น มีการดําเนินการที่ต5างกัน การสร)างบันไดไม5ใช5สิ่งที่ง5ายอย5างที่คิด
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเสนอแนะว5า
ต)องศึกษาแต5ละขั้นให)ชัดเจน มีการวิเคราะหการดําเนินการตามขั้นตอนอย5างชัดเจน
ผู)อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาให)ข)อมูลว5ากรณีที่ให)คะแนนต่ํานั้น
ก.พ.ร. ได)ให)ข)อเสนอแนะมาทุกข)อ เช5น ข)อ ๓.๑ ได)ให)ข)อเสนอแนะเกี่ยวกับเอกสารว5าการเรียงลําดับ
ไม5ชัดเจน ตรวจสอบยาก ตอบคําถามไม5ตรงกับเอกสาร มีการผัดผ5อน
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล5าวว5าควร
มีการเตรียมข)อมูลให)ชัดเจน
ผู)อํา นวยการสํ า นั กงานประกั น คุ ณภาพการศึ กษารายงานว5 าในการประเมิ น ในปU
๒๕๕๔ มีการปรับเปลี่ยนตัวบ5งชี้ ตัวบ5งชี้ในข)อ ๓.๑ ที่เกี่ยวกับอัตลักษณนั้นจะไม5มี ด)วยเหตุที่ ก.พ.ร.
ได)ร5วมมือกับ สกอ. และ สมศ. มีการนําตัวบ5งชี้มาทําตารางเปรียบเทียบกัน ดังนั้น ตั้งแต5ปUงบประมาณ
๒๕๕๔ ตั ว บ5 งชี้ ของ ก.พ.ร. จะลดลง ๓ ตั ว บ5 ง ชี้ และการตรวจประเมิ น จะไม5 ม าตรวจประเมิ น ที่
มหาวิทยาลัย ก.พ.ร. จะใช)ข)อมูลที่มหาวิทยาลัยส5งให) สกอ. และข)อมูลจากสํานักงานสถิติแห5งชาติ
ข)อมูลจากกระทรวงการคลัง ในการพิจารณาการประเมิน มีการลดขั้นตอนโดยไม5มีการรายงานในรอบ
๖ เดือน และ๙ เดือน ให)รายงานเพียงครั้งเดียวคือ ๑๒ เดือน

๒๐

มติที่ประชุม

รับทราบโดยให)ศึกษาวิเคราะหการดําเนินการแต5ละขั้นตอนให)ชัดเจน และให)แจ)ง
วิธีดําเนินการและการเก็บหลักฐานแก5ผู)รับผิดชอบด)วย

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาระนโยบาย การนําเสนอ
ผลงานวิจัยโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยแนวใหม0”
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว5ากําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร วาระนโยบาย การนํ า เสนอผลงานวิ จั ย โครงการวิ จั ย “การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การ
มหาวิ ทยาลั ย แนวใหม5 ” ในวั นศุ กรที่ ๓๐ – วั น เสารที่ ๓๑ มี น าคม ๒๕๕๕ ณ เดอะไทด รี ส อรท
บางแสน จังหวัดชลบุรี รายละเอียดดังแบบสํารวจผู)เข)าร5วมประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๒ จุลสารวิทยาลัยการฝ*กหัดครู
เลขานุการสภามหาวิทยลัยรายงานว5าวิทยาลัยการฝkกหัดครูได)มอบจุลสารวิทยาลัย
การฝk ก หั ด ครู ฉบั บ ที่ ๒๙ ประจํ า เดื อนมกราคม ๒๕๕๕ ให) กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก ท5 า น
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๓ สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย แจ) ง ว5 า ได) รั บ ทราบว5 า พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ต) อ งจ5 า ย
ประกันสังคมโดยมหาวิทยาลัยจ5ายเงินสมทบให) มหาวิทยาลัยเปIนหน5วยงานราชการจึงไม5ต)องอยู5
ภายใต)กฎหมายประกันสังคม นอกจากนั้นยังได)ทราบว5าประกันสังคมนั้นไม5ได)ประโยชนเท5าใดนัก มี
แต5เพียงการหวังเงินสะสมหลังจากทํางานครบกําหนด จึงเห็นว5าควรขึ้นอยู5กับพนักงานมหาวิทยาลัยว5า
ยังยินดีเข)าร5วมประกันสังคมหรือไม5 หากเห็นว5าไม5ได)ประโยชนจากประกันสังคมเท5าที่ควร อาจจะ
เปลี่ยนโดยการใช)บริษัทประกันชีวิตเพื่อที่จะได)รับการดูแลรักษาที่ดีกว5า และหากจะนําครอบครัวของ
พนักงานมหาวิทยาลัยเข)าร5วมในประกันกลุ5มเพื่อประหยัดเงินด)วยก็ได) จะได)ดําเนินการในทีเดียว จึง
ขอให)สภาคณาจารยและข)าราชการสํารวจความคิดเห็นจากประชาคมพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครเพื่อจะได)ดําเนินการได)ถูกต)อง
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๕ น.
ผู)ช5วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน
นางลภัสรดา นาคพริก
ผู)จดบันทึกการประชุม

๒๑

อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผู)ตรวจรายงานการประชุม

