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“...ความสุขความสวัสดีของขาพเจา 
จะเกิดมีข้ึนได ก็ดวยบานเมืองของเรา 
มีความเจริญมัน่คงเปนปกติสุข...” 

 
พระราชดํารัสในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 

5 ธันวาคม 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพปก พระบรมรูปสองรัชกาลทอดพระเนตรไปยังอาคารในพระปรมาภิไธยของรัชกาลกอนหนา 
(ถายโดย ผศ.ดร.พรชัย พัชรินทรตนะกุล)  
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“เจานายราชตระกูล ตั้งแตลูกฉันเปนตน
ไปลงไปถึงราษฎรท่ีต่ําที่ สุด   จะไดมี
โอกาสเลาเรียนไดเสมอกัน  ไมวาเจาวา
ขุนนางวาไพร  เพราะฉะนั้นจึงขอบอกไว
วาการเลาเรียนในบานเมืองเรานี้ จะเปน
ขอสําคัญที่หนึ่ง  ซึ่งฉันจัดข้ึนใหเจริญจง
ได ... “ 

สยามินทร 
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(ภาพถายโดย ผศ.ดร.พรชัย พัชรินทรตนะกุล) 
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สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สมเด็จพระราชบิดา เจาฟา
กรมหลวงสงขลานครินทร) ทรงดําริใหจัดต้ังสภาคณาจารยขึ้นในมหาวิทยาลัยเปนครั้ง
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คํานํา: ขุมความคิด 3 
 
 สภาคณาจารย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เกิดข้ึนจากพระดําริของสมเด็จพระราช
บิดาเจาฟากรมหลวงสงขลานครินทร  ทรงเปนผูคิดริเริ่มเสนอแนะ  ใหจัดตั้งสภาคณาจารย 
(Faculty Senate)   ข้ึนในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยเปนคร้ังแรก เมื่อปพุทธศักราช ๒๔๗๑ 
 ดวยเจตนารมณอันแนวแน  ประกอบกับความพยายามอยางตอเนื่องของ
คณาจารยยังผลกอใหเกิดสภาคณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ข้ึนเมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  
๒๕๑๔  ซึ่งเปนวันเปดประชุมสภาคณาจารยคร้ังแรก  ทั้งนี้  เพื่อใหคณาจารยไดมีสวนรวมแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานดานวิชาการและกิจการดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 การดําเนินงานของสภาคณาจารย ซึ่งปจจุบันประกอบดวยสมาชิกสภาคณาจารย 
จํานวน  ๖๑  ทาน  ไดดําเนินการตามแนวทางที่สมาชิกสภาคณาจารยชุดกอน ๆ ไดปฏิบัติ
ติดตอกันมา  และยึดมั่นในปณิธานที่จะดําเนินตามพระดําริของสมเด็จพระราชบิดา  คือ  ทํา
หนาที่เปนที่ปรึกษาของอธิการบดี  ในการที่จะบริหารมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในดานวิชาการมาตรฐานอาจารย  กิจการนิสิต  และเร่ืองอ่ืน ๆ ตามแตจะไดรับมอบหมาย  ทั้งนี้  
ยึดหลักในการพิจารณาดวยความเปนธรรม  เพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยโดยสวนรวมเปน
ที่ต้ังดวยการใหขอเสนอแนะความคิดเห็นตาง ๆ อยางบริสุทธิ์ใจ  ปราศจากอคติเปนหลัก 
 สภาคณาจารย มุงหวังที่จะมีหนาที่จะมีบทบาทที่สําคัญ  โดยทําหนาที่เปนผูแทน
ของคณาจารยทั้งปวง  เพื่อใหคําแนะนํา  ตลอดจนประสานงานดวยความรวมมืออันดียิ่งกับฝาย
บริหาร  คณาจารย  นิสิต  ตลอดจนองคการอื่นที่เกี่ยวของ  อาทิเชน  สโมสรอาจารย  และสมาคม
นิสิตเกาฯ  เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีในการที่จะมุงสรางสรรคประโยชนตอมหาวิทยาลัยโดยสวนรวม
อันจะเปนผลดีตอสังคม  และประเทศชาติในที่สุด 
 ตลอดระยะเวลาที่ผานมา  สภาคณาจารยนอกเหนือจากการเปนแหลงเรียนรู  งาน
บริหารมหาวิทยาลัย สภาคณาจารยยังทําหนาที่เสมือนธนาคารความคิดในรูปแบบตาง ๆ ของ
นักวิชาการ  ทั้งดานการบริหาร  วิชาการ  กิจการนิสิต  และกิจการอาจารย  งานทุกช้ินนี้เกิดจากการ
อุทิศกําลังสมอง  กําลังกาย  และกําลังใจ  ของสมาชิกสภาคณาจารยทุกทานตามความถนัดในงาน
ของสภาคณาจารยอยางแทจริง  จนกลายเปน  “ขุมความคิด”  ที่สามารถนําไปใชสรางสรรคในการ
บริหารมหาวิทยาลัยไดอยูเนือง ๆ และดวยเจตนารมณที่จะประมวลความคิดเหลานี้ใหเปน  “ขุม
ความคิด”  แกสมาชิกสภาคณาจารยรุนตอไป  และใหคณาจารยทุกทานไดใชเปนประโยชน พรอมทั้ง
อาจเอ้ือตอการบริหารมหาวิทยาลัยอีกดวย 
 ในปพุทธศักราช  ๒๕๔๕  สภาคณาจารยไดพัฒนาในอีกระดับหนึ่งไดมีการกอต้ัง
ชมรมสมาชิกสภาคณาจารยข้ึน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหอดีตสมาชิก  และสมาชิกสภา
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คณาจารยปจจุบันไดทําความรูจักคุนเคย  และรูรักสามัคคี  ใหชมรมเปนแหลงที่พบปะสังสรรค  
แลกเปล่ียนความรูในหมูอดีตสมาชิก  สมาชิกสภาคณาจารยปจจุบัน  และผูทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาตาง ๆ เพื่อรวมขุมปญญาในอดีตและปจจุบันของมหาวิทยาลัยในการใหคําปรึกษา  และ
จัดกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงานของสภาคณาจารยใหแข็งแรง  รวมทั้งกิจกรรมอันจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม 
 ชมรมสมาชิกสภาคณาจารยต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
 1. เพื่อรวมขุมปญญาในอดีตและปจจุบันของมหาวิทยาลัยในการใหคําปรึกษา  
และจัดกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงานของสภาคณาจารยใหแข็งแกรง  รวมทั้งกิจกรรมอันจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม 
 2. สงเสริมใหอดีตสมาชิกและสมาชิกสภาคณาจารยปจจุบันไดทําความรูจัก
คุนเคย  และรูรักสามัคคี โดยใหชมรมเปนแหลงที่พบปะสังสรรค 
 3. แลกเปล่ียนความรูในหมูอดีตสมาชิก  สมาชิกสภาคณาจารยปจจุบัน  และ
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาตาง ๆ  
 ดังนั้น  เพื่อใหการดําเนินงานของสภาคณาจารยไดดําเนินการตามแนวทางท่ี
สมาชิกสภาคณาจารยชุดกอน ๆ ไดปฏิบัติติดตอกันมาโดยทําหนาที่เปนผูแทนของคณาจารยทั้ง
ปวง  เพื่อใหคําแนะนํา  ตลอดจนประสานงานดวยความรวมมืออันดียิ่ง  ในลักษณะที่เอ้ือและ
เกื้อหนุนซึ่งกันและกันกับฝายบริหาร  คณาจารย  นิสิต  ตลอดจนองคการอื่นที่เกี่ยวของเพื่อให
ความเขาใจอันดีในการที่จะมุงสรางสรรคประโยชนตอมหาวิทยาลัยอันเปนที่รักของพวกเรา 
 ดังนั้น  สภาคณาจารย  ในสมัยที่  ๑๕  จึงไดดําริจัดทํา  “ขุมความคิด”  ฉบับแรก  
โดยนําบทความปาฐกถา  และการอภิปราย  ที่เสนอขอคิดเห็นในแงมุมตาง ๆ มาประมวลไวเปน
หมวดหมูในเลมเดียวกัน  ตามเจตนารมณดังกลาวขางตน  และตอมาไดมีฉบับที่ ๒  ในป พ.ศ. 
๒๕๔๑   
 
 ในป  ๒๕๕๓  ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย  ณ  โอกาสนี้  ขอมอบแผนบันทึก
ขอมูล “ขุมความคิด 3”  เปนอนุสรณ  ในโอกาสที่สภาคณาจารยเร่ิมบทบาทตอเนื่องใน พ.ร.บ. 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ .ศ .  2551  เพื ่อใหการขับเคลื่อนบทบาทนี ้ดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิผลตอการดํารงเปน “เสาหลักของแผนดิน”  ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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   ประธานชมรมสมาชิกสภาคณาจารย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2552 – 2554 
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บรรณาธิการแถลง 
 
 หนังสือ “ขุมความคิด 3: อดีตถึงปจจุบัน” เปนการดําเนินการสืบทอดจาก “ขุมความคิด” 
และ “ขุมความคิด 2” ซึ่งไดริเร่ิมข้ึนโดย รศ.ประณต นันทิยะกุล อดีตประธานสภาคณาจารยสาม
สมัย ในหนังสือสองเลมแรกนั้น ทานประธานประณตไดรวมรวมสาระจากสารสภาคณาจารย ขาว
สภาคณาจารย รายงานการสัมมนา รายงานประจําปของสภาฯ และเอกสารของสภาฯที่มีอยูใน
ขณะนั้น นั่นคือในป 2529 (อายุสภาฯ 15 ป) และอีก 12 ปถัดมา คือป 2541 (อายุสภาฯ 27 ป) 
ตกมาอีก 12 ป นั่นคือปนี้ ซึ่งสภาฯมีอายุ 39 ป คณะกรรมการชมรมสมาชิกสภาคณาจารยเห็นวา
เปนการสมควรที่จะไดจัดทํา “ขุมความคิด” เปนเลมที่สามข้ึนเพื่อเปนการรวมรวมเอกสารสําคัญ
ของสภาฯใหเปนที่เปนทางอีกคร้ังหนึ่ง แตคร้ังนี้ซึ่งโลกของเราอยูในยุคดิจิตอล คณะกรรมการจึง
เห็นเปนการสมควรที่จะประหยัดกระดาษและประหยัดคากระดาษโดยจัดทําหนังสือในรูปแบบของ
ไฟลคอมพิวเตอร และเผยแพรเปนแผนซีดีและเผยแพรในเว็บไซตของสภาคณาจารยตอไป 
 
 ในการจัดทํา “ขุมความคิด 3” นี้ คณะกรรมการจัดทําและบรรณาธิการไดรวบรวมสาระ
เอกสารจาก “ขุมความคิด” สองเลมแรก ผนวกกับ ขาวสภาฯ สารสภาฯ รายงานสัมมนา รายงาน
ประจําป และเอกสารอ่ืนๆ นับต้ังแตป 2541 เปนตนมา ซึ่งยังไมไดปรากฏในหนังสือสองเลมแรก 
เมื่อรวมรวมเอกสารที่สําคัญไดพอสมควรแลว นั่นคือไดปริมาณเอกสารเทียบเทากับจํานวนของ
กระดาษขนาดเอ 4 ประมาณ 600 หนาซึ่งใกลเคียงกับหนังสือสองเลมแรก ปรากฏวาเอกสาร
ทั้งหมดนี้เปนไฟลที่ใหญเกินไป ถาทําเปนหนังสือเลมเดียวจะทําใหคอมพิวเตอรทํางานชาและ
อาจจะทําใหหยุดทํางานหรือถูกแขวนหรือฮัง (hung) ได จึงจําเปนตองแบงหนังสือในรูปแบบ
ดิจิตอลนี้เปนสามเลม แตละเลมจะเทียบไดกับหนังสือขนาดเอ 4 ประมาณ 200 หนา และ
ขณะเดียวกันก็ไดใชโอกาสนี้จัดหมวดหมูของเอกสารใหเปนระเบียบไปดวยดังนี้ 
 “ขุมความคิด 3” เลมแรก เปนการรวบรวมเร่ืองราวภายในของสภาคณาจารย แสดงถึง
กําเนิด ประวัติ ผลงาน และวิวัฒนาการของสภาฯต้ังแตตนจนถึงปจจุบัน โดยใชชื่อหนังสือวา “3.1 
ในสภาคณาจารย”  สวนหนังสือเลมที่สองสวนใหญจะเปนเ ร่ืองราวภายในจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จึงใชชื่อวา “3.2 ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” อยางไรก็ตาม ยังมีเร่ืองอื่นๆที่
เกี่ยวของกัน ที่กลาวถึงมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป และกลาวถึงหนวยงานอ่ืนๆของรัฐ รวมทั้งสังคม
ภายนอกดวย แตส่ิงที่สําคัญในเลมที่สองนี้จะเปนโครงการตางๆที่สภาฯไดเสนอไปยังมหาวิทยาลัย 
ซึ่งบางสวนไดรับการตอบสนองและนําไปปฏิบัติแลว อันเปนที่นายินดีและนาภาคภูมิใจแกสภาฯ
อยางยิ่ง เชน โครงการรถโดยสาร (shuttle bus) ภายในมหาวิทยาลัย โครงการจัดต้ังฝายวิจัย และ
โครงการจัดต้ังคณะกรรมการประจําภาควิชา เปนตน 
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 สําหรับหนังสือเลมที่สาม  ซึ่ งใชชื่อวา  “3.3 การจัดการทรัพยสินและการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ”  ความจริงนาจะเปนสวนหนึ่งของเลมที่สอง แตที่ตองแยกเปนเลม
เอกเทศออกมา เนื่องจากเร่ืองของทรัพยสินและเร่ืองมหาวิทยาลัยในกํากับนั้น เปนเร่ืองสําคัญที่มี
ประวัติความเปนมาและมีเอกสารที่เกี่ยวของมากเปนพิเศษ ซึ่งแสดงถึงความสนใจและกิจกรรม
มากมายของสภาฯตอเร่ืองทั้งสองนี้ ซึ่งความจริงเปนเร่ืองที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกันเปนอันมาก 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ซึ่งขณะนี้จุฬาฯไดเปนแลว) จะเดินหนาสูความสําเร็จหรือลมเหลว 
จะข้ึนอยูกับผลของการจัดการทรัพย สินอยางยิ่ ง  เนื่องจากทรัพย สินเปนพลังหนุนหลัง
ความกาวหนาของมหาวิทยาลัยอยางสําคัญที่จะขาดมิได จากหนังสือเลมนี้ทานจะเห็นวาปญหา
การจัดการทรัพยสินและการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เปนปญหาที่อยู เคียงคูกับ
มหาวิทยาลัยมาตลอดหลายสิบปที่ผานมา และที่เปนขาวโดงดังที่สุดคือกรณีพิพาทที่ดินกับ
กรมธนารักษซึ่งมีความเกี่ยวของกับความพยายามที่จะนําจุฬาฯออกนอกระบบราชการในสมัยหนึ่ง 
และในท่ีสุดหลังจากความพยายามหลายคร้ังหลายคราว จุฬาฯก็ออกนอกระบบจนไดในยุคสมัย
ของรัฐบาลที่ไมไดมาจากการเลือกต้ัง 
 ทั้งหมดที่กลาวมานี้ ทานจะไดสัมผัสดวยตัวทานเองจากการอาน อยางไรก็ตามทาน
อาจจะตองทราบวิธีการอานหนังสือนี้เสียกอน 
 
วิธีอานหนังสือ “ขุมความคิด 3” ดวยคอมพิวเตอร 
 “ขุมความคิด 3” เปนหนังสือที่บรรจุอยูในแผนซีดี และอยูในเว็บไซตของสภาฯ ซึ่งทานอาจ
ดาวนโหลดไดจาก http://www.senate.chula.ac.th/ เมื่อทานเปดแผนซีดีหรือดาวนโหลดจาก
เว็บไซตแลว ทานจะเห็นโฟลเดอรชื่อวา “ขุมความคิด 3: อดีตถึงปจจุบัน” ซึ่งเมื่อทานดับเบิลคลิก 
(โดยใชเมาสของคอมพิวเตอร) ที่ไอคอนของโฟลเดอร ทานจะเขาสูพีดีเอฟไฟล 3 ไฟล [พีดีเอฟ ยอ
มาจาก พอรเตเบิลดอคูเมนตไฟล (portable document file) ซึ่งแปลวา “แฟมเอกสารที่สะดวกแก
การพกพา”] คือ “3.1 ในสภาคณาจารย”, “3.2 ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” และ “3.3 การจัดการ
ทรัพยสินและการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ” หนึ่งไฟลก็คือหนังสือหนึ่งเลม ตอไปถาทาน
ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของไฟลพีดีเอฟ ไฟลใดไฟลหนึ่ง ทานจะเขาสูหนังสือเลมนั้นๆ ซึ่งทานจะเปด
อานไดโดยเรียงลําดับทีละหนา หรือจะเลือกหนาใดหนาหนึ่งก็ได 

อยางไรก็ตาม ประเด็นสําคัญที่จะตองกลาวในที่นี้คือ ภายในหนังสือแตละเลมจะมีหนา
สารบัญครบทั้งสามเลม คือมีสารบัญของเลมนั้นๆและสารบัญของอีกสองเลมดวย เมื่อทานเปดถึง
หนาสารบัญของหนังสือเลมหนึ่งเลมใดแลว และตองการอานบทความใดบทความหน่ึงของหนังสือ
เลมเดียวกันนั้น ใหทานคลิกคร้ังเดียวที่ชื่อของบทความนั้น ทานจะไดเห็นตัวบทความปรากฏ
ออกมาใหอานไดในทันที และเมื่อทานอานบทความจบแลว ทานจะเห็นวาตรงทายของบทความจะ



 
xvi

มีรูปตราของชมรมฯ ซึ่งเมื่อทานคลิกที่ตราของชมรม โปรแกรมจะนําทานกลับไปสูหนาสารบัญของ
หนังสือเลมนั้นๆในทันที่ ตัวอยางเชน ขณะนี้ทานกําลังอยูในหนังสือเลมที่ 2 คือ “3.2 ใน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” จากหนาสารบัญของหนังสือนี้ ใหทานคลิกที่ชื่อบทความที่อยูภายใตคํา
วา ”3.2 ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” ทานก็จะไปถึงบทความที่ตองการ และถาทานกําลังอยูใน
หนังสือเลมอ่ืนแลวตองการอานบทความในหนังสือเลมเดียวกันนั้น ก็ใหดําเนินการในทํานอง
เดียวกัน 
 แตถาขณะนี้ทานกําลังอานอยูในหนังสือเลมหนึ่ง แตตองการอานบทความของอีกเลมหนึ่ง 
ก็ใหทานไปที่หนาสารบัญของหนังสือเลมที่กําลังอาน แลวคลิกที่ชื่อหนังสือของอีกเลมหนึ่งนั้น ทาน
ก็จะเขาสูหนาปกของหนังสือเลมใหม ตอไปใหทานไปยังสารบัญของหนังสือเลมใหม แลวคลิกที่ชื่อ
ของบทความที่ตองการอาน ทานก็จะไปถึงบทความนั้น ตัวอยางเชน ขณะนี้ทานกําลังอยูในหนังสือ
เลมที่ 2 แตตองการอานบทความที่อยูในหนังสือเลมที่ 1 จากหนาสารบัญของหนังสือเลมที่ 2 นี้ ให
ทานคลิกที่ชื่อหนังสือ คือคลิกที่ “3.1 ในสภาคณาจารย” ทานก็จะเขาสูหนาปกของหนังสือเลมที่ 1 
ตอไปใหทานไปยังสารบัญของเลมที่ 1 นั้น แลวคลิกที่ชื่อบทความที่ตองการอาน ทานก็จะไปถึง
บทความที่ตองการ 
 
 ผมหวังวาทานคงจะไดรับความสนุกสนานร่ืนรมยพอสมควรกับการอานหนังสือนี้บน
จอคอมพิวเตอร อยางไรก็ตาม ถาทานตองการหนังสือที่เปนเลมกระดาษ ทานก็สามารถใช
คอมพิวเตอรส่ังพิมพหนังสือไดบนกระดาษ แลวนําไปเย็บเลมและถืออานเหมือนดังที่ไดเคยทํามา
นานแลว แตคากระดาษ และคาใชจายในการพิมพและการเย็บเลมคงจะตองตกแกทาน! 
 ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ต้ังแตข้ันตอนวิธีการอานหนังสือพีดีเอฟบนจอภาพ ตลอดจนถึงการ
พิมพเปนเลมกระดาษ ทานอาจจะยังไมเขาใจดีมากถาทานไมเคยใช และ/หรือ ไมชอบใช
คอมพิวเตอร ซึ่งทานคงจะตองสอบถามในรายละเอียดการใชโปรแกรมพีดีเอฟจากผูอ่ืนที่เคยใช
มาแลว และเลนกับโปรแกรมนี้ใหมากๆ นี่เปนวิธีเดียวที่คนเราจะใชคอมพิวเตอรไดคลอง คือ
ตองถามแลวลงมือเลน จะอานหนังสือที่แนะนําการใชอยางเดียวไมได เปรียบเสมือนคนที่
อยากทําอาหารเกงโดยการอานหนังสือตํารากับขาวเพียงอยางเดียว แตไมยอมเขาครัวเลย แลว
เชนนี้จะทําอาหารเปนไดอยางไร? 
 
 ในที่สุดนี้ กระผมขอต้ังความหวังวา ในอีกสิบสองปขางหนาคงจะไดเห็น “ขุมความคิด 4” 
ตอยอดคลอดออกมาเปนหนังสือเลมถัดไปในชุด “ขุมความคิด” นี้ 

ขอใหมีความสุขกับการอานนะครับ 
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หนาที่ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตอสังคม 
.....การนําความรูสูสังคม เพื่อเปนการเตือนสติและแนวทางแกปญหาสังคม 
.....ความรับผิดชอบตอรัฐ และสังคมทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น 
(พ.ร.บ. จุฬาฯ 2551 มาตรา 8 ขอ 4, 5) 

 
ประธานสภาคณาจารย มีหนาที่สงเสริมบทบาทของคณาจารย 

ตามวัตถุประสงคของ พ.ร.บ.จุฬาฯ พ.ศ. 2551 
(ระเบียบสภาคณาจารย จุฬาฯ พ.ศ. 2552) 

 

สภาคณาจารยมีอํานาจหนาที่ 
ตามพระราชบัญญัติจุฬาฯ 2551 ดังนี้  

(1) ใหคําปรึกษาและเสนอแนะแกอธิการบดีในกิจการเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย 
(2) จัดทําจรรยาบรรณของคณาจารยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและดูแลใหมีการปฏิบัติ
ตาม 
 จรรยาบรรณดังกลาว 
(3) ประมวลและประเมินความกาวหนาทางวิชาการ และจัดทําขอเสนอแนะเก่ียวกับการ
พัฒนา 
 ทางวิชาการเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป 
(4) ดําเนินการใด ๆ เพื่อรักษาและผดุงเกียรติของคณาจารย 
(5) หนาที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 

 
คําปฏิญาณตนของสมาชิกสภาคณาจารย 

 ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะปฏิบัติหนาที่ตามความเห็นของ
ขาพเจาโดยบริสุทธิ์ใจ เพื่อประโยชนสวนรวมของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทั้งจะรักษาไวและ
ปฏิบัติตามซึ ่งระเบียบ  ขอบังคับ  ของสภาคณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทุก
ประการ 
 
(จากขาวสภาคณาจารย ปที่ 39  ฉบับที่ 7 วันที่ 4 พฤษภาคม 2553) 
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1. แนะนําสภาคณาจารย 
อ.ทญ.ถนอมศรี อนันตวรณิชย 
รศ.ประณต นันทิยะกุล 
รศ.ดร.พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย 

 
(จาก “คูมือสภาคณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” จัดทําโดยชมรมสมาชิกสภาคณาจารย พฤษภาคม 2550) 

 
1.1  ปณิธานของสภาคณาจารย 

 
 สภาคณาจารยอาจจะกลาวไดวา  มีกําเนิดขึ้นจากพระปรีชาญาณของสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  ผูไดทรงริเร่ิมเสนอแนะตอจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เม่ือคร้ังอดีตเริ่มดวยสภาศาสตราจารย และมีวิวัฒนาการเปนลําดับ จนกระทั่ง
เปนสภาคณาจารย 
 สภาคณาจารยยึดม่ันในปณิธานที่จะดําเนินตามแบบพระดําริสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คือ ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของอธิการบดีในการที่จะบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานวิชาการ มาตรฐานอาจารย กิจการนิสิต และเรื่องอ่ืนๆ 
ตามแตจะไดรับมอบหมาย  ทั้งน้ี โดยยึดหลักในการพิจารณาดวยความเปนธรรม เพ่ือประโยชน
ของมหาวิทยาลัยโดยสวนรวมเปนที่ตั้ง 
 สภาคณาจารยมุงหวังที่จะมีบทบาทที่สําคัญตอมหาวิทยาลัย  โดยทําหนาที่เปนผูแทน
คณาจารยทั้งปวง  เพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําตลอดจนประสานงานดวยความรวมมืออันดียิ่งกับฝาย
บริหาร คณาจารย นิสิต ตลอดจนหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ อาทิเชน สโมสรอาจารย และสมาคมนิสิต
เกาฯ  เพ่ือใหเกิดความเขาใจอันดีในการที่จะมุงม่ันสรางสรรคประโยชนตอมหาวิทยาลัยโดยสวนรวม 
อันจะเปนผลดีตอสังคมและประเทศชาติในที่สุด 
 
1.2  บทบาทหนาที่ของสภาคณาจารย 
  
ประวตัิความเปนมา 
 
  ความคิดในเรื่องการจัดตั้งสภาคณาจารย ดังที่ตางประเทศ เรียกวา Faculty Senate  
เกิดขึ้นจากพระปรีชาญาณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผูทรง
ริเร่ิมเสนอแนะตอจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนับตั้งแตระยะแรกที่มหาวิทยาลัยกอกําเนิดขึ้น 
  ตอมาเม่ือปลายป พ.ศ. 2506 ไดมีความเคลื่อนไหวที่พยายามจะปรับปรุงมหาวิทยาลัย
ตางๆ ในประเทศไทย อาจารยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกลุมหนึ่ง 
ไดพบปะแลกเปลี่ยนทัศนะ และหารือกันถึงภาวะของการศึกษาของไทย และลงความเห็นวาควรจัด
ใหมีการพบปะสัมมนาเกี่ยวกับปญหาของบทบาทของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย การสัมมนา
ดังกลาวไดจัดใหมีขึ้นเปนครั้งแรก ณ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ 
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1-5 มิถุนายน พ.ศ. 2507 หลังจากน้ันไดมีการสัมมนาเกี่ยวกับเร่ืองน้ีอีกหลายคร้ังทั้งใน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และในมหาวิทยาลัยอื่น ในการสัมมนาเกือบทุกครั้งผูเขารวมสัมมนา
ตางก็ลงความเห็นวา ควรจัดใหมี “สภาคณาจารย” เพ่ือเปดโอกาสใหอาจารยไดมีสวนรวมในการ
บริหารมหาวิทยาลัย 
  ความเคลื่อนไหวในทางปฏิบัติไดเร่ิมขึ้นเปนครั้งแรกที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เม่ือป 
พ.ศ. 2508 โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดทดลองจัดตั้ง “สภาศาสตราจารย” ใหผูที่ดํารงตําแหนง
ศาสตราจารยเปนสมาชิกของสภานี้ แตแลว “สภาศาสตราจารย” ก็สลายตัวไปและลําพัง
ศาสตราจารยที่ปฏิบัติหนาที่ในสภาไมอาจจัดไดวาเปนตัวแทนของอาจารยทั้งมหาวิทยาลัยได จน
กระท้ังเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2512 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยขึ้น คณะกรรมการคณะนี้เสนอความเห็นใหจัดตั้ง 
“สภาคณาจารย” เพ่ือใหคณาจารยไดมีสวนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับงานดานวิชาการและกิจการ
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย ใหฝายบริหารมหาวิทยาลัยรับไปประกอบการพิจารณาและไดรางขอบังคับ
วาดวย “สภาคณาจารย” ไวดวย1  
  ตอมาในป พ.ศ. 2513 มีผูออกความเห็นเก่ียวกับการแยกมหาวิทยาลัยออกเปน 
“มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล” หลายคน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจึงจัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม
ขึ้นอีกคณะหน่ึงใหพิจารณาเกี่ยวกับเรื่อง “มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล” ในการพิจารณา
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของนั้น  คณะกรรมการชุดที่ 2 ไดเสนอใหจัดตั้ง “สภาคณาจารย” ขึ้นอีกใน
ทํานองเดียวกันกับคณะกรรมการชุดแรก 
  ในเดือนมีนาคม พ .ศ .  2514 สโมสรอาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซ่ึงมี 
ศาสตราจารย ดร.เกษม สุวรรณกุล เปนนายกสโมสร จัดใหมีการสัมมนาเกี่ยวกับ “ระบบบริหาร
มหาวิทยาลัย” ที่ประชุม สัมมนาคราวนั้นเสนอใหมหาวิทยาลัยจัดตั้ง “สภาคณาจารย” อีก
เชนเดียวกัน คร้ันจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะกรรมการแกไข เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยขึ้นใหม เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 มหาวิทยาลัยไดมอบหมาย
ใหคณะกรรมการชุดน้ีพิจารณาเรื่อง “สภาคณาจารย” ดวยพรอมๆ กับการพิจารณาแกไข
พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แตเน่ืองจากการแกไขพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเปนงานใหญ ซ่ึงตองการเวลามากในการดําเนินการ การรางขอบังคับวาดวย “สภา
คณาจารย” เพ่ือจัดตั้ง “สภาคณาจารย” กอนการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติ จึงตองจัดทําภายใน
ขอบเขตของกฎหมายที่ใชอยู  ขอบังคับวาดวย “สภาคณาจารย” ที่คณะกรรมการชุดน้ีรางเสนอจึงมี
ขอจํากัดอยูบาง อยางไรก็ตาม รางขอบังคับวาดวย “สภาคณาจารย” ผานเขาพิจารณาในที่ประชุม
คณบดีหลายครั้ง ในที่สุดรางขอบังคับวาดวย สภาคณาจารยไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยในคราว
ประชุม คร้ังที่ 286 เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2514 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารยครั้งแรก เม่ือ
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2514 โดย ศ. อรุณ  สรเทศน  อธิการบดีเปนผูลงนามในประกาศ เม่ือวันที่ 

                                                           
1
   คํารายงานของผูชวยศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน  ผูรักษาการในตาํแหนงเลขาธิการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในคราวเปดประชุมสภาคณาจารย 

คร้ังแรก เม่ือวันที่ 1 ตลุาคม 2514 
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23 กันยายน พ.ศ. 2514  มีผูไดรับการเลือกตั้งจํานวน 38 คน โดยแยกเปนประเภทเลือกตั้งทั่วไป 7 
คน และประเภทผูแทนคณะ 31 คน  มีการประชุมคร้ังแรกเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2514 
  สภาคณาจารย ขณะนั้นยังมิไดมีฐานะเปนสวนราชการ ตามพระราชบัญญัติฯ แต
สมาชิกสภาคณาจารยก็ไดปฏิบัติหนาที ่เปนที่ปรึกษาของอธิการบดีในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานวิชาการ มาตรฐานของอาจารย กิจการนิสิต และเรื่อง
อ่ืนๆ ตามแตจะไดรับมอบหมาย โดยยึดหลักในการพิจารณาดวยความเปนธรรม เพ่ือประโยชน
ของมหาวิทยาลัยโดยสวนรวมเปนที่ตั้ง และไดมีบทบาทที่สําคัญตอมหาวิทยาลัยมากขึ้นเปนลําดับ  
โดยทําหนาที่เปนตัวแทนของคณาจารยทั้งปวง 
  จํานวนสมาชิกสภาคณาจารย ไดเพ่ิมขึ้นตามสัดสวนจํานวนคณาจารยของมหาวิทยาลัย
และตามหนวยงานใหมที่ตั้งขึ้น เชน วิทยาลัยประชากรศาสตร สถาบันภาษา และคณะศิลปกรรม
ศาสตร ปจจุบันมีสมาชิก 73 คน ซ่ึงนับวาเปนสภาที่ขนาดใหญพอสมควรกับลักษณะของ
มหาวิทยาลัยและเปนที่รวมแหงผูรูสาขาตางๆ หรือเรียกวาเปน “ขุมความคิด” ของมหาวิทยาลัย
อยางแทจริง 
  เม่ือพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยฉบับปจจุบัน มีผลบังคับใชเม่ือวันที่ 21 
เมษายน พ.ศ. 2522 ไดมีการรับรองสภาคณาจารย ไวในพระราชบัญญัติดังกลาวดวยเปนครั้งแรก
และตอมาไดมีขอบังคับของมหาวิทยาลัย วาดวยสภาคณาจารยอนุวัติตามพระราช บัญญัติดังกลาว 
เพ่ือรองรับการทํางานของสภาคณาจารย วาเปนการปฏิบัติราชการใหแกมหาวิทยาลัยอยางหนึ่ง
ดวย 
  นอกจากการใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะแกอธิการบดีแลว มหาวิทยาลัยยังใหสภา
คณาจารยสงผูแทนเขารวมเปนกรรมการในคณะกรรมการตางๆ จนถึงระดับสภามหาวิทยาลัย ซ่ึง
พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดกําหนดใหประธานสภาคณาจารยเปนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหนงดวย 
  สํานักงานสภาคณาจารยมีบุคลากรประจํา 4 คน และไดรับงบประมาณชวยเหลือจาก
มหาวิทยาลัย ปกติจะมีการประชุมสภาคณาจารยเดือนละ 2 ครั้ง และอาจเรียกประชุมวิสามัญเปน
กรณีพิเศษได 
 
หนาที่และองคประกอบ (ตามพระราชบัญญัติเดิมซ่ึงยกเลิกแลว แตขอคงเน้ือหาน้ีไวเปนประวัติศาสตร) 
 

พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522 หมวด 2 มาตรา 22 
  มาตรา 22 ใหมีสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยทําหนาที่ใหคําปรึกษา และขอแนะนําตอ
อธิการบดี และหนาที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย ประกอบดวยสมาชิก ซ่ึง
คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเลือกตั้งขึ้นจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย 
  จํานวนสมาชิก หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้ง และการดําเนินงานของสภาคณาจารย
มหาวิทยาลัย ใหกําหนดเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

องคประกอบ 
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  สมาชิกสภาคณาจารยมาจากการเลือกตั้ง 2 ประเภท ไดแก การเลือกตั้งทั่วไปจาก
คณาจารยประจําทั้งมหาวิทยาลัย และการเลือกตั้งประเภทผูแทนคณะ 
  ประเภททัว่ไป 
  มีจํานวนตามเกณฑ  จํานวนคณาจารยดังน้ี 

1. จํานวนคณาจารยประจําทั้งมหาวิทยาลัย ไมเกินสองพันคน มีสมาชิกไดสิบสอง
คน 

2. จํานวนคณาจารยประจําทั้งมหาวิทยาลัยเกินกวาสองพันคน มีสมาชิกไดสิบสี่คน 
  ประเภทผูแทนคณะหรือแผนกอิสระ 
  มีจํานวนตามเกณฑดังน้ี 

1. คณะหรือแผนกอิสระที่มีจํานวนคณาจารยไมเกินเจ็ดสิบหาคน มีสมาชิกไดสอง
คน 

2. คณะหรือแผนกอิสระที่มีจํานวนคณาจารยเจ็ดสิบหกถึงรอยหาสิบคน มีสมาชิกได
สามคน 

3. คณะหรือแผนกอิสระที่มีจํานวนคณาจารยเกินหนึ่งรอยหาสิบคน มีสมาชิกไดสี่
คน 

  ประเภทผูแทนบัณฑติวทิยาลยั วทิยาลัย สถาบนั ศูนย และหนวยงานทีเ่รยีกชื่อ
อยางอ่ืน 
  มีจํานวนตามเกณฑดังน้ี 

1. หนวยงานที่มีคณาจารยประจําไมเกินสิบคนใหรวมกันและมีสมาชิกไดหน่ึงคน 
2. หนวยงานที่มีคณาจารยประจําสิบเอ็ดถึงสามสิบหาคน มีสมาชิกไดหน่ึงคน 
3. หนวยงานที่มีคณาจารยประจําสามสิบหกถึงเจ็ดสิบหาคน มีสมาชิกไดสองคน 
4. หนวยงานที่มีคณาจารยประจําเจ็ดสิบหกถึงหน่ึงรอยหาสิบคน มีสมาชิกไดสาม

คน 
5. หนวยงานที่มีคณาจารยประจําเกินหนึ่งรอยหาสิบคน มีสมาชิกไดสี่คน 

 
การดําเนินงาน (ตามพระราชบัญญัติเดิมซ่ึงยกเลิกแลว แตขอคงเน้ือหาน้ีไวเปนประวัติศาสตร) 
 

  สภาคณาจารยมีคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่พิจารณาเรื่องราวตางๆ ในรายละเอียดเพ่ือ
เสนอตอสภาฯ 2 ประเภท คือ คณะกรรมการประจํา และคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
  คณะกรรมการประจํา ไดแก 
   1.  คณะกรรมการบริหารประจําสภา 
   2.  คณะกรรมการวิชาการ 
   3.  คณะกรรมการกิจการอาจารย 
   4.  คณะกรรมการกิจการนิสิต 
   5.  คณะกรรมการกิจการบริหารมหาวิทยาลัย 
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  คณะกรรมการเฉพาะกิจ 
  ตั้งขึ้นตามมติหรือความเห็นชอบของที่ประชุม เพ่ือทําหนาที่พิจารณาเรื่องที่สภา
มอบหมายเปนคราวๆ ไป 
  ผลงาน   ของคณะกรรมการประจํา ที่สําคัญๆ เชน 
 
  คณะกรรมการวิชาการ 
  เชน การแกไขการบริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพ การสงเสริมอาจารยใหเพ่ิมพูน
ประสบการณทางวิชาการ การแกปญหาเก่ียวกับความลาชาในการพิจารณารางวัลการแตงตํารา 
การสงเสริมการวิจัย ปญหาเก่ียวกับการสอนขามคณะ ฯลฯ 
 
  คณะกรรมการกิจการอาจารย 
  เชน โครงการตรวจสุขภาพอาจารย การใหสวัสดิการดานการศึกษาของบุตรสําหรับ
บุคลากร เกณฑการกําหนดลักษณะหนาที่และปริมาณงานของอาจารยประจํา โครงการสวัสดิการ
เงินกูเพื่อเคหะสงเคราะห โครงการทันตสุขภาพ การปรับสถานภาพอาจารย เกณฑการพิจารณา
ความดีความชอบ โครงการสงเสริมกีฬา และนันทนาการเพื่อสุขภาพของบุคลากร โครงการและ
แนวทางปฏิบัติเพ่ือสงเสริมจริยธรรมอาจารย  โครงการหนังสือมือสอง  โครงการประกาศเกียรติคุณ
อาจารยแบบอยาง ฯลฯ 
 
  คณะกรรมการกิจการนิสิต 
  เชน การวิวาทและทํารายรางกายของนิสิตระหวางหรือเน่ืองจากการแขงขันกีฬา การ
ดําเนินงานดานกิจกรรมนิสิต การแตงกายของนิสิต การปรับปรุงระบบคัดเลือกผูเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัย โครงการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัย  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิตหอพัก 
โครงการสรางสรรคสุขภาวะ: สรางเสริมเติมพลังชีวิตนิสิตจุฬาฯ โครงการปลูกปาชายเลนเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ฯลฯ 
 
  คณะกรรมการกิจการบริหารมหาวิทยาลัย 
  เชน การแกไขพระราชบัญญัติจุฬาฯ การปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานสวนกลางของ
มหาวิทยาลัย การใหคาตอบแทนแกอาจารยที่ปฏิบัติราชการดานบริหาร หลักเกณฑการแตงตั้ง
ผูบริหารมหาวิทยาลัย การหยั่งเสียงเพื่อเสนอถึงผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี การพิจารณา
ทบทวนความเห็นของคณะกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัย การพัฒนาท่ีตั้งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ปญหาการดํารงตําแหนงบริหารซํ้าซอน ฯลฯ 
  คณะกรรมการเฉพาะกิจ 
  เชน การลาระหวางสอบของนิสิต การใหอาจารยไปหาประสบการณภายนอก
มหาวิทยาลัยในเวลาราชการ การปรับสถานภาพอาจารย ฯลฯ 
 
การเขารวมเปนกรรมการของมหาวิทยาลัย 
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  มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งประธานสภาคณาจารยและผูแทนสภาคณาจารย เขารวมเปน
กรรมการชุดตางๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  ประธานสภาคณาจารย  ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการชุดตางๆ ดังนี้ 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
2. การประชุม อ.ก.บ. (ผูทรงคุณวุฒิ) และคณบดี 
3. กรรมการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย 
4. กรรมการจัดการทรัพยสิน 
5. กรรมการจัดทํางบประมาณแผนดิน และงบประมาณ 
 เงินผลประโยชน 
6. อนุกรรมการจัดความเรียบรอยและปลอดภัยบริเวณสยามสแควร 
7. กรรมการศึกษากรรมสิทธิท์ี่ดินของจุฬาฯ 
8. กรรมการประเมินและเสนอแนวทางการสรรหาและแตงตั้งคณบดี 
9. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณาการใหปริญญากิตติมศักด์ิ และเสนอแตงตั้ง

ศาสตราจารยกิตติคุณ 
10. กรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
11. กรรมการสรรหาอธิการบดี 
12. กรรมการสรรหารคณบดีและผูอํานวยการสถาบัน 
13. กรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาคณะตางๆ ทุกคณะ 
14. กรรมการวิชาการ(มอบใหประธานคณะกรรมการวิชาการ 
 เปนตัวแทน) 
15. กรรมการวิจัย 
16. กรรมการบริหารสํานักทะเบยีนและประมวลผล 
17. กรรมการจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลยั 
18. เปนประธานคณะกรรมการดําเนินการเลอืกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเภทผูแทนคณาจารย ฯลฯ 
19. กรรมการนโยบายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย 
20. กรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัย 
21. กรรมการดําเนินการหยั่งเสียงฯ สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ 
22. กรรมการมูลนิธิสถาบันทรพัยสินทางปญญาแหงจุฬาฯ 
23. คณะทํางานเพื่อศึกษาการดําเนินงานเก่ียวกับเสรีภาพทางวิชาการตามราง พ.ร.บ.

จุฬาฯ พ.ศ. .... 
24. กรรมการบริหารกองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ (มอบคณะกรรมการวิชาการ) 
25. กรรมการบริหารกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช  
 (มอบคณะกรรมการวิชาการ) 
26. กรรมการพิจารณาเรื่องรองทุกขหรืออุทธรณของนิสิต  
 (มอบคณะกรรมการกิจการนิสิต) 
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27. กรรมการพิจารณาการขยายเวลาราชการของขาราชการ 
 พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
28. กรรมการพิจารณาหลักเกณฑการเขาสูตําแหนงศาสตราจารยของอาจารยพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
29. กรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการไปตางประเทศ 
 เพ่ือพัฒนาวิชาการ (มอบคณะกรรมการวิชาการ) 
30. กรรมการนโยบายรับนักเรียนเขาศึกษาในจุฬาฯ  
 โดยวิธีพิเศษ 
31. คณะทํางานพิจารณาจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
32. ประชุม / หารือ Forum หัวขอ “World Class University” 
33. กรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของผูเสนอผลงานขอตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารยหรือ  
 รองศาสตราจารย โดยวิธีพิเศษ 
34. กรรมการบริหารหนวยจุฬา-ชนบท  
 (มอบคณะกรรมการวิชาการ) 
35. กรรมการดําเนินงานปฐมนิเทศนิสติใหม  
 (มอบคณะกรรมการกิจการนิสิต) 
36. กรรมการดําเนินงานบัตรการกุศลสมทบทุนกาชาด  
 (มอบเลขาธิการสภาคณาจารย) 
37. กรรมการดําเนินการออกรานงานกาชาด ประจําป 2549  
 (มอบเลขาธิการสภาคณาจารย) 
38. กรรมการจัดงานวันสถาปนาจุฬาฯ (มอบเลขาธิการสภาคณาจารย) 
39. กรรมการขอมูลขาวสารของจุฬาฯ (มอบรองประธานสภาคณาจารย) 
40. กรรมการบริหารศูนยหนังสือจุฬาฯ 
 

(หมายเหตุ  :   คณะกรรมการบางชุดอาจจะยกเลิกไปแลว) 
 
  ผูแทนสภาคณาจารยไปเปนกรรมการชุดตางๆ ของมหาวทิยาลยั ไดแก 

1.    กรรมการจัดสรร และติดตามผลการวิจัย 
2.    กรรมการโครงการการศึกษาตอเน่ือง 
3.    กรรมการจัดทํารายการทางสถานีวิทยุจุฬาฯ 
4. กรรมการอํานวยการสํานักพิมพ 
5. กรรมการบริหารโรงพิมพ 
6. กรรมการบริหารศูนยหนังสือ 
7. กรรมการวางมาตรการการจัดการจราจรในจุฬาฯ 
8. กรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยดานกายภาพ 
9. กรรมการบริหารสถานวีิทยจุุฬาฯ 
10. กรรมการสวัสดิการเงินกูเพ่ือเคหะสงเคราะห 
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11. กรรมการสวัสดิการหอพักจุฬานิเวศน 
12. อนุกรรมการบริหารที่พักขาราชการและลูกจางประจํา 
13. อนุกรรมการดําเนินการรานคาสวัสดิการ 
14. กรรมการจริยธรรม 
15. กรรมการประสานงานกิจการนิสิต 
16. กรรมการวินัยนิสิต 
17. กรรมการพัฒนากีฬา 
18. กรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
19. กรรมการบริหารการดําเนินงานใหขาราชการไปปฏิบตังิานเพื่อเพ่ิมพูนความรูทาง

วิชาการ 
20. อนุกรรมการบริหารทุนวิจัยและสิ่งประดิษฐ  
  สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและชวีภาพ 
  สาขาสังคมศาสตร-มนุษยศาสตร 
21. กรรมการบริหารหอพักจุฬานิวาส 
22. กรรมการดําเนินงานพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร 
23. กรรมการอํานวยการเลือกตัง้ในองคการบริหารสโมสรนิสิต 
24. กรรมการอํานวยการจัดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ 
25. กรรมการดําเนินงานบริหารโรงอาหารรวม 
26. กรรมการดําเนินการคัดเลือกบริษัทประกนัภัย 
27. กรรมการพิจารณารางกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศที่ออกตามระเบียบ

ตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
 

(หมายเหตุ  :   คณะกรรมการบางชุดอาจจะยกเลิกไปแลว) 
 
กิจกรรมอ่ืนๆ 
 
  1.  สภาคณาจารยเขารวมเปนกรรมการในที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย  เพ่ือความรวมมือและประสานงานระหวางมหาวิทยาลัยดวย 
  2. จัดทําสารสภาคณาจารย และขาวสภาคณาจารย เผยแพรกิจกรรมและขาวสารที่เปน
สาระประโยชนแกคณาจารยทั่วทั้งมหาวิทยาลัย เปนประจําเสมอมา โดยเฉลี่ยปละ 2–3 ฉบับ โดยมี
จํานวนผลิต 3,000 เลมตอฉบับ 
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2.  หนาที่ของสมาชิกสภาคณาจารย 
      รศ.ชูชาติ ธรรมเจริญ 
      รศ.ไตรรัตน จารุทัศน 
 
(จาก “คูมือสภาคณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” จัดทําโดยชมรมสมาชิกสภาคณาจารย พฤษภาคม 2550) 
 

2.1 บทนําและความเปนมาของหนาที่สมาชิกสภาคณาจารย 
 

สภาคณาจารยอาจจะกลาวไดวา มีกําเนิดขึ้นจากพระปรีชาญาณของสมเด็จพระมหิตลาธิ
เบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  ผูไดทรงริเริ่มเสนอแนะตอจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เม่ือ
คร้ังอดีตเริ่มดวยสภาศาสตราจารย และมีวิวัฒนาการเปนลําดับ จนกระทั่งเปนสภาคณาจารยใน
ปจจุบัน 

สภาคณาจารยยึดม่ันในปณิธานที่จะดําเนินตามแบบพระดําริสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คือ ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของอธิการบดีในการที่จะบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย  โดย เฉพาะอยางยิ่งในดานวิชาการ มาตรฐานอาจารย กิจการนิสิต และเรื่องอ่ืนๆ 
ตามแตจะไดรับมอบหมาย ทั้งน้ี โดยยึดหลักในการพิจารณาดวยความเปนธรรม เพ่ือประโยชนของ
มหาวิทยาลัยโดยสวนรวมเปนที่ตั้ง 

สภาคณาจารยมุงหวังที่จะมีบทบาทที่สําคัญตอมหาวิทยาลัย โดยทําหนาที่เปนผูแทน
คณาจารยทั้งปวง เพ่ือใหคําแนะนําตลอดจนประสานงานดวยความรวมมืออันดียิ่งกับฝายบริหาร 
คณาจารย นิสิต ตลอดจนหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ อาทิเชน สโมสรอาจารย และสมาคมนิสิตเกาฯ 
เพ่ือใหเกิดความเขาใจอันดีในการที่จะมุงม่ันสรางสรรคประโยชนตอมหาวิทยาลัยโดยสวนรวม อันจะ
เปนผลดีตอสังคมและประเทศชาติในที่สุด 

 

2.2 หนาที่ตามกฎหมาย (ตามพระราชบัญญัติเดิมซ่ึงยกเลิกแลว แตขอคงเน้ือหาน้ีไวเปนประวัติศาสตร) 
 

ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522 หมวด 2 มาตรา 22 ระบุไววา 
“สภาคณาจารยมหาวิทยาลัยทําหนาที่ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะตออธิการบดี” โดยใน
รายละเอียดไดระบุในขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. 2522 ขอ 5 คือ 
สภาคณาจารยในฐานะตัวแทนของคณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีหนาที่ใหคําปรึกษา และ
ขอแนะนําตออธิการบดีเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัย และมีหนาที่ซ่ึงรวมตลอดถึง การเสนอแนะ
กฎเกณฑเก่ียวกับตําแหนงทางวิชาการและมาตรฐานทางวิชาการ การเสนอแนะในเชิงประเมินผล
เก่ียวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  การเสนอแนะเก่ียวกับการกําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย 
การเสนอแนะการสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณาจารย และนิสิตการสรางและสงเสริม
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จรรยาบรรณของคณาจารยในมหาวิทยาลัย และหนาที่อ่ืนใดตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี
มอบหมาย 

สําหรับอํานาจและหนาที่ของสภาคณาจารย ตามรางพระราช บัญญัติจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  หมวด 2 มาตรา 23 ระบุไววา สภาคณาจารยมีอํานาจและหนาที่ใหคําปรึกษา
และเสนอแนะแกอธิการบดีในกิจการเพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัย   จัดทําจรรยาบรรณของ
คณาจารยเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยและดูแลใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาว  ประมวล และ
ประเมินความกาวหนาทางวิชาการ และจัดทําขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาทางวิชาการเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกปดําเนินการใดๆเพื่อรักษาและผดุงเกียรติของคณาจารยและหนาที่
อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัย หรืออธิการบดีมอบหมาย  นอกจากนี้แลว หากสมาชิกสภาฯทานใดเปน
กรรมการกิจการตางๆ เชน กรรมการกิจการบริหารมหาวิทยาลัย  กรรมการวิชาการ  กรรมการกิจการ
อาจารย และกรรมการกิจการนิสิต จะมีบทบาทและหนาที่ในการเขาประชุมในฐานะของอนุกรรมการ
และคณะทํางานตางๆ ที่มหาวิทยาลัยตั้งขึ้น เชน  กรรมการหอพักจุฬานิเวศน  กรรมการสวัสดิการ
เพ่ือเคหะสงเคราะห  กรรมการประสานงานกิจการนิสิต  กรรมการนโยบายวิชาการ เปนตน  การเขา
รวมประชุมในกรรมการดังกลาว สมาชิกไปในนามของสภาคณาจารย  ฉะนั้น การแสดงความคิดเห็น
จึงเปนในนามของสภาคณาจารย  โดยจะเปนผูรับมติความเห็นตางๆ จากที่ประชุมสภาคณาจารย ไป
ถายทอดแทนสภาคณาจารย หากมีการแสดงความคิดเห็นที่เปนความคิดเห็นสวนตัว สมาชิกตอง
พิจารณาตามความเหมาะสมและกาลเทศะ 

จะสังเกตไดวาไมวายุคสมัยจะเปลี่ยนไปนับแตอดีต ปจจุบัน และอนาคต หนาที่ของ
สมาชิกสภาคณาจารย คือ เปนที่ปรึกษาของอธิการบดีในการท่ีจะบริหารงานของมหาวิทยาลัยทั้ง 
ดานวิชาการ มาตรฐานอาจารย กิจการนิสิต และเรื่องอ่ืนๆ ตามแตจะไดรับมอบหมาย ทั้งน้ี โดยยึด
หลักในการพิจารณาดวยความเปนธรรม เพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัยโดยสวนรวมเปนที่ตั้ง  

 

2.3 บทบาทในยามปกติ  และบทบาทในยามวิกฤติ 
  
บทบาทในยามปกติ 
 
  สมาชิกสภาคณาจารยเปนตัวแทนของคณาจารยทั้งมหาวิทยาลัย มิใชตัวแทนของ
หนวยงานที่ตนเองสังกัดหรือไดรับเลือกตั้งมาเทาน้ัน ดังน้ันสมาชิกสภาฯตองมีจิตสํานึกแหงความ
เปนตัวแทนของทั้งมหาวิทยาลัยตลอดเวลา สมาชิกฯจะตองทําหนาที่ของตนใหครบถวนบริบูรณมิให
ขาดตกบกพรอง  และเปนมโนธรรมสํานึกของมหาวิทยาลัย พยายามเรียนรู พ.ร.บ.ขาราชการพล
เรือน พ.ร.บ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอบังคับ ระเบียบ แนวปฏิบัติ และกฎเกณฑตาง ๆ ทั้งสภา
คณาจารยและของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหรอบรูและรูรอบในกิจการของสภาคณาจารยและของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาตนเองใหเปนบุคลากรที่มีคุณภาพในเชิงการบริหารและวิชาการ และ
เปนกําลังสําคัญของมหาวิทยาลัย  การเรียนรูเพ่ือความเขาใจ เขาถึงและการพัฒนาอยางยั่งยืนเปน
ภารกิจหลักที่สําคัญทั้งในฐานะสมาชิกสภาฯ และตนเอง 
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  สมาชิกสภาฯตองมีสวนรวมในกิจกรรมของสภาคณาจารยทั้งภายในและภายนอก อัน
ไดแก การรวมเปนกรรมการประจําของสภาคณาจารยและ/หรือกรรมการเฉพาะกิจ เพ่ือมีสวนรวม
ในการแกปญหาหรือกําหนดทิศทางการดําเนินงานของสภาคณาจารยในภาพรวม และสะทอน
กิจกรรมในเชิงสรางสรรคไปสูมหาวิทยาลัย ในการปฏิบัติหนาที่ของตนเองนั้นตองทําดวยความสุจริต 
ไมมีอคติหรือมีผลประโยชนทับซอนหรือมีวาระซอนเรนในการทําหนาที่ของตน และตองทุมเทกําลัง
ความคิด ความสามารถของตน ทั้งชีวิตและจิตใจ ทั้งนี้เพ่ือใหบรรลุเปาประสงคขององคกรดังที่ได
ปฏิญาณตนเองกอนรับตําแหนง มิใชหวังเพียงชื่อเสียงโดยการดํารงตําแหนงเทาน้ัน แตมิได
ปฏิบัติหนาที่ของตน เพราะหวังใชสภาคณาจารยเปนบันไดไตเตาไปสูตําแหนงทางการบริหารใน
เม่ือโอกาสเอ้ืออํานวย สภาคณาจารยถือวาเปนสถานที่ฝกฝนการเปนผูบริหารมหาวิทยาลัย
ทางออม 
  การเปนสมาชิกสภาคณาจารยน้ัน ตองดํารงบทบาทความเปนกลางอยางเครงครัด มิใช
เปนเคร่ืองมือสนับสนุนผูบริหารหรือคัดคานการทํางานของผูบริหารตลอดไป สภาคณาจารยตอง
ดําเนินบทบาทของผูใหคําปรึกษาและดํารงความมีสวนรวมในกิจกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
กิจกรรมใดดีมีประโยชนก็ใหการสนับสนุน กิจกรรมใดกอใหเกิดความเสียหายหรือดําเนินไปในทาง
ลบ สภาคณาจารยตองทักทวงอยางแข็งขันดวยเหตุดวยผล มิใชเอาชนะ  สภาคณาจารยตองเปน
กระจกสะทอนการบริหารของผูบริหารในทุกมิติทั้งในทางบวกและทางลบ 
  สมาชิกฯควรจะไดทําความรูจัก สนิทสนม สมัครสมาน สามัคคีกันโดยสวนตัวหรือผาน
กิจกรรมการทําหนาที่ของตน เม่ือสมาชิกมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันแลว การแกปญหาหรือการรวมมือ
รวมใจกันทํางานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายยอมสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  ในทางกลับกันถา
สมาชิกแตกแยก ไมสมานฉันท การกระทําใด ๆ ยอมเปนไปดวยความยากลําบาก 
 
  
บทบาทในยามวิกฤติ 
 
 เมื่อเกิดวิกฤติขึ้นมาไมวาจะเปนวิกฤติภายในหรือภายนอกก็ตาม สภาคณาจารยตอง
เปนหัวหอก ในการชี้นําการแกปญหาหรือวิกฤติน้ันดวยปรีชาญาณ มีเหตุมีผล มีแบบจําลองของการ
แกปญหาอยางครบถวนบริบูรณ ซ่ึงแบบจําลองดังกลาวผานการกลั่นกรองและการวิจัยอยางถูกตอง
ในทางวิชาการและสามารถปฏิบัติไดและประสบผลสําเร็จ 
 สภาคณาจารยตองมีความกลาหาญ และความเชี่ยวชาญตลอดจนแสดงความเปนผูนํา
ในทางจิตวิญญาณและความเปนนักวิชาการที่ถึงพรอมดวยการปฏิบัติมิใชคําชี้นําสังคมที่ปฏิบัติ
ไมได 
 การแสดงบทบาทของสมาชิกสภาคณาจารยในยามวิกฤติเปนบทบาทเดนที่ชวยเชิดชู และ
เปนทางออกใหมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี เพราะสภาคณาจารยเปน “Force in Being” เปนขุม
ความคิด เปนขุมพลังทางปญญาที่ยากจะหาแหลงรวมศิลปวิทยาของแผนดินที่ใดไดมากไปกวาสภา
คณาจารย 
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 ตัวอยางเชนในปจจุบัน มหาวิทยาลัยมีวิกฤติ เรื่องมหาวิทยาลัยนอกระบบ  บานเมืองมี
วิกฤติเร่ืองรัฐธรรมนูญ ควรที่สมาชิกสภาคณาจารยจะไดรวมแรงรวมใจระดมความคิดเพ่ือผาวิกฤติ
ดังกลาวโดยมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอสังคม ตอตนเอง และตอประเทศชาติอยางสมเหตุสมผล 
เพราะสภาคณาจารยเปนองคกรทางปญญา  การแก ปญหาจึงตองแกอยางผูมีปญญา  โดยการใช
ปญญา    
 สภาคณาจารยอาจวางระเบียบของสภาคณาจารย ดําเนินงานออกสิ่งพิมพเพ่ือแถลงกิจการ 
แสวงหาและติดตอขอขอมูล เชิญผูดํารงตําแหนงบริหารในมหาวิทยาลัย คณาจารยหรือเจาหนาที่ของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลอ่ืนใดมาเขารวมประชุมไดเปนครั้งคราว และอาจแตงตั้ง
คณะกรรมการ เพ่ือกระทํากิจการหรือพิจารณาเรื่องใด ๆ อันอยูในหนาที่ของสภาคณาจารยโดยให
คณะกรรมการดังกลาวรายงานตอสภาคณาจารย 
 ทายที่สุดน้ีหวังวาสมาชิกสภาคณาจารยทุกคนคงไดทราบบทบาทหนาที่ของตน และ
ปฏิบัติหนาที่ของตนไดอยางครบถวนบริบูรณ เพ่ือใหเกิดความเขาใจอันดีในการที่จะมุงม่ัน
สรางสรรคประโยชนตอมหาวิทยาลัยโดยสวนรวม อันจะเปนผลดีตอสังคมและประเทศชาติใน
ที่สุด 
    

   
 

 
 

งานรับรางวัลอาจารยแบบอยาง 19 มิถุนายน 2551 
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3.  คุณประโยชนของการเปนสมาชิกสภาคณาจารย 
      ผศ.ดร.พรชัย พัชรินทรตนะกุล 

 
(จาก “คูมือสภาคณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” จัดทําโดยชมรมสมาชิกสภาคณาจารย พฤษภาคม 2550) 
 
 สมาชิกใหมหลายทาน (และอาจจะสมาชิกเกาดวยบางทาน) รวมทั้งผูที่ยังไมเคยเปน
สมาชิกสภาคณาจารย มักจะเกิดขอกังขาในใจบอยๆวา มหาวิทยาลัย สภาคณาจารย และสมาชิก
สภาคณาจารย มีความเก่ียวของสัมพันธกันอยางไร และแตละฝายไดรับอะไรจากฝายอ่ืนๆอยางไร  
สําหรับสิ่งที่มหาวิทยาลัยและสภาฯจะไดรับจากสมาชิกก็ดี สิ่งที่สภาฯไดรับจากมหาวิทยาลัยก็ดี 
และสิ่งที่มหาวิทยาลัยไดรับจากสภาฯก็ดี ไดมีการกลาวไวแลวในหัวขออ่ืนของคูมือเลมน้ี ในที่น้ีเรา
จะพิจารณาส่ิงที่สมาชิกจะไดรับจากมหาวิทยาลัย และสภาคณาจารย ซ่ึงหมายถึงคุณประโยชน 
(benefit) ที่สมาชิกจะไดรับจากการเปนสมาชิกสภาคณาจารยน่ันเอง 
 
 คุณประโยชนดังกลาวน้ีหมายถึงสิ่งซ่ึงเปนที่นายินดีแกสมาชิก  ซ่ึงสมาชิกสามารถจะ
นําไปใชในดานตางๆได ไมวาจะเปนดานสวนตัวหรือดานอ่ืนๆ เชน ดานการงาน ดานวิชาการ ดาน
มนุษยสัมพันธ และดานการพัฒนาศักยภาพของตน เปนตน จากประสบการณที่ผูเขียนผานชีวิตการ
ทํางานในจุฬาฯมาแลวเกือบ 35 ป (ขณะที่เขียนหัวขอน้ีเปนปลายเดือนกุมภาพันธ 2550) ผูเขียน
พอจะรวบรวมคุณประโยชนเหลาน้ีได 4 ประการดังนี้ 
 

3.1  ภาระงาน 
 การทํางานในสภาคณาจารยยอมเปนภาระงานของสมาชิกโดยตลอดมาตั้งแตตน เพียงแต
วาในสมัยกอน เรามักจะไมคอยสนใจที่จะตองนํามาคิดเพ่ือประโยชนอันใด นอกจากคิดวาเปนหนาที่
ประการหนึ่งของความเปนอาจารย ผูที่มีความสนใจและมีเวลาก็มักจะ “อาสาสมัคร” มาเปนสมาชิก 
ตอมาในระยะหลังๆนี้ มหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดภาระงานของอาจารยวาจะตองทํางานเทาน้ัน
เทาน้ีหนวยในหนึ่งสัปดาห  ซ่ึงคงจะมีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือเปนการควบคุมใหอาจารยตอง
ทํางานขั้นต่ําเทาที่กําหนดให !? หรือเพ่ือเตรียมการออกนอกระบบราชการของมหาวิทยาลัย !? 
อยางไรก็ตาม การกําหนดภาระงานเปนเรื่องที่สมเหตุ สมผลพอที่จะรับกันได  จึงทําใหสภาฯตองคิด
ภาระงานของสมาชิกที่มาทํางานในสภาคณาจารยดวย เพ่ือที่จะแจงไปใหคณะเจาสังกัดของสมาชิก
ไดทราบวาสมาชิกทานน้ันๆไดมีภาระทํางานในสภาแลวเทาน้ันเทาน้ี ตามตําแหนงในสภาของทาน
สมาชิก โดยหวังวาผูบริหารคณะคงจะกรุณากําหนดภาระงานในคณะใหนอยกวาอาจารยอ่ืนที่ไมได
เปนสมาชิก และใหเหมาะสมกับงานของสมาชิกในสภา  ซ่ึงก็คงจะเปนประโยชนและเปนกําลังใจ
ใหแกสมาชิกใหทํางานในสภาไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยยิ่งขึ้น โดยไมตองพะวงมากเกินไปวาจะหา
เวลาและทรัพยากรมาทํางานใหแกสภาไดอยางไร หรืออยางนอยสมาชิกก็สามารถนําภาระงานใน
สภาไปรายงานลงในแบบฟอรมที่จะตองสงคณะของตนเปนระยะๆอยูแลว 
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3.2  การเรียนรูวิธีทํางานในมหาวิทยาลัย 
 ทานไดเห็นคุณประโยชนขอแรกแลว ซ่ึงเปนคุณประโยชนที่ไมไดมีความสําคัญมากนัก 
แตคุณประโยชนขอ 3.2 น้ี และขอ 3.3 จะมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะจะมีความสําคัญกับการใช
ชีวิตในระยะยาวของทานสมาชิก ซ่ึงไดแกเร่ืองของการทํางานและเรื่องของการรูจักเพ่ือนรวมงานที่มี
ความหลากหลาย 
 ตามปกติ ทานที่ไมเคยทํากิจกรรมอ่ืนใด นอกเหนือจากการสอน การวิจัย และกิจกรรมทาง
วิชาการอ่ืนๆตามวิสัยปกติของอาชีพอาจารยในมหาวิทยาลัย มักจะมองเห็นและเขาใจการทํางานใน
มหาวิทยาลัยจากกฎเกณฑและระเบียบตางๆของระบบราชการ และจากคําสั่งและหนังสือเวียนตางๆที่
มาถึงตน ทานเหลาน้ีจะเห็นโลกของมหาวิทยาลัยตามตัวหนังสือ โดยไมเคยสัมผัสโลกมหาวิทยาลัย
ที่แทจริงดวยประสาทสัมผัสของตนเอง ซ่ึงมีความแตกตางอยางมาก เปรียบเสมือนโลกแหงเทพ
นิยายและโลกแหงความเปนจริง ซ่ึงโลกแหงความเปนจริงน้ีมักจะไมเปนไปตามที่เราคาดหวังเสมอไป 
และโดยทั่วไปโลกแหงความเปนจริงมักจะเปนโลกที่มีคุณภาพดอยกวาโลกแหงเทพนิยายเปนอัน
มาก โดยโลกแหงเทพนิยายมักจะเปนโลกแหงอุดมคติ ขณะท่ีโลกแหงความเปนจริงจะเปนโลกแหง
กิเลสตัณหา ที่เต็มไปดวยการแสวงหาทุกชนิด นับ ตั้งแตการแสวงหาผลประโยชน การแสวงหา
อํานาจ การแสวงหาตําแหนง ตลอดไปจนถึงการแสวงหาเกียรติยศชื่อเสียงตางๆ ฯลฯ ทั้งน้ีการ
แสวงหาสิ่งตางๆดังกลาว อาจจะเปนไปโดยถูกตองหรือไมก็ตาม และในบางกรณีการแสวงหาอาจจะ
ดําเนินการดวยการแขงขันและการแกงแยงชิงดีชิงเดนกันก็มี 
 การแสวงหาก็คือสิ่งที่เรียกวา “การเมือง” น่ันเอง การเมืองจึงเปนโลกแหงความเปนจริง
ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงอันที่จริง การเมืองก็เปนโลกแหงความเปนจริงของทั้งจักรวาลนั่นเอง เพราะวา
สิ่งมีชีวิตทั้งหลายในจักรวาลยอมตกอยูภายใตการแสวงหาของแตละตนแตละตัว ชีวิตคือการ
แสวงหา ชีวิตที่ไม (แสวง) หา ก็คือชีวิตที่หาไมแลว สวนการแสวงหานั้นๆจะเปนไปโดยชอบ
ธรรมหรือไม คงเปนปญหาใหญที่เราจะตองพิจารณากันในเวทีอ่ืน สําหรับในที่น้ี เราคงกลาวไดโดย
สรุปวา ในมหาวิทยาลัยมักจะเต็มไปดวยการแสวงหาของฝายตางๆทั้งที่สมควรและไมสมควร หนาที่
ของเราผูเปนสมาชิกก็คือ จะตองคอยรูเทาทันฝายตางๆ ซ่ึงฝายตางๆที่วาน้ี อาจจะอยูในสภานี้เอง
หรืออาจจะอยูในมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปก็ได และเม่ือเรารูเทาทันแลวเราก็จะตองดําเนินการตอไปให
เหมาะสม โดยยึดถือผลประโยชนของสวนรวมเปนหลัก 
 เม่ือกลาวถึง “การรูเทาทัน” ยอมแสดงวามี “สิ่งที่จะตองรูเทาทัน” ซ่ึงจะขอกลาวเฉพาะสิ่งที่
มีความสําคัญสองสิ่ง คือ (1) เราควรจะตองรูเทาทันกฎระเบียบตางๆ และรูเทาทันการใชกฎระเบียบ
เหลาน้ันใหถูกตอง ไมใหเพลี่ยงพล้ําเสียทา จนเปนที่ครหาไดวาเราดําเนินการผิดพลาดอยางโนน
อยางน้ี เพราะผูที่ทําการตามกฎและไมผิดกฎยอมจะไดเปรียบ และจะไดสิ่งที่แสวงหาโดยงายและ
โดยสมควรจะได การรูเทาทันในขอน้ีไมใชเร่ืองที่ยากนัก ขอใหทานสมาชิกใชเวลาในการศึกษา
กฎระเบียบตางๆและศึกษาการใชกฎระเบียบนั้นๆพอสมควร และใหสมาชิกใชสามัญสํานึกบางใน
การใชกฎระเบียบเพ่ือการแสวงหาสิ่งที่ทานจะตองหา ถาการแสวงหาของทานไมขัดกับกฎแลว 
ความสําเร็จของทานจะบรรลุแลวครึ่งหนึ่ง 
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 สวนขอตอไป (2) เราควรจะตองรูเทาทันความคิดของคนอ่ืนเทาที่จําเปนจะตองรูในการ
ดําเนินการเรื่องน้ันๆ ขอน้ีเปนเรื่องยาก สมาชิกจะตองใชเวลาในการศึกษา “คน” มากพอสมควร แตก็
ไมนาจะเหนือบากวาแรงของสมาชิกซ่ึงเปนนักวิชาการอยูแลว ในเรื่องน้ีทานสมาชิกจะตองใชความ
สังเกตอยางละเอียดออน กิริยา วาจา และมารยาทของบุคคลตางๆ ทานจะตองรูหมดและเก็บบันทึก
ไวหมดในใจของทาน เพ่ือประโยชนแกการใชงานซึ่งทานจะไมมีทางทราบไดวาจะตองใชเม่ือใด ทาน
สมาชิกที่มีพ้ืนฐานของการศึกษาพฤติกรรมของมนุษยนาจะไดเปรียบมาก แตทานสมาชิกโดยทั่วไป
ที่หัดเปนคนชางสังเกตบาง ก็จะสามารถเขาใจและเขา ถึงพฤติกรรมเหลาน้ีไดไมยากนัก 
 เม่ือทานมีความคลองแคลวในเรื่องของกฎระเบียบและเรื่องความคิดของคนแลว ทานจะ
เห็นวิธีทํางานในมหาวิทยาลัยไดทะลุปรุโปรงหมด แตเทาที่กลาวมาน้ีอาจจะยังไมทําใหทานเห็น
ภาพไดชัดเจนนัก จึงจะขอยกตัวอยางสักเร่ืองหน่ึงเพ่ือใหเห็นภาพชัดยิ่งขึ้น ซ่ึงในยุคน้ีตัวอยางใดคง
จะไมดีเทาเรื่องของการนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ 
 เร่ืองการนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการเปนเรื่องใหญมาก ซ่ึงคงไมอาจจะแจกแจง
รายละเอียดไดมากในหัวขอ 3. น้ี เพราะเรากําลังสนใจเรื่องของคุณประโยชนของสมาชิกสภา
คณาจารย และไมไดตั้งใจจะกลาวถึงเรื่องการออกนอกระบบโดยเฉพาะ แตจะขอกลาวเพียงเปน
ตัวอยางเทาน้ัน 
 เร่ืองการออกนอกระบบเกิดจากความรูสึกอึดอัดและติดขัดในกฎระเบียบตางๆของระบบ
ราชการ โดยผูที่อึดอัดมากที่สุดเห็นจะเปนผูบริหารมหาวิทยาลัย สวนผูถูกบริหารโดยทั่วไปจะไม
รูสึกเดือดรอนมากนัก แตก็อาจจะมีบางโดยเฉพาะที่เก่ียวของกับการเบิกเงินคาสวัสดิการตางๆตาม
สิทธิ์ที่ควรจะไดรับ ขณะที่ผูบริหารจะทํางานยาก เพราะมีกฎระเบียบและวินัยคุมอยูบนศีรษะของ
ทานเหลาน้ัน ทานจะใชเงินก็ยาก จะสั่งคนก็ยาก จะรับคนก็ยาก จะของบประมาณก็ยาก จะยายคน
และยายเงินก็ยาก และโดยเฉพาะจะเอาคนออกยิ่งยากใหญ ฯลฯ ดูติดขัดไปหมด ยกเวนแตวาทาน
เปนผูกําหนดกฎระเบียบและวินัยเสียเอง ก็จะงายขึ้นเยอะ สวนผูถูกบริหารจะมีผลเทากับวา แทนท่ี
ตนจะถูกควบคุมโดยกฎระเบียบของราชการ ก็จะถูกควบคุมโดยกฎระเบียบของผูบริหารเทาน้ันเอง 
ซ่ึงก็ไมแนวากฎระเบียบของใครจะดีกวา!  โดยมีประเด็นที่ดึงดูดคือเงินเดือนใหมที่มากกวาเดิม ซ่ึง
เห็นวาจะไดประมาณไมเกิน 1.7 ของเงินเดือนปจจุบัน แตอนิจจา! ทานทราบหรือไมวาตัวเลข 1.7 
มาจากไหน ตัวเลขนี้ก็คือสิ่งที่ขาราชการ ไดรับอยูแลวในปจจุบัน โดยคิดรวมสวัสดิการทุกชนิด
เขาไปดวย ไมวาจะเปนสวัสดิการของตัวเอง ของคูสมรส ของบิดามารดา และของบุตรธิดา เชน คาเลา
เรียน คารักษาพยาบาล ฯลฯ หมายความวาเม่ือออกจากระบบราชการแลว สวัสดิการของคูสมรส 
บิดามารดา และบุตรธิดา จะถูกตัดหมด สวนสวัสดิการของตนเองจะตองรับจากกองทุนประกันสังคม 
โดยเขาจะหักเบี้ยประกันจากทาน และเม่ือทานเกษียณแลว ทานก็จะไมไดรับบําเหน็จบํานาญ  แต
จะไดรับเงินกอนจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงจะมีหรือจะไมมีก็ได แตถามีเขาก็จะหักเบี้ยจากทาน
เชนเดียวกับกองทุนประกันสังคม สรุปวา จะออกนอกระบบหรือไม รัฐบาลก็ยังคงจายใหทาน
เทาเดิมอยูดี! อยางไรก็ตาม การออกนอกระบบราชการอาจจะเปนประโยชนบางสําหรับบุคลากร
สวนนอยที่มีอายุราชการมากกวา 25 ป เพราะวาสวัสดิการของราชการจะยังใชกับทานเหลาน้ีไดอยู 
แต ในระยะยาวแลวพนักงานมหาวิทยาลัยไมไดมีสถานภาพดีกวาขาราชการแตอยางใดเลย 
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 ที่กลาวมานี้เปนเพียงเรื่องของเงินเดือนเทาน้ัน สวนประเด็นอ่ืนๆเราคงไมมีเน้ือที่ที่จะ
กลาวถึง เชน เร่ืองเครื่องราชอิสริยาภรณ เร่ืองสถานภาพในสังคม เร่ืองคาเลาเรียนสําหรับนิสิต เรื่อง
การเขาถึงการศึกษาของประชาชน และเรื่องอ่ืนๆ ฯลฯ ซ่ึงคงจะตองขอละไว มิเชนน้ันหัวขอน้ีจะ
กลาย เปนเรื่องมหาวิทยาลัยนอกระบบไป แตไหนๆก็กลาวถึงเรื่องเงินเดือนแลว ก็จะขอแตะเรื่อง
เงินเดือนของผูบริหารบาง ในเม่ือพนักงานไดเงินเดือน 1.7 ของขาราชการแลว ผูบริหารจะไดเทาไร 
ไมเห็น ผูบริหารหนาไหนพูดถึง แตขอมูลน้ีหาไดไมยาก โดยขอใหไปดูเงินเดือนของผูบริหาร
มหาวิทยาลัยที่อยูนอกระบบราชการแลวในปจจุบันน้ี จะเห็นวาผูบริหารไดเงินเดือนระหวาง 5 ถึง 
10 เทาของที่เปนอยูในระบบราชการ! เม่ือเปนเชนน้ีแลว ผูบริหารทานใดไมอยากออกนอกระบบ 
กรุณายกมือข้ึน! 
 ความจริง เพ่ือความเปนธรรมกับผูถูกบริหารและเพ่ือแสดงความบริสุทธิ์ใจวา ผูบริหาร
ตั้งใจจะนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยจริง ไมใชเพ่ือประโยชนของ
ตนเอง ผูบริหารทุกระดับชั้นสมควรจะตองแสดงตนเปนลายลักษณอักษรวา ตนจะไมขอรับ
ตําแหนงบริหารใดๆในมหาวิทยาลัยภายหลังจากที่ออกนอกระบบแลว เชนเดียวกับ
กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ที่เขาหามไวไมใหเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
ภายหลังจากรัฐธรรมนูญใหมมีผลบังคับใชแลว เพราะเปนที่ทราบกันดีวา ผูบริหารจองที่จะบริหาร
มหาวิทยาลัยตอไปเม่ือพระราชบัญญัติใหมมีผลบังคับแลว  โดยที่จะเร่ิมตนนับวาระของการ
ดํารงตําแหนงใหม ที่เคยบริหารอยูแลวเปนอันไมตองนํามานับไมวาจะเปนก่ีวาระก็ตาม! ถาผูบริหาร
ยินดีไมขอรับตําแหนงเชนนี้ รับรองวาในชาติน้ีหรือชาติไหนๆ ทานจะไมประสบคําครหาใดๆอีกเลย
ตลอดชั่วกัลปาวสานต! 
 น่ีคือตัวอยางของการเรียนรูวิธีทํางานในมหาวิทยาลัย วาการพยายามนํามหาวิทยาลัย
ออกนอกระบบราชการเขาทํากันอยางไร! 
 

3.3  การรูจักทํางานรวมกับคนอ่ืน และการรูจักคนอ่ืน 
 ในขอ 3.2 เรากลาวถึงตัวงานในมหาวิทยาลัยแลว ในขอน้ีจะไดกลาวถึงการทํางานรวมกับ
บุคคลตางๆ ซ่ึงความจริงการเรียนรูการทํางานรวมกับคนอ่ืน และการเรียนรูตัวงานในมหาวิทยาลัย 
ยอมมีความเก่ียวของกันอยางใกลชิด ชนิดที่จะแยกจากกันอยางเด็ดขาดไดยาก เน่ืองจากการทํางาน
ใดๆมักจะมีบุคคลอ่ืนเก่ียวของอยูดวยเสมอไป 
 สภาคณาจารยเปนหนวยงานท่ีหาไดยากหนวยหนึ่ง ที่สามารถใหประสบการณอยางดี
แกสมาชิกในการทํางานรวมกับคนอ่ืน อันจะเปนพ้ืนฐานที่มีประโยชนมากแกการใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัยและในสังคมโดยทั่วไป เน่ืองจากบุคคลตางๆยอมมีบุคลิกลักษณะ ความโนมเอียง 
และการฝกฝนอบรมมาแตกตางกัน การไดสัมผัสกับบุคคลในสาขาวิชาการตางๆจึงเปรียบเสมือน
เคร่ืองปรุงรสอยางดีแกชีวิตของเรา ซ่ึงจะคอยแตงเติมความสมบูรณใหแกความเปนมนุษยยิ่งขึ้น 
 ความแตกตางของสมาชิกที่เปนคณาจารยในสาขาวิชาตางๆเปนสิ่งที่นาสนใจย่ิง และ
ประสบการณที่เรามีกับทานอาจารยเหลาน้ี จะสรางความร่ํารวยใหแกจิตวิญญาณของเราอยาง
มากมายมหาศาล จะทําใหหูและตาของเรากวางขวางขึ้นอีกมาก  เราอาจกลาวกวางๆไดวา ผูที่ไดรับ
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การฝกฝนอบรมมาตางกัน จะมีวิธีคิดและวิธีมองโลกตางกัน เชน ผูที่มีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรจะ
สนใจเนนในสิ่งที่เปนขอเท็จจริง และเนนในเรื่องเหตุผลและวิธีการขั้นตอนของความเปนไปตางๆ ผู
ที่มีพ้ืนฐานทางสังคมศาสตรมักจะเนนในเรื่องความคิดความเห็น และพฤติกรรมของมนุษย สวนผูที่มี
พื้นฐานทางมนุษยศาสตรมักจะเนนความสวยงาม การแสดงออกของมนุษย และการสรางสรรคงาน
ตางๆ เปนตน เม่ือเราทราบความแตกตางในพื้นฐานของบุคคลตางๆเชนน้ี จะทําใหเราเขาใจวิธีคิด
และพฤติกรรมของเพื่อนสมาชิกแตละคนวามีที่มาที่ไปอยางไร แตในรายละเอียดแลว ยอมเปนที่
แนนอนวาความแตกตางระหวางสาขาวิชาน้ีเปนเพียงจุดเร่ิมตนเทาน้ัน เพราะสมาชิกแตละทานยอม
มีประวัติชีวิต และประสบการณตางๆในชีวิตมาไมเหมือนกัน เราจะตองทําความรูจักกับเพ่ือน
สมาชิกแตละคนเทาที่จะเปนไปได โดยตองระวังไมใหเกิดการเสียมารยาทและการละลาบละลวง
มากจนเกินไป 
 การรูจักคนเปนเรื่องที่สนุก และเปนประโยชนแกทุกฝาย เพราะการรูจักคนจะทําใหเรา
ทํางานไดงายขึ้น งานทําใหเรารูจักคน และขณะเดียวกันคนจะชวยเราใหทํางานไดสําเร็จ แต
ทั้งน้ีความสําเร็จน้ันๆจะตองเปนไปดวยความสุจริต ชอบธรรม และไมกอใหเกิดความเสียหายแกผูที่
เก่ียวของดวย การรูจักคนจะนําไปสูการสรางเครือขาย (network) เพ่ือการทํางานตอไปในอนาคต  
ซ่ึงไมจําเปนตอง เปนงานในสภาคณาจารยก็ได หรือในบางกรณีอาจจะเปนงานสวนตัวดวยซ้ําไป 
เชน  บางทีเรามีงานใน คณะที่จะตองขอความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน เราก็อาจติดตอกับเพ่ือน
สมาชิก ของเราที่ทํางานอยูใน หนวยงานนั้นๆได หรือบางทีเราตองดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งใน
บานของเราเอง ซ่ึงเราไมมีความรู เราก็อาจจะขอคําแนะนําไดจากเพื่อนสมาชิกที่มีความรูในเร่ือง
น้ัน เปนตน 
 ความสําเร็จสวนหนึ่งของสมาชิกทั้งทางดานการงาน ดานสวนตัว และดานอ่ืนๆ จะอยูที่
เครือขายของบุคคลตางๆที่เรารูจักน่ีเอง  ซ่ึงเปนเหตุผลหนึ่งวาทําไมคนจํานวนหนึ่งจึงชอบที่จะทํา
กิจกรรมตางๆ  ซ่ึงเปนกิจกรรม “นอกหลักสูตร” คือนอกเหนือความจําเปนของอาชีพการงาน และ
ในกิจกรรมทํานองนี้ จะมีอยูกิจกรรมหนึ่งซึ่งเปนที่นิยมกันมาก ไดแกการสมัครเขาเรียนและ
ฝกอบรมตามสถาบันตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนสถาบันที่มีชื่อเสียง หรือหลักสูตรที่มีชื่อเสียง 
หรือเปนการรวมกิจกรรมกับกลุมบุคคลที่มีชื่อเสียงก็จะยิ่งเปนที่นิยมมาก เชน วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร สถาบันพระปกเกลา สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน และหลักสูตรฝกอบรมใน
มหาวิทยาลัยและหนวยราชการตางๆ เปนตน ทั้งน้ีเพราะวาเราจะไดรูจักส่ิงใหมๆหลาก หลาย เชน 
ไดรูจักเพ่ือนใหมๆ ไดรูจักวิธีทํางานใหมๆ ไดรูจักความคิดและวิธีคิดใหมๆ และไดรูจักสถานที่ใหมๆ 
เปนตน ซ่ึงสิ่งใหมๆเหลาน้ีจะทําใหชีวิตของเราแปลกใหมอยูตลอดเวลา และจะเปนประโยชนมาก
เม่ือเราจําเปนจะตองอาศัยความรวมมือจากบุคคลและหนวยงานตางๆ ซ่ึงเครือขายเชนนี้จะ
สามารถชวยเราได 
 

3.4  เบี้ยประชุม 
 ความจริงคุณประโยชนขอน้ีไมเปนที่สมควรจะกลาวถึง แตเพ่ือความสมบูรณของ
เรื่อง จึงจะขอเพียงกลาวผานไปวา เบี้ยประชุมเปนเพียงการแสดงออกถึงการขอบคุณของ
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หนวยงานท่ีมีตอผูทํางานเทาน้ัน เปนการแสดงไมตรีและน้ําใจตอกัน  ซ่ึงเปนธรรมเนียมที่ปฏิบัติ
กันเปนปกติในทุกหนวยงาน ไมวาจะเปนหนวยงานราชการหรือภาคเอกชน เบี้ยประชุมน้ีสมาชิก
สภาคณาจารยไดรับตั้งแตปแรกที่มีการจัดตั้งสภาคณาจารยขึ้นในมหาวิทยาลัยเม่ือป 2514  โดย
มหาวิทยาลัยกําหนดใหไดรับ เทากับที่ประชุมคณบดี  ยกเวนในชวงที่เกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ
ตั้งแตปลายป 2540 ถึงจุดใดจุดหน่ึงในชวงเดือนมีนาคม 2547 ถึง ธันวาคม 2549  ไดมีการงด
จายเบี้ยประชุมดวยเหตุผลของการประหยัดในยามที่ประเทศชาติและมหาวิทยาลัยตองใชจาย
อยางอดออมมากที่สุด (ผูเขียนไมไดเปนสมาชิกสภาคณาจารยในชวงเดือนมีนาคม 2547 ถึง
ธันวาคม 2549 ดังกลาว จึงไมมีขอมูลวาไดเริ่มมีการจายเบี้ยประชุมอีกเม่ือไรแนในชวงนี้ ทานใดมี
ขอมูลกรุณาชวยแบงปนดวย) และตั้งแตน้ันมาจนถึงปจจุบันก็ไดมีการจายเบี้ยประชุมตลอดมา 

 
 ทานสมาชิกที่รัก เมื่อทานทราบแลววาทานจะไดรับคุณประโยชนทั้ง 4 ประการเชนน้ี 
จากการเปนสมาชิกสภาคณาจารยแลว ก็เปนอันคาดหวังไดวาทานจะมีกําลังใจในการทํางาน
ใหแกสภาดวยหัวใจเต็มเปยม  ซึ่งจะเกิดประโยชนอยางยิ่งทั้งแกตัวสมาชิกเองและแกตัวสภาฯ
ดวย สวนทานที่ยังไมเคยเปนสมาชิกที่บังเอิญไดอานคูมือน้ี ก็หวังวาในโอกาสตอไป  ทานจะไดรีบ
มาสมัครเปนสมาชิก  เพ่ือดํารงไวซ่ึงความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนสถาพรแกมหาวิทยาลัยของเรา
สืบไป 
 

   
 

 
 

งานรับรางวัลอาจารยแบบอยาง 19 มกราคม 2550 
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4. สภาคณาจารย∗ 
 

ประวัติความเปนมา 
 ความคิดในเร่ืองการจัดต้ังสภาคณาจารย ดังที่ตางประเทศเรียกวา Faculty Senate 
เกิดขึ้นจากพระปรีชาญาณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผูทรงริเร่ิม
เสนอแนะตอจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนับต้ังแตระยะแรกที่มหาวิทยาลัยกอกําเนิดขึ้น 
 ตอมาเมื่อปลายป พ.ศ. 2506 ไดมีความเคล่ือนไหวท่ีพยายามจะปรับปรุงมหาวิทยาลัย
ตาง ๆ ในประเทศไทย อาจารยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกลุมหนึ่ง 
ไดพบปะแลกเปล่ียนทัศนะ และหารือกันถึงภาวะของการศึกษาของไทย และลงความเห็นวาควรจัดให
มีการพบปะสัมมนาเกี่ยวกับปญหาของบทบาทของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย การสัมมนาดังกลาว
ไดจัดใหมีขึ้นเปนคร้ังแรก ณ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ 1-5 มิถุนายน 
พ.ศ. 2507 หลังจากนั้นไดมีการสัมมนาเกี่ยวกับเร่ืองนี้อีกหลายคร้ังทั้งในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
และในมหาวิทยาลัยอ่ืน ในการสัมมนาเกือบทุกคร้ังผูเขารวมสัมมนาตางก็ลงความเห็นวา ควรจัดใหมี 
“สภาคณาจารย” เพ่ือเปดโอกาสใหอาจารยไดมีสวนรวมในการบริหารมหาวิทยาลัย 

ความเคล่ือนไหวในทางปฏิบัติไดเร่ิมขึ้นเปนคร้ังแรกที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อป  
พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดทดลองจัดต้ัง “สภาศาสตราจารย” ใหผูท่ีดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย เปนสมาชิกของสภานี้ แตแลว  “สภาศาสตราจารย” ก็สลายตัวไปและลําพัง
ศาสตราจารยที่ปฏิบัติหนาที่ในสภาไมอาจจัดไดวาเปนตัวแทนของอาจารยทั้งมหาวิทยาลัยได 
จนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๒ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย      ไดจัดต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยขึ้น คณะกรรมการคณะนี้เสนอความเห็น
ใหจัดต้ัง “สภาคณาจารย” เพ่ือใหคณาจารยไดมีสวนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานดานวิชาการและ
กิจการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ใหฝายบริหารมหาวิทยาลัยรับไปประกอบการพิจารณาและไดราง
ขอบังคับวาดวย “สภาคณาจารย” ไวดวย๓ 

  ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๑๓ มีผูออกความเห็นเกี่ยวกับการแยกมหาวิทยาลัย ออกเปน      
“มหาวิยาลัยในกํากับรัฐบาล” หลายคน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจึงจัดต้ังคณะกรรมการชุดใหมขึ้นอีก
คณะหนึ่งใหพิจารณาเกี่ยวกับเร่ือง “มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล” ในการพิจารณาพระราชบัญญัติที่

                                                            
๓ คํารายงานของผูชวยศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน  ผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในคราวเปด
ประชุมสภาคณาจารยครั้งแรก  เม่ือวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๑๔ 
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เกี่ยวของนั้น คณะกรรมการชุดที่ ๒  ไดเสนอใหจัดต้ัง “สภาคณาจารย” ขึ้นอีกในทํานองเดียวกันกับ
คณะกรรมการชุดแรก 
  ในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ สโมสรอาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งมี              
ศาสตราจารย ดร.เกษม  สุวรรณกุล เปนนายกสโมสร จัดใหมีการสัมมนาเกี่ยวกับ “ระบบบริหาร
มหาวิทยาลัย” ที่ประชุมสัมมนาคราวนั้นเสนอใหมหาวิทยาลัยจัดต้ัง “สภาคณาจารย” อีกเชนเดียวกัน  
คร้ันจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจัดต้ังคณะกรรมการแกไข เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยขึ้นใหม เม่ือวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหคณะกรรมการ
ชุดนี้พิจารณาเร่ือง  “สภาคณาจารย” ดวยพรอม ๆ กับการพิจารณาแกไขพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  แตเน่ืองจากการแกไขพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนงานใหญซ่ึง
ตองการเวลามากในการดําเนินการ   การรางขอบังคับวาดวย “สภาคณาจารย” เพ่ือจัดต้ัง   “สภาคณาจารย” 
กอนการเปล่ียนแปลงพระราชบัญญัติ จึงตองจัดทําภายในขอบเขตของกฎหมายท่ีใชอยู ขอบังคับวา
ดวย “สภาคณาจารย”  ที่คณะกรรมการชุดน้ีรางเสนอจึงมีขอจํากัดอยูบาง อยางไรก็ตาม รางขอบังคับ
วาดวย “สภาคณาจารย” ผานเขาพิจารณาในท่ีประชุมคณบดีหลายคร้ัง  ในที่สุดรางขอบังคับวาดวย
สภาคณาจารยไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยในคราวประชุม คร้ังที่ ๒๘๖ เม่ือวันท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๑๔ 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาคณาจารยคร้ังแรกเมื่อ
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๑๔ โดย ศ.อรุณ  สรเทศน อธิการบดีเปนผูลงนามในประกาศ  เมื่อวันที่ ๒๓ 
กันยายน  ๒๕๑๔ มีผูไดรับการเลือกต้ังจํานวน ๓๘ คน โดยแยกเปนประเภทเลือกต้ังทั่วไป ๗ คน และ
ประเภทผูแทนคณะ ๓๑ คน มีการประชุมคร้ังแรกเม่ือวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๔ 
  สภาคณาจารย ขณะนั้นยังมิไดมีฐานะเปนสวนราชการ ตามพระราชบัญญัติฯ         
แตสมาชิกสภาคณาจารย ก็ไดปฏิบัติหนาที่เปนท่ีปรึกษาของอธิการบดีในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานวิชาการ มาตรฐานของอาจารย กิจการนิสิต และเร่ืองอ่ืน ๆ 
ตามแตจะไดรับมอบหมาย โดยยึดหลักในการพิจารณาดวยความเปนธรรม เพ่ือประโยชนของ
มหาวิทยาลัยโดยสวนรวมเปนที่ต้ัง และไดมีบทบาทท่ีสําคัญตอมหาวิทยาลัยมากขึ้นเปนลําดับ โดยทํา
หนาที่เปนตัวแทนของคณาจารยท้ังปวง 
  จํานวนสมาชิกสภาคณาจารย  ไดเ พ่ิมขึ้นตามสัดสวนจํานวนคณาจารยของ
มหาวิทยาลัยและตามหนวยงานใหมที่ต้ังขึ้น เชน สถาบันประชากรศาสตร สถาบันภาษา และคณะ
ศิลปกรรมศาสตร ปจจุบันมีสมาชิก ๖๑ คน ซ่ึงนับวาเปนสภาที่ขนาดใหญพอสมควรกับลักษณะของ
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มหาวิทยาลัยและเปนที่รวมแหงผูรูสาขาตาง ๆ หรือเรียกวาเปน “ขุมความคิด” ของมหาวิทยาลัยอยาง
แทจริง 
  เมื่อพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยฉบับปจจุบัน มีผลบังคับใชเมื่อวันที่          
๒๑ เมษายน ๒๕๒๒ ไดมีการรับรองสภาคณาจารย ไวในพระราชบัญญัติดังกลาวดวยเปนคร้ังแรก
และตอมาไดมีขอบังคับของมหาวิทยาลัย วาดวยสภาคณาจารยอนุวัติตามพระราชบัญญัติดังกลาว  
เพ่ือรับรองการทํางานของสภาคณาจารย วาเปนการปฏิบัติราชการใหแกมหาวิทยาลัยอยางหน่ึงดวย 
  นอกจากการใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะแกอธิการบดีแลว มหาวิทยาลัยยังใหสภา
คณาจารยสงผูแทนเขารวมเปนกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ จนถึงระดับสภามหาวิทยาลัย                 
ซ่ึงพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดกําหนดใหประธานสภาคณาจารยเปนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหนงดวย 
  สภาคณาจารยมีสํานักงาน มีบุคลากรประจํา ๔ คน และไดรับงบประมาณชวยเหลือ
จากมหาวิทยาลัย ปกติจะมีการประชุมสภาคณาจารยเดือนละ ๒ คร้ัง และอาจเรียกประชุมวิสามัญ
เปนกรณีพิเศษได 

 
รายนามประธานสภาคณาจารย จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย∗ 

ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๒๙ 
 

  ศ. นพ. ศริพร วณิเกียรติ พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๑๕ 
  ศ. นพ. ศริพร วณิเกียรติ พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๑๖ 
  รศ. นพ. เกษม จิตรปฏิมา พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๑๗ 
  ผศ. ดร. สุจิต บุญบงการ พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๑๘ 
  ผศ. ประหยัด หงสทองคํา พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๑๙ 
  รศ. นพ. อดิเรก ณ ถลาง พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๐ 
  ศ. ดร. ประสม สถาปตานนท พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๑ 
  ผศ. ดร. โคทม อารียา พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๒๒ 
  ผศ. ดร. วิทวัส คงคากุล พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๓ 
  ผศ. ดํารง ธรรมารักษ พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๒๔ 
  ผศ. ดํารง ธรรมารักษ พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๒๕ 

                                                            
∗ ตําแหนงทางวิชาการในขณะน้ัน 
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  รศ. สุภาพ ภูประเสริฐ พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๒๖ 
  ผศ. ประณต นันทิยะกุล พ.ศ. ๒๕๒๖ – ๒๕๒๗ 
  รศ. นสพ. สุจินต ชลายนคุปต พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๒๘ 
  ผศ. ประณต นันทิยะกุล พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๒๙ 
  รศ. ดร. พรรณทิพย   ศิริวรรณบุศย พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๓๐ 
 
 
 

ปณิธานของสภาคณาจารย 
 สภาคณาจารยยึดมั่นในปณิธานท่ีจะดําเนินตามแบบพระดําริสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร             
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คือ ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของอธิการบดี ในการที่จะบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานวิชาการ มาตรฐานอาจารย กิจการนิสิต และเร่ืองอ่ืน ๆ 
ตามแตจะไดรับมอบหมาย   ทั้งนี้ โดยยึดหลักในการพิจารณาดวยความเปนธรรม เพ่ือประโยชนของ
มหาวิทยาลัยโดยสวนรวมเปนที่ต้ัง 
 สภาคณาจารยมุงหวังที่จะมีบทบาทที่สําคัญตอมหาวิทยาลัย โดยทําหนาที่เปนผูแทน
ของคณาจารยทั้งปวง เพ่ือใหคําแนะนําตลอดจนประสานงานดวยความรวมมืออันดียิ่งกับฝายบริหาร 
คณาจารย นิสิต ตลอดจนองคการอ่ืนที่เกี่ยวของ อาทิเชน สโมสรอาจารย และสมาคมนิสิตเกาฯ 
เพ่ือใหเกิดความเขาใจอันดีในการที่จะมุงสรางสรรคประโยชนตอมหาวิทยาลัยโดยสวนรวม อันจะเปน
ผลดีตอสังคมและประเทศชาติในท่ีสุด 
 
 

หนาที่และองคประกอบ 
พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒ หมวด ๒ มาตรา ๒๒ 
 มาตรา ๒๒ ใหมีสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยทําหนาที่ใหคําปรึกษา และขอแนะนําตอ
อธิการบดี และหนาที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย ประกอบดวยสมาชิก               
ซ่ึงคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเลือกต้ังขึ้นจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย 
 จํานวนสมาชิก หลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ัง และการดําเนินงานของสภาคณาจารย
มหาวิทยาลัย ใหกําหนดเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
 

องคประกอบ 
 สมาชิกสภาคณาจารยมาจากการเลือกต้ัง ๒ ประเภท ไดแก การเลือกต้ังทั่วไปจาก
คณาจารยประจําทั้งมหาวิทยาลัย และการเลือกต้ังประเภทผูแทนคณะ 
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 ประเภททั่วไป 
 มีจํานวนตามเกณฑ  จํานวนคณาจารยดังนี้ 

๑. จํานวนคณาจารยประจําทั้งมหาวิทยาลัย ไมเกินสองพันคน มีสมาชิกไดสิบสองคน 
๒. จํานวนคณาจารยประจําทั้งมหาวิทยาลัยเกินกวาสองพันคน มีสมาชิกไดสิบส่ีคน 
ประเภทผูแทนคณะหรือแผนกอิสระ 
มีจํานวนตามเกณฑดังน้ี 
๑. คณะหรือแผนกอิสระที่มีจํานวนคณาจารยไมเกินเจ็ดสิบหาคน มีสมาชิกไดสองคน 
๒. คณะหรือแผนกอิสระที่มีจํานวนคณาจารยเจ็ดสิบหกถึงรอยหาสิบคน มีสมาชิกได

สามคน 
๓. คณะหรือแผนกอิสระที่มีจํานวนคณาจารยเกินหนึ่งรอยหาสิบคน มีสมาชิกไดส่ีคน 
ประเภทผูแทนบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน ศูนย และหนวยงานที่เรียกชื่ออยาง
อ่ืน 
มีจํานวนตามเกณฑดังน้ี 
๑. หนวยงานที่มีคณาจารยประจําไมเกินสิบคน ใหรวมกันและมีสมาชิกไดหนึ่งคน 
๒. หนวยงานที่มีคณาจารยประจําสิบเอ็ดถึงสามสิบหาคน มีสมาชิกไดหนึ่งคน 
๓. หนวยงานที่มีคณาจารยประจําสามสิบหกถึงเจ็ดสิบหาคน มีสมาชิกไดสองคน 
๔. หนวยงานที่มีคณาจารยประจําเจ็ดสิบหกถึงรอยหาสิบคน มีสมาชิกไดสามคน 
๕. หนวยงานที่มีคณาจารยประจําเกินหนึ่งรอยสิบคน มีสมาชิกไดส่ีคน 

 
การดําเนินงาน 
 สภาคณาจารยมีคณะกรรมการเพ่ือทําหนาที่พิจารณาเร่ืองราวตาง ๆ ในรายละเอียดเพ่ือ
เสนอตอสภาฯ ๒ ประเภท คือ คณะกรรมการประจํา และคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
 คณะกรรมการประจํา 
 ไดแก ๑. คณะกรรมการบริหารประจําสภา 
   ๒. คณะกรรมการวิชาการ 
   ๓. คณะกรรมการกิจการบริหารมหาวิทยาลัย 
   ๔. คณะกรรมการกิจการอาจารย 
   ๕. คณะกรรมการกิจการนิสิต 
 คณะกรรมการเฉพาะกิจ 
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 ต้ังขึ้นตามมติหรือความเห็นชอบของท่ีประชุม เพ่ือทําหนาที่ พิจารณาเร่ืองที่สภา
มอบหมายเปนคราว ๆ ไป 
 ผลงาน   ของคณะกรรมการประจํา ท่ีสําคัญ ๆ เชน 
 คณะกรรมการวิชาการ 
 เชน  การแกไขการบริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพ การสงเสริมอาจารยใหเพ่ิมพูน
ประสบการณทางวิชาการ การแกปญหาเกี่ยวกับความลาชาในการพิจารณารางวัลการแตงตํารา            
การสงเสริมการวิจัย ปญหาเกี่ยวกับการสอบขามคณะ ฯลฯ 
 คณะกรรมการกิจการบริหารมหาวิทยาลัย 
 เชน การแกไขพระราชบัญญัติจุฬาฯ การปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานสวนกลางของ
มหาวิทยาลัย การใหคาตอบแทนแกอาจารยที่ปฏิบัติราชการดานบริหาร หลักเกณฑการแตงต้ัง
ผูบริหารมหาวิทยาลัย การหยั่งเสียงเพ่ือเสนอถึงผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี การพิจารณา
ทบทวนความเห็นของคณะกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัย การพัฒนาที่ต้ังจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ปญหาการดํารงตําแหนงบริหารซ้ําซอน ฯลฯ 
 คณะกรรมการกิจการอาจารย 
 เชน โครงการตรวจสุขภาพอาจารย การใหสวัสดิการดานการศึกษาของบุตรสําหรับ
บุคลากร เกณฑการกําหนดลักษณะหนาที่และปริมาณงานของอาจารยประจํา โครงการสวัสดิการ
เงินกูเพ่ือเคหะสงเคราะห โครงการทันตสุขภาพ การปรับสถานภาพอาจารย เกณฑการพิจารณาความ
ดีความชอบ โครงการสงเสริมกีฬา  และสันทนาการเพ่ือสุขภาพของบุคลากร โครงการและแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือสงเสริมจริยธรรมอาจารย ฯลฯ 
 
 คณะกรรมการกิจการนิสิต 
 เชน การวิวาทและทํารายรางกายของนิสิตระหวางหรือเนื่องจากการแขงขันกีฬาการ
ดําเนินงานดานกิจกรรมนิสิต การแตงกายของนิสิต การปรับปรุงระบบคัดเลือกผูเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัย โครงการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัย โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิตหอพัก ฯลฯ 
 คณะกรรมการเฉพาะกิจ 
 เชน   การลาระหวางสอบของนิสิต การใหอาจารยไปหาประสบการณภายนอก
มหาวิทยาลัยในเวลาราชการ การปรับสถานภาพอาจารย ฯลฯ 
การเขารวมเปนกรรมการของมหาวิทยาลัย 
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 มหาวิทยาลัยไดแตงต้ังประธานสภาคณาจารยและผูแทนสภาคณาจารย เขารวมเปน
กรรมการชุดตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 ประธานสภาคณาจารย ไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมการตาง ๆ คือ 
 
  ๑.  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ๒.  อ.ก.ม. (ผูทรงคุณวุฒิ) 
  ๓.  ที่ประชุมคณบดี 
  ๔.  กรรมการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย 
  ๕.  กรรมการจัดการทรัพยสิน 
  ๖.  กรรมการจัดทํางบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินผลประโยชน 
  ๗.  อนุกรรมการจัดความเรียบรอยและปลอดภัยบริเวณสยามสแควร 
  ๘.  กรรมการศึกษากรรมสิทธิที่ดินของจุฬาฯ 
  ๙.  กรรมการประเมินและเสนอแนวทางการสรรหาและแตงต้ังคณบดี 

  ๑๐. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณา การใหปริญญากิตติมศักด์ิ และเสนอ 
    แตงต้ังศาสตราจารยกิตติคุณ 

  ๑๑. กรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
  ๑๒. กรรมการสรรหาอธิการบดี 
  ๑๓. กรรมการสรรหาคณบดีและผูอํานวยการสถาบัน 
  ๑๔. กรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาคณะตาง ๆ ทุกคณะ 
  ๑๕. กรรมการวิชาการ (มอบใหประธานคณะกรรมการวิชาการเปนตัวแทน) 
  ๑๖. กรรมการวิจัย 
  ๑๗. กรรมการบริหารสํานักทะเบียนและประมวลผล 
  ๑๘. กรรมการจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
  ๑๙. เปนประธานคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
    ประเภทผูแทนคณาจารย ฯลฯ 
 

 ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการชุดตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ไดแก 
  ๑.  คณะกรรมการจัดสรร และติดตามผลการวิจัย 
  ๒.  คณะกรรมการโครงการการศึกษาตอเนื่อง 
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  ๓.  คณะกรรมการจัดทํารายการทางสถานีวิทยุจุฬาฯ 
  ๔.  คณะกรรมการอํานวยการสํานักพิมพ 
  ๕.  คณะกรรมการบริหารศูนยหนังสือ 
  ๖.  คณะกรรมการบริหารโรงพิมพ 
  ๗.  คณะกรรมการวางมาตรการการจัดการจราจรในจุฬาฯ 
  ๘.  คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยดานกายภาพ 
  ๙.  คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุจุฬาฯ 
  ๑๐. คณะกรรมการสวัสดิการเงินกูเพ่ือเคหะสงเคราะห 
  ๑๑. คณะกรรมการสวัสดิการหอพักจุฬานิเวศน 
  ๑๒. คณะอนุกรรมการบริหารที่พักขาราชการและลูกจางประจํา 
  ๑๓. คณะอนกุรรมการดําเนินการรานคาสวัสดิการ 
  ๑๔. คณะกรรมการจริยธรรม 
  ๑๕. คณะกรรมการประสานงานกิจการนิสิต 
  ๑๖. คณะกรรมการวินัยนิสิต 
  ๑๗. คณะกรรมการพัฒนากีฬา 
 

กิจกรรมอื่น ๆ 
 ๑. สภาคณาจารยเขารวมเปนกรรมการในท่ีประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัย
ทั่วประเทศ เพ่ือความรวมมือ และประสานงานระหวางมหาวิทยาลัยดวย 
 ๒. จัดทําสารสภาคณาจารย เผยแพรกิจกรรมและขาวสารที่เปนสาระประโยชนแก
คณาจารยทั่วทั้งมหาวิทยาลัย เปนประจําเสมอมา โดยเฉล่ียปละ ๕ – ๑๐ ฉบับ โดยมีจํานวนผลิต 
๕๐๐ – ๒,๕๐๐ เลมตอฉบับ 
 

****************************************************** 
 

 



ขุมความคดิ 3 ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย 

 27

5. อธิการบดีสนทนากับสภาคณาจารย∗ 
 

ศ.ดร.เกษม  สุวรรณกุล 
 
ประธานสภาคณาจารย 
 ในระยะที่ผานมาน้ีมีเร่ืองท่ีนาสนใจที่เกีย่วของกบัมหาวิทยาลัยหลายเรื่อง จึงขอเชิญ
ทานอธกิารบดีมาสนทนากับเราอีกคร้ังหนึ่ง รูสึกเปนเกยีรติและขอบคุณทานอธกิารบดีที่ใหความสัมพันธ
กับสภาคณาจารยอยางดียิ่ง 
 
อธิการบด ี
 มีความยินดีที่ไดมาสนทนากับสภาคณาจารยอีกคร้ังหนึ่ง มีความภูมิใจวาสภา
คณาจารยของเรามีความกาวหนากวาที่อ่ืน เพราะไดทําประโยชนใหกับมหาวิทยาลัยอยาง
แทจริง และทางมหาวิทยาลัยก็ไดเห็นประโยชนของสภาคณาจารยเปนอยางยิ่ง ผมไดไป
มหาวิทยาลัยมาหลายแหงซ่ึงจะมีคําถามที่ถามกันมากในฐานะรัฐมนตรีก็คือ สภาคณาจารยนี้
ทางทบวงกับรัฐมนตรีมีการคัดคานหรือไม หรือไมชอบบางไหม ผมอยูจุฬาฯ ก็ไดถือโอกาสเอา
ตัวอยางของสภาคณาจารยที่น่ีบอกเขาวา  ผมมีความยินดีที่ไดรวมทํางานกับสภาคณาจารย
และเห็นวาสภาคณาจารยมีประโยชนอยางแทจริง ถาจะใหการบริหารมหาวิทยาลัยทําไดอยาง
ราบร่ืนและมีผูใหคําแนะนาํก็จะตองสนับสนุนสภาคณาจารย 
 เร่ืองท่ีต้ังใจจะมาพูดในวันนี้ก็คือ เร่ืองผลประโยชนโดยเฉพาะเรื่องโครงการท่ี
มหาวิทยาลัยกําลังจะทํา และเร่ืองสวัสดิการ 
 ขอเลาเร่ืองความเปนมาของที่ดินของจุฬาฯ กอน หากใครไดอยูในจุฬาฯ มานานจะ
เห็นวา รูปรางของบริเวณแถบนี้เปล่ียนแปลงจากเดิมไปมาก เดิมพ้ืนที่บริเวณสวนหลวงเปนสลัมแทบ
ทั้งส้ิน มหาวิทยาลัยไดมีแผนกผลประโยชนอยู มีเจาหนาที่นอย รายไดจากคาเชาบริเวณสลัมเหลานี้ก็
นอยเหลือเกิน ปญหาหนึ่งที่ มีผูถามกันมากในระยะนั้นคือ ท่ีดินของมหาวิทยาลัยทั้งหมดนี้มี
จุดประสงคเบื้องแรกจะเพ่ือทําการศึกษาหรือเพ่ือหารายได 

                                                            
∗ ขาวสภาคณาจารย  ฉบับท่ี  ๒  ปท่ี  ๘  ๓  ตุลาคม  ๒๕๒๑ 
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 ระยะเร่ิมแรกที่ในหลวงพระราชทานที่ดินใหมหาวิทยาลัยเชานั้น  ใหเพียงสวนหนึ่ง
เพ่ือปลูกสรางเปนมหาวิทยาลัยได แลวตอมาจึงไดพระราชทานที่ของพระคลังขางที่ทั้งหมดซึ่งมีอยู
ประมาณหนึ่งพันหนึ่งรอยไรเศษ ใหจุฬาฯ เชา จุดประสงคเดิมพระราชทานใหจุฬาฯ เชามาเพ่ือหา
ผลประโยชน ตอมาเมื่อจอมพล ป. พิบูลยสงครามไดเปนอธิการบดีและเปนนายกรัฐมนตรี ก็ไดออก
พระราชบัญญัติบทที่ดินนี้วา       เพ่ือประโยชนแหงการอุดมศึกษาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย      
ในกฎหมายที่โดนท่ีก็ไดบอกไวชัดวา ใหเราเอาที่ดินมาบํารุงเพ่ือหาประโยชนใหแกมหาวิทยาลัย เดิม
มหาวิทยาลัยประสบความลําบากมากในการไลที่สลัม  เพ่ือปลูกสรางอาคารเรียน เนื่องจากเนื้อที่เปน
บริเวณกวางมาก มหาวิทยาลัยไมสามารถจะพัฒนาไดลําพัง จึงไดเชิญชวนผูมาลงทุนพัฒนาโดยมี
เง่ือนไขใหผลประโยชนแกมหาวิทยาลัยมากพอสมควร ในขณะนั้น การลงทุนกอสรางยังไมพัฒนา
เทาที่ควร ผูที่มาลงทุนรายแรกคือบริษัทวังใหม กิจการระยะนั้นแมจะไมกาวหนานัก  แตบริเวณ
ขางเคียงก็ไดมีการพัฒนาขึ้นเร่ือย ๆ 
 ผมมีความกังวลอยางหนึ่งวา ปญหาของตึกแถวของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะบริเวณ
สยามสแควร  ซ่ึงอาจจะทํารายไดใหกับมหาวิทยาลัยนอยลงในอนาคต แมขณะนี้จะยังทํารายไดให
มาก แตเมื่อดูยอนหลังกลับไปอีกระยะหนึ่งจะเห็นวา ศูนยการคานั้น เคล่ือนที่ไปเร่ือย ๆ เชน เดิม
ศูนยการคาที่เปนที่นิยมไดแกบริเวณบางลําภู  หรือเฉลิมกรุง  แลวเคลื่อนไปแถบวังบูรพา  ฯลฯ 
เคล่ือนยายไปเร่ือย ๆ ขณะนี้ก็เคล่ือนมาที่สยามสแควร แมจะมีคูแขงขันบาง เชน ที่ราชดําริก็ยังพออยู
ได  และถาหากบริเวณน้ีไมมีความดึงดูด หรือความพยายามของบุคคลที่จะปลูกสรางศูนย-การคาแหง
ใหม ๆ เพ่ิมขึ้น ถาที่ใดเกิดเปนที่นิยมขึ้นมาคนก็จะยายไปที่น่ันหมด สยามสแควรก็จะไมทําประโยชน
ใหมหาวิทยาลัยไดพอ เงินรายไดที่จะมาใชจายในการบํารุงมหาวิทยาลัยก็จะตกตํ่าลงมาก 
 ผมจึงคิดวาเรานาจะหาทางปรับปรุงที่ดินของเราใหดี  เมื่อผมเขามารับตําแหนงใหม ๆ      
ก็ต้ังใจวาเราจะตองมีที่ดินกวางมากพอสมควรท่ีจะดึงดูดนักพัฒนาท่ีจะมาลงทุน  เม่ือผมเขามาไดเห็น
บรรดาตึกแถวที่เราใหเชาหมดสัญญาไมพรอมกัน  ถึงแมจะอยูบริเวณเดียวกัน  จึงเร่ิมดําเนินการใหทํา
สัญญาใหหมดอายุการเชาเปนบริเวณ ๆ ตรงกันหมด  เพ่ือวาเมื่อเราตองการพัฒนาที่ดินจะได
พิจารณาเปนชวง ๆ ไปเลย ผมก็ไดปรารภนโยบายนี้ในหลายที่รวมทั้งใหทานรองอธิการบดีฝาย
ทรัพยสินฟงวา             เราจะตองหาที่สักแหงสําหรับพัฒนาจะใหเปนการลงทุนที่มาก  เพ่ือจะให
ผลประโยชนแกมหาวิทยาลัยในชวงระยะยาว 
 กอนท่ีจะสรางอาคารพาณิชย  เราไดกําหนดเนื้อที่ของมหาวิทยาลัยไววา  จะใหเปน
เขตการศึกษาเทาไหร  และจะใหเปนเขตผลประโยชนเทาไหร  จึงรับรองไดวาที่สําหรับใชเพ่ือการศึกษา
พอ  เพราะยังมีท่ีเหลืออีกมาก  เม่ือไรที่เราตองการขยายเขตการศึกษา  เราก็จะไมตอสัญญาในเขตที่
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เปนเขตพาณิชยอยู  เราก็จะขยายออกไปได  ไมจําเปนตองปลอยใหที่ดินวางเฉยหรือเปนสลัมอยูอยาง
เดิม 
 บริเวณท่ีดินของมหาวิทยาลัยนี้กําลังจะดําเนินการพัฒนาคือ บริเวณใกลส่ีแยกปทุม
วันตรงขามสยามสแควร  ซึ่งเห็นวายังมีบริเวณเปนสลัมอยูดานหลังมาก มีโรงเรียนปทุมวันซึ่งเกาและ
โทรมอยู     แตเขาก็พรอมที่จะยายอยูแลว (ผมระวังเร่ืองนี้มากเพราะกลัวเปนปญหา) มหาวิทยาลัยได
จายเงินชดเชยใหเขา  เขาก็ยินดี  บรรดาตึกแถวท่ีมีอยูก็ใกลหมดสัญญา  และที่บริเวณนี้ก็ใกลสยามส
แควรเหมาะที่จะดึงดูดผูท่ีสนใจมาพัฒนา  หอพักนิสิตหญิงเกาก็ไมมีปญหา  ท่ีบริเวณแถบนี้ไมเหมาะ
ที่จะเปนเขตการศึกษา  เพราะมีเสียงรบกวนมาก  และถาเราตองการขยายเขตการศึกษาท่ีดินก็ยังมีอีก
มากที่มิไดเปนที่ดึงดูดแกนักลงทุนพัฒนา  เราควรใชท่ีเหมาะสมเปนที่ลงทุนพัฒนา 
 เมื่อเห็นดังน้ีแลวก็ไดไปเชิญชวนนักพัฒนาทั้งหลายมา  ขณะนี้ผานขั้นตอนมาหลาย
ช้ัน  ถึงกับต้ังกลุมขึ้นทําการสํารวจภาวะวาเหมาะสมหรือไมเพียงใด  ผลออกมาก็คือหาไดที่จะพัฒนา
ที่ตรงนี้   จึงไดดําเนินการเสนอตอคณะกรรมการทรัพยสิน  ซึ่งก็มีผมเปนประธาน  และมีรองอธิการบดี
ทุกทานเปนกรรมการ  มีประธานสภาคณาจารย  นายกสโมสรอาจารย  และยังมีบุคคลภายนอก  เชน  
นายกสมาคมนิสิตเกา  ฯลฯ  จากที่ประชุมนี้ก็ผานไปท่ีประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ  
เราก็เร่ิมเชิญชวนนักพัฒนาทั้งหลายมา  ซ่ึงคร้ังแรกมีผูสนใจมาขอรับหลักการ ๒๑ รายแลว  ผมก็ได
กําหนดระยะเวลาเสนอเร่ืองวาเขาจะพัฒนาท่ีนี่อยางไร  และจะใหประโยชนแกจุฬาฯ อยางไร 
 ในการพิจารณาเรามิไดพิจารณาในแงจุฬาฯ เพียงอยางเดียว  เราพิจารณาในแง
สังคมอ่ืน ๆ ดวยวาเปนประโยชนกับสังคมอ่ืน ๆ อยางไร  เรากําหนดไววาจะตองเปนบริเวณรมร่ืนไม
นอยกวาเทาไหร     มีที่จอดรถเทาไหร  ซึ่งเรากําหนดไววาตองไมตํ่ากวา  ๑,๕๐๐ คัน  นอกนั้นก็
ประโยชนตอสังคมดานอื่น ๆ  ถาเปนโรงแรมก็จะสรางประโยชนดานสงเสริมอุตสาหกรรมทองเที่ยวแค
ไหน  ถาอานจากหนังสือพิมพก็จะไดทราบวาเวลาน้ีเรายังขาดโรงแรมอยู  การที่โรงแรมยังไมพอเพียงก็
เปนสวนหน่ึงที่ทําใหอุตสาหกรรมทองเที่ยวของเรายังไมเจริญไปเทาที่ควรสวนหนึ่งจะเปนการเพ่ิมขีด
ความสามารถที่จะใหมีโรงแรมอยู       เราไมไดคิดวาจะใหประโยชนแกจุฬาฯ  เพียงอยางเดียว   
 เมื่อเราเชิญชวนเขามาลงทุน  สุดทายก็มี ๖ รายที่มาเสนอ  มีหลายรายที่เสนอมาเปน
โรงแรมเปน Convention Hall ที่บรรจุคนได ๓,๕๐๐  คน  ซ่ึงเมื่อเซ็นสัญญาทรัพยสินนี้ก็จะตกเปนของจุฬา
ฯ ทันทีในนามของจุฬาฯ เพราะฉะน้ันความจําเปนในการใชหองประชุมตาง ๆ เราก็คงใชได ยิ่งตอ ๆ ไปถา
เราเปนเจาของโดยสมบูรณแลว  มิไดเปนเพียงศูนยการคา  ศูนยการคาเปนเพียงสวนหน่ึง  บางแหงเสนอ
มาเปนอพารตเมนท  และโรงแรม 
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 เมื่อเราไดรับแบบที่เสนอมา  เราก็ไดต้ังคณะกรรมการขึ้นพิจารณาประกอบดวยบุคคล
หลายฝาย  เชน  คณบดีตาง ๆ ประธานสภาคณาจารย  ผูเชียวชาญจากคณะพาณิชยฯ ประเมินทาง
เศรษฐกิจ      ทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม  ฯลฯ  มีคณะกรรมการพิจารณาวาอยางไหนจะดีที่สุดใน  ๖ 
รายนี้    กําลังศึกษาอยู  และยังจะตองผานขั้นตอนมาถึงสภามหาวิทยาลัยอีกวา  ๖ รายนี้  วาใคร.....เสนอ
มาอยางไร    มีขอดี  ขอเสีย  ตอสังคมและจุฬาฯ อยางไร  ฉะนั้น  ที่มีใคร ๆ พูดกันวามีการคอรัปชั่น ๑๐% 
หรืออะไรก็ไมทราบ วาจะเปนไปไดอยางไร  ไมมีการใหเงินกันอยางแนนอน  เพราะเปนการดําเนนิการอยาง
รัดกุม  ขอรับรองอยางเต็มปากวาไมมีการทุจริตอยางเด็ดขาด 
 ยังมีอีกประเด็นหน่ึงที่วา  จุฬาฯ รวยแลว  มีเงินมากแลวยังเห็นแกได  ผมไดเคยพูดกับ
สภาคณาจารยนี้เหมือนกันวา  ผมไดต้ังนโยบายไวแนนอนวา  การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยจากการ
ดําเนินงานดานตาง ๆ ที่มีมาในแหลงตาง ๆ กันนี้  เราคิดวารัฐบาลจะใหเงินมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการ
ไดในระดับปกติ  คือไมมีจากแหลงอ่ืน  จะเอาดีไมได  เพราะรัฐบาลไมมีเงินท่ีจะใหมหาวิทยาลัยดีไดถึงขั้น
มาตรฐานในตางประเทศ  มหาวิทยาลัยอ่ืนที่ไมโชคดีอยางเราที่มีแหลงรายได  แตเขาก็กําลังกาวไปเพราะ
เขามีแหลงอ่ืน ๆ  มาชวย  เชน  มหาวิทยาลัยเกษตรเขาไดเงินกูจากธนาคารโลก  นอกจากมาพัฒนาที่ดินที่
กําแพงแสนแลว         ยังมาพัฒนาที่ที่ดินบางเขนอีก  และเงินที่ไดจากธนาคารโลกเขาก็สงคนไปเรียน
ตางประเทศดวย  ฉะนั้น  อัตราการเพ่ิมปริญญาเอกทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนี้เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว
มาก  และแมแตมหาวิทยาลัยมหิดลก็ยังเลยหนาเราไปในแงคุณภาพของผูสอน  ถาวัดจากปริญญาเปน
ที่ต้ัง  เพราะเขาไดรับความชวยเหลือจากมูลนิธิรอคก้ีเฟลเลอร  นอกจากนั้นเขาก็ไดงบประมาณมาพัฒนา
ที่ศาลายาเพิ่มขึ้น 
 ตางประเทศ  เชน  ออสเตรเลีย  และนิวซีแลนด  ก็มุงสนใจไปท่ีมหาวิทยาลัยใน
ตางจังหวัด    จึงมุงพัฒนามหาวิทยาลัยตางจังหวัดในแงทุนการศึกษาตาง ๆ ถาดูงบประมาณของจุฬาฯ 
จะไดทราบวา      จุฬาฯ ไดรับงบประมาณคิดเปนรายหัวนอยเปนอันดับ ๓  แตถาพิจารณาจากสถาบันที่
สอนวิทยาศาสตรหรือแพทยแลว  จุฬาฯ จะเปนสถาบันที่ไดรับงบประมาณนอยที่สุดเพราะเขาถือวาเปน
มหาวิทยาลัยที่มั่นคงแลว  ฉะน้ัน  ถาเราเพียงแตคอยเงินจากรัฐบาลเพียงอยางเดียว  คุณภาพดานตาง ๆ 
ของเราก็จะลดลงเร่ือย ๆ เราจึงต้ังใจวาจะใชเงินท่ีไดมาเพ่ิมนี้ไปในการสรางความเปนเลิศใหแก
มหาวิทยาลัย  ซ่ึงรายละเอียดไดเคยพูดไวในการมาสนทนาครั้งกอนแลว 
 หนาที่ของผูบริหารมหาวิทยาลัย คือ บริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยใหดีที่สุด  เพ่ือจะ
ไดใหผลประโยชนกับมหาวิทยาลัยมากที่สุด  ฉะนั้น  เราจึงตองหาเงินมาปรับปรุงดานความเปนเลิศของเรา  
หลักฐานจากรองอธิการบดีฝายวางแผนฯ  แจงวาเราไดใชเงินไปอยางไรบางกวาง ๆ อยางเชน  ในดาน
วิชาการ             เมื่อปงบประมาณจากผลประโยชนเมื่อป  ๒๕๒๑  น้ี  เราใชเงินทั้งหมดไป  ๑๒.๗ ลานบาท  
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ซ่ึงในจํานวนนี้เปนเร่ืองของทุนปริญญาเอกและทุนระยะส้ัน  เวลานี้มีอาจารยไปเรียนทุนปริญญาเอก  
รวมทั้งทุนระยะสั้นที่ตางประเทศ  ซ่ึงมหาวิทยาลัยใหเงินสนับสนุนอยูทั้งส้ินเปนจํานวน  ๖๒  คน  ใชเงิน
ทั้งหมด  ๑๒.๒  ลานบาท  เทียบไดก็เหมือนกับคนหนึ่งไปก็ใชเงินเทากับตึกแถว  ๒  หอง  ประมาณ  ๖  
แสนบาท  ตอ  ๔  ป ตอ ๑ คน  ตึกแถวของเราที่มีราคาเชาแพงที่สุดคือ  ๑๐  ป ราคาสองแสนบาท  ฉะนั้น  
ที่ไปเรียนตอน้ี  เราใหคาตึกแถวอายุการเชา  ๑๐  ป  ไปประมาณ  ๓  หองตอคน  ถาไมมีตึกแถวเหลานี้
พวกเขาก็จะไมไดไปเรียนตางประเทศแนนอน 
 นอกจากนี้ยังมีดานวิจัย  ดานไปประชุมตางประเทศ  คาทําวารสาร  งบประมาณท่ีผาน
มาประมาณ  ๘.๕  ลานบาท  สงเสริมตํารา  พัฒนาการเรียนการสอน  ๒  ลานบาท  ดานหอสมุดกลาง  
โสตทศันะสถานีวิทยุ  ๒๐  ลานบาท  เปนคากอสราง  ๑๗  ลานบาท  ดานสวัสดิการใชเงินไป  ๑๓.๙  ลาน
บาท  ฯลฯ  รายจายทั้งหมดปน้ีแลว  เรากําหนดรายจายจากเงินงบประมาณของเราใชรอยกวาลานบาท  
ฉะนั้น  เงินรอยกวาลานบาทนี้ถาเทียบจากเงินที่ไดจากงบประมาณแผนดินเราไดเพียงปละ  ๒๐๐  กวา
ลานบาทเทานั้น  นี่เปนเหตุผลที่เราจะตองหาประโยชนจากที่ดินของเรา 
 
 

ประธานสภาคณาจารย 
 ทานสมาชิกคงอยากถามปญหาทานอธิการบดีหลายเร่ือง  เชิญถามได 
 

ผูชวยศาสตราจารย  วีรวรรณ   พูลพิพัฒน 
 เมื่อวันกอนที่อาจารยประพันธพงศ   พูดที่สโมสรอาจารย  เมื่อวันศุกรก็ไดพูดกันถึง
เร่ืองนี้  มีอาจารยที่คณะมีทัศนะที่ไมคอยเห็นดวยกับการสรางดังกลาวน้ี  เพราะเห็นวาจุฬาฯ มี
ทรัพยากรพรอมมูล  ทําไมจึงถึงใหคนอ่ืนมาทํา  และอีกประการหนึ่งมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เชน 
มหาวิทยาลัยเกษตร  หรือมหาวิทยาลัยมหิดล  มิไดมีรายไดอยางเรา  ทําไมเขาจึงทรงตัวอยูไดอยางดี  
และอาจารยเขาก็มีคุณภาพดีกวาเรา  ฉะนั้น  ทําไมเราจึงจะตองทํางานเพ่ือหารายไดมาใชเอง 
 อีกเร่ืองหน่ึงคือ  เร่ืองงบประมาณ  อาจารยขอเราสวนใหญยังคงมีความเขาใจวา
มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณมาก  ทําไมจึงตองไปทําผลประโยชนใหวุนวายจนเกิดเร่ือง  และแทนที่
จะทําบริเวณน้ันใหเปนบริเวณรมร่ืนอยางที่สํานักผังเมืองไดวาไว  เพ่ือใหเปนที่พักผอนอยอนใจแกนิสิต 
 
 
อธิการบดี 
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 ขณะนี้จุฬาฯ เปนมหาวิทยาลัยที่มีนิสิตมากที่สุดในเมืองไทย (ยกเวนรามคําแหง) และ
เปนมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ  เพราะมีสอนทุกดาน  ทั้งวิทยาศาสตร  สังคมศาสตร  แพทยศาสตร  ฯลฯ  
แตเราไดรับงบประมาณนอยเปนอันดับ ๓  มหาวิทยาลัยอ่ืน เชน เกษตร  และมหิดล  เกษตรไดรับ
ทุนอุดหนุนจากธนาคารโลก  เพราะประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม  มหาวิทยาลัยมหิดลก็ไดเคย
รับความชวยเหลือดานการสรางโรงพยาบาลจากมูลนิธิรอคกี้เฟลเรอรมากท่ีเดียว  มหาวิทยาลัย
ตางจังหวัดก็ไดรับความชวยเหลือจากออสเตรเลีย  และนิวซีแลนดมาก  เพราะอยูตางจังหวัด  จุฬาฯ  
เกาแลวไมมีใครเหลียวแล  และย่ิงตอนนี้มีรายไดของตนเองเขายิ่งไมเหลียวแลใหญ  ฉะนั้น  ถายิ่งไมมี
รายไดอาจารยของเราจะลําบากอยางแนนอน 
 เรื่องลงทุนเองเราทําไมไดแน  เรามีเงินไมพอ  นอกจากจะตองไปกูเขามา  ซึ่งไม
ควรอยางยิ่ง 
 

รองศาสตราจารย  ศุกรี  กัมปนานนท 
 จะเปนไปไดไหมวา  ในการที่เราสรางศูนยพาณิชยขึ้นเร่ือย ๆ อาจทําใหคนภายนอก
ไมใหความชวยเหลือเรา  เพราะเขาอาจคิดวาเรามีรายไดอยูแลว  และเราเองก็ยิ่งพยายามสรางขึ้น
เร่ือย ๆ อีก  ทางรัฐบาลอาจมองวาเราถนัดดานการคาขายมากเกินไปแลว  จึงไมชวยเรา  ตอไป
อาจารยของเราก็จะมีคุณภาพดอยลง 
 อีกประการหนึ่ง  การที่เราจะสรางศูนยการคาขึ้นมา  อาจเกิดปญหาการจราจร
ตามมาอีก  เพราะในเวลาเรงดวนตอนเชาและเย็น  จะมีรถติดมากบริเวณส่ีแยกปทุมวันอยางมากอยูแลว 
 

อธิการบดี 
 ในดานรัฐบาลเขายังใหความชวยเหลือ  เพราะเราตกลงในหลักการไดในเร่ืองการใช
จายเงินของเรา  วาจะเปนไปในทํานองไหน  สําหรับการใชจายเงินของเรา  เราทําเปนงบประมาณ  
ฉะนั้น  เขาก็รูวาเงินที่ใชจายเปนคาอะไรบาง  มิไดสุรุยสุรายเลย  ถาจะคิดในแงสวนรวมของประเทศ  
ก็เทากับเปนการเพ่ิมเงินรายไดใหประเทศ  เพียงแตมิไดเอาไปใสคลัง  ส่ิงที่เราทําใหอาจารยเราอยูนี้
เพ่ือประโยชนสาธารณะท้ังส้ิน  สวนเร่ืองปญหาการจราจร  ผมยอมรับวาถางอมืองอเทาไมปรับปรุง
การจราจร  รถก็คงจะติด  เวลาน้ีรถก็ติดอยูแลว  ก็คงจะติดหนักขึ้น  เร่ืองที่จอดรถไมมีปญหา  แตเร่ือง
การเขาออกและการดึงการจราจรมาอยูบริเวณนี้คงมีสวน  ผมคิดวาถารัฐบาลไมปรับปรุงการจราจร  
บริเวณนี้ก็จะเกิดปญหาแตวาการลงทุนอีกหลายรอยลานจะตองมามีศูนยกลางอยูแถวนี้ดวย  การ
ปรับปรุงการจราจรใหดีขึ้นจึงจําเปน 
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รองศาสตราจารย นายแพทยชาตรี   จินตนาวงศ 
 ถาสรางเงินที่เราจะไดจากบริษัทหรือระยะเวลาที่เราจะใหผลประโยชนแกบริษัทนี้จะ
เปนอยางไร 
 

อธิการบดี 
 เวลานี้ยังกลาวถึงไมได  เพราะคณะกรรมการกําลังวิเคราะหอยูวาจะใหเทาไหร 
 

รองศาสตราจารย นายแพทยชาตรี   จินตนาวงศ 
 เทาที่ทราบบริษัทจะมีสัญญาวา  ถาถนนทรุดหรือชํารุด  เขาจะสรางหรือซอมถนนใหเรา  
แตปรากฎวาเมื่อเกิดชํารุด  เขาก็มิไดซอมไดสรางใหเรา  ขอเรียนถามวา  สัญญาที่จะทําใหมควรจะ
เพงเล็งถึงจุดนี้ดวยครับ 
 

อธิการบดี 
 เร่ืองการซอมถาเลว  ฝายทรัพยสินเปนผูรับผิดชอบอยู  แตในกรณีที่กลาวถึงนี้ไดแก      
ซอย ๑๒  ท่ีผมเกี่ยงอยากใหเทศบาลทํา  เพราะที่บริเวณนี้ใชเพ่ือการจราจรของคนขางนอกเปนสวน
ใหญ  เพราะฉะน้ันเทศบาลควรจะทํา   
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.โคทม  อารียา 
 ผมไมคอยเห็นดวยกับโครงการพัฒนาที่ดินของมหาวิทยาลัยคร้ังนี้  แตคงไมเหมาะแก
เวลาและโอกาสท่ีจะยกเหตุผลตาง ๆ มาสนับสนุนความเห็นของผม  จึงขอเพียงเรียนถามและต้ัง
ขอสังเกตบางประการ  เร่ืองการพัฒนาท่ีดินของมหาวิทยาลัยทั้งหมดใหมีการวางผังแมบทไวลวงหนา
อยางไร  แคไหน  ผมคิดวาเปนเร่ืองสําคัญมากท่ีเดียวสําหรับการมองไปในอนาคต  ผมวาถาเราจะ
พัฒนาผลประโยชนจากที่ดินนี้  คงจะตองช่ังน้ําหนักใหดีจากหลายเร่ือง  วัตถุประสงคสําคัญของ
มหาวิทยาลัยคงไมใชอยูที่วาทําอยางไรจึงจะชวยใหมีอุตสาหกรรมทางดานทองเท่ียวหรืออะไรทํานอง
นี้  ฉะนั้น  ในการพัฒนาเรานาจะหาทางใหเหมาะสม  เพ่ือมิใหเห็นวาจุฬาฯ มุงแตจะแสวงหาเงินเพ่ือ
บํารุงการศึกษา  แตในดานการศึกษาเองกลับไมสูจะขยายไปในลักษณะที่รวดเร็วหรือเห็นชัด  เชน  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและเกษตร  ก็กําลังพยายามขยายออกไปซึ่งเห็นไดชัดวาเพ่ือการศึกษา  แต
ของเราสยามสแควร  ก็ไดช่ือวาเปนแหลงที่ชักชวนคนใหไปทองเที่ยวเพลิดเพลินจึงไมคอยเหมาะสม
นักท่ีจะมาอยูใกล ๆ กับสถานศึกษา 
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 ปญหาสําคัญที่สุดคือ  ทําอยางไรจึงจะใหเกิดความเขาใจหรือยอมรับทั่วกัน  และตอง
คํานึงถึงผลกระทบตอสังคมใหมาก  และนาจะคํานึงวาถาทําไปแลวในระยะยาวจะเกิดปญหาอะไร
ตอไปอีกหรือเปลา 
 

อธิการบดี 
 นี่เปนปญหาที่สําคัญมาก  สําหรับการไลท่ีราชการบางแหง  เราไมคอยไดรับความ
ยุติธรรม  เพราะไดของบประมาณสรางที่อ่ืน  โดยอางวา  จุฬาฯ ไลที่  จนขณะนี้สรางเสร็จแลวแตก็ยัง
ไมยอมยายไป  บางแหงเราก็ไมไล  เชน  สนามกีฬา  เพราะเห็นวาเปนประโยชนตอสังคม ฯลฯ  สวนที่
เอกชนเราจะมีการตอสัญญา  เมื่อภายใน ๑๐ ป เราจะไมใชที่ตรงนั้น  ยังมีพ้ืนที่อีกแยะที่เราจะใชได  
เขตการศึกษาเวลานี้ยังขยายไมหมด  นโยบายท่ียอมรับกันอยู  คือ  เราจะจํากัดจํานวนนิสิตไว
ประมาณ  ๑๕,๐๐๐  คน  เวลานี้มีประมาณ  ๑๖,๐๐๐  คน  จะใหประมาณ  ๔,๐๐๐  คน  เปนนิสิต
ปริญญาโท  และเอก  ฯลฯ  จุฬาฯ มีเข็มที่จะขยายเขตการศึกษาไปทางตะวันออก  เราอยากไปทําคณะ
เกษตรแถบนั้น  ตอนน้ีเร่ิมไปทําแพทยชนบทที่จันทบุรี  การขยายการศึกษาของเราจะเปนไปในรูปนี้ 
 การพัฒนาอยางที่ไดกลาวขางตนอาจทําใหคนมองภาพของจุฬาฯ ไมคอยดี  ส่ิงที่
อาจารยพูดมาเปนการใหสติที่ดีอยางหน่ึง  ในดานสายตาของคนภายนอก  เขาอาจคิดหวังวาคนที่ทํา
ธุรกิจถาเปนสถานศึกษา  เราควรจะดําเนินธุรกิจแบบอลุมอลวยยกเวนบาง ฯลฯ  ไมทราบวาอยางไหน
ถูกตอง  ถาเราจะแยกเร่ืองการศึกษาก็อยูสวนหนึ่ง  ถาทางธุรกิจก็ตองดําเนินการไปอีกแบบหนึ่งใน
สายตาบุคคลภายนอกเราอาจเสียเปรียบ  
 

 อาจารยตอตระกูล   ยมนาค 
 โครงการนี้จะตองดําเนินไปตามขั้นที่วางไว  ในสถานการณที่เปนอยูนี้เราจะทํา
อยางไรใหดีท่ีสุด  ส่ิงหน่ึงท่ีจะตองรายงานใหทราบในฐานะที่เปนกรรมการกิจการนิสิตของสภา
คณาจารย  ก็คือ  ไดมีการพบปะพูดคุยกันกับนิสิตในเร่ืองทั่ว ๆ ไปจนคุนเคย  เขาก็ไดถามความเห็น
เร่ืองศูนยการคาที่มหาวิทยาลัยจะสรางขึ้น  ผมไดพูดไปวาขอใหสบายใจไดวาไมมีการทุจริต หรือ
เจตนาไมดี  ผมเห็นวาจุดนี้เปนจุดที่นิสิตเขาสามารถรวมตัวกันไดและอาจดึงพลังนิสิตกลับมาไดอีก
โดยไมเกี่ยวของกับการเมือง  และผมเช่ือวาฝายที่เจตนาไมดีก็จะยึดเอาจุดนี้เปนจุดที่รวมพลังนิสิต
ดวยเหมือนกัน  แมแตพวกอาจารยเองโดยท่ัวไปก็ไมคอยเห็นดวย  แมวามหาวิทยาลัยจะใหขอเท็จจริง
อยางไรก็ตาม  ผมวาถามหาวิทยาลัยจะจัดทําแบบสอบถามสงไปยังอาจารยทั้งมหาวิทยาลัย  ผมคิด
วาคําตอบที่ไดสวนใหญก็คือ  ไมตองการ 
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 ทําอยางไรจึงจะใหนิสิตและคณาจารยเขาใจวาโครงการนี้มีเจตนาดี  ทําดวยความ
สุจริตและยุติธรรม 
 
อธิการบดี 
 อยางที่ผมพูดไปแลววา  ถาไมมีอาจารยสนับสนุน  ผมก็ไมทํา ถาถึงวันนั้นสภา
มหาวิทยาลัยบอกวาไมดี  ผมก็ไมทํา  เพราะถากรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนใหความเห็นชอบก็
จะทําซึ่งถามีใครอยูในกรรมการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงไดเคยบอกวาเห็นชอบ  แลวมาบอกวาไมดี  ผมก็
ถือวาเสียมารยาทอยางยิ่ง  ถึงเวลาน้ีก็เชนกัน  ถามีอาจารยลุกฮือกันขึ้นมาบอกวาไมเห็นชอบใหทําก็
จะไมทํา 
 เร่ืองนิสิต  ผมยินดีอยางยิ่งที่จะใหนิสิตนักศึกษาแสดงความเห็นในสวนของเขาที่
เกี่ยวของหรือกระทบกระเทือนตอการศึกษาของเขา  แตเร่ืองการบริหารงาน  ผมไมตองการใหนิสิตเขา
มาเกี่ยวของ 
 

รองศาสตราจารย นายแพทยเสก  อักษรานุเคราะห 
 ผมเห็นดวยกับการสราง  เพราะที่บริเวณนี้ราคาแพงมาก  ทิ้งไวเฉย ๆ เปลาประโยชน  
นาจะทํากอนหนานี้หลาย ๆ ปเสียดวย  พวกผมยังมีความเห็นวา  โรงพยาบาลจุฬาฯ ขางหนานาจะรื้อ
ทิ้งทําศูนยการคาเอารายไดมาใหคนไขฟรี ๆ เพราะโรงพยาบาลจุฬาฯ มีคนไขอนาถาเยอะ  นาจะเอา
เงินรายไดมาจายใหคนไขอนาถา  บริเวณขางหนาเปนสนามหญากวางเปลาประโยชน  ตึกก็เปนเพียง 
๒ ช้ัน  นาจะทุบท้ิงแลวสรางศูนยการคาดีกวา 
 

ผูชวยศาสตราจารยวีรวรรณ  พูลพิพัฒน 
 ที่กลาววามีอาจารยไมเห็นดวยนั้น  เพราะไดขอมูลจากทางหนังสือพิมพอยางเดียว
อาจารยยังไมทราบขอมูลที่ถูกตอง  และอีกอยางหลาย ๆ คนไมไดคิดวามีการทุจริต  แตคิดวาผูบริหาร
อาจไดลาภอันมิควรไดจากงานนี้  โดยไมตองทุจริต  คือ  ถาผูบริหารอนุมัติโครงการนี้ก็อาจไดรับเงิน
จํานวนหนึ่งมิไดทุจริต  แตไดโดยชอบธรรม 
 

อธิการบดี 
 แตในความคิดของผม  การไดมาอยางน้ันถือวาทุจริตอยางยิ่ง  ผมคิดและแนใจวาคง
ไมมีใครได  ผมเปนคนรับผิดชอบเรื่องนี้  คงไมมีเร่ืองนี้แนนอน 
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ประธาน 
 เราไดซักถามทานอธิการบดีในเร่ืองท่ีนาใจมาก  คือ  เร่ืองการพัฒนาทรัพยสินอีกเร่ือง
หน่ึงที่นาสนใจคือ  เร่ืองสวัสดิการ  ซ่ึงตอนนี้กําลังมีการหยุดทบทวนเพ่ือที่จะกาวตอไปอีกส่ิงนี้เกี่ยวกับ
รายไดและรายจายของมหาวิทยาลัย  จึงขอเรียนถามเกี่ยวกับเร่ืองสวัสดิการซึ่งอาจารยจะเปนผูรับ 
อธิการบดี 
 เราตองคิดวารายไดท่ีไดมาจะมีรายจายหลายแหลง  เชน  เร่ืองการเพ่ิมคุณภาพของ
อาจารยดานการเรียนการสอนตองถือเปนหลักใหญ  และในดานวิชาการตาง ๆ คือ  การวิจัย  การ
สรางบรรยากาศทางวิชาการใหอาจารยในการปรับปรุงตนเองใหไดใชความรูความสามารถอยางเต็มที่  
นี่เปนงานที่สําคัญซ่ึงเงินจํานวนใหญจะตองไปอยูทางดานนั้น  เงินท่ีจะเอามาใชจายก็เพ่ือจะให
การศึกษาดีขึ้น  เร่ืองสวัสดิการก็เปนเร่ืองหน่ึงที่คิดวาจะมีผลทางออมตอทางวิชาการ  คือ  ถาอาจารย
ขวัญดีก็จะเกิดความกระตือรือรนในการทํางาน  จะเกิดความเสียสละที่จะทํางานและมีความ
ภาคภูมิใจในการทํางาน ฯลฯ  สรุปวาเปนพลังอันหน่ึงที่จะทําใหอาจารยทํางานใหดีขึ้น 
 เราจะไมเอาเงินมาทําสวัสดิการโดยการใหทั้งหมด  จะตองมีสมดุลวาอะไรที่อาจารย
จะชวยตัวเองได  และอะไรที่ควรใหหรือควรได  การชวยจะตองอยูในขอบขายของเหตุผลทีดี 
 เร่ืองบานก็เปนส่ิงหน่ึงท่ีอาจารยมีความกังวลกันมาก  ความคิดในเร่ืองการให
สวัสดิการเร่ืองบานนี้มีมานานเกือบ ๒๐ ปแลว  เราก็ไดทํามาโดยตลอด  แตโดยขอเท็จจริงแลวก็ยังไม
พอเพียงเราก็ตองทําตามกําลังที่มีอยู 
 เร่ืองการศึกษาบุตร  ก็เปนส่ิงที่มหาวิทยาลัยคํานึงถึง  นอกจากการใหการศึกษาที่ดีแลว  
ยังนึกถึงดานความสะดวกดวย  มหาวิทยาลัยไดใหเงินรายหัวกับลูกอาจารยที่เรียนในโรงเรียนสาธิต  และ
สําหรับอาจารยที่มิไดนําบุตรเขาเรียนที่โรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยก็ไดใหเงินอุดหนุนการศึกษาดวย       
ซ่ึงภายหลังก็ไดขยายสวัสดิการดานโรงเรียนสาธิตใหแกบุตรขาราชการและลูกจางดวย 
 แนวความคิดตอไป คือ  ระยะน้ีเราตองตัดสินใจโดยใหฝายวางแผนหารือกับโรงเรียน
สาธิตวา การต้ังโรงเรียนใหมควรจะทําหรือไม  จะทําไดหรือไม  โดยจะรับผิดชอบในเรื่องช้ันประถม  
และรับผิดชอบกิจการทั้งหมด  การต้ังเปนโรงเรียนราษฎรนี้ก็มีปญหา  เชน  ผูจัดการ  ครูผูสอน  ซึ่งจะ
มิไดเปนขาราชการ  อาจไมดึงดูดคนดีมาอยู ฯลฯ  จะมีปญหาในตัวของมันเองอีกมาก  ถาเราไดตัว
เลขที่แนนอนและจัดทําโครงการขึ้น  ถาจํานวนไมมากนักอาจรวมกับโรงเรียนสาธิต  แตถามีตัวเลข
มากไปก็จะตองหาทางออกโดยการต้ังโรงเรียนของเราเองขึ้นมาเปนโรงเรียนราษฎร  ซ่ึงใหอยูในความ
รับผิดชอบของเรา  มิใชอยูในความรับผิดชอบของโรงเรียนสาธิต 
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 เวลานี้เราจะตองตัดสินใจแลว  เพราะเราจะตองเตรียมหาสถานท่ี  ถาเราจะต้ัง
โรงเรียนของเราเองขึ้นมา  จะตองเริ่มต้ังแตงบประมาณ  ระยะเวลา  ฯลฯ  แตทั้งนี้จะตองมีจํานวนบุตร
อาจารยและบุตรลูกจาง  ขาราชการจํานวนมาก  นี่เปนเร่ืองของคาใชจาย  ถาไมมีรายไดเขามาเร่ืองนี้ก็เปน
อันเลิศคิดได 
 อีกเร่ืองหนึ่งคือ จุฬานิเวศน  เวลานี้เรากําลังสรางหอพักขึ้นอีกหลังหนึ่งใหอาจารยอยู
ไดประมาณ ๘๐ คน 
 สําหรับสวัสดิการดานอ่ืน ๆ เชน การกูเงินเพ่ือไปศึกษาตอตางประเทศโดยไมคิด
ดอกเบี้ย  ซึ่งเราก็มีการวางแผนคนของเราวาปหนึ่ง ๆ จะใหคนไปเรียนตอตางประเทศเทาไหร 
สาขาวิชาอะไร  และระดับไหน  ฯลฯ  สําหรับนักการภารโรง  เราก็ใหเคร่ืองแบบและรองเทา 
ประธาน 
 ขอเพ่ิมเกี่ยวกับคารักษาพยาบาลดวย 
 

อธิการบดี 
 แนนอน คารักษาพยาบาลก็เปนสวนสําคัญที่ทุกคนเกี่ยวของ การต้ังหนวยอนามัย
ขึ้นมาดีหรือไม  ก็ตองฟงเสียงจากอาจารยวาควรจะตองปรับปรุงอะไรบาง 
 

ประธาน 
 เราไดพูดถึงเร่ืองสวัสดิการกันในสภาคณาจารยมานานแลว  และไดมีขอเสนอแนะไป
ถึงมหาวิทยาลัย  ซ่ึงทานอธิการบดีไดกรุณานําเขาท่ีประชุมคณบดี  และทางเลขาธิการไดรับเอา
ขอเสนอทั้งหลายไปพิจารณาวามีชองทางทําตามคําเสนอของสภาคณาจารยไดอยางไรบาง  ถาทาน
สมาชิกมีอะไรจะซักถามอีก็เชิญ 
 

ผูชวยศาสตราจารยสุพจน   โกสิยะจินดา 
 เร่ืองเงินกูเพ่ือเคหะสงเคราะหที่ทานอธิการบดีบอกวา  ปนี้ให ๗ ลานนั้น  ผมมีตัวเลข
เกี่ยวกับจํานวนเงินที่ผูกูที่ยื่นขอกูทั้งหมด  ๙๓  ราย  จากจํานวนอาจารยและขาราชการ  ๓,๔๑๒  คน  
เปนเงิน  ๑๖,๓๐๐,๐๐๐  บาท  แตยังมีอีกหนวยงานหนึ่งมีเจาหนาที่อยู  ๔๙  คน  แตมีวงเงินใหกู  ๒  
ลานบาท  และ  ๒  ลานบาทน้ีมีเงินอยูสวนหนึ่งเปนจํานวน  ๓  แสนบาท  เรียกวาเงินบรรเทาทุกข  
ใหยืมโดยไมมีดอกเบี้ย  อีก  ๑  ลาน  ๗  แสนบาท  ใหกูโดยเสียดอกเบี้ยรอยละ  ๘.๕  ผมรูสึกแปลกใจ
ที่แตกตางจากหนวยงานอ่ืน ๆ 
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อธิการบดี 
 ความจริงระเบียบเกี่ยวกับเงินทรัพยสินบางขอผมไมเห็นดวย  แตบังเอิญระเบียบนี้
ออกมากอนผมเขาเล็กนอย  จึงยากที่จะใหเลิกลมในทันที  เร่ืองนี้ขอเชิญอาจารยประพันธพงศ   เวชชาชีวะ  
ช้ีแจงดีกวา 
 

รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน 
 เร่ืองน้ีเปนเร่ืองติดพันกอนที่ทานอธิการและผมจะเขามาเกี่ยวกับเงินสวน  ๑ ลาน ๗ 
แสนบาทที่ขอไวใหกับทรัพยสินนั้น  เราเพียงแตจํากัดวงเงินไวเลยเทานี้ไมมีเพ่ิมอีก  และดอกเบ้ีย ๘ % 
ซ่ึงสูงกวาอัตราดอกเบ้ียของมหาวิทยาลัย  และวิธีกล่ันกรองเขมงวดจึงมีเงินเหลือ  แตถาเห็นวาเปน
การไมยุติธรรม    ก็ยอมแกไขได  แตตอนนี้คงยังไมเปนปญหา  เพราะเขากูเงินในอัตราดอกเบ้ียที่สูง
กวาถึง ๓% สวนเงินบรรเทาทุกข  ๓  แสนบาทนั้น ผมไดสืบสาวเร่ืองราวมาวามีท่ีเกิดอยางไร  ไดความ
วาในสมยั    ดร.อุกฤษ  มงคลนาวิน    เปนหัวหนาสํานักงานจัดการผลประโยชน มีเงินสวนลดจากเบี้ย
ประกันภัยซ่ึง    ผูเชาอาคารพาณิชยเปนผูประกัน  และมีสวนลดมาสวนหน่ึง  ตอนแรกจัดไวเปนเงิน
สวัสดิการพนักงาน  ตอนนนั้นมีการออกระเบียบภายในสํานักงานเองวา  ใหพวกพนักงานกูกันและใช
คืน  ตอนหลังมีการวางระเบียบขึ้นมาใหมคือ  เอาเงินสวนลดเบ้ียประกันภัยท้ังหมดเขาเปนเงินรายได
ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด  จึงมีการขอรองใหเอาเงินสวนลดเบี้ยประกันกับสวนหนึ่งกันไว  เพ่ือเปน
สวัสดิการตามวัตถุประสงคเดิม  จึงเกิดเร่ืองนี้ขึ้นมา 
 อยางไรก็ตาม  ผมก็พยายามต้ังเกณฑที่เขมงวดมาก  ถาไฟไหม  หรือบิดามารดา ถึง
แกกรรม  เราจึงใหยืมเงินสวนนี้  เรียกวาเงินบรรเทาทุกข  นอกจากนี้ก็ไดอนุมัติใหเร่ืองนี้เปนเร่ืองเกาที่
ติดพันมานานแลวกอนผมเขามา 
 

อธิการบดี 
 ส่ิงที่ทํามานานถาจะมาแกไขในทันทีบางคร้ังลําบาก 
 

รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน 
 ทุกคนพยายามมองวาควรจะไดประโยชนแคไหน  ไมพยายามใหเสียประโยชนไมวา
จะเปนเร่ืองเงินกูหรือเร่ืองที่พัก  ไมไดมองเลยวาตัวเองไดอะไรดีกวาคนอ่ืนเขาแลวบางคร้ังทําให
ผูบริหารปวดหัว 
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อธิการบดี 
 เกี่ยวกับเร่ืองโรงแรมสากลจะหมดสัญญาปหนา  เวลานี้อยูในขั้นพิจารณาวาจะเอา
มาใชประโยชนอะไร  แตผมยังคงอยากใหเปนที่พักของอาจารย 
 

รองศาสตราจารย นายแพทยชาตรี   จินตนาวงศ 
 ที่ทานอธิการบดีพูด  เร่ืองขวัญของอาจารย เวลานี้ขวัญของอาจารยไมคอยจะดี
เกี่ยวกับตําแหนงทางวิชาการ ในอดีตที่ทานอธิการบดีวาไดเปนศาสตราจารยเพราะเงินเดือนถึง 
ปจจุบันตําแหนงศาสตราจารยมีกฏเกณฑมาก  คือจะตองแตงตําราขั้นดีมาก  และมีงานวิจัยขั้นดีมาก  
แมทางสภาคณาจารยในอดีตก็เคยขอใหมหาวิทยาลัยแกคําวา “และ” เปน “หรือ”  ขณะน้ี  ๒  ปแลวก็
ยังไมไดคําตอบ  นอกจากนี้ยังมีปญหาการเล่ือนระดับ ซี ๙  เปน ซี ๑๐  นาจะมีกฏเกณฑวาใหมี
ผลงานมากพอสมควร  และไมควรยากเหมือนการขอเล่ือนจากรองศาสตราจารยเปนศาสตราจารย 
อธิการบดี 
 ผูมีหนาท่ีพิจารณา  คือ  คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย หรือ ก.ม.  
ที่ต้ังขึ้น  โดยกฏหมายตางหากเปนอิสระจากทบวงมหาวิทยาลัย  รัฐมนตรีทบวงเพียงไดรับแตงต้ังเปน
รองประธาน ก.ม.  มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน  มีปลัดทบวงเปนกรรมการและเลขานุการ  และมี
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ฯลฯ  ทบวงทําหนาท่ีเปนสํานักงานเลขาธิการใหเทานั้น  ฝายบุคคลของทบวง
เปนฝายธุรการ ใหเหมือน ก.พ. ซึ่งมีสํานักงาน ก.พ. ก็เปนฝายธุรการใหกับ ก.พ.  การพิจารณาและ
การตัดสินใจมิไดอยูที่รัฐมนตรีหรือทบวง ก.ม. เปนคนทํา 
 เมื่อกอนเราเปนคนพิจาณาตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ซ่ึงในสายตา ก.ม. เขาวาเปน  
ผูชวยศาสตราจารยเถื่อน  แตตอมาเขาไดมอบใหมหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาแลว  ทั้งตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารยและรองศาสตราจารย การใหอํานาจแกมหาวิทยาลัย  จะตองระมัดระวังอยางยิ่ง  เพราะ
มหาวิทยาลัยมีหลายแหง  ทั้งยังตองนึกถึงความรูสึกรับผิดชอบของแตละมหาวิทยาลัยดวย                     
ถามหาวิทยาลัยใดมีหลักเกณฑดี  ก็จะทําใหคุณภาพหรือคุณสมบัติของผูไดรับแตงต้ังดีไปดวย 
 ผมยอมรับวา เร่ืองขอเปนศาสตราจารยลําบาก  บางทีเวลาเสนอไป ก.ม. ทาง ก.ม.           
มีกลุมบุคคลพิจารณา  กลุมบุคคลก็เปนมนุษยปุถุชน  บางคร้ังอาจมีอคติบาง 
 ผมเองมีความกังวลวา  เราพิจารณาในแงของวิชาการมากเกินไป  จึงอาจเหวี่ยงวง
กวางไปหนอยโดยไปใหความสําคัญกับวิชาการมาก  เวลานี้คนจึงเกิดความรูสึกวาตองไปเอาดี
ทางดานวิชาการ ไมยอมรวมมืออยางอ่ืน  ต้ังหนาทําแตวิจัยเพ่ือจะเอาตําแหนงทางวิชาการ ทําใหเกิด
การแตกแยกในหมูอาจารย 
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 สําหรับเร่ือง ซี ๑๐ ที่วาไดยากนั้น  ก็ดูเหมือนเขามีเหตุผลเหมือนกัน  และใหยาก
เหลือเกิน  เหตุผลที่เขาอางมาก็นาเห็นใจ  คือ  ในกระทรวงทบวงกรมเขามี ซี ๑๐ อยูคนเดียว คือ 
อธิบดี คนอ่ืน ๆ ก็     ซี ๙  อยางมาก ยกเวนกระทรวงมหาดไทยซ่ึงผูวาราชการจังหวัดเปน ซี ๑๐  แต
ขาราชการในมหาวิทยาลัยมิไดเปนอธิบดีก็ให  ซี ๑๐  ได  จึงตองมีเหตุผลวาจะตองมีผลงานที่ดีเปน
เลิศจริง ๆ 
 

รองศาสตราจารย  นายแพทยชาตรี  จินตนาวงศ 
 การที่ใหตําแหนงทางวิชาการยากเกินไป  จะทําใหเกิดความทอถอย 
 

อธิการบดี 
 ที่เกิดยุงขึ้นมาก็ไมรูจะไปโทษใครที่เกิดเอาระบบ  Rank  Classification  เขามาปน
กับระบบ  Position Classification ที่อ่ืน ๆ ท่ัวโลก  ครูอาจารยถือเปน Rank Classification  ท้ังนั้น                 
มีตําแหนงทางวิชาการ  แตของเรามีเปนระดับตาง ๆ แปลกกวาที่อ่ืน 
รองศาสตราจารย นายแพทยเสก   อักษรานุเคราะห 
 ผมไมทราบวา  ก.พ.  หรือ  ก.ม.  จะมีประสิทธิภาพจริงหรือเปลา  เพราะกรณีของผม
เปนตัวอยาง  รูสึกวาจะขึ้นกับเจาหนาที่  ก.พ.  หรือ  ก.ม.  น้ีเทานั้น  ที่เปนผูตัดสินดานการตีราคา
เงินเดือนเทียบวฒุิ 
 

อธิการบดี 
 เร่ืองการตีราคานี้เขาถือวาทั้งประเทศควรมีที่ตีราคาเพียงแหงเดียว  เราจึงมอบให
คณะอนุกรรมการของ ก.พ.  เปนอนุกรรมการของเราดวย 
 

ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทย ชูเกียรติ   สุคันธปรีย 
 กฎท่ีออกมารูสึกวาจะสนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัยอยางเดียว  ทําใหอาจารยแทบ
ทุคนละเวนการสอน  ปลอยปละละเลยมาก  กฏเกณฑนี้ดูเหมือนจะสนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัย
อยางเดียว อาจารยจึงปลอยปละละเลยดานการสอน  จะเปนไปไดไหมที่จะแกไขกฏเกณฑวาแทนที่จะ
ใหนํ้าหนักงานวิจัยมากอยางเดียวก็ควรใหงานสอนเขารวมดวย 
 

อธิการบดี 
 การใหมีการสอนบวกกับวิจัยก็ดี  แตถาการสอนเฉย ๆ นี้ยังมีปญหาวาควรใหเปน
ศาสตราจารยหรือไม  เพราะเร่ืองตําแหนงทางวิชาการจะตองแสดงความสามารถของตนในดาน
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วิชาการ ถาจะเอาเร่ืองการสอนอยางเดียวก็จะกลับไปสูยุคเกาอีก  คือถือเอาระยะเวลาในการสอนเปน
เกณฑควรใชรวมกัน  เพราะการสอนวัดลําบาก  วาใครสอนดี  ไมดีแคไหน 
 ความจริง มีงานสอนอยูยืนพ้ืน  และกําหนดงานวิจัย  งานแตงตํารา ฯลฯ  คือ มี          
“และ..................................”  เพ่ิม 
 

ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทย ชูเกียรติ   สุคันธปรีย 
 จริงที่วาการสอนอยูยืนพ้ืน  แตตองมีงานวิจัย  ก.ม.  จึงจะพิจารณา  ถาใครตองสอน
เปน  ๒ เทา  ก็นาจะเทากับงานวิจัยได  เพราะเขามีประสบการณเพ่ิมขึ้น  มีความรูเพ่ิมขึ้น  ไมควรเอา
วิจัยมาเปนหลักใหญในการตัดสิน 
 

อธิการบดี 
 มีคนพูดอยางอาจารยมาก  ตอนนี้เปนสวนหนึ่งที่คณะกรรมการที่ทบวงต้ังเพ่ือ
ปรับปรุงเร่ืองนี้กําลังพิจารณา 
 
ผูชวยศาสตราจารยสุพจน   โกสิยะจินดา 
 การพิจารณาเงินเคหะสงเคราะหของทรัพยสินที่วา ยังมีเงินเหลืออยูและยังไมมีใครขอ
กูอีกนั้น  แตยังมีอาจารยและขาราชการอีกสวนใหญที่มีความตองการกูเงินเปนจํานวนถึง ๑๖  ลาน  
ในขณะท่ีมหาวิทยาลัยมีเงินใหกูเพียง  ๗ ลานบาท  จะสามารถโอนหรือยายเงินจํานวนที่เหลือของฝาย
ทรัพยสินมาใชประโยชนทางนี้ไวหรือไม 
 อีกประการหนึ่ง สําหรับเงินบรรเทาทุกขจํานวน ๓ แสนบาท  ที่วาเปนผลตอเน่ืองจาก
การเปล่ียนสภาพ  ซ่ึงเปนเงินผลประโยชนของมหาวิทยาลัยแลวเอามาใหกูโดยไมเสียดอกเบ้ียนั้น     
จะสามารถยกเลิกเสียไดไหม  เพราะถาไมยกเลิก  มหาวิทยาลัยก็นาจะต้ังเงินอีกจํานวนหน่ึงเพ่ือให
อาจารยและขาราชการกูโดยไมเสียดอกเบี้ยเชนกัน  ดวยกฏเกณฑเหมือนกันคือ  สําหรับบรรเทาทุกข 
 เทาที่เคยปรากฎเคยมีผูที่ขอกูเงินจากมหาวิทยาลัยไปซอมแซมบาน  มิไดเปนผูที่ขัดสน
จริง มหาวิทยาลัยจะมีมาตรการปองกันหรือเรียกเงินคืนไดหรือไม 
 

อธิการบดี 
 การเลิกเงินบรรเทาทุกขของทรัพยสินก็นาจะเลิกได  เพียงแตตองพิจารณาความ
เหมาะสมหลาย ๆ ดาน สวนอาจารยที่กูผมก็ยังมีความหวังอยูวา  อาจารยคงมีความรับผิดชอบใน
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ตัวเองอยูพอสมควร  และมหาวิทยาลัยก็มีกฏเกณฑที่จะกล่ันกรองเร่ืองตาง ๆ อยูแลว  แตก็อาจเล็ด
ลอดไปไดบางเปนธรรมดา  คนที่ไมมีความรับผิดชอบตอสังคมนี้  คนในสังคมก็นาจะรวมกันตัดสินดวย 
 

รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน 
 ที่บอกวาเงินท่ีเหลือของทรัพยสินนั้น  จะเอามาใหอาจารยและขาราชการทั่วไปกูได
หรือไมนั้น  เน่ืองจากเงินของทรัพยสินจํานวนนี้เปนเงินหมุนเวียน  ถาเอาออกไปเขาก็จะไมมีโอกาสจะ
ไดมาชดเชยอีกแลว  หรือมีหลักการวาถาหมด ก็หมดกันไป 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมหวัง  พิธียานุวัฒน 
 ไดไปประชุมพบกับอาจารยมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ก็ไดสังเกตเห็นวา  ทางจุฬาฯ มีการทุม
เงินเปนจํานวนมากในการพัฒนาบุคลากรอบรม ฯลฯ  แตเมื่อดูผลในแงการดําเนินเร่ืองตาง ๆ การ
บรรจุอาจารย  หรือ  ๒  ขั้น  อะไรตาง ๆ  ดูไมคอยมีประสิทธิภาพ  ผมจึงมานึกดูวามหาวิทยาลัยใชเงิน
ไปมากในการพัฒนาบุคลากรจนบุคลากรไมทํางานหรืออยางไร  
 

อธิการบดี 
 มีคนตอวา  วาการเจาหนาที่ของเราทํางานชา  ก็มีสวน  ผมก็ไดตอวาไปแลว  แต
สําหรับเร่ืองการขึ้นเงินเดือนของอาจารยนั้น  ขึ้นอยูกับกรมบัญชีกลางดวย  ในการตรวจอัตราเงินเดือน 
 

ประธาน 
 เนื่องจากเราไดเชิญทานอธิการบดีมาสนทนากับเรา  ซ่ึงไดรบกวนเวลาของทานมา
นานพอสมควรแลว  ในนามของสภาคณาจารย ขอขอบพระคุณทานอธิการบดี  และทานรอง
อธิการบดีฝายทรัพยสินที่ไดกรุณาสละเวลามาสนทนากับเราเปนเวลานานเปนพิเศษ 
 
 

*************************************** 
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6. บทบาทของสภาคณาจารยในการสรางสรรคมหาวิทยาลัย∗ 
รศ. ประหยัด  หงษทองคํา 

 
ถาม สภาคณาจารยไดมีบทบาทในการสรางสรรคมหาวิทยาลัยอยางไรบาง  ในสมัยที่อาจารย
เปนประธานสภาคณาจารย  กรุณายกตัวอยางขอเสนอแนะตาง ๆ ดวย 
ตอบ ผมขอทาวความถึงบทบาทและหนาที่ของสภาคณาจารยสักเล็กนอยกอน  ตามที่บัญญัติ
ไวใน พ.ร.บ.  จุฬาฯ  ใหสภามีหนาที่เปนท่ีปรึกษาของอธิการบดี  บทบาทในการใหคําปรึกษาก็มีที่มาที่สภา
คณาจารยจะดําเนินการได  ๒ ลักษณะดวยกัน 
 ๑. ใหคําปรึกษาเม่ืออธิการบดีขอคําปรึกษา  คือ  เวลาที่มหาวิทยาลัยมีประเด็น  
ปญหาอะไร  หรือตองการใหสภาคณาจารยพิจารณาอะไร  เพ่ือเสนอแนะแนวความคิดเห็น  อธิการบดีก็จะ
สงปญหาน้ันมาใหพิจารณา 
 ๒. สภาคณาจารยจะรวมกันคิด  รวมกันเสนอแนะวาควรจะกระตุนใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการในเร่ืองอะไรท่ีจะเปนผลดีหรือชวยใหมหาวิทยาลัยมีความกาวหนา  นี่เปนแนวทางที่สภา
คณาจารยจะมีบทบาทในการปฏิบัติหนาที่เพ่ือเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย  ผมอยากจะเนนวาสภา
คณาจารยควรจะแสดงบทบาทในแนวทางหลังใหมากยิ่งขึ้น  สภาอยูในฐานะที่เปนที่รวมของบรรดา
มันสมองของมหาวิทยาลัย  ทุกคนที่เขามาเปนสมาชิกสภาคณาจารยมีความต้ังใจจริงมีความเสียสละใน
การคิดสรางสรรคมหาวิทยาลัยใหมีความเจริญกาวหนา  เพราะตําแหนงนี้ไมมีผลประโยชนอะไรท้ังส้ิน  ไม
มีเงินประจําตําแหนง  ไมสามารถจะเอาหนาที่ของคนไปคิด work load  เพ่ือพิจารณาความดีความชอบ
ดวยประการใด ๆ ทั้งส้ิน  จึงเปนงานอาสาสมัครจริง ๆ ไมใชเขามาเพ่ือหาความยิ่งใหญ  หรือหาประโยชน
ในดานใด ๆ ผมจึงเห็นวาเมื่อสมาชิกเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของสภาคณาจารยแลว  ก็นาจะมีเวลารวมกัน
คิดรวมกันสรางสรรคมหาวิทยาลัยไดมาก  ไมรอแตเพียงวาเมื่อไรอธิการบดีจะเอาปญหามาปรึกษา เราไม
ควรนั่งรอปญหา แตควรเปนผูมองไปขางหนา  วาปญหาของมหาวิทยาลัยมีอะไรบาง แลวชวยกันคิด 
ชวยกันวางแผนเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย ควรจะเปนอยางนี้มากกวา 
 ในสมัยผมไดทําหนาที่ในประการหลังคอนขางมาก  เราไดเสนอแนะความคิดเห็นหลาย
ประการ  เชน  เร่ืองจรรยาบรรณของอาจารย ในเร่ืองเกี่ยวกับการคิด  work load  ในการปฏิบัติหนาท่ีของ
อาจารย ในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบบางเร่ืองมหาวิทยาลัยก็รับไป บางเร่ืองก็ยังคงคาง

                                                            
∗ สารสภาคณาจารย  ฉบับท่ี  ๑๐  ปที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๒๔ 
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อยูจนถึงสมัยน้ีก็มี  อยางเชน  เร่ืองจรรยาบรรณของอาจารย  ซึ่งเปนเร่ืองที่คอนขางจะละเอียดออนแต
ถาทําไดจะเปนส่ิงที่ดีมาก  เขาใจวาทางมหาวิทยาลัยเองก็คงจะสนับสนุนเร่ืองนี้อยางเต็มที่ 
 อีกเร่ืองหน่ึงคือ  การแกไข  พ.ร.บ. จุฬาฯ ซ่ึงสมัยน้ันดําเนินการถึงขั้นพิจารณาในสภา
ผูแทนราษฏร  และก็ผานมติความเห็นชอบจากสภาผูแทนแลว  ถาหากวาไมมีเหตุการณทางการเมือง  
เกิดขึ้นในระหวางวันท่ี  ๖  ตุลาคม  ๒๕๑๙  พ.ร.บ. จุฬาฯ ฉบับนั้นคงผานรัฐสภาออกมาเปน พ.ร.บ. บังคับ
ใชไดแลว  แตเปนที่นาเสียดายวา  ไดเกิดเหตุการณเมื่อวันท่ี  ๖  ตุลาคม  ขึ้นเสียกอน  พ.ร.บ.  ฉบับนั้นจึง
ไดชะงักไป 
 นอกจากนี้ก็มีอีกเร่ืองหน่ึงที่ผมเห็นวามีความสําคัญอยูไมนอย  คือเร่ืองเกี่ยวกับเงิน
ประจําตําแหนงผูบริหาร  ซ่ึงแตเดิมมาน้ันกระทรวงการคลังไดใหผูดํารงตําแหนงบริหาร  เชน  
อธิการบดี  รองอธิการบดี  คณบดี  และผูอํานวยการสถาบัน  มีเงินประจําตําแหนงจํานวนหนึ่ง
ประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท  ตอเดือน  สําหรับอธิการบดี  ประมาณ  ๗,๕๐๐  บาท ตอเดือน  สําหรับ
รองอธิการบดี  คณบดี  และผูอํานวยการสถาบัน  ถาเปนขาราชการอยูแลวใหไดเพียงเศษหนึ่งสวน
สองของเงินดังกลาว  ตัวเลขนี้ผมไมยืนยัน  เพราะผมจําไมไดแนนอนนัก  เร่ืองน้ีสภาคณาจารยเห็นวา
เปนส่ิงที่ไมถูกตอง  ไมเปนธรรม ถาผูบริหารมหาวิทยาลัยมีเงินประจําตําแหนงได  ขาราชการที่อยูใน
กระทรวงทบวงกรมอ่ืน  เขาควรจะมีเงินประจําตําแหนงเพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากเงินเดือนที่เขาไดรับดวย
หรือไม  อันนี้เปนเร่ืองที่เราคิดกันวาไมเหมาะไมควร  ทางฝายบริหารก็ใหเหตุผลวา  การดํารงตําแหนง
ทางบริหารทําใหมีฐานะทางสังคมมากขึ้น  ก็ควรที่จะมีเงินประจําตําแหนงใชจาย  ในขณะเดียวกันใน
ระบบการเลือกผูบริหารของเราเปนไปในระบอบประชาธิปไตย  คือ  เราไมไดคํานึงวาผูที่จะเขาดํารง
ตําแหนงทางดานบริหารจะตองเปนผูที่มีเงินเดือนสูงสุดในหนวยงานนั้น  อาจจะเลือกคนที่มีความ
เหมาะสมแตเงินเดือนอาจจะนอยอยูมาดํารงตําแหนงคณบดีก็ได  เมื่อ ๆ มาเปนคณบดีมีเงินเดือนนอย  
แตมีหนาที่ตองปฏิบัติทางสังคมมาก  สภาฯ   ก็มีความเห็นวา  นาจะมีอะไรชดเชยใหบาง  สภาคณาจารย
ไดดําเนินการในเร่ืองนี้ไปโดยใหเสนอผานไปยังทบวงมหาวิทยาลัยเพ่ือใหรัฐบาลพิจารณา  ในที่สุด
รัฐบาลในสมัยนั้นก็ไดเปล่ียนหลักเกณฑการจายเงินประจําตําแหนงแกผูบริหารเสียใหม คือ แทนที่จะ
ใหเปนเงินประจําตําแหนงก็ใหเปนเงินชดเชยที่เรียกวาเงิน  top-up  หมายความวา  ผูใดดํารงตําแหนง
อธิการบดีหากมีเงินเดือนไมถึง  ๑๐,๐๐๐  บาท  หรือผูใดดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  คณบดี  หรือ
ผูอํานวยการสถาบัน  หากมีเงินเดือนไมถึง  ๗,๕๐๐  บาท  ก็ใหไดรับสวนที่ขาดใหครบ  ๑๐,๐๐๐  
บาท  หรือ  ๗,๕๐๐  บาท ตามลําดับ  เปนการชดเชยกับภาระที่ผูบริหารมีตอสังคม  แตถาหากผูใดมี
เงินเดือนประจําเทากันหรือสูงกวาเงินประจําตําแหนงที่กําหนดไว  ก็ไมไดรับเงินชดเชยที่เรียกวาเงิน  
top-up  นี้  หลักการนี้ก็เปนที่ตกลงกันได  และปฏิบัติกันอยูระยะหนึ่งประมาณปเศษ ๆ ทราบวา
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ปจจุบันเปล่ียนกลับมาใชแบบเดิมอีก  ไมทราบวาเพราะเหตุใด      คิดวาเปนหนาท่ีของสภาคณาจารย
รุนตอไปที่จะตอสูในเรื่องนี้  รุนผมก็ไดตอสูมาแลว 
 ครับ  มีเร่ืองนโยบายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสินอีกเร่ืองดวย  สภาคณาจารยมี
บทบาทคอนขางยาก  ทั้งในฐานะกรรมการทรัพยสินของมหาวิทยาลัยและในฐานะที่ปรึกษา  ก็ได
เสนอแนะความคิดเห็นตาง ๆ ไปมากพอสมควร 
 

ถาม สภาคณาจารยและผูบริหารมหาวิทยาลัยมักมีความเห็นไมตรงกันในเร่ืองตาง ๆ ไม
มากก็นอย  อยากทราบวาในสมัยท่ีอาจารยเปนประธานอยูนั้น  มีขอขัดแยงอะไรบางหรือไม 
ตอบ ผมวาตองแยกออกเปน  ๒  สวนคือ  ประการแรก  ความขัดแยงระหวางสภา
คณาจารยและผูบริหารมหาวิทยาลัย (โดยลักษณะธรรมชาติของการปฏิบัติงาน) ควรมีเสมอไปหรือไม  
และอีกประการหน่ึง ถามีความขัดแยงแลว  เปนเร่ืองที่สมควรหรือไม 
 ในประเด็นแรกผมเห็นวาไมจําเปนเสมอไปที่การปฏิบัติหนาที่ระหวางสภาคณาจารย
กับฝายบริหารจะตองมีความขัดแยง  ในสมัยที่ผมเปนประธานอยูนั้นอาจกลาวไดวาไมมี  หรือถามีก็
เปนเร่ืองปลีกยอยเหลือเกิน  ท่ีเปนเชนนี้เพราะทั้งสองฝายมีความจริงใจตอกัน  สภาคณาจารยก็ไมได
มองวาเรามีหนาท่ีคอยจับผิด  เราไมมีหนาที่อยางนั้น  ฝายบริหารก็ไมมองวาสภาคณาจารยจะเขามา
กาวกายเสนอแนะอะไรตอมิอะไร  ฝายบริหารตองมองวาสภาคณาจารยเขามาชวยสรางสรรค  ถาทั้ง
สองฝายมองบทบาทของกันและกันดวยความบริสุทธิ์ใจอยางนี้  ความขัดแยงก็จะไมมี  และขอสําคัญ
ถาผูบริหารไมเขาใจการปฏิบัติหนาที่ของสภาคณาจารยในฐานะที่อยูรวมมหาวิทยาลัยเดียวกัน  ก็
พูดจาติดตอกันได  ความขัดแยงก็ไมเกิด 
 ในประเด็นที่สอง  ถาเกิดจําเปนตองขัดแยงในการปฏิบัติหนาที่  ผมมองเปนประโยชน
ในสังคมประชาธิปไตย  ผมมองวาความขัดแยงเปนส่ิงที่จําเปนตองมีเปนส่ิงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา  และ
เมื่อเกิดความขัดแยงแลว  มันจะนําไปสูขอตกลงท่ีดี  และนําไปสูการแกไขปญหาขอสําคัญอยูที่วา  
เมื่อเกิดความขัดแยงก็เปนทางนําไปสูปญหา  แตถาหากมองวาความขัดแยงไมใชส่ิงเสียหาย  เปนการ
ขัดแยงทางความคิด  ซ่ึงจะนําไปสูการรวมกันหาทางไปสูเปาหมายที่ดี  เร่ืองนี้ขึ้นอยูกับผูท่ีมีสวน
เกี่ยวของวาจะสามารถทําใหความขัดแยงน้ันนําไปสูส่ิงท่ีดีกวาไดหรือไม  เพราะผมเห็นวาในการ
ทํางานระดับบริหาร  ความขัดแยงเปนส่ิงปกติที่เกิดขึ้น 
 

ถาม ในชวง  ๑๐  ป  ของการดําเนินงานของสภาคณาจารย  อาจารยเห็นวาสภา
คณาจารยเจริญกาวหนาไปอยางไรบาง 
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ตอบ อันนี้ผมอยากจะแบงเปน  ๓  ยุค 
 ๑. ยุคแรก เปนยุคที่กอต้ังสภาคณาจารยขึ้นใหม ๆ ชวง  ๒-๓  ปแรก  ชวงนั้น
คณาจารยของเราต่ืนตัวมาก  สังเกตไดจากการแขงขันในการสมัครรับเลือกต้ัง 
 ๒. ยุคที่สอง   หรือยุคกลาง  เปนชวงที่ความต่ืนตัวของอาจารยสวนหนึ่งอยู
ภายในมหาวิทยาลัย  อีกสวนหน่ึงมีบทบาทรวมกับนิสิตนักศึกษาในระยะที่ประชาธิปไตยเบงบาน 
 ๓. ยุคที่สาม   หรือยุคปจจุบัน  ต้ังแตหลังเหตุการณ  ๖  ตุลาคม  ๒๕๑๙  
คณาจารยใหความสนใจตอสภาคณาจารยนอยลง 
 

 ในสมัยที่สภาคณาจารยเร่ิมกอต้ังใหม ๆ  คณาจารยมีความขัดแยงกับมหาวิทยาลัย
คอนขางสูง  จึงมีอาจารยเขามาเคล่ือนไหวในสภาคณาจารยมาก  มาในยุคท่ีสองน้ี  อาจารยแบง
บทบาทเปนสองสวน  สวนหนึ่งไปรวมกับสังคมภายนอก  เพราะนิสิตนักศึกษาก็เปนลูกศิษยของเรา
อาจารยสวนหนึ่งจึงไปมีบทบาทนอกมหาวิทยาลัย  เมื่อเกิดเหตุการณ  ๖  ตุลาคม  ขึ้น  สภาพการณ
ในมหาวิทยาลัยและสภาพการณภายนอกเปล่ียนแปลงไป  คณาจารยใหความสนใจสภาคณาจารย
นอยลง 
 ผมอยากจะเปรียบสังคมในมหาวิทยาลัยเหมือนสังคมภายนอกหรือบานเมืองของเรานี่
แหละ  ในยามสงบเรียบรอยความขัดแยงไมมี ทุกอยางดําเนินไปสบาย ๆ ความสนใจของคณาจารยที่มี
ตอสภาคณาจารยก็มีนอย  ถาเกิดความเดือดรอนเมื่อไร  ความขัดแยงหรือการตอสูเรียกรองตาง ๆ ก็
จะมีมากขึ้น  หนาท่ีของอาจารยก็คือ  ทําการสอน  แตผมเห็นวา  อาจารยไมควรจํากัดบทบาทของตน
แคเฉพาะดานการสอนเทานั้น  ควรถือเปนหนาที่ท่ีจะชวยกันสรางสรรคมหาวิทยาลัย  โดยเขามามี
สวนรวมในสภาคณาจารยไมทางใดก็ทางหนึ่ง  โดยเฉพาะทุกวันน้ี เปนยุคสมัยที่ผูบริหารไมคอยมีเวลา
มานั่งคิด  นั่งวางนโยบายกําหนดแผนการตาง ๆ  บางทานตองไปเปนกรรมการหลายชุด  เวลาสวน
ใหญจึงหมดไปกับการเปนประธานกรรมการ  หรือกรรมการในฐานะเชนนี้  ผมเห็นวาสภาคณาจารย
ควรมีบทบาทในดานการเสนอความคิดเห็นที่เปนเร่ืองนโยบายและหลักการใหมากขึ้น  โดยกําหนด
เปาหมายเอาไววาในรอบปหน่ึงควรจะคิดอะไรในอนาคตขางหนาควรจะพัฒนามหาวิทยาลัยไปใน
ทิศทางไหน  สภาคณาจารยจะมีบทบาทในการทํางานดานนี้ไดมากขึ้นอยูกับเราวาจะเลนบทบาทนี้  
หรือจะรอใหปญหาเกิดขึ้นกอนจึงคอยมาคิดแกกัน  อันนี้ผมก็ขอฝากใหสมาชิกประชาคมของเราได
ชวยกันคิด 
 

ถาม เทาท่ีอาจารยวิเคราะหเกี่ยวกับความเจริญกาวหนาของสภาคณาจารย  พอสรุปไดวา
มีปจจัย  ๒  ประการ  คือ  สภาพการณในมหาวิทยาลัย  และสภาพของสังคมภายนอกที่มีผลตอความ
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ต่ืนตัวของคณาจารย  ใครขอใหอาจารยพิจารณาตอไปวา  ปจจัยท้ังสองประการจะมีผลตอ
ความกาวหนาของสภาคณาจารยในอนาคตอยางไรบาง 
ตอบ อันนี้ขึ้นอยูกับปจจัย  ๒  ประการคือ  สภาพสังคมท่ีแวดลอมคณาจารยอยูภายใน
มหาวิทยาลัย  และภายนอกมหาวิทยาลัย  วาในอนาคตจะเปนอยางไรประการหน่ึง 
 ภายในมหาวิทยาลัยก็หมายความวา  ผูบริหารในแตละชุดที่จะเขามารับหนาที่จะมี
ทัศนคติอยางไร  มีบทบาทในการทํางานอยางไร  ถาเปนผูบริหารที่ทันสมัยมีความคิดกาวไกลยอมรับ
ฟงความคิดเห็นของทุกฝาย  ก็จะทําใหลดความขัดแยงระหวางผูบริหารและคณาจารยลงไป  ฉะนั้น   
ถาบานเมืองในมหาวิทยาลัยของเราเรียบรอย  ความต่ืนตัวของอาจารยท่ีจะลุกขึ้นมาตอสูเรียกรองก็มี
นอยลงไป  สังคมภายนอกก็คลายกับสังคมภายใน 
 อีกประการหนึ่ง  ขึ้นอยูกับตัวอาจารยเองวา  จะมีความสํานึกวาตนควรจะมีหนาที่ตอ
มหาวิทยาลัยเฉพาะในยามที่บานเมืองเดือดรอน  หรือมีเหตุการณยุงยากเทานั้นหรือ  หรือวาในยามที่
บานเมืองเรียบรอยเราควรที่จะมีบทบาทหนาที่เขาไปชวยเสริมสรางใหเกิดความเจริญรุงเรือง  ใหเกิด
ความเรียบรอยยิ่งขึ้นกวาที่เปนอยูในปจจุบัน  ถาอาจารยมีความสํานึกวา  แมบานเมืองจะปกติสุข  แต
ในฐานะที่เปนหนวยหนึ่งของสังคม  ควรจะเขาไปมีบทบาทในการชวยเสริมสรางใหความเรียบรอยเกิด
คงทนขึ้น         มีความวัฒนาถาวรมากขึ้น  ผมวาความต่ืนตัวของคณาจารยท่ีจะเขาไปมีบทบาทใน
สภาคณาจารยก็คงจะไมลดนอยลง  เพราะฉะน้ัน  อันนี้ก็ตองขึ้นอยูกับตัวอาจารยเปนสําคัญวา  จะมี
ความสํานึกตอการปฏิบัติหนาที่อยางไร 
 

ถาม จะทําอยางไรใหสมาชิกสภาคณาจารยและคณาจารยมีความใกลชิดกัน  ใหเห็นวา
สมาชิกสภาคณาจารยเปนผูแทนของบรรดาคณาจารย 
ตอบ สมาชิกสภาคณาจารยเมื่อเขาไปทําหนาที่แลว  ตองคิดวาคนเปนผูแทนของคณาจารย
ตองติดตอกับคณาจารยตลอดเวลา  จะไปแยกตัวตางหากไมได  หรือจะคิดอะไร  ทําอะไร  โดยเอา
ความรูสึกหรือปญหาของตัวเองเปนที่ต้ัง  ผมวาไมถูกตองนัก  ผมยังเช่ือความเห็นของนักปราชญทาง
รัฐศาสตรทานหน่ึงที่วา  “คนเราไมสามารถจะแสดงออกซึ่งเจตนารมณแทนคนอ่ืนไดอยางถูกตองรอย
เปอรเซ็นต”  เม่ือเปนอยางนี้สมาชิกสภาคณาจารยควรตองมีโอกาสพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับ
คณาจารยใหกวางขวางที่สุดเทาที่จะทําได  ตองพบปะติดตอเปนประจํา  รวมทั้งตองมีส่ือในรูปตาง ๆ 
สารสภาก็เปนส่ืออยางหน่ึง  แตอาจเปนส่ือทางเดียว  สภาคณาจารยนาจะมีการจัดพบปะระหวาง
อาจารยกับสมาชิกเปนคร้ังคราว    อาจเปนรูปการเอาปญหามาคุยกัน  หรือในรูปของการอภิปราย  
หรือการพบปะอยางไมเปนทางการกลุมเล็ก ๆ  ก็นาจะทําได  ถาสภาคณาจารยทําเชนนี้ได    จะเปน
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สวนหนึ่งที่ทําใหอาจารยเกิดความรูสึกวา               สภาคณาจารยมีความสําคัญมีความจําเปนตอเขา
พอสมควร 
ถาม อาจารยจะมีขอคิดอะไรฝากไปถึงสมาชิกสภาคณาจารยท่ีจะเขามาใหมในสมัยที่  ๑๑  
บาง 
ตอบ ผมใครฝากความรูสึกของผมไปยังทุกฝายคือ  สําหรับผูที่จะมาเปนสมาชิกสภา
คณาจารยชุดตอไป  ขอใหทานรูสึกวาทานไดเสียสละตัวของทานเขามาชวยมหาวิทยาลัย  แมวาจะไม
มีใครเห็น  ทานก็รูดวยตัวของทานเองวา  ทานไดทําหนาที่ของทานในฐานะอาจารยมหาวิทยาลัย
ครบถวน  ขณะเดียวกันเมื่อเขามาทําหนาที่แลว  อยาคิดวาผูบริหารเปนศัตรู  หรือฝายตรงขามแตจง
คิดวาผูบริหารคือผูที่จะทํางานรวมกับทาน  และทานจะเปนผูที่ชวยใหผูบริหารทํางานไปในทิศทางที่
ถูก  เปนประโยชนกับมหาวิทยาลัย  เชน  เดียวกันในฐานะผูบริหารผมก็ไมอยากจะเห็นผูบริหารที่มี
ทัศนคติหรือมองสภาคณาจารยไปในทางที่วาเปนฝายตรงขามหรือเปนฝายที่จะไปทักทวง  หรือเปน
ฝายที่จะทํางานในลักษณะที่เรียกวา  กวนน้ําใหขุน  อยากจะใหผูบริหารมองวาสภาคณาจารยนั้น
เปรียบเสมือนสมองหรืออวัยวะที่จะชวยใหผูบริหารทํางานสะดวกขึ้น  ประหยักขึ้น  และจะทําให
ผูบริหารทํางานไปในทิศทางที่จะเปนประโยชนตามที่ผูบริหารปรารถนามากขึ้น  ถาหากวาทั้งสองฝาย
มีทัศนคติที่ดีตอกันอยางน้ีแลว  ผมเชื่อเหลือเกินวาสภาคณาจารยจะมีสวนชวยในการพัฒนาการ
ทํางานของมหาวิทยาลัยไดอยางมหาศาล 

 
******************** 
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7. สภาคณาจารยสมัยแรกเร่ิม∗ 
 

ศ.นพ. ศริพร   วณิเกียรติ 
 

ทานคณาจารยที่รักและเคารพทั้งหลาย 
 กระผมไดรับทราบจากทานบรรณาธิการสารสภาคณาจารยวา  สภาคณาจารยจะมี
อายุครบ  ๑๒  ป  ในวันเสารที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๒๖  และแจงใหทราบวาจะจัดทําสารสภาคณาจารย
ขึ้น  โดยใหมีเนื้อหาเปนพิเศษกวาปกติ  และขอเชิญอดีตประธานสภาคณาจารยทุกยุค  ทุกสมัยเขียน
บทความหรือขอคิดเห็นตาง ๆ อันอาจจะเปนประโยชนตอสมาชิกของสภาคณาจารยบางไมมากก็นอย  
กระผมตอบตกลงและยินดีใหความรวมมือทันที  แตขอผอนผันในเร่ืองเกี่ยวกับการสงตนฉบับลาชา
กวากําหนดเล็กนอย  เพราะเวลาคอนขางจะหายากและจะตองคนหลักฐานประกอบบางตามสมควร
เพ่ือประกอบการเขียน  เนื่องจากระยะเวลาลวงเลยมานานแลว  จึงอาจจะทําใหเกิดการผิดพลาดและ
เสียหายขึ้นได  อยางไรก็ตาม  ถาหากวามีการผิดพลาดประการใดแลวกระผมก็ตองขอกราบอภัยไว ณ 
โอกาสน้ีดวย 
 กระผมเองในฐานะอดีตประธานสภาคณาจารยมาสองสมัย (พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๑๕)  
และ  (พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๑๖)  และคิดวาทานสมาชิกสภาคณาจารยในสมัยของกระผม  ซึ่งสมัยแรกมี
จํานวน  ๓๘  คน  และสมัยที่สองมีจํานวน  ๔๓  คน  คงจะมีความรูสึกเชนเดียวกัน  คือ  ดีใจอยาง
ที่สุด  หรือ        ดีใจอยางบอกไมถูก  ที่ไดทราบในขาวนี้  เพราะถาสภาคณาจารยเปรียบเสมือน
ทารกซ่ึงคลอดจากครรภมารดา  ขณะนี้ก็มีอายุได  12  ปเต็มแลว  พนจากวัยเด็กออน  เด็กเล็ก  และ
กําลังจะยางเขาสูระยะแรกเร่ิมของเด็กวัยรุน  ฉะนั้น  ที่โอกาสโรคภัยไขเจ็บจะเบียดเบียนก็เปนไปได
นอยลง  เพราะมีภูมิคุมกันตอตานสูงเพ่ิมขึ้นทุกที  ไมเหมือนกับสมัยแรก ๆ ตอนเปนวัยระยะเด็กออน  
พอแมตองประคบประหงมกันอยางเต็มที่  ตองเหน็ดเหน่ือยอยางแสนสาหัส  และไมทราบวาจะเล้ียง
อยูรอดหรือไม  แตในขณะนี้  สภาคณาจารยก็ไดเจริญกาวหนามาไดถึง  ๑๒  ป  เต็มแลวทําใหพวกเรา
ทั้งหลายซ่ึงเปนสมาชิกสภาคณาจารยรุนแรกเร่ิมมีความรูสึกวา  ความเหนื่อยยากตาง ๆ ซึ่งพวกเราทุก
คนตางก็ไดทุมเททั้งกําลังกาย  กําลังใจ  กําลังความคิด  และกําลังทรัพย  ชวยกันกอรางสรางขึ้นมาจน
เปนรูปรางและเจริญกาวหนาดังที่เห็นกันอยูในปจจุบันนี้  ไดเหือดหายไปจนหมดส้ิน  และมีความปล้ืม

                                                            
∗ สารสภาคณาจารย  ฉบับท่ี  ๒  ปท่ี  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๒๖ 
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อกปล้ืมใจเขามาแทนที่เมื่อไดรับขาวที่นายินดีเชนนี้  ซ่ึงพวกเราสมาชิกสภาคณาจารยชุดแรกเร่ิมก็ขอ
สดุดีและยกยองสมาชิกสภาคณาจารยรุนที่เขามารับงานตอเปนชวง ๆ จนถึงปจจุบันพรอมดวยความ
ขอบพระคุณเปนอยางยิ่ง 
 ทานอาจารยท่ีรักและเคารพทั้งหลาย  คงจะทราบกันดีโดยทั่วกันแลววา  ประวัติของ
สภาคณาจารยนั้นมีความเปนมาอยางไร  หากไมทราบชัดเจนก็อาจจะหาอานไดจากหนังสือสภา
คณาจารย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ซึ่งรวบรวมโดย  ลิปปนนท  เกตุทัต  ภิญโญ  สาธร  และดํารง   
ธรรมารักษ (กระผมตองกราบขอประทานโทษดวยที่ไมไดใสตําแหนงทางวิชาการ  เพราะตนฉบับใน
หนังสือเขียนไวเชนนั้น)  กวาท่ีสภาคณาจารยจะกําเนิดออกมาไดนั้นก็แสนจะยากเย็น  และใชระยะ
เวลานานเต็มที  อาจารยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทั้งหลายไดรวมใจใชความพยายามตาง ๆ ทุก
วิถีทางเสนอตอฝายบริหารของมหาวิทยาลัยขอรองใหมีสภาคณาจารย  เพ่ือที่จะใหคณาจารยไดมีสวน
แสดงความคิดเห็นและใหคําปรึกษาเก่ียวกับงานดานวิชาการและกิจการดานอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย
มากขึ้น  ในที่สุดวันและเวลาแหงการรอคอยดังกลาวของคณาจารยทั้งหลายก็มาถึง  กลาวคือ  เมื่อ
วันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๑๔  ศาสตราจารย  อรุณ  สรเทศน  ซ่ึงดํารงตําแหนงอธิการบดีในสมัยนั้นก็
ลงนามในประกาศใชขอบังคับ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  วาดวยสภาคณาจารย  พ.ศ.  ๒๕๑๔  
หลังจากที่สภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดอนุมัติเปนที่เรียบรอยแลว  สภาคณาจารยจึงไดกําเนิด
ขึ้นมาสมดังความปรารถนาและความช่ืนชมของบรรดาคณาจารยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  การ
เลือกต้ังสมาชิกสภาคณาจารยคร้ังที่  ๑  ไดกําหนดขึ้นเมื่อวันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๑๔  และประกาศ
ผลเมื่อวันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๑๔  ผลปรากฎวามีผูไดรับเลือกต้ังทั้งส้ิน  ๓๘  คน  เปนสมาชิกท่ีรับ
เลือกต้ังประเภทท่ัวไป  ๗  คน  สวนอีก  ๓๑  คนน้ัน  เปนสมาชิกที่รับเลือกต้ังประเภทผูแทนคณะ  การ
เลือกต้ังในคร้ังนี้  นับวา  เปนการเลือกต้ังที่คึกคักที่สุดเทาที่กระผมเคยพบเห็นมาทั้ง ๆ ที่ในวันเลือกต้ัง
วันนั้น  เปนวันที่ฝนตกหนักและตกตลอดวันถึงขนาดน้ําทวมมากมาย  แตก็มีคณาจารยสนใจแหกันไป
ลงคะแนนเสียงหนาแนนมากเปนประวัติการณ  กลาวคือ  มีผูไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงถึงรอยละ  
๘๙.๙๕  (คิดเสียวารอยละ  ๙๐ ก็ได)  ของจํานวนอาจารยที่มีสิทธิเลือกต้ังทั้งหมด  และจํานวนของ
ผูสมัครแตละประเภท แตละคณะก็มีจํานวนมากเกินความคาดหมายทําใหการเลือกต้ังในคร้ังนั้นเปนที่
กลาวถึงกันท่ัวไปจนกระทั่งทุกวันนี้  ซ่ึงอาจจะบันทึกไวเปนประวัติศาสตรสวนหนึ่งของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยก็อาจจะได 
 เมื่อพวกเราท้ัง  ๓๘  คน  ไดรับเลือกต้ังเขาไปนั้น  ทางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีแต
เพียงขอบังคับ   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. ๒๕๑๔   เทานั้นเอง  
มหาวิทยาลัย ยังไมไดเตรียมอะไรไวใหพวกเราเลย  พวกเราไมมีสํานักงาน  ไมมีบุคลากร  ไมมี
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เจาหนาที่  พนักงานใด ๆ ไมมีงบประมาณและอ่ืน ๆ ทั้งส้ิน ขอใหทานคณาจารยลองหลับตานึกภาพดู
เอาเองก็แลวกัน  ทั้งนี้  อาจจะเปนเพราะวาการดําเนินงานทั้งหลายของมหาวิทยาลัยอาจจะรวดเร็ว
เกินไปจนทําใหมหาวิทยาลัยเตรียมตัวไมทัน  ไมพรอมแมแตหองท่ีจะใชประชุมในวันแรก  เพ่ือเลือกต้ัง
ประธาน  รองประธาน  เลขาธิการของสภาคณาจารย  และการกลาวเปดการประชุมสภาคณาจารย
คร้ังแรกโดยทานอธิการบดีเม่ือวันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๑๔  ก็ไมมีสถานที่  มหาวิทยาลัยตองมาขอยืมใช
หองสัมมนา  ตึก  ๓  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  ซ่ึงสภาคณาจารยก็ไดใชหองสัมมนานี้เปนที่
ประชุมกันตลอดมาเปนระยะเวลานานไมนอย  จึงไดยายไปดําเนินการประชุมที่ศูนยสารนิเทศ  
เนื่องจากเพ่ิงทําการกอสรางแลวเสร็จ  สวนในเร่ืองสถานที่ทํางานนั้น  ดวยความรวมมือของ
มหาวิทยาลัย  ซ่ึงไดกรุณาอนุเคราะหปรับปรุงหองทํางานหองหนึ่งของฝายวิชาการ  ตึกสํานักงาน
เลขาธิการใหยืมใชเปนสํานักงานช่ัวคราว  ดังนั้น  พวกเราจึงมีที่ทํางานสําหรับ  ๓-๔  คน  เพราะ
สถานที่คอนขางจะคับแคบแตก็ยังดีกวาไมมี  สําหรับเร่ืองเจาหนาที่พนักงานนั้น  ก็ไดอาศัยความโอบ
ออมอารีและมีน้ําใจของทานรองอธิการบดีฝายวิชาการ  ไดกรุณาใหเจาหนาที่  เสมียน  พนักงานชวย
พิมพหนังสือและเอกสารตาง ๆ  ของสภาคณาจารยให  เมื่อสํานักงานสภาคณาจารยปจจุบันที่ใตถุน
ศาลาพระเก้ียวสรางแลวเสร็จ  พวกเราจึงไดยายสํานักงานมาหลังจากท่ีไดขออาศัยพักพิงอยูที่ฝาย
วิชาการของมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลารวมหนึ่งป 
 ความจริงพวกเราทุกคนตางก็ทราบเปนอยางดีต้ังแตวันแรกที่เขามารับภาระน้ีแลววา
ในฐานะที่พวกเราเปนสมาชิกรุนแรกเร่ิมของสภาคณาจารยซ่ึงเปนงานใหมของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  ยอมจะตองประสบกับปญหาและอุปสรรคตาง ๆ นานัปการ  และสภาคณาจารยเองก็
ยังมิไดวางระเบียบแบบแผนตลอดจนวิธีการตาง ๆ ที่สมาชิกจะนํามาใชเปนหลักในการบริหารงานตาง 
ๆ ในทันทีทันใดได  ยิ่งในดานงบประมาณแลวมหาวิทยาลัยก็ยังไมไดต้ังไวเลย  สิ่งตาง ๆ เหลานี้ยอม
เปนอุปสรรคทําใหการดําเนินงานในระยะแรกเร่ิมตองลาชาไปบาง  แตพวกเราก็มิไดยอทอ  ทุกคนตาง
ก็ชวยกันสรางสรรคและพยายามขจัดปญหา  อุปสรรคตาง ๆ ใหหมดสิ้นไปโดยดวนที่สุด  ดังน้ันจะเห็น
ไดวา  กวางานจะเร่ิมเปนรูปเปนราง  และเร่ิมผลิตผลงานออกมาใหคณาจารยเห็นไดก็กินเวลารวมจะ  
๔-๕  เดือนเขาไปแลว   จนทําใหมีผูกลาวตําหนิวา  “สภาคณาจารยยังทํางานไมเปนช้ินเปนอัน  ลาชา  
ไมทันตอเหตุการณ     การปฏิบัติงานบางคร้ังก็ซํ้าซอนกับการปฏิบัติงานของฝายบริหาร”  ซ่ึงคํากลาว
นี้ก็มิไดทําใหพวกเราทั้ง  ๓๘  คน  ทอถอยหมดกําลังใจในอันที่จะปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายนี้แต
อยางใดเลย  ตรงกันขามกลับเปนพลังใจเสริมสรางใหพวกเราทั้งคณะมีความมุมานะ  บากบั่น  
พยายาม  ชวยกันดําเนินงานของสภาคณาจารยใหบรรลุเปาหมายโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถจะกระทํา
ไดตอไปอยางไมหยุดยั้ง  พรอมกับมีปณิธานอันแนวแนวา  จะปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ใหไดมากท่ีสุดและ
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ดีท่ีสุด  ใหสมกับบรรดาคณาจารยที่รักทั้งหลายไดกรุณามอบความไววางใจเลือกพวกเราเขามาเปน
ผูแทนรุนแรกในสภาคณาจารยนี้  ซ่ึงในท่ีสุดงานตาง ๆ ก็สําเร็จลุลวงไปดวยดี  โดยอาศัยนโยบายหลัก
ของพวกเราคือ  “ทํางานใหมาก  พูดแตนอย”  ภายหลังจากที่ไดดําเนินการนําขอระเบียบวาดวย  การ
ดําเนินงานของสภาคณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๔  ออกมาใชแลว  งานตาง ๆ จึง
ไดปรากฏเปนรูปเปนรางขึ้นใกลเคียงกับเจตนารมณของบรรดาคณาจารยท่ีมุงหมายไว  ยิ่งในสมัยที่
สอง  (พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๑๖) แลวงานก็ยิ่งเขารูปเขารอยมากย่ิงขึ้น  ผลที่ตามมาก็คือ  ทําใหการ
ทํางานของสภาคณาจารยเปนไปดวยความสะดวกเรียบรอย  และมีผลปรากฏออกสูสายตาของ
คณาจารยมากยิ่งขึ้นตามลําดับ  สําหรับสมาชิกสมัยหลัง ๆ ที่รับชวงงานของสภาคณาจารยในระยะ
ตอ ๆ มา  ก็คงจะประสบกับอุปสรรคและปญหาตาง ๆ ดังที่สมาชิกสภาคณาจารยสมัยแรก ๆ ประสบ
นั้น  นอยกวาและเบาบางกวาเปนแน  ดังจะเห็นไดวา  การดําเนินงานของสภาคณาจารยในระยะหลัง 
ๆ นี้  เปนไปดวยความสะดวกและเรียบรอยยิ่ง ๆ ขึ้น  ดังที่ปรากฎอยูในปจจุบัน 
 ส่ิงที่อยากจะกลาวถึงอีกเร่ืองหนึ่งในท่ีนี้ก็คือการทํา  “สารสภาคณาจารย”  ในสมัย
แรกเร่ิมนั้นแสนจะลําบากลําบน  ตองไปขอรองพนักงานพิมพดีใหชวยกันพิมพนอกเวลา  โดยใชเงิน
สวนตัวของสมาชิกนํามาจายเปนคาลวงเวลา  และลักษณะของสารสภาคณาจารยสมัยนั้นก็เปนเพียง
กระดาษ   โรเนียว  เย็บกะรุงกะร่ิง  ไมมีปก  ไมสวยงามและมีเร่ืองมาก  ดังสารสภาคณาจารยใน
ปจจุบัน  แตทั้ง ๆ ที่เปนกระดาษโรเนียว  ก็มีผูสนใจอานกันมากมาย  เพราะตองการทราบและติดตาม
ความคืบหนาของสภาคณาจารย 
 อยางไรก็ตาม  ความสําเร็จของสภาคณาจารยจะมีมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับ
ความรวมมือรวมใจ  ความสามารถ  และความมุงมั่นในการที่จะปฏิบัติงานของสมาชิกสภาคณาจารย
ทุก ๆ ทาน ส่ิงที่ขาดเสียมิไดก็คือ  การสนับสนุนอยางแทจริงของคณาจารยทุก ๆ ทาน  และที่สําคัญ
มากที่สุดก็คือ  การสนับสนุนจากฝายบริหารของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ซึ่งในระยะแรกเริ่มน้ันมี
ความสับสนและมีความไมเขาใจกันบางเปนบางครั้งบางคราว  จึงขอถือโอกาสฝากไว ณ ที่น้ีดวย 
 ทายที่สุด  เพ่ือความเจริญกาวหนาตอไปอยางไมหยุดยั้งของสภาคณาจารย  พวกเรา
สมาชิกสภาคณาจารยสมัยแรกเร่ิมก็ใครขอวิงวอน  ขอรองใหคณาจารยที่รักและเคารพท้ังหลายโปรด
กรุณาใหความสนใจและสนับสนุนแกสภาคณาจารยอันเปนที่รักยิ่งของพวกเราใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะ
สามารถจะใหได  โปรดกรุณาอยาทอดทิ้ง  เพ่ือท่ีจะใหคําวา  “สภาคณาจารย”  อยูคูกับคําวา  
“จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”  ตลอดไป สวัสดีครับ 

*******************************     
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8. บทบาทของสภาคณาจารย 
ในการสรางสรรคมหาวิทยาลัย∗ 

 

บทบาทของสภาคณาจารยในการสรางสรรคมหาวิทยาลัย 
 สภาคณาจารยถือกําเนิดขึ้นเมื่อป ๒๕๑๔  โดยคณาจารยกลุมหนึ่ง  ซ่ึงมีความปรารถนา
เขาไปมีสวนรวมในการสรางสรรคมหาวิทยาลัย  ปจจุบันสถานภาพของสภาคณาจารย  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  มี  พ.ร.บ. จุฬาฯ พ.ศ. ๒๕๒๒  รองรับอยู  โดยมหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสําคัญของ
สภาคณาจารยในการเสนอแนะความคิดเห็นตาง ๆ ตอมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลา  ๑๐  ป  สภา
คณาจารยไดทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาในดานตาง ๆ แกมหาวิทยาลัย  ไดเสนอแนะความคิดเห็นรวมทั้งได
เสนอความเห็นคัดคานในเร่ืองที่เห็นวาจะไมเปนผลดีตอมหาวิทยาลัยโดยสวนรวมจึงนับไดวาสภา
คณาจารยไดมีบทบาทในการสรางสรรคมหาวิทยาลัย  รวมเปนฝายบริหารและบุคลากรทุกฝายของ
มหาวิทยาลัย 
 ในโอกาสที่สภาคณาจารยดําเนินงานครบ   ๑๐  ป  สารสภาไดสัมภาษณอดีต
ประธานสภาคณาจารย  ๓  ทาน  ไดแก 
 ๑. ผศ.ดร. โคทม อารียา ประธานสภา ป  ๒๕๒๑-๒๕๒๒ 
 ๒. รศ. ประหยัด หงษทองคํา ประธานสภา ป  ๒๕๑๘-๒๕๑๙ 
 ๓. ศ.นพ. ศริพร วณิเกียรติ ประธานสภา ป   ๒๕๑๔ -๒๕๑๕ ,  ๒๕๑๕ -
๒๕๑๖ 
 โดยทําการสัมภาษณระหวางวันท่ี  ๑๒-๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๒๔  ในหัวขอเร่ือง 
“บทบาทของสภาคณาจารยในการสรางสรรคมหาวิทยาลัย” 
 

ผศ .ดร . โคทม    อารีย า   อดีตประธานสภาคณาจารย  พ .ศ .  ๒๕๒๑ -
๒๕๒๒  

อาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร  
 

ถาม อยากทราบวาในสมัยที่อาจารยเปนประธานสภาฯ  สภาคณาจารยมีบทบาทอยางไรและ
มีผลงานอะไรบาง 

                                                            
∗ สารสภาคณาจารย  ฉบับท่ี  ๒  ปท่ี  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๒๖ 
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ตอบ ผมเปนสมาชิกสภาคณาจารยอยูหลายสมัย  คร้ังสุดทายที่เปนประธานนั้นอยูระหวาง
วันที่  ๒๓  ก.ย.  ๒๕๒๑  ถึง  ๒๕  พ.ค. ๒๕๒๒  ประมาณ  ๘  เดือน  ซ่ึงส้ันกวาปกติ  เหตุท่ีเปนเชนนี้  
เพราะวาไดมีการประกาศใช  พ.ร.บ. จุฬาฯ เมื่อวันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๒๒  ซึ่งสถานภาพของสภา
คณาจารยไดมีระบุไวใน พ.ร.บ. นั้น  จึงมีการออกขอบังคับตามความใน  พ.ร.บ.  ทําใหสมัยหรือวาระ
ของสภาหมดลง 

“การประกาศใช   พ .ร .บ .  จุฬาฯ   เมื่อ   ๒๐   เม .ย .   ๒๒   สถานภาพ
ของ  

สภาคณาจารยมีระบุไวใน   พ .ร .บ .   นั้น ”  
 

 ในชวงเวลา  ๘  เดือนนั้น  งานสําคัญ ๆ ที่ทํากันโดยสมาชิกและเจาหนาที่สภาทั้งหมด  
อาจจะแบงออกเปนสวนสําคัญไดหลายสวน 
 สวนที่หนึ่ง อาจจะเรียกวาเปนงานประจําคือ  สภามีคณะกรรมการประจํา  ๔  ชุด  ซ่ึง
จะตองคิดคนวา  ในขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการประจํานั้นมีเร่ืองใด  ที่ควรจะศึกษาและ
เสนอแนะเปนโครงการ 
 ผมขอยกตัวอยางงานของคณะกรรมการประจําชุดตางๆ เชน คณะกรรมการกิจการ
บริหารมหาวิทยาลัย  ก็มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารเงินผลประโยชนเกี่ยวกับกิจการนิสิต  ก็มี
ขอเสนอแนะเร่ืองส่ิงตีพิมพภายในมหาวิทยาลัย  เกี่ยวกับกิจการอาจารย  ก็มี 
 ขอเสนอแนะเร่ืองโครงการทันตสุขภาพนี้เปนสวนแรก  อีกสวนหน่ึงที่เปนงานในชวง
ขณะนั้นเปนงานเฉพาะกิจ  เชน  จากท่ี  พ.ร.บ. จุฬาฯ ๒๕๒๒  กําหนดใหสรรหาเลือกต้ังผูบริหาร
ตําแหนงคณบดี  หัวหนาภาควิชาตาง ๆ ภายในเวลาไมเกิน  ๑๒๐  วัน  สภาคณาจารย ก็ไดเสนอแนะ
ตอมหาวิทยาลัยในเร่ืองหลักการและรายละเอียดเกี่ยวกับขอบังคับตาง ๆ ที่จําเปนตองใหสอดคลองกับ
บทบัญญัติใน พ.ร.บ. สภาคณาจารย ไดเสนอแนะในเร่ืองขอบังคับตาง ๆ ตอสภามหาวิทยาลัย รวม
ทั้งส้ิน  ๑๐  เร่ือง 
  อีกเร่ืองหนึ่งซ่ึงเปนเหตุการณเฉพาะในชวงนั้น (พ.ศ.  ๒๕๕๑)    เ พ่ิ ง จะมี กา ร
เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงเร่ิมจะมีสิทธิเสรีภาพทางประชาธิปไตยกันทางดานนิสิต นักศึกษา
 ก็เร่ิมที่จะขอใหทางมหาวิทยาลัยเปดใหมีการเลือกต้ังในลักษณะประชาธิปไตยใน
มหาวิทยาลัยดวย 
  ปญหาเฉพาะอีกเร่ืองท่ีเกี่ยวกับนิสิต  เร่ืองสภานิสิต  (ซ่ึงตอนนั้นยังไมมี)   ก็มีการ
เสนอขอใหหาวิทยาลัยออกระเบียบใหมีสภานิสิตได 
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  เร่ืองเหลานี้ สภาคณาจารยก็มีบทบาทท่ีนาสนใจ  คือ  พยายามใหเกิดความ
เขาใจกัน   ไมมากก็นอยระหวางผูบริหารมหาวิทยาลัยและนิสิต   ในฐานะท่ีเปนลูกศิษยและอาจารย  
ก็เปนผูที่นิสิตมีความเคารพอยู  ปญหาท่ีเกิดขึ้นก็เบาบางลงบาง  น่ีก็เปนบทบาทที่สําคัญ 
  เหตุการณเฉพาะอีกเหตุการณหนึ่งที่เกิดขึ้นในชวง   ๘   เดือน  ก็คือ  เร่ืองเงิน
ผลประโยชนซ่ึงลดนอยลง  ประกอบกับท่ีดินบริเวณส่ีแยกปทุมวัน สวนหนึ่งสัญญาการเชาจะหมดอายุ
ลงมหาวิทยาลัยจึงริเร่ิมที่จะพัฒนาที่ดินบริเวณส่ีแยกปทุมวันใหเปนลักษณะศูนยการคา ในขณะนั้นคง
ยังจําไดวา  มีการอภิปรายถกเถียงกันอยางกวางขวาง  สภาก็ไดพยายามดําเนินการศึกษาในลักษณะ
เชิงวิชาการพอสมควร  มีการสอบถามความคิดเห็นของคณาจารยในแงมุมตาง  ๆ   เกี่ยวกับปญหา
การพัฒนาที่ดินนี้  แลวไดจัดทําเปนรายขึ้นตอเสนอทางมหาวิทยาลัย 
 งานอ่ืน  ๆ  ที่ดําเนินการไดแกการสรางความสัมพันธกับอาจารยในมหาวิทยาลัยแหงนี้         
ซ่ึงอาจรวมถึงบุคลากรอ่ืน  ๆ  ดวย  สภาไดทําในเชิงการอภิปราย  ปญหาสําคัญ  ๆ  เชน  เร่ืองสหกรณฯ   
เ ร่ืองไปปฏิบัติงานราชการเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ  เ ร่ืองการหยั่งเสียงคณาจารย ท้ัง
มหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอช่ือผูสมควรเปนอธิการบดี  รวมตลอดถึงการออกแบบสอบถามหรือการมีสาร
สภาคณาจารยออกประมาณเดือนละฉบับ  งานเหลาน้ีสภาคณาจารยในชุดนั้นก็ไดดําเนินการ
ตามปกติ 
 งานอีกอยางหนึ่งที่คอนขางพิเศษ  คือปกติสภาจะมีลักษณะเปนผูที่คอยคิด  คอย
เสนอแนะนอยคร้ังที่จะดําเนินงานในลักษณะเปนผูปฏิบัติงาน   แตเผอิญชวงนั้น  ไดเกิดเหตุการณอัน
เปนสาธารณะก็คือ   เกิดนํ้าทวมมหาวิทยาลัยก็ไดรวมกับหนวยงานอ่ืน  ๆ  ชวยประสบผูอุทกภัย  สภา
ไดรวมงานโดยเปนหนวยประสานงานหนวยหน่ึงในดานการรับบริจาคเงิน 
ถาม ในการทํางานตาง  ๆ  ของสภาท่ีไดกลาวมาแลว   มีประเด็นหรือเร่ืองใดบางท่ีอาจกลาว
ไดวา มีขอขัดแยงกับมหาวิทยาลัย กรุณายกตัวอยางดวย 
ตอบ ปญหาขอขัดแยงเปนปญหาละเอียดออน  ขอขัดแยงจริง  ๆ  นั้น  คงจะเปนเร่ืองวา
ขอเสนอแนะบางอยางอาจปฏิบัติไดหรืออาจปฏิบัติไมได  สําหรับตัวอยางในท่ีนี้จะพูดในสวนที่เปน
ความรูสึกของผมเอง อาจเปนความรูสึกวาในชวงปฏิบัติหนาท่ีอยูน้ัน  มีปญหาอะไรบางอยางคลาย  ๆ  
กับวาการเสนอความเห็นในตอนนั้นจะถูกมองในดานลบ มากกวาเกิดการทะเลาะเบาะแวงกัน  ใน
ตอนน้ันมีการพูดกันพอสมควรถึงเร่ืองโรงเรียนสาธิต  มีปญหาวาอาจมีการฝากนักเรียนเขาหรือเปลา  
ควรรับนักเรียนเพ่ิมไหม  หรือควรทําเปนโรงเรียนสวัสดิการหรือไมก็รูสึกวาปญหานี้มหาวิทยาลัย
คอนขางจะออนไหว  และรูสึกวาไมมีความสะดวกใจอยูบาง 
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 อีกเร่ืองหนึ่ง    ในโอกาสที่ผมไดรวมประชุมคณบดี  หรือในการประชุมสภามหาวิทยาลัย     
ผมพยายามเสนอแนะ  รายงานการเงินก็ดี  งบประมาณผลประโยชนก็ดี  นาจะทําเปนประจํา  สําหรับ
งบประมาณ  อาจอภิปรายหรือแปรญัตติกันไดคอนขางกวางขวาง  แตตอนนั้นสรางความลําบากใจ
หรืออยางไร  ตอนนั้นเกิดความคิดเชนนั้น 

“ผมพยายามเสนอแนะวา   รายงานการเ งินก็ดี   งบประมาณ
ผลประโยชน  

ก็ดีนาจะทําเปนประจํา   และเปดใหแปรญัตติกันได ”  
 
 อีกเร่ืองหนึ่ง  เปนเร่ืองการดํารงตําแหนง  ๒  ตําแหนง  พูดตรงไปตรงมา  เราเกิด
ความรูสึกวา  เจตนารมณของ พ.ร.บ.จุฬาฯ  นั้น  ตองการใหผูบริหารมหาวิทยาลัยทุมเทเวลาทํางาน
ใหแกมหาวิทยาลัยอยางเต็มที่    ก็แปลวา  ดํารงตําแหนงผูบริหารตําแหนงเดียว    ก็คลายเปนผูไป
ขัดจังหวะ  ซ่ึงปจจุบันปญหานี้ยังคงดํารงตําแหนงอยู 
 ปญหาโรงเรียนสาธิตก็อาจดํารงอยู 
 สวนปญหาเร่ืองรายงานการเงินหรือการปรับปรุงวิธีทําการงบประมาณผลประโยชนหรือ
การแปรญัตติงบประมาณผลประโยชน  เขาใจไดวามีการปฏิบัติปรับปรุงขึ้นแลว  จากในสมัยที่ผม
ดํารงตําแหนงอยู  เหลานี้เปนส่ิงที่พอจะจําได  ความรูสึกบางอยางที่เกิดขึ้นกับผมเองในชวงเวลานั้น  
คลาย ๆ กับวา    บางทีเจตนาที่จะเสนอแนะขอปรับปรุงของสภา  อาจถูกมองในแงลบไปบาง 
 

 

“บางทีเจตนาที่จะเสนอแนะขอปรับปรุงของสภา  อาจถูกมองในแงลบไปบาง” 
 

 

ถาม ขอเสนอแนะเรื่องการแปรญัตติงบประมาณอาจารยหมายถึง  เปดใหมีการแปรญัตติใน
สภาคณาจารยใชหรือไม 
ตอบ ความรูสึกของผมคือวา  ทุกอยางเกือบจะเรียกวาเปนการมัดมือชก  ยกตัวอยางวา
เอกสารงบประมาณเมื่อถึงมือกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ก็เปนเอกสารตีพิมพเรียบรอย  ก็คลาย ๆ มี
ขอบังคับ      ๒  เง่ือนไขคือ  เร่ืองเวลา  จําเปนตองใหพิจารณาผานไป  สองเง่ือนไขในทางปฏิบัติวาจะ
ไปแปรญัตติประการใด  ก็คลายกับขัดขวาง หรือ “ดึง”  ไมใหการทํางานเปนไปโดยราบร่ืนเพราะเขาทํา
โดยเรียบรอยมาแลว  เพียงแตขอใหผาน  ก็อาจทําใหรูสึกวาการแปรญัตตินั้นในทางปฏิบัติแทบจะทํา
เกือบไมได 
ถาม ที่อาจารยบอกวาเด๋ียวน้ีมีการนําเร่ืองนี้ไปปฏิบัติมากขึ้น  อยากทราบวาในระดับไหน  
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ตอบ ผมเขาใจวา  ในปจจุบันมีการพิจารณาเร่ืองการเงิน  รายงานผลรายรับ  รายจายเปนลาย
ลักษณอักษร  เปนกิจกรรมที่สม่ําเสมอข้ึน  เทาที่ทราบมาในเรื่องการพิจารณางบประมาณของ
มหาวิทยาลัย (งบผลประโยชน) รูสึกวาคงเปดโอกาสใหแปรญัตติไดบางในระดับสภามหาวิทยาลัย 
ถาม เทาที่ผานมา อาจารยคิดวาบทบาทของสภาคณาจารย ทั้งทีเขียนไวเปนลายลักษณ
อักษรและที่เปนธรรมเนียมปฏิบัติ นาพอใจเพียงไร 
ตอบ เร่ืองนี้ตองแบงเปน  ๒  สวน  ในฐานะที่เคยชวยงานของสภาคณาจารยสวนหนึ่งและใน
ฐานะอาจารยธรรมดาอีกสวนหนึ่ง 
 ในฐานะที่เคยชวยงานสภามากอน  ผมเขาใจวา  สภาคณาจารยไดดําเนินการและมี
บทบาทหนาที่สําคัญมาโดยตลอด  ทั้งที่ปรากฏชัดเปนขอเสนอที่เปนลายลักษณอักษร หรือเปนสวนที่
ไดไปเสนอความเห็นดวยวาจาในคณะกรรมการหรือท่ีประชุมตาง ๆ และท่ีไมปรากฎชัด แตเนื่องจาก
การมีอยูของสภาคณาจารยน้ัน  ไดชวยเปนส่ิงเตือนใจบางสิ่งบางอยาง  หรือเปนกําลังใจในบางส่ิง
บางอยาง  เร่ืองกําลังใจอาจยังไมเขาใจ ตัวอยางเชน เม่ือเกิดปญหาขอขัดแยงระหวางฝายบริหารกับ
นิสิต  ปญหาขอขัดแยงระหวางฝายบริหารกับผูเชาที่ดิน  หรือปญหาระหวางมหาวิทยาลัยกับใครก็
ตาม เช่ือวาสภาคณาจารยอาจมีสวนในการสรางความชอบธรรมมากขึ้น  ในการตัดสินใจของฝาย
บริหาร  ถาหากโดยเหตุโดยผลแลวเปนส่ิงที่ชอบธรรม  ไมใชสภาคณาจารยจะเปนผูที่เขาขาง  ลําเอียง 
ไมวาจะเปนกําลังใจหรือส่ิงเตือนใจ  ถาการปฏิบัติงานนั้น หยอนในดานเหตุผล 
 ผมอยากหันมาพูดถึงการมองสภาคณาจารยในฐานะที่ผมเปนอาจารยธรรมดาคนหนึ่ง
พอมาถึงจุดนี้  ผมมองเห็นชองวางมหาศาล  คนที่เขาไปทํางานเปนสมาชิกสภาคณาจารยนั้นก็เขาใจ
บทบาทหนาที่และพยายามดําเนินการไปตามแตจะเห็นวาเหมาะสม  แตผมเองซ่ึงมีความผูกพันกับ
สภาคณาจารยอยูมาก  ขณะที่ออกมาเปนอาจารยที่ไมไดรับหนาที่แลวน้ัน  ก็ยังมีความรูสึกวา  ไมได
ใหความสนับสนุนสภาคณาจารยอยางเพียงพอ  กลายมาเปนผูดูไปเปนสวนมาก  ผมก็ไมทราบวาเปน
ธรรมดาอยูเองหรือเปลา  หรือวาผมจะเฉ่ีอยชาไป  หรือวาบังเอิญขาดชองทางท่ีจะเขามาชวย  มา
ใกลชิดหรือเปลา  แตผมก็ยังเห็นวาในสังคมไทยโดยทั่ว ๆ ไป มักเห็นวาเราเลือกทานไป  ทานทําดีอยู
แลว  ฉะนั้น  เราไปทําอยางอื่นดีกวา        นี้เปนความรูสึกที่ถือปฏิบัติ 
 

“ถาหากคณาจารยถือสภาคณาจารยเปนศูนยรวมทางความคดิ  ทางการสรางสรรค
มหาวิทยาลยัแลว  ทั้งคณาจารยและสภาคณาจารยจะมีบทบาทมากขึ้น” 
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กันอยูมาก  ก็รูสึกเสียดายถาหากคณาจารยถือสภาคณาจารยเปนศูนยรวมทางความคิด ทางการ
ดําเนินงาน ทางการสรางสรรคมหาวิทยาลัยแลว  ทั้งคณาจารยและสภาคณาจารยจะมีบทบาทมากขึ้น 
เพ่ิมพูนขึ้น 
ถาม ในจุดนี้ อยากถามเพ่ิมเติมวา  อาจารยมีขอเสนอแนะอยางไรท่ีเปนทางปฏิบัติใหสภา
คณาจารยเขาไปใกลชิดกับคณาจารยมากขึ้น  หรือมีสวนทําใหคณาจารยเขามามีบทบาทรวมกับสภา
คณาจารยไดมากข้ึน 
ตอบ เร่ืองนี้ยากมาก  ขอยอมรับวาไดเห็นปญหานี้มาโดยตลอดหรือตามที่ไดกลาวไวได
พยายามจัดอภิปรายบาง  หยั่งเสียงบาง  สอบถามบาง  ออกสารสภาคณาจารยบางก็แลว  อาจคิดทํา
อยางอ่ืน ๆ อีก แตก็ทําไมไดหมด  ทําไมไดมาก และก็ตองยอมรับวายังไมเห็นวิธีการที่ชัดเจน เมื่อกี้เลย
สรุปเอาวาเปนเร่ืองปกติธรรมดาก็เปนได  คลายกับถาไมมีอะไรต่ืนเตนใครอาสาทําหนาที่อะไรก็ทําไป  
เราชวยอยูหาง ๆ มันคงเปนเร่ืองธรรมดา  สรุปแลวผมยังไมมีขอเสนอซ่ึงเปนรูปธรรมที่นําไปปฏิบัติได 
เพียงแตอยากฝากใหคิด ถาปฏิบัติได ผมอาจเสนอใหปฏิบัติไปบางแลวในชวงน้ัน  ก็ยังจนปญญาอยู 
ถาม มีชวงไหนบางหรือไมที่คณาจารยใหความสนใจสภาคณาจารยมากเปนพิเศษ หรือหันมา
มองวาสภาคณาจารยเปนที่พ่ึง 
ตอบ ปแรกที่มีการกอต้ังสภาคณาจารย  เปนปที่คณาจารยมีความกระตือรือรน ใหความในใจ
ตอสภาคณาจารยกันมาก  คือในป ๒๕๑๔  แตจากนั้นเขาใจวาความสนใจก็นอยลง ไมถึงกับซบเซา  
แตก็ไมคึกคักเทาที่ควรเหตุที่เปนเชนนี้ไดมีการวิเคราะหกันวา  สภาคณาจารยเปนเพียงที่ปรึกษา  ไมมี
อํานาจหนาท่ีอะไรมากมาย  ก็คอยแตออกความเห็นไป  หลายคนเลยเห็นวาไมใชเร่ืองสําคัญ บางคน
วิเคราะหวามหาวิทยาลัยก็บริหารงานดีอยูแลวสภาคณาจารยก็คอยเสนอแนะดีอยูแลว  ไมเกิดขอ
ขัดแยงอะไรซ่ึงเดนชัดจนจะตองใหคณาจารยเกิดความรูสึกเขาไปชวยสนับสนุน หรือคัดคานอยางใด  
ก็เลยทําไปเรื่อย ๆ อยางที่ทํา 
ถาม อาจารยคิดวาสภาคณาจารยจะชวยใหมหาวิทยาลัยเจริญกาวหนาไปมากกวาที่เปนอยู
ไดอยางไรในอนาคต 
ตอบ ผมเขาใจวา  แตละชวงแตละสมัยของสภาคณาจารย มีการเปล่ียนตัวบุคคลมีความคิดใหม 
ๆ เขามา หรืออาจมีการมองยอนไปวาสมัยกอน ๆ ทําอะไรไว  ผมอาจอยูในฐานะลําบากที่จะให
ขอคิดเห็น  คลายกับวาเสนอใหคนอื่นทํา  พอไมไดทําแลวก็มาบอกใหคนอ่ืนทําตอนที่มีหนาที่ทําก็
ไมไดทําอะไรทํานองน้ี  รูสึกลําบากใจที่จะเสนออะไร  แตถายอนทบทวนในประเด็นที่ผมกลาวคือ  วิธี
ปฏิบัติท่ัวไปไดแก  ๑.  งานประจํา   ๒.  คอยสดับรับฟงวามีเหตุการณอะไรเฉพาะเกิดขึ้นในชวงนั้น  
จะชวยเหลือในดานใดไดก็ไปชวย  ขณะเดียวกันก็ตองพยายามสรางบรรยากาศใหคณาจารยได
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ชวยกันใหใชความคิดเห็นและความสามารถในการสรางสรรคเปดใหเปนเวทีอันหนึ่งสําหรับการพูดคุย
เร่ืองหลักการ  เร่ืองวิชาการ การปรับปรุงส่ิงตาง ๆ ใหดีขึ้น  ซ่ึงควรเปนบรรยากาศของนักวิชาการ 
ถาม สภาคณาจารยไดมีบทบาทในการสรางสรรคมหาวิทยาลัยอยางไรบาง  ในสมัยที่อาจารย
เปนประธานสภาคณาจารย กรุณายกตัวอยางขอเสนอแนะตาง ๆ ดวย 
ตอบ ผมขอทาวความถึงบทบาทและหนาท่ีของสภาคณาจารยสักเล็กนอยกอน  ตามที่บัญญัติ
ไวใน พ.ร.บ. จุฬาฯ ใหสภามีหนาที่เปนที่ปรึกษาของอธิการบดี  บทบาทในการใหคําปรึกษาก็มีที่มาท่ีทั่ว 
ๆ ไป เหลานี้  ผมคิดวาเปนกรอบที่จะมีโอกาสปฏิบัติได  สวนจะมากนอยแคไหนยอมขึ้นอยูกับสภา
คณาจารยในแตละเวลา  แตละสมัย ผมคงเสนอแนะส่ิงที่เปนขอปฏิบัติโดยตรงแคนี้ 
 

 สภาคณาจารยจะดําเนินการได  ๒  ลักษณะดวยกัน 
 

 ๑. ใหคําปรึกษาเมื่ออธิการบดีขอคําปรึกษา คือ เวลาที่มหาวิทยาลัยมีประเด็น
ปญหาอะไร  หรือตองการใหสภาคณาจารยพิจารณาอะไรเพ่ือเสนอแนะแนวความคิดเห็น  อธิการบดีก็
จะสงปญหาน้ันมาใหพิจารณา 
 ๒. สภาคณาจารยจะรวมกันคิด  รวมกันเสนอแนะวา  ควรจะกระตุนใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการในเร่ืองอะไรที่จะเปนผลดีหรือชวยใหมหาวิทยาลัยมีความกาวหนา  นี่เปนแนวทางที่สภา
คณาจารยจะมีบทบาทในการปฎิบัติหนาท่ีเพ่ือเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย  ผมอยากจะเนนวาสภา
คณาจารยควรจะแสดงบทบาทในแนวทางหลังใหมากยิ่งขึ้น   สภาอยูในฐานะที่เปนที่รวมของบรรดา
มันสมองของมหาวิทยาลัย ทุกคนที่เขามาเปนสมาชิกสภาคณาจารยมีความต้ังใจจริง 

รศ.ประหยดั   หงษทองคาํ  อดตีประธานสภาคณาจารย 
พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๑๙  อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร 

มีความเสียสละในการคิดสรางสรรคมหาวิทยาลัยใหมีความเจริญกาวหนา  เพราะตําแหนงนี้ไมมี
ผลประโยชนอะไรทั้งส้ิน  ไมมีเงินประจําตําแหนง  ไมสามารถจะเอาหนาที่ของตนไปคิด  workload 
เพ่ือพิจารณาความดีความชอบดวยประการใด ๆ ทั้งส้ิน จึงเปนงานอาสาสมัครจริง ๆ ไมใชเขามาเพ่ือ
หาความยิ่งใหญ  หรือหาประโยชนในดานใด ๆ ผมจึงเห็นวาเม่ือสมาชิกเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของสภา
คณาจารยแลว    ก็นาจะมีเวลารวมกันคิดกันสรางสรรคมหาวิทยาลัยไดมาก 

“สภาเปนทีร่วมของบรรดามันสมองในมหาวทิยาลยั” 
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ไมรอแตเพียงวาเม่ือไรอธิการบดีจะเอาปญหามาปรึกษา  เราไมควรนั่งรอปญหา  แตควรเปนผูมองไป
ขางหนา  วาปญหาของมหาวิทยาลัยมีอะไรบาง  แลวชวยกันคิด  ชวยกันวางแผนเพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัย  ควรจะเปนอยางนี้มากกวา 
 ในสมัยผมไดทําหนาที่ในประการหลังคอนขางมาก  เราก็ไดเสนอแนะความคิดเห็นหลาย
ประการ  เชน  เร่ืองจรรยาบรรณของอาจารย   ในเร่ืองเกี่ยวกับการคิด  workload ในการปฏิบัติหนาที่
ของอาจารยในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ  บางเร่ืองมหาวิทยาลัยก็รับไป  บางเร่ืองก็
ยังคงคางอยูจนถึงสมัยนี้ก็มี  อยางเชน  เร่ืองจรรยาบรรณของอาจารยซ่ึงเปนเร่ืองที่คอนขางจะ
ละเอียดออน  แตถาทําไดจะเปนส่ิงที่ดีมาก  เขาใจวาทางมหาวิทยาลัยเองก็คงจะสนับสนุนเร่ืองน้ีอยาง
เต็มที่ 
 อีกเร่ืองหนึ่งคือ  การแกไข พ.ร.บ. จุฬาฯ ซึ่งสมัยน้ันดําเนินการถึงขั้นพิจารณาในสภา
ผูแทนราษฎร  และก็ผานมติความเห็นชอบจากสภาผูแทนแลว  ถาหากวาไมมีเหตุการณทางการเมือง  
เกิดขึ้นในระหวางวันที่  ๖  ตุลาคม  ๒๕๑๙  พ.ร.บ. จุฬาฯ ฉบับนั้นคงผานรัฐสภาออกมาเปน พ.ร.บ. 
บังคับใชไดแลว  แตเปนท่ีนาเสียดายวา  ไดเกิดเหตุการณเม่ือวันที่  ๖  ตุลาคม ขึ้นเสียกอน  พ.ร.บ. 
ฉบับนั้นจึงไดชะงักไป 
 นอกจากนี้ก็มีอีกเร่ืองหนึ่งท่ีผมเห็นวามีความสําคัญอยูไมนอย  คือ  เร่ืองเกี่ยวกับเงิน
ประจําตําแหนงผูบริหาร  ซ่ึงแตเดิมมาน้ันกระทรวงการคลังไดใหผูดํารงตําแหนงบริหาร  เชน 
อธิการบดี  รองอธิการบดี  คณบดี  และผูอํานวยการสถาบัน  มีเงินประจําตําแหนงจํานวนหนึ่ง  
ประมาณ  ๑๐,๐๐๐ บาท  ตอเดือน  สําหรับอธิการบดี  และประมาณ  ๗,๕๐๐  บาท ตอเดือน สําหรับ
รองอธิการบดี  คณบดี  และผูอํานวยการสถาบัน  ถาเปนขาราชการอยูแลวใหไดเพียงเศษหนึ่งสวน
สองของเงินดังกลาว ตัวเลขนี้ผมไมยืนยัน  เพราะผมจําไมไดแนนอน  เร่ืองน้ีสภาคณาจารยเห็นวา 

“เรื่องเงินประจําตําแหนงผูบริหาร   สภาเห็นวาเปนสิง่ทีไ่มถูกตองไมเปนธรรม” 
เปนส่ิงที่ไมถูกตอง  ไมเปนธรรมถาผูบริหารมหาวิทยาลัยมีเงินประจําตําแหนงได  ขาราชการที่อยูใน
กระทรวงทบวงกรมอ่ืน  เขาควรจะมีเงินประจําตําแหนงเพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากเงินเดือนที่เขาไดรับ
หรือไม    อันนี้เปนเร่ืองที่เราคิดกันวาไมเหมาะไมควร  ทางฝายบริหารก็ใหเหตุผลวาการดํารงตําแหนง
ทางบริหารทําใหมีฐานะทางสังคมมากขึ้น  ก็ควรที่จะมีเงินประจําตําแหนงใชจาย  ในขณะเดียวกันใน
ระบบการเลือกผูบริหารของเรา  เปนไปในระบอบประชาธิปไตย  คือ  เราไมไดคํานึงวาผูที่จะเขาดํารง
ตําแหนงทางดานบริหารจะตองเปนผูท่ีมีเงินเดือนสูงสุดในหนวยงานนั้น  อาจจะเลือกคนที่มีความ
เหมาะสมแตเงินเดือนอาจจะนอยอยู มาดํารงตําแหนงคณบดีก็ได  เมื่อมาเปนคณบดีมีเงินเดือนนอย  
แตมีหนาท่ีตองปฏิบัติทางสังคมมาก  สภาก็มีความเห็นวานาจะมีอะไรชดเชยใหบาง  สภาคณาจารย
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ไดดําเนินการในเรื่องนี้ไป  โดยไดเสนอผานไปยังทบวงมหาวิทยาลัยเพ่ือใหรัฐบาลพิจารณา ในที่สุด
รัฐบาลในสมัยนั้นก็ไดเปล่ียนหลักเกณฑการจายเงินประจําตําแหนงแกผูบริหารเสียใหม  คือ  แทนที่จะ
ใหเปนเงินประจําตําแหนง ก็ใหเปนเงินชดเชยที่เรียกวาเงิน  Top-up  หมายความวา  ผูใดดํารง
ตําแหนงอธิการบดี  หากมีเงินเดือนไมถึง  ๑๐,๐๐๐  บาท  หรือผูใดดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  
คณบดี  หรือผูอํานวยการสถาบัน  หากมีเงินเดือนไมถึง  ๗,๕๐๐  บาท  ก็ใหไดรับสวนที่ขาดใหครบ  
๑๐,๐๐๐  บาท  หรือ  ๗,๕๐๐  บาท   ตามลําดับ  เปนการชดเชยกับภาระที่ผูบริหารมีตอสังคม  แตถา
หากผูใดมีเงินเดือนประจําเทากันหรือสูงกวาเงินประจําตําแหนงที่กําหนดไว  ก็ไมไดรับเงินชดเชยที่
เรียกวาเงิน  Top-up  น้ี  หลักการนี้ก็เปนท่ีตกลงกันได  และปฏิบัติกันอยูระยะหนึ่ง  ประมาณปเศษ ๆ 
ทราบวาปจจุบันเปล่ียนกลับมาใชแบบเดิมอีก  ไมทราบวาเพราะเหตุใด   คิดวาเปนหนาที่ของสภา
คณาจารยรุนตอไปที่จะตอสูในเร่ืองนี้  รุนผมก็ไดตอสูมาแลว 
 

 ครับ มีเร่ืองนโยบายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสินอีกเร่ืองหนึ่งดวย  สภาคณาจารยมี
บทบาทคอนขางมาก ทั้งในฐานะกรรมการทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  และในฐานะท่ีปรึกษาก็ได
เสนอแนะความคิดเห็นตาง ๆ ไปมากพอสมควร  
 

ถาม สภาคณาจารยและผูบริหารมหาวิทยาลัยมักมีความเห็นไมตรงกันในเร่ืองตาง ๆ ไมมากก็
นอย  อยากทราบวาในสมัยที่อาจารยเปนประธานอยูนั้น  มีขอขัดแยงอะไรบางหรือไม 
ตอบ ผมวาตองแยกออกเปน  ๒  สวนคือ  ประการแรก  ความขัดแยงระหวางสภาคณาจารย
และผูบริหารมหาวิทยาลัย (โดยลักษณะธรรมชาติของการปฏิบัติงาน) ควรมีเสมอไปหรือไม  และอีก
ประการหนึ่ง  ถามีความขัดแยงกัน  เปนเร่ืองที่สมควรหรือไม 
 ประเด็นแรก  ผมเห็นวาไมจําเปนเสมอไปที่การปฏิบัติหนาที่ระหวางสภาคณาจารยกับ
ฝายบริหารจะตองมีความขัดแยง  ในสมัยท่ีผมเปนประธานอยูนั้นอาจกลาวไดวาไมมี  หรือถามีก็เปน
เร่ืองปลีกยอยเหลือเกิน  ที่เปนเชนนี้เพราะทั้งสองฝายมีความจริงใจตอกัน  สภาคณาจารยก็ไมไดมอง
วาเรามี 

“ไมจําเปนเสมอไปที่สภาคณาจารยกับฝายบริหารจะตองมีความขัดแยง 
เราไมมีหนาทีค่อยจับผิด” 

หนาท่ีคอยจับผิด  เราไมมีหนาที่อยางนั้น  ฝายบริหารก็ไมมองวาสภาคณาจารยจะเขามากาวกาย
เสนอแนะอะไรตอมิอะไร  ฝายบริหารตองมองวาสภาคณาจารยเขามาชวยสรางสรรค  ถาทั้งสองฝาย
มองบทบาทของกันและกันดวยความบริสุทธิ์ใจอยางนี้  ความขัดแยงก็จะไมมี  และขอสําคัญ  ถา
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ผูบริหารไมเขาใจการปฏิบัติหนาท่ีของสภาคณาจารยในฐานะที่อยูรวมมหาวิทยาลัยเดียวกัน  ก็พูดจา
ติดตอกันได  ความขัดแยงก็ไมเกิด 
 ประเด็นที่สอง  ถาเกิดจําเปนตองขัดแยงในการปฏิบัติหนาที่ ผมมองเปนประโยชนใน
สังคมประชาธิปไตย  ผมมองวาความขัดแยงเปนส่ิงที่จําเปนตองมี  เปนส่ิงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 

“ความขัดแยงในสังคม ประชาธิปไตยจําเปนตองมี มันจะนําไปสูขอตกลงท่ีดี” 
และเมื่อเกิดความขัดแยงแลวมันจะนําไปสูขอตกลงที่ดี  และนําไปสูการแกไขปญหา  ขอสําคัญอยูที่วา    
เมื่อเกิดความขัดแยงขึ้น  ถามองวาฝายใดฝายหนึ่งจงใจที่จะใหเกิดความขัดแยง  ก็เปนทางนําไปสู
ปญหา  แตถาหากมองวาความขัดแยงไมใชส่ิงเสียหาย  เปนการขัดแยงทางความคิด  ซ่ึงจะนําไปสูการ
รวมกันหาทางไปสูเปาหมายที่ดี  เร่ืองนี้ก็ขึ้นอยูกับผูที่มีสวนเกี่ยวของวาจะสามารถทําใหความขัดแยง
นั้นนําไปสูส่ิงที่ดีกวาไดหรือไม  เพราะผมเห็นวาในการทํางานระดับบริหารความขัดแยงเปนส่ิงปกติที่
เกิดขึ้น 
 

ถาม ในชวง  ๑๐  ปของการดําเนินงานของสภาคณาจารย อาจารยเห็นวาสภาคณาจารย
เจริญกาวหนาไปอยางไรบาง 
 

ตอบ อันนี้ผมอยากจะแบงเปน  ๓  ยุค 
 ๑. ยุคแรก  เปนยุคที่กอต้ังสภาคณาจารยขึ้นใหม ๆ ชวง  ๒-๓ ปแรก  ชวงนั้นคณาจารย
ของเราต่ืนตัวมาก สังเกตไดจากการแขงขันในการสมัครรับเลือกต้ัง 
 ๒. ยุคที่สองหรือยุคกลาง  เปนชวงที่ความต่ืนตัวของอาจารยสวนหน่ึงอยูภายใน
มหาวิทยาลัย  อีกสวนหนึ่งมีบทบาทรวมกับนิสิตนักศึกษาในระยะที่ประชาธิปไตยเบงบาน 
 ๓. ยุคท่ีสามหรือยุคปจจุบัน  ต้ังแตหลังเหตุการณ  ๖  ตุลาคม  ๒๕๑๙  คณาจารยให
ความสนใจตอสภาคณาจารยนอยลง 
 ในสมัยที่สภาคณาจารยเร่ิมกอต้ังใหม ๆ คณาจารยมีความขัดแยงกับมหาวิทยาลัย
คอนขางสูง  จึงมีอาจารยเขามาเคล่ือนไหวในสภาคณาจารยมาก  มาในยุคท่ีสองนี่  อาจารยแบง
บทบาทเปนสองสวน  สวนหนึ่งไปรวมกับสังคมภายนอก  เพราะนิสิตนักศึกษาก็เปนลูกศิษยของเรา  
อาจารยสวนหนึ่งจึงไปมีบทบาทนอกมหาวิทยาลัย เมื่อเกิดเหตุการณ  ๖ ตุลา  ขึ้นสภาพการณใน
มหาวิทยาลัยและสภาพการณภายนอกเปล่ียนแปลงไป  คณาจารยใหความสนใจสภาคณาจารย
นอยลง 
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 ผมอยากจะเปรียบสังคมในมหาวิทยาลัยเหมือนสังคมภายนอกหรือบานเมืองของเรานี่
แหละ  ในยามสงบเรียบรอย  ความขัดแยงไมมี  ทุกอยางดําเนินไปสบาย ๆ ความสนใจของคณาจารย
ที่มีตอสภาคณาจารยก็มีนอย  ถาเกิดความเดือดรอนเมื่อไร  ความขัดแยงหรือการตอสูเรียกรองตาง ๆ 
ก็จะมมีากขึ้น  หนาที่ของอาจารยก็คือ  ทําการสอน  แตผมเห็นวาอาจารยไมควรจํากัดบทบาทของตน
แคเฉพาะดานการสอนเทานั้น  ควรถือเปนหนาที่ท่ีจะชวยกันสรางสรรคมหาวิทยาลัย  โดยเขามามี
สวนรวมในสภาคณาจารยไมทางใดก็ทางหนึ่ง  โดยเฉพาะทุกวันน้ี 

“อาจารยไมควรจํากัดบทบาทเฉพาะดานการสอน  ควรถอืเปนหนาที่ที่จะ 
ชวยกันสรางสรรคมหา’ลยั  โดยเขามสีวนรวมในสภา” 

เปนยุคสมัยที่ผูบริหารไมคอยมีเวลามานั่งคิด  นั่งวางนโยบายกําหนดแผนการตาง ๆ บางทานตองไป
เปนกรรมการหลายชุด  เวลาสวนใหญจึงหมดไปกับการเปนประธานกรรมการ  หรือ กรรมการ  ใน
ฐานะเชนนี้ผมเห็นวาสภาคณาจารยควรมีบทบาทในดานการเสนอความคิดเห็นที่เปนเร่ืองนโยบาย
และหลักการใหมากขึ้น  โดยกําหนดเปาหมายเอาไววาในรอบปหนึ่งควรจะคิดอะไร  ในอนาคต
ขางหนาควรจะพัฒนามหาวิทยาลัยไปในทิศทางไหน  สภาคณาจารยจะมีบทบาทในการทํางานดานนี้
ไดมากขึ้นอยูกับเราวาจะเลนบทบาทน้ี  หรือจะรอใหปญหาเกิดขึ้นกอนจึงคอยมาคิดแกกัน  อันนี้ผมก็
ขอฝากใหสมาชิกประชาคมของเราไดชวยกันคิด 
 

ถาม เทาท่ีอาจารยวิเคราะหเกี่ยวกับความเจริญกาวหนาของสภาคณาจารย  พอสรุปไดวามี
ปจจัย  ๒ ประการ  คือสภาพการณในมหาวิทยาลัย  และสภาของสังคมภายนอกท่ีมีผลตอความต่ืนตัว
ของคณาจารย ใครขอใหอาจารยพิจารณาตอไปวา  ปจจัยทั้งสองประการจะมีผลตอความกาวหนา
ของสภาคณาจารยในอนาคตอยางไรบาง 
 

ตอบ อันนี้ขึ้นอยูกับปจจัย  ๒  ประการ คือ  สภาพสังคมที่แวดลอมคณาจารยอยูภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย  วาในอนาคตจะเปนอยางไรประการหนึ่ง 
 ภายในมหาวิทยาลัยก็หมายความวา  ผูบริหารในแตละชุดที่จะเขามารับหนาที่จะมี
ทัศนคติอยางไร  มีบทบาทในการทํางานอยางไร  ถาเปนผูบริหารที่ทันสมัย  มคีวามคิดกาวไกลยอมรับ
ฟงความคิดเห็นของทุกฝาย  ก็จะทําใหลดความขัดแยงระหวางผูบริหารและคณาจารยลงไป  ฉะนั้น  
ถาบานเมืองในมหาวิทยาลัยของเราเรียบรอย  ความต่ืนตัวของอาจารยท่ีจะลุกขึ้นมาตอสู  เรียกรองก็มี
นอยลงไป  สังคมภายนอกก็คลายกับสังคมภายใน 
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 อีกประการหนึ่ง  ขึ้นอยูกับตัวอาจารยเองวา  จะมีความสํานึกวาตนควรจะมีหนาที่ตอ
มหาวิทยาลัยเฉพาะในยามที่บานเมืองเดือดรอน  หรือมีเหตุการณยุงยากเทานั้นหรือ  หรือวาในยามที่
บานเมืองเรียบรอย  เราควรที่จะมีบทบาทหนาที่เขาไปชวยเสริมสรางใหเกิดความเจริญรุงเรือง  ใหเกิด
ความเรียบรอยยิ่งขึ้นกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน  ถาอาจารยมีความสํานึกวาแมบานเมืองจะปกติสุข  แต
ในฐานะที่เปนหนวยหนึ่งของสังคม ควรจะเขาไปมีบทบาทในการชวยเสริมสรางใหความเรียบรอยเกิด
คงทนขึ้น          มีความวัฒนาถาวรมากขึ้น  ผมวาความต่ืนตัวของคณาจารยที่จะเขาไปมีบทบาทใน
สภาคณาจารยก็คงจะไมลดนอยลง  เพราะฉะน้ัน  อันนี้ก็ตองขึ้นอยูกับตัวอาจารยเปนสําคัญ  วาจะมี
ความสํานึกตอการปฏิบัติหนาที่อยางไร 
ถาม จะทําอยางไรใหสมาชิกสภาคณาจารยและคณาจารยมีความใกลชิดกัน  ใหเห็นวา
สมาชิกสภาคณาจารยเปนผูแทนของบรรดาคณาจารย 
ตอบ สมาชิกสภาคณาจารยเมื่อเขาไปทําหนาที่แลว  ตองคิดวาตนเปนผูแทนของคณาจารย
ตองติดตอกับคณาจารยตลอดเวลา  จะไปแยกตัวตางหากไมได  หรือจะคิดอะไร  ทําอะไร  โดยเอา
ความรูสึกหรือปญหาของตัวเองเปนที่ต้ัง  ผมวาไมถูกตองนัก  ผมยังเช่ือความเห็นของนักปราชญทาง
รัฐศาสตรทานหน่ึงที่วา  “คนเราไมสามารถจะแสดงออกซึ่งเจตนารมณแทนคนอ่ืนไดอยางถูกตองรอย
เปอรเซอร”  เมื่อเปนอยางน้ี สมาชิกสภาคณาจารยควรตองมีโอกาสพบปะ  และเปล่ียนความคิดเห็น
กับคณาจารยใหกวางขวางที่สุดเทาท่ีจะทําได  ตองพบปะติดตอเปนประจํารวมทั้งตองมีส่ือในรูปตาง 
ๆ สารสภาก็เปนส่ืออยางหนึ่ง   แตอาจเปนส่ือทางเดียว  สภาคณาจารยนาจะมีการจัดพบปะระหวาง
อาจารยกับสมาชิกเปนคร้ังคราว    อาจเปนรูปการเอาปญหามาคุยกันหรือในรูปของการอภิปราย  หรือ
การพบปะอยางไมเปนทางการ  กลุมเล็ก ๆ ก็นาจะทําได  ถาสภาคณาจารยทําเชนน้ีได  จะเปนสวน
หน่ึงที่ทําใหอาจารยเกิดความรูสึกวา              สภาคณาจารยมีความสําคัญ  มีความจําเปนตอเขา
พอสมควร 
 

ถาม อาจารยจะมีขอคิดอะไรฝากไปถึงสมาชิกสภาคณาจารยที่จะเขามาใหมในสมัยที่  ๑๑  
บาง 
 

ตอบ ผมใครฝากความรูสึกของผมไปยังทุกฝาย  คือสําหรับผูที่จะมาเปนสมาชิกสภา
คณาจารยชุดตอไป  ขอใหทานรูสึกวาทานไดเสียสละตัวของทานเขามาชวยมหาวิทยาลัย  แมวาจะไม
มีใครเห็น  ทานก็รูดวยตัวของทานเองวา  ทานไดทําหนาที่ของทานในฐานะอาจารยมหาวิทยาลัย
ครบถวน  ขณะเดียวกันเมื่อเขามาทําหนาที่แลว  อยาคิดวาผูบริหารเปนศัตรู  หรือฝายตรงขามแตจง
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คิดวา  ผูบริหารคือผูที่จะทํางานรวมกับทาน  และทานจะเปนผูที่ชวยใหผูบริหารทํางานไปในทิศทางที่
ถูก  เปนประโยชนกับมหาวิทยาลัย  เชนเดียวกัน  ในฐานะผูบริหาร  ผมก็ไมอยากจะเห็นผูบริหารมี
ทัศนคติหรือมองสภาคณาจารยไปในทางท่ีวาเปนฝายตรงขาม  หรือเปนฝายที่จะไปทักทวง  หรือเปน
ฝายที่จะทํางานในลักษณะที่เรียกวา  กวนน้ําใหขุน  อยากจะใหผูบริหารมองวาสภาคณาจารยนั้น
เปรียบเสมือนสมอง  หรืออวัยวะที่จะชวยใหผูบริหารทํางานสะดวกขึ้น  ประหยัดขึ้น  และจะทําให
ผูบริหารทํางานไปในทิศทางที่จะเปนประโยชนตามที่ผูบริหารปรารถนามากข้ึน ถาหากวา  ทั้งสองฝาย
มีทัศนคติที่ดีตอกันอยางน้ีแลว  ผมเชื่อเหลือเกินวาสภาคณาจารยจะมีสวนชวยในการพัฒนาการ
ทํางานของมหาวิทยาลัยไดอยางมหาศาล 

ศ.นพ.ศริพร   วณิเกียรติ  อดีตประธานสภาคณาจารย 
พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๑๕  พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๖ 

อาจารยประจําคณะแพทยศาสตร 
ถาม ป ๒๕๑๔  เปนปแรกของการกอต้ังสภาคณาจารย  อยากใหอาจารยกรุณาเลาถึงความ
เปนมาและบรรยากาศในสมัยนั้น 
 

ตอบ ในสมัยแรกนั้น  ผมจําไดวามีความต่ืนตัวกันมาก  อาจารยอยากมีตัวแทนไปแสดง
ความคิดความเห็นตอมหาวิทยลัย ในการเลือกต้ังอาจารย  ๑๐๐  คน  มาลงคะแนนถึง  ๙๐  คน  ทุก
คณะเลย  เขาใหความสนใจกันมาก  ตําแหนงผูแทนประเภททั่วไปมี  ๗  ตําแหนง  มีผูสมัคร  ๑๓  ราย  
ก็มีอาจารย  คุณหญิงจินตนา  ยศสุนทร, ดร.ระวี  ภาวิไล, ดร.ลิปปนนท  เกตุทัต, ดร.ภิญโญ   สาธร, อ.
บุญวัฒน   วีสกุล  เยอะแยะไปหมด  เปนคนที่มีชื่อเสียงในจุฬาฯ ทั้งน้ัน  ตัวผมเองก็ไมรูวาทํายังไงได
คะแนนเปนที่หนึ่งในประเภททั่วไป  อาจารย  ๑๐๐  คน  มาลงใหผม  ๘๙  คน  เลยกลายเปนแชมปไป  
ตอนนั้นอาจารยทั้งมหาวิทยาลัยมี  ๑,๘๐๐  คน  ที่จริงผมก็ไมคอยถนัด  ผมเปนหมอ  แตเมื่อไดรับ
เลือกเขาไป  ผมก็ทําดีที่สุด  มีคติวาไมยึดม่ัน ถือมั่น 
 ชวงนั้นเปนยคุแรกของสภาคณาจารย  สถานท่ีก็ไมมี  ระเบียบอะไรก็ไมมี  ตองเขาไปราง
กันใหมหมด  ทางฝายบริหารซึ่งมี  ดร.อรุณ  สรเทศน  เปนอธิการบดี  และ ดร.วิจิตร  ศรีสะอาน  เปน
เลขาธิการ  ก็ใหความชวยเหลือเปนอยางดี  ชวยหาสถานที่สําหรับสํานักงานก็ไดที่บัณฑิตวิทยาลัยเกา    
อยูกันประมาณปเศษ  แลวยายมาอยูที่ศาลาพระเกี้ยว  เวลาประชุมก็ใชที่คณะบัญชี  จะเห็นวาสมัย
นั้นสภาคณาจารยขาดแคลนทุกอยาง  ท้ังสถานท่ีและเจาหนาท่ีแตก็ใชความเขมแข็งของสมาชิกรุน
แรก  สัญญลักษณพระเกี้ยวของสภาคณาจารยจึงมี  ๓๙  แฉก  ถาสังเกตใหดี  ผมหมายถึงจํานวน
สมาชิกรุนแรก  ๓๙  คน  อาจารยกฤษฏา  อรุณวงศ  เปนคนออกแบบงานในปแรก  สวนใหญเปนงาน
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เกี่ยวกับการรางระเบียบตาง ๆ เชน  ระเบียบเกี่ยวกับการประชุม  การดําเนินงานของสภาคณาจารย  
พอขึ้นปที่  ๒             ก็เขมแข็งขึ้น  ทํางานเปนช้ินเปนอันขึ้นไดเสนอแนะความเห็นตาง ๆ ตอ
มหาวิทยาลัย 

“งานในปแรกสวนใหญเกีย่วกับการรางระเบียบตาง ๆ” 
บางทีมหาวิทยาลัยก็ขอความเห็นในเร่ืองบางเร่ืองจากสภาคณาจารย  สมาชิกมาประชุมกันดวยความ
พรอมเพรียง  ผมอยากจะเรียกวาอยางนั้น  ประชุมแตละคร้ังกวาจะเลิกก็เย็นคํ่า 
 ในการทํางาน  สภาคณาจารยพยายามเสนอแนะตอฝายบริหาร  แตไมแยกจากฝาย
บริหาร  ถามีเร่ืองอะไร  เราจะเชิญฝายบริหารมาใหขอมูล  เชน รองอธิการบดี  เวลามาก็เตรียมแฟมมา
เปนต้ังเพ่ือใหสภาคณาจารยไดขอเท็จจริงตาง ๆ เราไมตัดสินใจอยางขาดขอมูล  เพราะจะทําใหเกิด
ความผิดพลาด  เราก็ทํากันอยางนี้มาตลอด 
 ก็พอสรุปไดวา  ชวง  ๒-๓  ปแรก  เปนระยะเร่ิมตน  ไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัย
ดี    สภาคณาจารยเองก็ยึดหลักการไปชวยมหาวิทยาลัยจริง ๆ ไมคิดจะไปฟาดไปฟนใคร  เวลาสวน
ใหญในปแรกหมดไปกับการสรางบาน  ผมวาอยางนั้นมากกวา  เบี้ยประชุมไมมีในหมูสมาชิกสภามี
ความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองนี้เปนสองฝาย  ฝายหนึ่งวาควรมีเบี้ยประชุม  อีกฝายหนึ่งวา  เราไดรับเลือกต้ัง
มาไมควรมีเบี้ยประชุม  สมัยน้ัน  ผมขอเนนวาเปนผูแทนอยางเต็มภาคภูมิ  เพราะไดรับเลือกมาจริง ๆ 
เปนการเลือกต้ังแบบเต็มใบ  แบบประชาธิปไตย  เมื่อเปนอยางนี้เวลาจะพูดอะไร  ทางมหาวิทยาลัย
เขาก็ฟง  การทํางานของสภาคณาจารยแบงเปนคณะกรรมการชุดตาง ๆ มีกรรมการประจํา  ๔  ชุด  
ทางดานวิชาการ  ดานบริหารมหาวิทยาลัย  ดานกิจการอาจารย  และกิจการนิสิต 
 นอกจากงานประจําตาง ๆ แลว  ก็ยังมีอาจารยเขียนจดหมายรองเรียนมา  แตก็ทําใหเขา
ไมสําเร็จ  เชน มีอาจารยที่มีเร่ืองขัดแยงกับทางคณะ  รองเรียนมาที่สภาคณาจารย  เราเห็นวาไม
ถูกตองที่เราจะเขาไปยุง  อาจารยเขาก็โกรธสภาคณาจารย 
 ผมมีหลักในการทํางานอยูอยางหน่ึงคือ  ตองทํางานใหสุดฝมือ  ใครเปนประธานสภา
คณาจารยก็ควรทํางานใหสุดฝมือ  มีพลังเทาไรทุมใหมหาวิทยาลัยไดก็ตองทุมเพ่ือประโยชนสวนรวม  
เพราะเขาเลือกต้ังเราเขามาแลว  ฝมือมีเทาไรปลอยใหหมด  และการทํางาน 

“ประธานสภาตองทํางานสุดฝมอืเพ่ือประโยชนสวนรวม” 
เปนทีมสําคัญที่สุด  ผมพยายามสรางความสามัคคีในหมูสมาชิก  ๓๙ คน  บอกวาชาวจุฬาฯ  เขา
ต้ังใจเลือกเราเขามา  เราตองทํางานใหเต็มที่  แตเด๋ียวน้ี สมาชิกสภามีมากขึ้น  ยิ่งคนมากถาพูดมาก  ก็
ยอมทํานอย 
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เวลาที่ใชพูดใชเถียงกันก็เยอะ  นี่เปนหลักคนคุมเกมส  ถาไมทัน  ก็จะถูกลากเขาปาไป 
 

ถาม สมัยนั้นมีการเสนอความเห็นที่เปนขอขัดแยงกับทางมหาวิทยาลัยบางหรือไม 
 

ตอบ มีครับ   มี  แตผมนึกไมออก   ยกตัวอยางไมได   การที่ เราเสนอแนะไป   แตทาง
มหาวิทยาลัยไมเห็นดวยเปนสิทธิของเขา  อันนี้ผมเขาใจ  เพราะผมเคยทํางานทางดานบริหารมากอน 
 

 ธรรมดาเด็กหนุม  ยังเติรก  อยากใหมหาวิทยาลัยทําอะไร ก็ตองใหผูใหญเขาทําตาม
ความคิดของตัว  บางทีเราก็แคบ  รูนอยเห็นนอย  พอเขาไปทางโนน  เขาไมเห็นดวย  เขาทําไมได  เขา
บอกมา        แตอะไรที่เขาทําได  เขาก็ทําให  ความคิดเห็นไมจําเปนตองเหมือนกันเสมอ 
 แตก็มีเหมือนกัน  ที่บางเร่ืองเมื่อผมเสนอไป  ผมต้ังใจไววา  ถาไมไดผมจะลาออก  คือ        
เมื่อไดรับมติจากสภาคณาจารยแลวก็ตองไปพูดใหสภามหาวิทยาลัยยอมรับ  ซึ่งผมเปนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอยูดวยคนหนึ่ง  ผมไปขอรองเขาวา  ถาทําเร่ืองนั้น ๆ ก็จะเกิดความเสียหายแกจุฬาฯ  
อยางแนนอน  สภาคณาจารยพิจารณาแลว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนผูรอบรูมีประสบการณ
มากทั้งนั้น  ผมบอกเขาวาถาผมทําไมสําเร็จ  จะกลับมาบอกเพ่ือนสมาชิกสภาคณาจารยไมได  ผม
หยิ่งในศักด์ิศรีประธานสภาคณาจารย  ผมตองลาออก  ผมบอกพรรคพวกไวแลว  ก็ปรากฏวา  
มหาวิทยาลัยยอมถอนเร่ือง  ใหสภาคณาจารยพิจารณากันใหม  เขาก็หาทางออกอยางสวยงาม  คือ  
ถาสภามหาวิทยาลัยตัดสินไมได       ก็เสียหนาเขา  เราผูเสนอไมได  เราก็เสียหนาเหมือนกัน  ก็เลย
ประนีประนอม  โดยการถอนเร่ืองออกไปกอน     มาเร่ิมปที่สาม  ตอนท่ีผมเปนสมาชิกธรรมดา  รูสึกวา
อาจารยเร่ิมไมคอยพอใจ  เม่ือทําอะไรไมไดดังใจ      (ผมสังเกตเห็นวาคนท่ีมาเลือกต้ังนอยลงไป) แต
ผมก็วาความขัดแยงที่เกิดขึ้นมาก็เปนสงครามน้ําลาย      พูดกันไป  พูดกันมา 
 

ถาม อยากทราบวาอาจารยมีความเห็นอยางไรตอความเจริญกาวหนาของสภาคณาจารย
ในชวง  ๑๐ ปที่ผานมานี้ 
 

ตอบ สารสภาเจริญขึ้นใช  เปนรูปเปนเลม  สวยงามขึ้น  สมัยผมมันกะรุงกะร่ิง เปนแผนปลิว        
ผมก็วาดีขึ้น 
 แตในเรื่องขอความเชื่อถือของอาจารย  ผมเห็นวาอาจารยสวนใหญไมคอยใหความสนใจ
สภาคณาจารยกัน  การเลือกต้ังไมคอยมีใครแยแส  ตองเค่ียวเข็ญกันอยางคณะแพทยศาสตรเปน
ตัวอยาง  ตองคอยบอกวาลงสมัครใหเต็ม ๆ หนอย  ผมก็ไมรูวาเปนเพราะเหตุใด  ผมถือหลักวา  ถา
สภาคณาจารยจะใหอาจารยเขาเชื่อถือ  จะตองปรับปรุงตัวเอง  ทําตัวเองใหแข็งเสียกอน  ทําใหเขามี
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ศรัทธา  ถาหากวาเราออนแอลงไปทุกวัน  จะใหคนอ่ืนเขาเชื่อถือเราอยางไรได  เพราะฉะนั้น  ผมวาทํา
ยังไงก็ตาม  ตองใหสมาชิกทั้งหลายสํารวจตัวเอง  ทําใหสภาคณาจารยมีความเขมแข็งขึ้น  เปนที่
เช่ือถือ  ใหเกิดความศรัทธาขึ้นเสียกอน  อันนี้ผมอาจจะผิดก็ไดนะ  แตผมเห็นวา  โดยทั่วไปแลว
คณาจารยใหความเชื่อถือ  ศรัทธาตอสภาคณาจารยนอยลงไป 
 

ถาม อาจารยคิดวาอะไรเปนเหตุใหอาจารยสนใจ  และเช่ือถือสภาคณาจารยนอยลงไป 
 

ตอบ ผมวาสังคมนี่แหละ  เด๋ียวน้ีเรามักจะแยกตัวเอง  ตัวใครตัวมัน  อันนี้มันทั่วไปหมด
ส่ิงแวดลอมอะไรตาง ๆ ถาไดคนดีมีความรูชวยกันคิด  ชวยกันอาน  ก็ไดผลออกมาดี  ถาไมมีการเลือก
กันจริง ๆ อยางสมัยน้ี  ไมมีการกล่ันไมมีการกรอง  ก็จะไดคนที่อยากดัง  หรือใครก็ไมรูเขาไป  คนที่
ชอบสบาย  ลําบากไมเอา  สภาจะเจริญไดยังไง  ผมเองก็ยังไมรู  นี่เปนความคิดของผม  ผมสังเกตจาก
คณะของผมเอง  อยางเวลานี้จะเลือกเมื่อไร  ยังไมมีใครรูเลย  ผิดกับสมัยกอน  พากันไปเลือกต้ัง
เยอะแยะ    ถาอาจารยไมสนใจ      สภาคณาจารยก็ไมมีคนเชื่อถือมหาวิทยาลัยก็ไมคอยอยากจะเลน
ดวย 
 

ถาม อาจารยเห็นวาสภาคณาจารยจะสามารถฟนความศรัทธาขึ้นมาไดหรือไมในอนาคต 
 

ตอบ ผมในฐานะอดีตประธาน  เปนประธานคนแรก  ผมก็มีความเปนหวง  เพราะไดคลุกคลี
มาต้ังแตเร่ิม  ผมหางมา  ๑๐ ปแลว  มองดูดวยความอาลัยอาวรณ  สรางสภาคณาจารยกันมาดวย
ความเหน่ือยยาก  ต้ังแตไมมีอะไร  ก็สรางจนเปนบานสมบูรณ  มารูวาบานกําลังจะพัง  ปลวกกินเสีย
แลว ไมเห็นมีใครซอมอะไรตาง ๆ ลองหลับตานึกถึงประเทศไทยก็แลวกัน  ประเทศไทยจะดีขึ้นไหม  
ผมวาจุฬาฯ ก็เปนสวนหนึ่งของประเทศไทย  คิดดูซิครับ  คาครองชีพก็ดี  อะไรก็ดี  อาจารยเขาจะมัว
สนใจอะไร    เขาสนใจปากทองของเขามากกวา  ทําอยางไรจึงจะหาเงินใหพอใชจายตางก็ยุงเร่ืองของ
ครอบครัวมากกวาเร่ืองของสังคม  มันก็ไปไมรอดแลว  ก็เหมือนกับคนใขหนักที่ใหออกซิเจนอยูใน
โรงพยาบาล  เพียงแตรอวาจะตายเม่ือไรเทานั้น  ผมก็ไมเห็นวาจะมีใครชวยไดเลย 
 

ถาม อาจารยพอจะชวยเสนอแนะวิธีการที่จะสรางความเช่ือถือใหเกิดขึ้นไดบางหรือไม 
 

ตอบ ผมบอกแลววาจะทําวิธีใดก็ได  สรางความศรัทธาของเขาขึ้นมากอน  จะมีความคิด  
ความอานยังไงก็ตามตองลงมือทํา  ไมใชแคถึงเวลาก็ไปประชุม  สมาชิกทุกคนตองสละกําลังกาย  
กําลังใจ  กําลังทรัพย  ทุกอยาง  ถาสามารถสรางบานใหนาอยู  ก็จะมีคนอยากเขาไปอยูดวย 
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“สมาชกิตองสละกาํลังกาย  กําลังใจ  กําลังทรัพยทกุอยาง” 
ถาหากปลอยเร่ือย ๆ รุนหนาก็หาคนไมไดอีก  คณะโนนก็วาง  คณะน้ีก็วาง  สมาชิกก็ลดนอยลง
หลับตาดูซิวาจะไปไหวไหม  คิดดูก็แลวกัน  เหมือนคนไขหนักรอออกซิเจน  พอวาระสุดทายก็เขาโลง  กอน
จะเขาโลง  เรายุบตัวเองเสียกอนจะดีไหม  ผมวาถาทําไมไดก็พังตัวเองเสียกอนกอนที่จะใหเขามายุบเรา 
 

******************** 
 

 
 
งานรับรางวัลอาจารยแบบอยาง 3 กุมภาพันธ 2549 
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9. สภาคณาจารย ๒๕๑๖ – ๒๕๑๗∗ 
 

ศ.นพ. เกษม  จิตรปฏิมา 
 

 ขาพเจารูสึกเปนเกียรติที่ไดรับเชิญใหเขียนบทความลงในหนังสือสภาคณาจารยใน
วาระครบรอบ  ๑๒ ป  แตโชคไมคอยดีที่ไดรับหนังสือเชิญเมื่อขณะกําลังปวย  เพ่ิงจะลงมือเขียนเมื่อ
ถูกเตือนมาอีกคร้ังคือ  เมื่อวันที่  ๒๐  กันยายน  นี้ กอนหมดกําหนด  ๑ วัน  ก็มานั่งคิดดูวาจะเขียน
อะไรดี  ขาพเจาไดรับเกียรติใหเปนประธานสภาคณาจารยในชวงระยะเวลาต้ังแตเดือนกันยายน  
๒๕๑๖  ถึงเดือนกันยายน  ๒๕๑๗  นับเปนคนที่  ๒  หลังจากกอต้ังสภาคณาจารยเปนคร้ังแรกใน 
พ.ศ. ๒๕๑๔  ซ่ึงเปนระยะแรกเร่ิมเปนเวลา  ๙ ปมาแลว  อาจารยมีความกระตือรือรนที่จะเขามา
ชวยกัน ซ่ึงจะเห็นไดจากจํานวนอาจารยที่สมัครเขามาเปนสมาชิกสภาคณาจารยเกินจํานวนเกือบทุก
คณะ  ๙  ปมาแลว  เปนเวลาพอสมควรท่ีจะลืมเหตุการณอะไรไดบาง  หรืออาจารยที่เขามาภายหลัง
ไมเคยทราบมากอน  ขาพเจาจึงคิดวานาจะเลาเหตุการณบางอยางที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่ขาพเจาเปน
ประธานสภาฯ  ซ่ึงมีทั้งเร่ืองของมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย 
 เร่ืองแรก เหตุการณวันที่  ๑๓ – ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๑๖  เปนเหตุการณคอนขาง
รุนแรงที่เกิดขึ้นกับบานเมืองเรา  คือ  นิสิต  นักศึกษา  ทุกมหาวิทยาลัยเดินขบวนประทวงในเร่ือง
จับกุมผูเรียกรองรัฐธรรมนูญ  เหตุการณไดทวีความรุนแรงขึ้นถึงขั้นใชอาวุธ  ซ่ึงปรากฎวามีนิสิต  
นักศึกษาและประชาชนลมตายลงไปจํานวนมาก  มีนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรวมอยูดวย  ใน
ระหวางเหตุการณที่จะทวีความรุนแรงขึ้นน้ัน  สภาคณาจารยก็ไดมีมติเสนอแนะการแกไขปญหาไปยัง
มหาวิทยาลัยใหนําเสนอรัฐบาลตอไป  คือ  ใหปลอยตัวผูถูกจับกุมในกรณีเรียกรองรัฐธรรมนูญใหพิจารณา
ไปตามกระบวนการยุติธรรมท่ีถูกตอง  และขอใหประกาศใชรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยโดยเร็วที่สุด 
 ในระหวางที่เกิดเหตุรุนแรง  นิสิตนักศึกษาถูกยิงในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ซ่ึงเปนบริเวณที่นิสิต  นักศึกษาชุมนุมกัน  บาดเจ็บลมตายกันเปนจํานวนมาก  ทางสภาคณาจารยได
พยายามทุกวิถีทางที่จะระงับเหตุการณนี้  ขาพเจาไมอยากเลารายละเอียดวาทําอยางไรบางเพราะ
ตองอางตัวบุคคล  ตอมาเหตุการณก็สงบลง  ผลจากการประทวงและเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นคร้ังนี้  
ทําใหเกิดการเปล่ียนรัฐบาล  และวิถีทางการเมืองเปนอันมาก  ซ่ึงทานอาจารยก็ทราบดีอยูแลว   
 
                                                            
∗ สารสภาคณาจารย  ฉบับท่ี  ๒  ปท่ี  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๒๖ 
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สภาคณาจารยไดเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยรีบดําเนินการรวบรวมหลักฐานและขอเท็จจริงของ
เหตุการณคร้ังนี้  อันอาจเปนประโยชนในการศึกษาตอไป  และไดเสนอแนะถึงบทบาทของ
มหาวิทยาลัยในการสนับสนุนและเผยแพรประชาธิปไตยอีกดวย 
 

 เร่ืองที่สอง ขอขัดแยงกับผูเชาอาคารพาณิชย  บริเวณสามยาน  ผูเชาอาคาร
พาณิชยเหลานี้  ไดหมดสัญญาเชากับบริษัทวังใหม  และจะตองมาทําสัญญากับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยตอไป  ในการนี้จะตองเสียคาธรรมเนียมใหกับจุฬาฯ แตผูเชาอาคารพาณิชยไดมีปฏิกิริยา
ตอตานในรูปแบบตาง ๆ ต้ังแตหนังสือพิมพ  ใบปลิว  และขมขูผูบริหารทางฝายทรัพยสินตาง ๆ นานา  
ทางสภาคณาจารยไดพิจารณาเรื่องน้ีแลว  มีมติสนับสนุนมหาวิทยาลัยอยางเต็มที่  เพราะเห็นวา
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการไปอยางถูกตองและเปนธรรมแลว  ไดมีการประชุมอาจารยท้ังมหาวิทยาลัย  
ช้ีแจง  และขอความคิดเห็น  ซ่ึงอาจารยสวนใหญเห็นดวยกับการดําเนินการของมหาวิทยาลัย  ทําให
การตอตานชะงักงันไป  อยางไรก็ตามเร่ืองก็ถึงฟองรองตอศาลยุติธรรม 
 

 ทานอาจารยท่ีเคารพ  ขาพเจาต้ังใจจะเขียนตอไปอีกสัก 2 เร่ือง คือ  การแกไข
ปรับปรุง พ.ร.บ.  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และการดํารงตําแหนงของผูบริหาร  แตเสียใจไมมีเวลา
เสียแลว  เขามาตามขาพเจาไปฉีดยา (ถูกฉีด) 
 อาจารยครับ  อาจารยก็เห็นแลววาสภาคณาจารยซ่ึงเปนที่ปรึกษาของอธิการบดีนั้น          
มีหนาที่กวางขวางพอสมควร  ทั้งนอกมหาวิทยาลัยและในมหาวิทยาลัย  จึงใครจะขอฝากขอคิดสักนิด
วา ในระยะหลัง ๆ นี้  อาจารยใหความสนใจตอสภาคณาจารยนอยไป  จะเห็นไดจากการสมัครเขาเปน
สมาชิกของสภาคณาจารย มักจะไมครบจํานวน  ทําใหตองประกาศรับสมัครซํ้าใหมหรือไมตองขอรอง
ใหสมัครกัน  สภาคณาจารยเปนขุมกําลังความคิดที่สําคัญมากของมหาวิทยาลัยอาจารยนาจะให
ความสนใจ  และชวยกันสรางสรรคใหมีความสําคัญมากขึ้นไป  เพ่ือความเจริญรุงเรืองของ
มหาวิทยาลัยตลอดไป 
 

************************************** 
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10. วิกฤตการณสภาคณาจารย  ๒๕๑๙∗ 
รศ.นพ.อดิเรก   ณ  ถลาง 

 
สารสภา ทราบวาในสมัยที่ทานอาจารยดํารงตําแหนงประธานสภาคณาจารยอยู  ไดเกิด
วิกฤตการณที่นาเปนหวงเกี่ยวกับสภาคณาจารย  ใครขอใหอาจารยชวยเลาใหฟง 
 

รศ.นพ.อดิเรก ผมไดรับเลือกใหเปนประธานสภาฯ คนที่ ๖  ในป พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๐  และไดทํา
หนาท่ีไปตามระเบียบที่วางไววาดวย  เร่ืองของสภาฯ  ดวยความผาสุก  จนกระทั่งวันท่ี  ๖  ตุลาคม  
๒๕๑๙  ก็ไดเกิดการปฏิรูปการปกครองแผนดินขึ้น  ซ่ึงคณะปฏิรูปไดจัดต้ังคณะกรรมการปฏิรูป
มหาวิทยาลัยและไดแจงใหจุฬาฯ ทราบ  ซ่ึงอธิการบดีไดนําความเห็นดังกลาวเขาสูการประชุมคณบดี  
ในวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๑๙  วาคณะกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัยมีขอเสนอใหปรับปรุงเร่ืองอํานาจ
หนาที่และองคประกอบของสภามหาวิทยาลัย  และการแตงต้ังผูบริหารมหาวิทยาลัยระดับตาง ๆ 
นอกจากนี้ยังเสนอใหปรับปรุงสถานะและหนาท่ีของสภาคณาจารย  ใหเปล่ียนเปนสภาวิชาการ  เมื่อ
ผมรับทราบจากที่ประชุม  และไดพิจารณาเห็นวา  ความเปนความตายของสภาคณาจารยมาถึงแลว  
เมื่อเสร็จจากการประชุมก็กลับมาหารือกับรองประธานสภาฯ และเลขาธิการเห็นวาควรจะไดรับฟง
ความเห็นจากหลายฝาย  วาเราจะทําอยางไร  ทุกทานก็ใหสติวาขอใหเราใชปญญาในการแกปญหา  
ซ่ึงไดกําหนดแนวทางในการดําเนินการใหญ ๆ ไว  ๓  ประการ 
หน่ึง เราจะตองต้ังคณะทํางานขึ้นเพ่ือคนควาและเขียนความเปนมาของสภาคณาจารยต้ังแตเร่ิมแรก             
วาเกิดขึ้นไดอยางไร  โดยความดําริของทานผูใด   สอง     คณะทํางานชุดที่สองศึกษาเปรียบเทียบระหวาง
ผลดี  ผลเสียของสภาคณาจารยและสภาวิชาการ  คณะทํางานชุดที่สาม  รวมผลงานของสภาคณาจารย
ทั้งหมดวาเราไดทําอะไรไปแลวบางต้ังแตเร่ิมต้ัง  ซึ่งรายละเอียดอยูในเอกสารเรื่อง  ผลการพิจารณา
ทบทวนความเห็นของคณะกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัย  ซ่ึงมีอยูที่สภาฯ แลว  และไดเรียกประชุมสภา
คณาจารยเปนการฉุกเฉิน     ในวันศุกรที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๑๙  เพื่อพิจารณาเอกสารดังกลาว  
ซ่ึงคณะทํางานไดจัดทําเรียบรอยแลว  ท่ีประชุมเห็นชอบ  จึงไดนําสงมหาวิทยาลัยทันที 
 
สารสภา  อาจารยชวยบอกถึงเหตุผลท่ีมีการเสนอใหเปล่ียนสภาคณาจารยเปนสภาวิชาการ 
 

                                                            
∗ สารสภาคณาจารย  ฉบับท่ี  ๒  ปท่ี  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๒๖ 



ขุมความคดิ 3 ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย 

 73

รศ.นพ.อดิเรก สภาคณาจารยในขณะนั้นถูกมองวามีบทบาททางการเมืองสูง  จึงตองการท่ีจะใหสภาฯ  
นี้หันไปดําเนินงานดานวิชาการดานเดียวเทาน้ัน  ไมตองการใหไปยุงกับการบริหารและอื่น ๆ สภา
คณาจารยไดพิจารณาแลวเห็นวา  เปนการจํากัดทางความคิดเห็นของอาจารยในมหาวิทยาลัยซ่ึงเปนการ
ไมถูกตอง  เพราะ 
 
จุฬาฯ หรือมหาวิทยาลัยนั้นเปนแหลงของปญญา  ทุกคนมีอิสระทางความคิดเห็น  จะมาบีบกันดวย
อํานาจนั้นไมได  แลวก็เมื่อบอกวาสภาวิชาการดี  เราก็เอามาศึกษาเปรียบเทียบโดยละเอียดและชัดเจน
ตามเอกสารที่มีอยูท่ีสภาฯ  ใครสนใจก็ไปขอดูที่สภาฯ ได  สภาคณาจารยจึงยืนยันวา  นาจะคงช่ือสภา
คณาจารย  และคงบทบาทของสภาคณาจารยตอไปตามเดิม  และดวยความชาญฉลาดของผูบริหารของ
จุฬาฯ  ซ่ึงอยูในคณะกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัยดวย  ไดพยายามช้ีใหเห็นถึงผลดี    ผลเสีย  ในที่สุด  ก็
ชะลอความคิดเห็นที่จะเปลี่ยนไป  หลังจากนั้นเผอิญรัฐบาลปฏิรูปมีอํานาจอยูไดเพียง  ๓๖๓  วัน  
ก็หมดอํานาจ  ถูกปฏิวัติ  เร่ืองนี้จึงระงับไป 
 

สารสภา จากการที่สภาคณาจารยจะมีอายุครบ  ๑๒  ป  อาจารยมีอะไรที่จะฝากใหเพ่ือนสมาชิก  
และคณาจารยไดชวยกนัคิดบาง 
 

รศ.นพ.อดิเรก ในฐานะที่สภาคณาจารยเกดิขึ้นท่ีจุฬาฯ เปนแหงแรก  อันน้ีเราจะตองประคับประคอง
ใหสภาฯ นี้ใหคงอยูใหได  เราจะตองทําหนาที่ตามทีไ่ดรับมอบหมายตามกฎ  ระเบียบ  เราอยาเฉไฉ
ออกไปตามกระแสตาง ๆ ทีเ่ยายวนกัน  เพราะบัดนี้  activities ของสภาคณาจารยที่อ่ืนไดเฉออกไป
จากแนวทางด้ังเดิมที่จุฬาฯ เปนผูคิด  เปนผูบัญญัติขึ้น  เราเปนที่ปรึกษาของอธิการบดีไมใชคูทะเลาะ
วิวาทและคอยจับผิด  คนเราจะปรึกษากนัก็ควรมไีมตรตีอกัน  มีอะไรเราก็บอกทาน   มีอะไรทานก็
เตือนเรา  มันก็ควรอยูในลักษณะนี้  เพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัย  เพราะสภาคณาจารยมไิดเกิดขึ้น
งาย ๆ นัก  ในฐานะท่ีเราจุฬาฯ เปนคนเร่ิมตนในเร่ืองนี้  เราก็ตองรักษาไว 
 

******************** 
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11. สิบสองปสภาคณาจารย∗ 
 

ดํารง   ธรรมารักษ 
 

 ผมเห็นวา  ๑๒  ป  ของสภาคณาจารย  เปน  ๑๒  ปแหงการบุกเบิก  วางรากฐาน  
ตลอดจนบทบาทของสภาฯ  ในฐานะท่ีเปนองคกรซ่ึงดูเหมือนจะขัดแยงกันเองอยูในตัว  คือ  ตอง  
serve  two  masters  at  the  same  time 
 โดยเปนผูแทนคณาจารยของมหาวิทยาลัย  และขณะเดียวกันก็ตองเปนที่ปรึกษา
ผูบริหารของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงไดแก  อธิการบดี  ดวยการปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทดังกลาวคงจะยาก
ทีเดียว  ดังจะเห็นไดจากการตองแสวงหาบทบาทและวิธีดําเนินงานของสภาฯ  กันเปนระยะ ๆ  อยางไร
ก็ตาม  ตองขอคารวะสมาชิกสภาฯ รุนแรก ๆ ซ่ึงไดพยายามทําหนาที่ของตนอยางสรางสรรคและ
เสียสละ  จนไดรับการยอมรับและสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  จนสามารถแยกบทบาทของสภา
คณาจารยจากสภามหาวิทยาลัยและสโมสรอาจารยได  และจนเปนรากฐานแหงการอยูรวมกันของ
สภาฯ  กับหนวยงานดังกลาวมาถึงทุกวันน้ี  ทําใหเกิดความชัดเจนวา  สภาคณาจารยก็เปนองคกรหนึ่ง
ของมหาวิทยาลัย  ปฏิบัติหนาที่แบบ  two-way  คือ  กล่ันกรองทัศนะและความตองการของคณาจารย
ไปสูมหาวิทยาลัยในฐานะผูปฏิบัติและในทางกลับกัน  ก็ชวยนําความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยไปสูคณาจารย 
 แมผมจะไมไดเปนสมาชิกรุนแรกของสภาคณาจารย  แตก็มีความผูกพันอยูกับสภาฯแหงนี้
ในระยะตอมาไมนอย  โดยไดเปนสมาชิกสภาฯ  ระหวาง  พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙  หลังจากนัน้จึงเหินหางไป
เพราะตองชวยราชการฝายบริหารของมหาวทิยาลัย  เมื่อเลิกชวยงานนั้นแลวจึงกลับมารวมงานกับสภาฯ  
อีกใน พ.ศ. ๒๕๒๓  จนถึงปจจุบัน  ผมภูมิใจที่ไดรวมงานกับสภาฯ  ซ่ึงเปรียบเสมือนแหลงกําเนดิทาง
บริหารของผม  และก็ไดพยายามสานตองานบุกเบิกของสภาฯ รุนแรกเทาที่ความถนัดและโอกาสอํานวย   
ที่เปนรูปธรรมและรากฐานการทํางานของสภาฯ ตอมาก็ไดแกระเบียบและแนวปฏิบัติตาง ๆ แตที่ผมภูมิใจ
ที่สุดคือการไดรวมทาํใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสภาคณาจารยในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยฉบับ
ปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๒๒)     อันเปนผลใหสภาคณาจารย จฬุาฯ เปนแหงแรก (และแหงเดียวในขณะนี้) ที่ได
รับรองไวในกฎหมายของมหาวิทยาลัยที่ภูมใิจรองลงมาไดแก การมีสวนใหเกิดขอบังคับของมหาวทิยาลัย
วาดวยสภาคณาจารยตาม  
                                                            
∗ สารสภาคณาจารย  ฉบับท่ี  ๒  ปท่ี  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๒๖ 
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พระราชบัญญัติดังกลาวขึ้น  เปนรากฐานการดําเนินงานของสภาฯ ปจจุบัน  ซึ่งในขอบังคับนี้  
นอกจากมรดกทางโครงสรางและเน้ือหาท่ีไดรับมาจากป พ.ศ. ๒๕๑๔  แลวยังมีขอความ
รับรองวา  การปฏิบัติงานของสภาฯ เปนการปฏิบัติราชการใหแกมหาวิทยาลัย  และไดรับ
ความคุมครองจากมหาวิทยาลัยดวย  และตอจากนั้นมา  อีกราว  ๓  ป  ก็ไดทําใหมีการแกไข
ระเบียบการเงินของมหาวิทยาลัย รับรองการใหเบ้ียประชุมแกสภาคณาจารยอยางเปนทางการ
ในอัตราท่ีเทากับองคกรที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยอีกองคกรหนึ่งคือ ที่ประชุมคณบดีส่ิงเหลานี้
เปนความภูมิใจของผมเองเปนสวนตัว ไดสานตอภารกิจของสมาชิกรุนแรกในการวางรากฐาน
การดําเนินงานใหแกสภาคณาจารย  แตแนละส่ิงเหลานี้ไมใชความสําเร็จของผมคนเดียว ถาไมไดรับ
ความสนับสนุนจากผลงานของสมาชิกสภาฯ เปนสวนรวม  และจากการยอมรับของบรรดาผูที่
เกี่ยวของในการพิจารณาก็คงจะไมบรรลุผลดังที่ปรากฏ 
 

 เมื่อพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยฉบับปจจุบันบังคับใช  ไดบัญญัติใหมีผูแทน
คณาจารยเกิดขึ้นอีก  ๖  ทาน  คือ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนผูแทนคณาจารย  ซ่ึงไดรับการ
เลือกต้ังโดยตรงเปนการทั่วไปจากคณาจารยของมหาวิทยาลัย  สภาคณาจารยก็มีปญหาทางบทบาท
เกิดขึ้นเหมือนกันวา       จะทํางานรวมกับทานเหลานี้ไดอยางไร  จริงอยู  สภาฯ มีสวนเกี่ยวของกับ
ทานเหลานี้ในเบื้องแรก   โดยประธานสภาคณาจารยเปนประธานกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย  แตหลังการเลือกต้ังแลวควรมีการติดตอชวยกัน
คิด  ชวยกันทําหนาท่ีตอไปอีกหรือไม  หรือจะตางคนตางทําหนาที่ของตน  จนอาจเกิดความขัดแยง
ทางทัศนะซ่ึงกระทบตอความเปนตัวแทนคณาจารยของกันและกันขึ้นได  ที่ผานมาจึงไดใชวิธีประสาน
บทบาทโดยการรับรองซ่ึงกันและกัน  มีการติดตอพบปะแลกเปล่ียนขอมูลและทัศนะระหวางกันจน
แมกระท่ังแบงงานกันทํา  และสภาคณาจารยในฐานะเปนองคกรมีสํานักงานของตนเองได  อํานวย
ความสะดวกรวมทั้งรับเปนส่ือกลางประสานการติดตอระหวางกรรมการเหลานั้นกับคณาจารยทั่วไป
ดวย  โดยเฉพาะทางสารสภาคณาจารย  บทบาทของสภาคณาจารยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ผูแทนคณาจารยก็สามารถสอดคลองกันได  เพ่ือประโยชนของคณาจารยและของมหาวิทยาลัยโดย
สวนรวม 
 ในการดําเนินงานของสภาคณาจารยที่ผานมา  จะมีบางคร้ังคราวท่ีความจําเปนชักนําให
ตองมีบทบาทคาบเกี่ยวหรือลวงล้ําไปถึงกิจการภายนอกมหาวิทยาลัยดวย  เชน  ปญหาเร่ืองความ
เสมอภาคและเปนธรรมในการรับนิสิตนักศึกษา  การปดมหาวิทยาลัยเนื่องจากการชุมนุมของนิสิต
นักศึกษา  เหตุการณ  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๑๖  การดํารงตําแหนงทางการเมืองของอธิการบดี  ปญหา
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การแกรัฐธรรมนูญ  และสถานภาพของอาจารย  ทุกคร้ังสภาคณาจารยไดพยายามวิเคราะหและ
ประสานบทบาทตามกฎขอบังคับในการจัดต้ังและดําเนินงานเพ่ือใหการเขาไปเกี่ยวของกับเร่ืองเหลานี้
อยูในขอบเขตที่เหมาะสม  ซ่ึงก็ไมใชงานที่งายนัก  แตผมก็ยินดีที่สภาฯ ผานพนเร่ืองดังกลาวมาได
อยางปลอดภัยไมบอบชํ้า  เหตุการณที่คุกคามความอยูรอดของสภาคณาจารยที่สุดในรอบ  ๑๒  ป  
เห็นจะไดแกหลังการปฏิรูปการปกครองแผนดินป  พ.ศ.  ๒๕๑๙  ซ่ึงมีความพยายามจากนอก
มหาวิทยาลัยท่ีจะจํากัดบทบาทของสภาคณาจารยใหเปนเพียงสภาฯ ทําหนาที่เฉพาะดานวิชาการ  
เปล่ียนแปลงองคประกอบของสภาฯ  ใหม  และใหมีบทบาทเฉพาะภายในขอบเขตของมหาวิทยาลัย
เทานั้น  แตก็โชคดีที่ความพยายามนี้ไมบรรลุผล  เพราะเหตุผลที่ยืนยันคัดคานจากทางสภาฯ  
ประกอบกับแรงสนับสนุนของฝายบริหารมหาวิทยาลัย      สภาคณาจารย จุฬาฯ จึงยังคงรักษา
บทบาทและรูปแบบเมื่อสมัยเร่ิมตนในป พ.ศ.  ๒๕๑๔  ไวได  เหตุการณนี้อยูในความทรงจําของผม
ตลอดมา  และเม่ือผมตองรับผิดชอบงานของสภาฯ  โดยดํารงตําแหนงประธานสภาคณาจารย  อยู  ๒  
สมัย  ระหวาง  พ.ศ.  ๒๕๒๓-๒๕๒๕  ผมก็ตองใชความรอบคอบและความมีสติสัมปชัญญะอยางยิ่งที่
จะไมนําสภาฯ  ไปสูเหตุการณทํานองนั้นอีก     ดวยความรูสึกฝงใจวา  ไมวาเราจะทําผิดหรือถูกก็ตาม  
ความคงอยูของสภาฯ  ยอมเปนปณิธานสูงสุดที่จะตองยึดมั่นไว  จนยอมใหสภาคณาจารยสมัยที่ผม
รับผิดชอบเปนสภารุนสุดทายหรือถูกเปล่ียนรูปแบบไปไมได  จะอยางไรก็ตองรักษาสภาฯ  ไวใหแก
สมาชิกรุนตอไป 
 ผมเชื่อวา  ๑๒  ป  แหงการกอต้ังและวางพ้ืนฐานของสภาคณาจารย  ไดกอใหเกิด
ประโยชนในทางสรางสรรคแกมหาวิทยาลัยไมนอย  สภาฯ  ไดเสนอแนะและใหความเห็นในเร่ืองตาง ๆ 
ทั้งดานวิชาการ  การวิจัย  กิจการนิสิต  จรรยาบรรณของอาจารย  สวัสดิการ  การบริหารงานบุคคล
และการบริหารดานอ่ืน ๆ อีกมาก  หลักฐานแหงผลงานเหลานี้จะสามารถหาไดจากรายงานประจําป
ของสภาฯ  และในระยะหลังนี้ยังปรากฏในคํากราบบังคมทูลถวายรายงานการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย  เน่ืองในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรดวย  ประธานสภาคณาจารยและผูแทนจากสภาฯ  
ใหเขารวมในคณะกรรมการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการมากมาย
หลายคณะ         ไดมีสวนชวยในการกําหนดนโยบาย  ตลอดจนตัดสินใจในกิจกรรมสําคัญของ
มหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ  เชน  ในสภามหาวิทยาลัย  ท่ีประชุมคณบดี  คณะกรรมการจัดการ
ทรัพยสิน  และคณะกรรมการสรรหาผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยทุกคณะ  นอกจากนี้  สภาฯ  ก็
มีสวนในการผลิตผูบริหารใหแกมหาวิทยาลัยดวย  ดังจะเห็นไดจากการที่ผูบริหารระดับสูงของ
มหาวิทยาลัยหลายทาน  อยางนอยก็เคยเปนสมาชิกสภาฯ  แหงนี้มากอน  จนนาจะหวังไดวาอีกไม
นานผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยอาจจะเปนอดีตสมาชิกสภาฯ  ทานใดทานหนึ่งก็ได 
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 สวนประโยชนที่สภาคณาจารยไดใหแกตัวผมเองนั้น  การทํางานใหแกสภาฯ เปนโอกาส
ใหผมไดรูจักคุนเคยกับคณาจารยตางคณะท้ังเปนการสวนตัว  และจากทัศนะที่ทานแสดงในการ
อภิปราย            รูวิธีทํางานรวมกันกับผูอ่ืน  แทนที่จะอยูแบบตัวใครตัวมัน  ไดรับรูขอมูลเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  อันเปนประโยชนแกการเปนสมาชิกผูหนึ่งของสังคม  จุฬาฯ อยางมาก  
ผมไดเรียนรูวิธีการอภิปราย  ระเบียบการประชุม  ความกลาที่จะแสดงความเห็นศิลปะในการอภิปราย
และหรือรวมทั้งกระบวนการประชาธิปไตยจากสภาคณาจารยอยางมหาศาล  และขอยืนยันวา  ความรู
และประสบการณที่ไดรับนี้สามารถนําไปใชประโยชนในการทํางานของผมไดอยางแทจริง  แตเหนือส่ิง
อ่ืนใด  ผมไดพบวาสภาคณาจารยเปนโอกาสสําหรับผูท่ีสนใจใครทําประโยชนใหแกมหาวิทยาลัย  ใคร
มีสวนในงานของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากภารกิจหลักตามปกติของตน  สามารถอาสาสมัครเขามา
ชวยงานของสวนรวมไดอยางถูกตองตามระเบียบแบบแผนที่มหาวิทยาลัยยอมรับอยางหนึ่ง  ส่ิงที่ผม
กลาวมานี้นาจะเปนคําอธิบายวา  เหตุใดผมจึงเปนสมาชิกของสภาคณาจารยมาหลายตอหลายสมัย  
และแมไดบรรลุจุดสูงสุดตามทัศนะของบางทาน  คือไดเปนประธานสภาคณาจารยถึง  ๒  สมัยแลว  ก็
ยังสมัครเขามาเปนสมาชิกธรรมดาตอไปอีก  ถาสภาฯ  ไมมีอะไรดีถูกใจผม  ผมคงไมทําเชนนี้ 
 ไมวาการทํางานใด ๆ เปนธรรมดาอยูเองที่จะมีทั้งการติและการชมตามมาเสมอสภา
คณาจารยก็ไมรอดพนไปจากสิ่งนี้  และเทาท่ีรูสึกอยางแรกมักจะมากกวาอยางหลัง  จนควรจะปลงได
แลววา          การติเปนผลพลอยไดของการทํางาน  อยางนอยก็เปนการติเพ่ือกอ  เพ่ือใหเราพิจารณา
ตัววาเปนอยางที่เขาติหรือไม  หรือวาไดทําไปตามบทบาทและคําปฏิญาณเมื่อเขารับหนาที่สมาชิก
สภาฯ แลว  บางคร้ังสภาฯ      ก็ถูกวิจารณวา  กาวกายการบริหาร  สรางความขัดแยงกับผูบริหาร  
สรางปญหาใหแกมหาวิทยาลัย           มีทิฐิ  ดึงดันตามความเห็นของตน  และแมกระทั่งทําตัวเปน
สหภาพแรงงาน  คณาจารยเองบางคร้ังก็มองวาสภาคณาจารยเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับผูบริหาร  
เปนสมุนรับใชผูบริหาร  ไมรักษาประโยชนของอาจารย  ความเห็นของสภาฯ  บางเร่ืองก็ไมไดสะทอน
ทัศนะอันแทจริงของอาจารย  ที่ซํ้าใจท่ีสุดไดแก   การที่อาจารยบางทานมองสภาฯ วาเปนองคกรเถื่อน  
งุบงิบกันทํางาน  สําหรับคําชมนั้น    แมจะมีนอยและนาน ๆ จึงจะมีสักคร้ัง  แตก็ยังดีที่มีอยูบาง  
มิฉะนั้น  ผูทํางานใหสภาฯ  ก็คงจะเซงมาก  ผมคิดวาคําชมท่ีมีน้ําหนักประทับใจท่ีสุด  ไดแก  ที่มาจาก
ทานอธิการบดี  จากทานกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผูแทนคณาจารยและจากทานนายกสโมสร
อาจารย  เพราะเปนการยืนยันการยอมรับการทํางานของสภาคณาจารยในเร่ืองนั้น ๆ วาเปนไปอยาง
ถูกตองสมควรแลวตามความเห็นของผูบริหารที่เปนลูกคาของสภาฯโดยตรง  และของผูซ่ึงเปนที่
ยอมรับโดยการเลือกสรรของคณาจารยจุฬาฯ แลว 
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 จาก  ๑๒  ปที่ผานมา  ผมเห็นวา  แมสภาคณาจารยจะประสบอุปสรรคในการดําเนินงาน
บาง  แตก็เปนที่นายินดีวาไดมีการวางรากฐานและสานตองานมาจนม่ันคงแลว  ส่ิงท่ีสภาฯ  ควรทํา
ตอไปคือ     ไมถือเอาจํานวนปที่มีอายุเพ่ิมขึ้นมาเปนมาตรฐานวัดผลงาน  ไมหลงในความคิดวาเรามี  
maturity  จนเกิด complacency  โอกาสนี้ควรเปนเวลาที่เหมาะสมสําหรับการทบทวนใหเห็นปจจัย
แหงความสําเร็จและความบกพรองเพ่ือนํามาเปนแนวทางปรับปรุงการดําเนินงานของสภาฯ  ใหเปน
ประโยชนยิ่งขึ้นในแงโครงสรางและบทบาท  สมควรหรือยังที่จะพิจารณาหาทางใหสมาชิกใกลชิดและ
เปนที่สนใจของคณาจารยและบุคลากรอ่ืนใหมากขึ้น  จะทําอยางไรใหคุณภาพและความหนักแนนของ
ความเห็นและขอเสนอแนะของสภาฯ  เพ่ิมขึ้นในแงการดําเนินงาน  และควรมีแผนการทํางานระยะ
ยาวและจัดระบบการติดตามศึกษาปญหาอยางตอเนื่องไดอยางไร  บทบาทที่ขอบังคับมอบหมายให  
แตสภาฯ  ทํานอยหรือทําไวคร่ึง ๆ กลาง ๆ ควรไดรับการเนนกวาเดิมหรือไม  เชน  ในเร่ืองการ
เสนอแนะเชิงประเมินผลและจรรยาบรรณ  เปนตน  ที่ผานมาผมรูสึกวาสภาฯ  มักจะหมกมุนกับเร่ืองที่
เปนปญหาและรายละเอียดมาก  ทั้งท่ี  เร่ืองทํานองนี้ควรเปนภารกิจของผูบริหาร  เร่ืองใหมและใหญที่
จะสงผมระยะยาวใหแกมหาวิทยาลัย  สภาฯ  มักไมคอยจะริเร่ิมหรือติดตาม  ทั้งท่ีนาจะชวย
มหาวิทยาลัยไดมากทีเดียวในฐานะที่มีผูเรียกวา  เราเปน  Think  tank  เชน  เร่ืองการวางแผนของ
มหาวิทยาลัย  การหารูปแบบที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยในอนาคต  การปฏิรูปโครงสรางและการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  เปนตน    ถาสภาฯ  “เลน”  เร่ืองทํานองนี้บาง  คงจะมีผลงานที่มีคุณคา
และนาจะเปนทางหน่ึงในการดึงดูดความสนใจของผูที่จะมารวมกันคิดรวมกันทําใหมาสูสภาฯ  สภาฯ  
ก็จะไมตองสนใจกับปญหาหยุมหยิมตาง ๆ ที่มีลักษณะ  fragmentary  และจะไมมีเวลาวางใหตอง
กังวลวา  ทําไมมหาวิทยาลัยไมปรึกษาสภาฯ  มีสภาฯ  แลวทําไมยังปรึกษาคนอ่ืน  หรือเสนอแนะส่ิงที่
มหาวิทยาลัยเห็นวาไมตรงกับความตองการและความเปนไปได  แลวไมไดรับการนําพาอีก  ๑๒  ปที่
ผานมานาจะทําใหเห็นไดแลววา  อะไรคือส่ิงท่ีผูบริหารมหาวิทยาลัยซ่ึงเปนฝายปฏิบัติ  ไมมีเวลาใหคิด
มากนักอยากไดจากสภาฯ  และอะไรคือส่ิงที่สภาฯ  สมควรใหแกมหาวิทยาลัย 
 ผมขอต้ังความหวังไววา  สําหรับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาที่
เกาแกที่สุดของประเทศนี้  ปจจัยหนึ่งที่จะมีสวนอยางมากในการทําใหชีวิตของมหาวิทยาลัยยืนยาวอยู
ตอไปไดนาจะเปนสภาคณาจารยซ่ึงเปนแหลงรวมความคิดหลากหลาย  รวมความรูในสาขาวิชาทุก
ดาน  ตลอดจนประสบการณทั้งเกาและใหมไวในที่เดียวกัน  ถามหาวิทยาลัยเปน agent  of  change  
ของสังคม  nucleus  ของ  agent  น้ัน  นาจะอยูท่ีสภาคณาจารย 

=======================    
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12. เราตองการทาน  ที่สภาคณาจารย∗ 
 

ศ.ดร.ประสม   สถาปตานนท 
 

 ผมเปนประธานสภาคณาจารยในปท่ีเจ็ด  ที่นาจะเกิดการคันแบบฝร่ัง (seventh year 
itch) แตกลับเปนปที่ที่เราพยายามทุกวิถีทางที่จะผลักดันใหสภาคณาจารยของเราไดมีสถานภาพที่
ถาวรอยูใน  พ.ร.บ.  จุฬาฯ  ฉบับใหมที่กําลังรางอยูในขณะนั้น  ท้ัง ๆ ที่กอนหนานั้นเปนเพียง  ๑  ป  
ในปที่หกของสภาคณาจารยที่ผมเปนรองประธานฯ สมัยคุณหมออดิเรก  ณ  ถลาง  เปนประธานสภาฯ  
นั้น  เราเคยใจหายใจควํ่ามาแลววา  สภาคณาจารยในยุคการปฏิรูปการปกครองแผนดินจะเปน
ประการใด  เปล่ียนไปอีกปเดียวเราก็ไดเปนสภาคณาจารยที่ยอมรับตามกฎหมายพรอมกับการที่สราง
บทบาทของคณาจารยในการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้นทุกระดับดวย  ต้ังแตมีประธานสภา
คณาจารยและผูแทนคณาจารยอีก  ๖  คน เขารวมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือในระดับคณะที่
มีผูแทนคณาจารยจํานวนไมเกินสองในสามของกรรมการประจําคณะนั้น ๆ  โดยตําแหนง  ดังนั้น  เมื่อ
สภาคณาจารยจะมีอายุครบรอบ  ๑๒  ป  เรากําลังเร่ิมปที่  ๕  ของพระราชบัญญัติจุฬาฯ  ฉบับ
ปจจุบันที่ยอมรับสถานภาพและบทบาทของคณาจารยในการบริหารมหาวิทยาลัยยิ่งกวายุคใด ๆ ที่
ผานมาแลวทั้งหมด 
 

 ผมตองกลาวถึงอดีตมาบางนั้น  ก็เพราะวาเปนเหตุธรรมดาที่คนแกแลวอดพูดถึงเร่ือง
อดีตไมได  แตก็จําเปนที่ตองเทาความถึงไวบาง  เพ่ือจะไดพูดถึงปจจุบันและอนาคตไดงายขึ้น 
 สภาคณาจารยเกิดมาเปนทางการแลว  ๑๒  ป  แตถาหมายถึงการเกิดในเชิงความคิด
แลว    คงจะยอนกลับไปไดไกลทีเดียว  ปญหาวาจะเร่ิมนับกันตรงไหน  ต้ังแตยุคที่อาจารยตาง ๆ  
คณะ  ของมหาวิทยาลัยเร่ิมเสวนาหลังอาหารกลางวันบนโรงอาหารไมยกพ้ืนสูงที่ปจจุบันน้ีกลายเปน
สระวายน้ําของมหาวิทยาลัย  หรือจะเร่ิมจากการจัดต้ังสโมสรอาจารยที่เร่ิมดวยการสังสรรคกันเองแลว
ไมชาก็เร็วไปถึงกิจการดานอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย  อยางไรก็ตาม  ความคิดที่จะมีสภาคณาจารยนั้น
ไดมีมานานแลว       แตยังไมเดนชัดเจนมาถึงเมื่อ  ๑๒  ปที่แลว  คร้ังมาถึงวันนี้แลวความคิด  
อุดมการณ  และเจตนารมณเหลานั้นยังคงอยู  ยังสืบทอดอยู  ยังคึกคักเขมแข็งอยูอีกหรือไม  สภา
คณาจารยของวันน้ีจะตองใหคําตอบเอง  เอกลักษณของสภาคณาจารยของเราท่ีมิไดกระทําตัว

                                                            
∗ สารสภาคณาจารย  ฉบับท่ี  ๒  ปท่ี  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๒๖ 
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เปนฝายตรงขามกับผูบริหารมหาวิทยาลัย  แตกลับมีสภาพเปนเพื่อนหรือเปนญาติรวมงาน
รวมสถาบันเดียวกันนั้นที่ผูบริหารมหาวิทยาลัยสามารถจะรับฟงความคิดเห็น  คําแนะนําหรือ
ในบางครั้งคําวิจารณอยางจริงใจนั้น   ยังจะยืนยงคงอยูตอไปหรือไม  เพราะถามิไดมีการพูดถึง  
เขียนถึง  หรือกลาวถึงไวบอย ๆ แลวก็อาจจะลืม  หรืออาจจะเพ้ืยน  หรืออาจจะหยุดสงสัยขึ้นมาในฝาย
หน่ึงฝายใดหรือทั้งสองฝายก็ได 
 และในการทําหนาที่ใหดีที่สุดของสภาคณาจารยนั้น  จําเปนอยางยิ่งที่สภาฯ  ตองสราง
ระบบงานและวิธีการดําเนินการอยางมีหลัก  สภาฯ  ตองสรางความเช่ือถือศรัทธาใหเกิดขึ้นใน
ประชาคมของมหาวิทยาลัย  เฉพาะอยางยิ่ง  ตอคณะผูบริหาร  สภาคณาจารยตองเปนสถาบันที่
เช่ือถือไดสถาบันหนึ่งของมหาวิทยาลัยท่ีควรจะเปนที่พ่ึงไดท้ังทางความคิดเห็น  ทั้งทางหลักการและ
ทั้งทางความเปนธรรม 
 

 ผมไมเคยลืม  ๒  ป  ที่ผมไดสมัคร  และไดรับเลือกต้ังใหเปนสมาชิกสภาคณาจารยเพราะ
เปน  ๒  ป  ที่ผมมีเพ่ือนใหม ๆ เพ่ิมขึ้นมาทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  ผมไดเรียนรู  รับรู  และรอบรู  ในเร่ือง
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยอีกหลายเร่ือง  และบางเร่ืองนั้นทําใหผมไดมีโอกาสทํางานใหกับมหาวทิยาลัย
ในบางดานที่ไมเคยคาดคิดมากอนดวย  ผมเช่ือวาทานจะมีโอกาสเหมือนผมทุกคน  ถาทานจะสมัคร
เขามารับใชมหาวิทยาลัยสักคร้ังหนึ่งในบทบาทของสมาชิกสภาคณาจารยในปนี้  ปหนา  หรือปตอ ๆ 
ไป จัดเวลาของทานเองใหดี  ๆ แลว  ทานจะไดใชชีวิตของทานในจุฬาฯ  ไดทุกรูปแบบ  ทุกกลุม  ทุก
ระดับ  แลวทานจะไมมีเกิดการเซ็ง  หรือเสียใจตอการท่ีทานอาจเพลินอยูในจุฬาฯ  ไปเร่ือย ๆ จน
มากกวาคร่ึงชีวิตของทานก็ได 
 

 ครับ ! ส่ิงสําคัญที่สุดที่สภาคณาจารยตองการนั้น  มิใชสถานที่ทํางานที่ดีขึ้นบุคลากร
เพ่ิมขึ้น  หรืองบประมาณมากขึ้น  หรือแมแตสถานภาพที่มั่นคงยิ่งขึ้น  แตเปนตัวทานตางหากท่ีเรา
ตองการ  ทานที่จะเขามาเรียนรู  และรับรูเร่ืองของมหาวิทยาลัย  สภาคณาจารยจะประสบความ
ลมเหลวถาไมมีสมาชิก      หรือถาทานคิดวาตัวทานไมเหมาะสมที่จะเขามามีบทบาทอันนี้แลวคนอ่ืน 
ๆ ก็อาจจะคิดไดเชนกัน  เราคงจะไมอยากใหทุก ๆ คนคิดเชนนี้  หรือแมแตสวนหนึ่งคิดเชนนี้ 
 เราอยูมาไดแลว  ๑๒  ป  เรามีประวัติการกอต้ังและการดําเนินงานที่นาภูมิใจเราคือสภา
คณาจารยตัวอยาง  ท่ีมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ กลาวขวัญถึง  และที่เขาอยากจะมีอยางเรา  เขาจะรูหรือไม
วา  การจะไดส่ิงที่เขาไมมีนั้นอาจจะงายกวาการรักษาส่ิงที่มีอยูแลวใหคงอยู  ดีอยูและยั่งยืนตลอดไป
มากนัก  เราจะอยูตอไปไดอีกนานเทาใด  เราจะมีบทบาทมากนอยอยางไรในอนาคต  ผมไมมีคําตอบ



ขุมความคดิ 3 ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย 

 81

หรือแมแตคําทํานาย  แตทานตางหากครับที่บอกได  ตอบได  ถามใจทานดูเสียวันนี้วา  ทานจะเลนบท
นี้ไดไหม  เมื่อไร  เราตองการทาน  เราตองการทานทุกคนที่สภาคณาจารย 
 

******************** 
 

 
 
งานรับรางวัลอาจารยแบบอยาง 18 กนัยายน 2552 
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13. มองสภาคณาจารย∗ 
 

ผศ.ดร.โคทม   อารียา 
 

 ในโอกาสที่สภาคณาจารยมีอายุครบรอบ  ๑๒  ป  บรรณาธิการสารสภาคณาจารย  จึง
ขอใหมีการเขียนบทความซ่ึง  “อาจเปนเร่ืองในอดีต  ปจจุบัน  หรืออนาคต  ของสภาคณาจารย”  
บทความนี้เปนการตอบสนองความประสงคของบรรณาธิการ  และเปนการเสนอภาพของสภา
คณาจารย  ดวยการมองผาด ๆ และกวาง ๆ  
 

 บทบาทหนาที่ 
 เพ่ือที่จะเขาใจบทบาทหนาท่ีของสภาคณาจารย  ใครขอหยิบยกขอความบางตอนที่มีการ
กลาวไวในระยะของการกอต้ังสภาคณาจารยดังตอไปนี้ 
 เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๑๔  ดร. วิจิตร   ศรีสอาน  ซ่ึงขณะนั้นรักษาการในตําแหนง
เลขาธิการของจุฬาฯ  ไดกลาวรายงานในการเปดประชุมสภาคณาจารยคร้ังแรก  มีความตอนหน่ึงวา  
“บรรดาคณาจารยก็ไดมีการแสดงความเห็น (...)  เรียกรองใหมีการพิจารณาปรับปรุงระบบบริหารงาน
มหาวิทยาลัย  ใหมีประสิทธิภาพและเปนประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น (...)  จากดําริของมหาวิทยาลัยที่มี
มาแตเดิมผนวกกับแรงกระตุนจากบุคคลกลุมตาง ๆ ดังกลาวมาแลว”  จึงไดมีการจัดต้ังสภาคณาจารย
ขึ้น  ศาสตราจารย  อรุณ   สรเทศน  ผูดํารงตําแหนงอธิการบดีในขณะนั้น  ไดกลาวคําปราศรัยใน
โอกาสเดียวกัน  มีความตอนหนึ่งวา  “ขาพเจาอยากจะเรียกสภาคณาจารยวาเปน  “ขุมความคิด”  ที่
จะชวยใหขอคิดเห็น   อันจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยโดยสวนรวม  พรอมทั้งช้ีแนวทางเพ่ือใหฝาย
บริหารไดรับไปดําเนินการตามที่เห็นสมควร  และเหมาะสม” 
 สภาคณาจารยสมัยแรก (๒๓  กันยายน  ๒๕๑๔ – ๒๒  กันยายน  ๒๕๑๙)  ไดประกาศ
วา  จะยึดมั่นในปณิธาน  “คือ  ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของอธิการบดี  (...โดย...)  ยึดหลักในการ
พิจารณาดวยความเปนธรรม (....)  อยางบริสุทธิ์ใจปราศจากอคติ”  สวนในดานบทบาทนั้นก็ได
ประกาศวา  “สภาคณาจารยมุงหวังที่จะมีบทบาทท่ีสําคัญตอมหาวิทยาลัยยิ่งขึ้น  โดยเปนผูแทนของ
คณาจารยท้ังปวง  เพ่ือใหคําแนะนํา  ตลอดจนประสานงานดวยความรวมมืออันดียิ่งกับฝายบริหาร  
คณาจารย นิสิต  ตลอดจนองคกรอ่ืนที่เกี่ยวของ” 
 

                                                            
∗ สารสภาคณาจารย  ฉบับท่ี  ๒  ปท่ี  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๒๖ 
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 ในดานการดําเนินงานของสภาคณาจารยนั้น  พอจะประมวลจากรายงานประจําปของ
สภาคณาจารยไดในตารางตอไปน้ี 
 

การดําเนนิงานของสภาคณาจารย  2514 – 2523 
 

 
ระยะเวลา 

 
จํานวนเร่ืองที่
เสนอตอ

มหาวิทยาลัย 
 

จํานวนเรื่อง
ของการ

ดําเนินงานดาน
อ่ืน ๆ 

จํานวน
คณะกรรมการของ
มหาวิทยาลัยที่
สภาคณาจารยมี
ตัวแทนเปน
กรรมการ 

จํานวน
คณะกรรมการที่
ประธานสภา
คณาจารยเปน
กรรมการโดย
ตําแหนง 

ก.ย. ๒๕๑๔ – ก.ย. ๒๕๑๕ 
ก.ย. ๒๕๑๕ – ก.ย. ๒๕๑๖ 
ก.ย. ๒๕๑๖ – ก.ย. ๒๕๑๗ 
ก.ย. ๒๕๑๗ – ก.ย. ๒๕๑๘ 
ก.ย. ๒๕๑๙ – ก.ย. ๒๕๒๐ 
ก.ย. ๒๕๒๐ – ก.ย. ๒๕๒๑ 
ก.ย. ๒๕๒๑ – ก.ย. ๒๕๒๒ 
ก.ย. ๒๕๒๒ – ก.ย. ๒๕๒๓ 

๑๘
๒๕ 
๓๐ 
๒๕ 
๑๕ 
๘ 
๒๐ 
๑๓ 

*
* 
๕ 
๑๐ 
* 
* 
* 
* 

๖
๙ 
๑๓ 
๒๐ 
๑๘ 
๑๙ 
๑๔ 
๑๖ 

*
* 
๔ 
๔ 
๘ 
๑๑ 
๑๐ 
๖ 

 

เฉล่ีย 
 

 

๑๙ 
 

- 
 

๑๔ 
 

๗ 

 
*  ไมมีขอมูล 
  

 ถาพิจารณาเฉพาะในดานปริมาณ  จะเห็นวาในชวงเวลาที่บรรยากาศทางการเมืองของ
ประเทศเปนประชาธิปไตยคอนขางจะมาก  สภาคณาจารยก็มีการดําเนินงานที่แข็งขันเชนกันในดาน
การสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยนั้น  สภาคณาจารยไดมีสวนรวมในการตัดสินใจใน
ฐานะท่ีเปนกรรมการของมหาวิทยาลัยในปริมาณท่ีคอย ๆ เพ่ิมมากขึ้น  และดูเหมือนวาสภาคณาจารยจะ
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เปนที่ยอมรับมากขึ้นดวยถาจะพิจารณาวาประธานสภาคณาจารยไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการโดย
ตําแหนงเพ่ิมมากขึ้น 
 เปนการยากที่จะประเมินผลงานในดานคุณภาพ  และในดานประสิทธิผลวา สภา
คณาจารยไดเปน  “ขุมความคิด”  ตามที่ไดต้ังเจตนารมณไวมากนอยเพียงใด  และมหาวิทยาลัยไดนํา
ขอเสนอแนะของสภาคณาจารยไปดําเนินการมากนอยเพียงใด  ผูใดท่ีประสงคจะมองสภาคณาจารย
ใหลึกซ้ึงลงไปก็นาที่จะหยิบประเด็นเหลาน้ีมาพิจารณา 
 

 ปญหาอุปสรรค 
 กอนที่จะกลาวถึงปญหาและอุปสรรค  ก็จะขอยกปจจัยที่เกื้อหนุนสภาคณาจารยมา
กลาวสัก  ๒-๓ ประเด็นคือ  ศาสตราจารยอรุณ  สรเทศน  ไดเสนอไวในคําปราศรัยของทานวา  
“ความสัมพันธระหวางฝายบริหารและสภาคณาจารย  จึงควรเปนไปในทางเอ้ือและเสริมซ่ึงกันและกัน
มากกวาท่ีจะเปนฝายตรงกันขาม  ในลักษณะฝายคานและฝายรัฐบาลในวงการเมือง”  เทาที่ผานมา  
ก็ไดมีความพยายามที่จะทําตามขอเสนอดังกลาวจนมีเกิดขอพิพาทบาดหมางอันเปนการแตกแยกแต
ประการใด  อีกประการหนึ่งสภาคณาจารยก็มีสถานภาพตามพระราชบัญญัติปจจุบัน  และมี
สํานักงานตลอดจนเจาหนาท่ีประจําที่มีประสิทธิภาพ  เหลานี้ลวนเปนปจจัยเกื้อหนุนทั้งส้ิน 
 ในดานปญหาและอุปสรรคนั้น  คงจะไมสามารถจําแนกใหละเอียดและครบถวนไดจึงใคร
ขอยกบางประเด็นมากลาวในที่นี้คือ 
 (๑) การขาดความกระตือรือรนและสนใจของคณาจารยโดยท่ัวไปเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของสภาคณาจารย  ซ่ึงอาจเปนผลสืบเนื่องมาจากการไมเห็นบทบาทท่ีแนชัด  ตลอดจน
ประสิทธิผลที่ใกลตัว 
 (๒) ขอเรียกรองตอสมาชิกสภาคณาจารยอยูในระดับที่สูง  และตองการความเสียสละ  
เชน  ตองชวยทํางานที่ไดรับมอบหมาย  เขารวมประชุมสภาคณาจารย  หรือเปนกรรมการในนามของ
ผูแทนสภาคณาจารย  สภาคณาจารยจะเปน  “ขุมความคิด”  ได  ก็ตอเมื่อสมาชิกรวมออกความคิดเห็น
อยางแข็งขันในท่ีประชุม  ซ่ึงหมายถึงการตระเตรียมความคิดลวงหนาดวย มีขอนาคิดวา  สมาชิกสภา
คณาจารยจะทําตามขอเรียกรองเชนนี้ไดสักเพียงใด  หากไมมีผลตอบสนองท่ีชัดเจนตอความพยายามที่
ตองทุมไปกับงานเชนนี้ 
 (๓) ประธานสภาคณาจารยเปนผูที่มีบทบาทสําคัญยิ่งในการสรางบรรยากาศของที่
ประชุม  เพ่ือที่จะใหมีการขบคิดปญหาตาง ๆ อยางจริงจังและสรางสรรค  ถาอาจารยทั่วไปไมคอยให
ความสนใจตอสภาคณาจารย  สมาชิกจํานวนมากยังไมสามารถอุทิศตนไดมากนัก  ก็เปนการยากที่จะ
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คาดหวังวา  ประธานสภาคณาจารยคือผูที่ไดรับคัดเลือกอยางดีที่สุดจากบรรดาอาจารยท้ังปวงใหเปน
ตัวแทนทางความคิดของอาจารยในขณะนั้น 
 (๔) อุปสรรคท่ีกลาวขางตน  อาจมีผลทําใหสภาคณาจารยไมสามารถมองปญหาได
กวางเทาที่ควร  ไมสามารถเล็งเห็นการณไกล  และไมสามารถชวยในการตัดสินในของมหาวิทยาลัยใน
ฐานะ        “ขุมความคิด”  อิสระ  บทบาทอาจจะลดลงเปนเพียงการตามแกปญหา  เปนที่ทดสอบ
ปฏิกิริยาของอาจารยตอขอเสนอบางประการของฝายบริหาร  หรือเปนแหลงเร่ิมตนของขอเสนอบาง
ประการที่อาจจะเห็นเปนการดีหากจะไมเร่ิมตนจากฝายบริหารเอง  การลดบทบาทลงเชนนี้  ยอมมี
ผลกระทบตอความกระตือรือรนและความสนใจของคณาจารยโดยทั่วไป  ซ่ึงเปนการวนเวียนไปเร่ิมตน
ที่อุปสรรคขอ (๑๑) ใหม 
 

 สรุป 
 การเร่ิมตนกอต้ังสภาคณาจารยก็ดวยความคิดที่วา  อยากจะใหการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและเปนประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น  แตบรรยากาศความเปนประชาธิปไตย
ในมหาวิทยาลัยนั้น  ยอมขึ้นอยูกับบรรยากาศประชาธิปไตยในระดับประเทศดวย  ในขณะนี้  มีขอ
วิพากษวิจารณความเปนประชาธิปไตยกันอยางมาก  เชน  ระบบการสรรหาในมหาวิทยาลัยโดย
วิธีการเลือกต้ัง  ไดรับการวิจารณวา  ทําใหไดมาซ่ึงผูบริหารที่ออนแอหยอนประสิทธิภาพ  และมีการ
แบงพรรคแบงพวก  ขอวิจารณเหลานี้ก็จะไดยินไดฟงสําหรับการบริหารประเทศเชนกัน  จริงอยู  การ
เลือกต้ังอาจจะไมใช วิ ธี ท่ีดี ท่ีสุดเสมอไป   แตก็มีขอเสียนอยกวา  “การแตงต้ังจากเบ้ืองบน”  
ประชาธิปไตยในมหาวิทยาลัยนั้น  คงจะไมหมายถึง  “เสียงมากลากไป”  แตคงจะหมายถึงระบบที่มี
สมมุติฐานวา  คณาจารยเปนผูมีวุฒิภาวะ  ผูบริหารเปนผูที่มีความชอบธรรมในสายตาของคณาจารย 
มีการส่ือสารสองทางระหวางผูบริหารและคณาจารย  ดวยวัตถุประสงครวมกันที่จะสรางความเปน
ปกแผน  และกาวหนาใหแกมหาวิทยาลัย 
 สภาคณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ มา  จนกระทั่งมีผลงาน
พอเปนท่ียอมรับ  แตก็มีบทบาทที่สําคัญรออยูเบ้ืองหนา  คือ  ชวยใหมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและ
เปนประชาธิปไตย 
 

******************** 
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14. ขอเสนอแนะของสภาคณาจารย 
เพื่อนําไปสูแผนพัฒนา 
มหาวิทยาลัย ระยะที่ ๖∗ 

 

 สภาคณาจารยไดมีหนังสือถึงทานอธิการบดี  เพ่ือเสนอแนะเก่ียวกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะที่ ๖  ดังนี้คือ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยกําลังจัดเตรียมแผนพัฒนาการศึกษา  ระยะที่  ๖  (พ.ศ. ๒๕๓๐ – 
๒๕๓๔)  อยูนั้น  สภาคณาจารยในฐานะตัวแทนของคณาจารย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ซ่ึงมีหนาที่
ประการหนึ่งคือ  เสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย  ตระหนักในความสําคัญ
ของการกําหนดนโยบายและมาตรการดําเนินการตามแผนฯ ดังกลาว  เพ่ือใหมหาวิทยาลัย
เจริญกาวหนาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  และตอบสนองตอความตองการดาน
อุดมศึกษาของประเทศชาติตามปณิธาน  เอกลักษณ  และศักยภาพของมหาวิทยาลัยอยางเต็มที่  จึง
มอบหมายใหคณะกรรมการประจําชุดตาง ๆ เสมอโครงที่มหาวิทยาลัยสมควรจัดทําในแผนฯ ระยะที่  
๖  ตอที่ประชุมสภาคณาจารยเพ่ือพิจารณาประกอบในการกําหนดเปนทิศทางของแผนฯ ดังกลาว
ตอไป  ซ่ึงหลังจากการประชุมพิจารณาเร่ืองนี้ถึง  ๓  คร้ังติดตอกันแลว  ที่ประชุมสภาคณาจารยไดมี
มติในการประชุม  คร้ังที่   ๔/๒๕๒๗  เมื่อวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ  ๒๕๒๗  ใหเสนอแนะวัตถุประสงค
และแนวดําเนินการของแผนพัฒนาการศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยระยะที่  ๖  ตอทานอธิการบดี  
เพ่ือพิจารณาตอไปดังน้ี 
 

๑. วัตถุประสงค  
  เพ่ือใหการวางแผนพัฒนาการศึกษาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสอดคลองกับสภาพ
และความตองการของชาติ  ในแผนพัฒนาระยะที่  ๖  ทั้งน้ี  โดยคํานึงถึงเอกลักษณของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยจํากัดรับ  มีการสอนหลายสาขาวิชา  และต้ังอยูในนครหลวง  
ประกอบกับศักยภาพท่ีมีบุคลากรผูทรงความรูและประสบการณ  มีทรัพยสินเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานนอกเหนือจากเงินงบประมาณแผนดิน  เพ่ือริเร่ิมและพัฒนาการศึกษาใหสนองความ
ตองการเฉพาะหนาของชาติ  ซ่ึงเปนประเทศกําลังขยายตัวทางอุตสาหกรรม  สมควรมีการวางพ้ืนฐาน  

                                                            
∗ สารสภาคณาจารย  ฉบับท่ี  ๔  ปท่ี  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๒๗ 
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เพ่ือใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมีเอกภาพอันจะเปนการเพ่ิมสมรรถภาพในการผลิตบัณฑิตการ
คนควาวิจัย  และการบริการ 
 

สังคมใหตรงกับความตองการของชาติ  และขณะเดียวกันเปนการสรางความพรอมที่มหาวิทยาลัยจะ
สามารถออกจากระบบราชการไดในอนาคต  จึงสมควรกําหนดวัตถุประสงคของแผนพัฒนาการศึกษา  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ระยะที่  ๖  ไวดังนี้ 
  ๑. จัดต้ังและขยายงานที่จําเปนตอการผลิตบัณฑิต  การคนควาวิจัย  การใหบริการ
ทางวิชาการ  ตลอดจนการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อใหมีประสิทธภาพและนําความรูที่
เหมาะสมไปตอบสนองความตองการของสังคมยิ่งขึ้น 
  ๒. ปรับปรุงคุณภาพและจริยธรรมของบุคลากร  เพ่ือนําไปสูการผลิตบัณฑิตที่มีความรู  
และคุณธรรม  สมกับลักษณะของผลิตผลจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เพ่ือไปรับใชสังคมไดดียิ่งขึ้น 
  ๓. สรางเสริมความสัมพันธระหวางบุคลากรกับนิสิต  เพ่ือใหมีการถายทอดความรู
ประสบการณ  และคุณภาพ  โดยอาศัยบรรยากาศที่เอ้ืออํานวยในมหาวิทยาลัยยิ่งขึ้น 
  ๔. สงเสริมงานดานสุขภาพพลานามัย  และการแกปญหาของสังคม  อันจะเปนผลสืบ
เนื่องมาจากการพัฒนาประเทศทางวัตถุ 
  ๕. วางพ้ืนฐานและปรับปรุงระบบบริหารและดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งดาน
วิชาการและธุรการ  เพ่ือใหมีประสิทธิภาพคุมคาเชิงเศรษฐกิจ   และสามารถอาศัยทรัพยากรเพ่ือ
นําไปสูความเปนอิสระของมหาวิทยาลัยจากระบบราชการในที่สุด 
 

๒. แนวดําเนินการ 
  เพ่ือสนองวัตถุประสงคดานตาง ๆ ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในแผนพัฒนาการศึกษา
ระยะที่  ๖  อันไดแก  ดานการผลิตบัณฑิต  ดานการวิจัยดานการบริหารทางวิชาการ  แกสังคม  ดาน
การทะนุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม  และดานการบริหาร  สภาคณาจารยขอเสนอแนะแนวดําเนินการดาน
ตาง ๆ ดังนี้ 
 

  ดานการผลิตบัณฑิต 
  ๑. สนับสนุนการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย  เพ่ือเสริมสรางเอกลักษณของมหาวิทยาลัย  
จํากัดรับ และลดความสูญเปลาอันเนื่องมาจากสภาพของนครหลวง 
  ๒. สนับสนุนการจัดกิจกรรมรวมกันของนิสิต  ในอันที่จะเสริมสรางวินัย  และคุณธรรม
ใหแกนิสิตมากยิ่งขึ้น 
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  ๓. ใหการปรึกษาและแนะแนวแกนิสิต  เพ่ือใหนิสิตรูจักแกปญหา  และมีความพรอมที่
จะออกไปปฏิบัติงานในอนาคต 
  ๔. จัดใหมีหนวยงานเพ่ิมทักษะทางเทคโนโลยี (Physical Plant) เพ่ือสงเสริมใหนิสิตมี
ทักษะทางภาคปฏิบัติเพ่ิมขึ้น 
  ๕. สงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตทางดานพลศึกษา  เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของสังคม 
  ๖. รวมมือกับหนวยงานอ่ืนของรัฐและเอกชน  เพ่ือทราบแนวทางในการผลิตบัณฑิตให
ตรงกับอุปสงคมากขึ้น 
 

  ดานการวิจัย 
  ๑. จัดใหมีหนวยงานบริการตางประเทศ  เพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพดานการวิจัยของ
นักวิชาการไทย  และใหบริการดานวิเทศสัมพันธ 
  ๒. ปรับปรุงขยายงานของศูนยเอกสารแหงประเทศไทย  เพ่ือใหเปนแหลงขอมูลที่
สมบูรณสําหรับการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับศาสตรทุกสาขา 
 

  ดานการบริหารทางวิชาการแกสังคม 
  ๑. จัด ใหมี สารานุ ก รมท รัพยากรของไทย   เ พ่ื อส ง เส ริมงานวิ จั ย เกี่ ย วกับ
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ  และเพ่ือเปนแหลงขอมูล-พ้ืนฐานสําหรับผูใฝศึกษาในทุกระดับ 
  ๒. จัดใหมีบริการดานสุขภาพและพลานามัย  เพ่ือสงเสริมคุณภาพประชากรของ
ประเทศ 
 

  ดานการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ๑. เสริมสรางจริยธรรมของบุคลากร  เพ่ือตอบสนองความตองการดานคุณธรรมใน
สังคมไทย  และเพ่ิมพูนคุณภาพของบัณฑิต 
  ๒. ใหการศึกษาอบรมและเผยแพรดานจริยธรรมแกสังคม  และสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมยิ่งขึ้น 
 

  ดานการบริหาร 
  ๑. ปรับปรุงกฏหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ   และแนวปฏิบัติดานการบริหารงานบุคคล
สรางเสริมจรรยาบรรณ  และความรับผิดชอบ  ความมีวินัย  และจริยธรรมแกบุคลากร  เพ่ือเอ้ืออํานวย
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ตอการปฏิบัติตามหลักการตาง ๆ เพ่ิมความคลองตัวในการดําเนินงานตามแผนและนําไปสูการออก
จากระบบราชการในท่ีสุด 
  ๒. ปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานทางวิชาการระดับคณะ  และภาควิชาใหมเพ่ือลด
ความซ้ําซอน  และขั้นตอนอันไมจําเปนรวมทั้งใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  ๓. วางมาตรการหารายไดแกมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น  เพ่ือนํามาใชสนับสนุนงานดานตาง 
ๆ ของมหาวิทยาลัย 
  ๔. วางมาตรการใชบริการและสาธารณูปโภคตาง ๆ รวมกัน  เพ่ือการประหยัดดวยกัน      
เพ่ือเพ่ิมบรรยากาศทางวิชาการ  และกิจกรรมรวม   ตลอดจนการปรึกษาหารือแลกเปล่ียน
ประสบการณ  และความสัมพันธอันดีระหวางอาจารยกับนิสิต  อีกทั้งเพ่ือความคลองตัวในการ
ประสานงานและการบริหารดวย 
 

  สภาคณาจารยฯ ตระหนักดีวา  การวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเปนภารกิจสําคัญซ่ึงทุก
ฝายในมหาวิทยาลัยควรมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ  ทั้งนี้  เพ่ือความเจริญกาวหนาของ
มหาวิทยาลัยและตอประเทศชาติในที่สุด  ขอเสนอแนะของสภาคณาจารยซ่ึงไดจัดทําขึ้นโดยเวลาอันส้ัน  
ยอมไมอาจคํานึงถึงประเด็นทั้งปวงเกี่ยวกับการวางแผนฯ ใหครบถวนได  ขอเสนอแนะดังกลาวอันเปน
ผลจากทัศนะของบรรดาผูเปนตัวแทนคณาจารยทั้งมวลของมหาวิทยาลัย  จึงเปนเพียงหลักการหนึ่ง
เทานั้นที่สภาคณาจารยเห็นวา  นาจะนํามหาวิทยาลัยไปสูความกาวหนาในอนาคตสมกับภารกิจของ
มหาวิทยาลัย  สําหรับรายละเอียดตาง ๆ ไดแนบมาพรอมหนังสือนี้ดวยแลว 
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ขอเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการ 
เร่ือง  ทิศทางของแผนพมันาการศึกษา  ระยะที่  ๖  ของมหาวทิยาลัย 

 
๑. จัดตั้งศูนยบริการตางประเทศ 
 เหตุผล 
  ความขาดแคลนขอมูลทางวิชาการใหม ๆ จากตางประเทศ  เปนส่ิงท่ีปฏิเสธไมไดในแวด
วงวิชาการของไทยในปจจุบัน  ศูนยบริการตางประเทศจะชวยแกไขจุดบกพรองนี้ไดเพราะจะเปนศูนยฯ          
ที่ใหบริการทางดานขอมูล  งานดานวิชาการ  งานวิจัย  และเทคโนโลยีใหม ๆ เปนแหลงที่จะให
นักวิชาการไทยไดมีโอกาสแลกเปล่ียนความรูความคิดกับผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ  ศูนยจะทํา
หนาที่ประสานงานติดตอกับผูเช่ียวชาญชาวตางประเทศในกรณีท่ีตองการ  เพ่ือชวยเหลืออาจารยที่มี
ปญหาในการจะไปศึกษายังตางประเทศ  ศูนยจะมีบริการแนะแนวการไปศึกษาตางประเทศดวย   และ
เนื่องจากการเรียบเรียงงานวิชาการเปนภาษาตางประเทศเปนส่ิงที่เปนปญหาไมนอย  ศูนยควรจะมี
แผนกแปลภาษาตางประเทศสําหรับชวยผูที่มีปญหาในดานนี้ดวย 
 

 แนวทางปฏิบัติ 
  ๑. จัดต้ังสถานีปลายทาง  รับติดตอกับศูนย  Dialogue ที่  Palo  Alto  ใน  California       
ซ่ึงเปนศูนยรวมขอมูลสากลที่สมบูรณที่สุดในโลก  และมีการปรับปรุงใหกาวหนาอยูตลอดเวลา  
จัดเตรียมบุคลากรเพ่ือทําหนาที่บริการขอขอมูลจาก Dialogue และแปลบทคัดยอของงานวิจัยใน
ประเทศเปนภาษาของ Dialogue สงไปเก็บรวบรวมไวในศูนยใหญที่  Palo  Alto  เขาทําเนียบเปน
ขอมูลสากล  ซ่ึงอาจเร็วกวาการสงพิมพในวารสาร  ดวยวิธีการนี้จุฬาฯ สามารถมีศูนยรวมขอมูลสากลที่
สมบูรณได  โดยใชทรัพยากรนอย 
  ๒. รวบรวมรายช่ือผูเช่ียวชาญสาขาตาง ๆ โดยออกแบบสอบถามจากนักวิชาการในแขนง
ตาง ๆ   ที่รูจัก  หรือท่ีนักวิชาการสาขาตาง ๆ ขอรองใหศูนยแสวงหา  และทําหนาที่ประสานงานติดตอ 
  ๓. รวบรวมอาจารยผูมีความรู  ความชํานาญ  และมีประสบการณพิเศษในการศึกษาใน
ตางประเทศ  เพ่ือใหขอมูลเกี่ยวกับการติดตอกับมหาวิทยาลัย  และหาทุน  จัดใหเวียนกันมาใหคําปรึกษา 
  ๔. จัดหาอาจารยผูมีความชํานาญดานภาษาตางประเทศไวชวยแนะแนวทางในการ
เขียนตนฉบับ (manuscript) และแปลภาษาตางประเทศใหกับนักวิจัยรุนใหม 
 



ขุมความคดิ 3 ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย 

 91

  เพ่ือเปนการประหยัดสถานที่  ศูนยนี้ควรอยูในสถาบันวิทยบริการ  การบริการของศูนยนี้
จะตองคิดคาบริการจากผูขอบริการ  และใหคาสมนาคุณกับอาจารยที่ชํานาญงานผูใหบริการในทุกดาน
ดวย 
 
๒. ปรับปรุงขยายงานของศูนยเอกสารแหงประเทศไทย 
 เหตุผล 
  เนื่องจากศูนยเอกสารแหงประเทศไทยในปจจุบันยังมิไดเปนแหลงขอมูลท่ีครอบคลุม
ครบถวน  ทุกสาขาวิชา  ควรที่จะไดขยายงานใหกวางออกไปไมจํากัดวงอยูเฉพาะดานใดดานหนึ่ง  
ทั้งนี้  เพ่ือจะไดเผยแพรความรูและใหบริการแกคนเปนจํานวนมากขึ้น  และเปนแหลงขอมูลของ
ประเทศไทยที่สมบูรณทั้ง  ๔  สาขา  คือ  มนุษยศาสตร  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตรกายภาพ  และ
วิทยาศาสตรชีวภาพ 
 

 แนวทางปฏิบัติ 
  ๑. ทําบัตรรายการชื่อเร่ืองของขอมูลที่ไดเคยรวบรวมไวในท่ีตาง ๆ มาแลว  เพ่ือผูที่
สนใจคนควาในเร่ืองใด  จะไดตรงมาที่ศูนยฯ กอน  เพ่ือคนวาจะพบรายละเอียดของขอมูลที่ตองการใน
ที่ใดบาง 
  ๒. คนควาหาขอมูลใหมที่ยังไมมี  และเก็บรวบรวมไวในลักษณะเปนรายละเอียดที่
สมบูรณ มิใชเปนแตเพียงบัตรช่ือเร่ืองแบบในขอ  ๑ 
  ๓. แลกเปลี่ยนรายชื่อเร่ืองของขอมูลที่มีกับหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

๓. จัดทําสารานุกรมทรัพยากรของไทย 
 เหตุผล 
  ประเทศไทยยังไมมีสารานุกรมที่รวบรวมความรูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติของประเทศมา
กอน  ถึงเวลาแลวที่ควรจะไดมีหนังสืออางอิงที่ใหรายละเอียดอยางสมบูรณเกี่ยวกับทรัพยากรที่มี
คุณคาตาง ๆ ของชาติ  โดยแผนพัฒนาระยะที่  ๖  ฝายวิจัยของจุฬาฯ ควรสงเสริมงานวิจัยเกี่ยวกับ
ทรัพยากรของชาติดวย  ทั้งนี้จุฬาฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถจะดําเนินการพรอมทุกดานอยูแลว 
 

 แนวทางปฏิบัติ 
  ๑. สํารวจเอกสารการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติของประเทศที่ได
ทําการศึกษามาแลว 
  ๒. ระดมกําลังทําการวิจัยเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติในทุกดาน 
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  ๓. เรียบเรียง  จัดหมวดหมู  แยกประเภทของเนื้อหาและเรียงลําดับตามแบบแผน
วิธีการนําเสนอของสารานุกรม 
 

๔. จัดศูนยเพิ่มทักษะทางเทคโนโลยี (Physical Plant) 
 เหตุผล 
  เพ่ือสงเสริมใหนิสิตมีทักษะในทางภาคปฏิบัติเพ่ิมขึ้น  และเพ่ือบริการตรวจแกเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร เคร่ืองอิเล็กทรอนิด  เคร่ืองยนตตาง ๆ ถาจุฬาฯ ต้ังหนวยนี้ขึ้นจะชวยบริการใหกับ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเอง  และยังจะสามารถใหบริการหนวยงานอื่น ๆ ดวย  จะเปนแหลงที่
อาจารยและนิสิตไดมีโอกาสทํางานวิจัยรวมกันเพ่ือคนควาประดิษฐเคร่ืองมือใชเองในประเทศ 
  

 แนวทางปฏิบัติ 
  ๑. รวบรวมบุคลากร  และหนวยงานประเภทน้ีท่ีกระจายอยูตามภาคหรือคณะฯ ตาง ๆ 
ที่พอจะนํามารวมกันได  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานดานนี้ใหดีขึ้น 
  ๒. วางแผนระยะยาว  เพ่ือใหหนวยงานนี้สามารถเลี้ยงตัวเองไดจากคาบริการและควร
คํานึงถึงการเพิ่มรายไดพิเศษเพ่ืออนุรักษบุคลากรผูชํานาญงานดวย 
 

  อนึ่ง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีหนวยงานหลายแหงที่นาจะไดพิจารณาใหนิสิตที่เรียน
ในสาขาที่เกี่ยวของใชเปนแหลงฝกปฏิบัติการได  เชน  ดานสหกรณ  โรงพิมพ  และศูนยหนังสือ  เปน
ตน 
 

๕. โครงการพัฒนาการพลศึกษา 
 เหตุผล 
  สุขภาพอนามัยท่ีดีของประชาชนเปนปจจัยหนึ่งที่จะชวยทําใหประเทศเจริญได  เพ่ือ
สงเสริมใหนิสิตของมหาวิทยาลัยมีสุขภาพพลานามัยดี  และเพ่ือพัฒนาการผลิตบัณฑิตโดยการสราง
อาชีพใหมใหกับนิสิต  สนองความตองการของสังคมที่กําลังเห็นความสําคัญของการกีฬามากขึ้น 
 

 แนวทางปฏิบัติ 
  เพ่ือเปนการสงเสริมพลานามัยของนิสิต  ควรขยายกิจการการเรียนการสอนดานพล
ศึกษา    ใหนิสิตมีความรูลึกซ้ึงและกวางขึ้น  โดยมีความรูทางวิทยาศาสตรพ้ืนฐานเพียงพอสามารถ
เปนผูที่จะนําวิทยาศาสตรดานพลศึกษาไปใชในทางสันทนาการไดดี  สามารถทําการคนควาวิเคราะห  
วิจัย  เกี่ยวกับการกีฬาได  สามารถใหความรูเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพพลานามัย  จัดส่ิงแวดลอมให
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เหมาะสมเพ่ือความมีสุขภาพดี  สามารถใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการกีฬาแกบุคคลภายนอกได  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนแหลงที่มีความพรอมทางดานการกีฬามากกวามหาวิทยาลัยอ่ืนอยูแลว  
นาจะมีการบุกเบิกเพ่ือความเปนผูนําในศาสตรดานนี้ได 
 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการกิจการอาจารย สภาคณาจารย 
เรื่อง  ทิศทางของแผนพฒันาการศึกษา ระยะที่  ๖  ของมหาวทิยาลัย 

 

 ๑. มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายหรือแนวทางเก่ียวกับการจัดสวัสดิการดานที่พักอาศัย
ของอาจารย  ในแผนงานการบริหารของมหาวิทยาลัยใหชัดเจนวา  จะมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นหรือไม  ในรูป
ใด 
 ๒. มหาวิทยาลัยควรนําเงินที่จะไปเพ่ิมใหกับสวัสดิการเงินกูเพ่ือเคหะสงเคราะหมาเปนทุน
ดําเนินการจัดสรางที่พักอาศัยตามโครงการที่เสนอมากกวา  (ถามหาวิทยาลัยยอมเสียสละที่ดินให
สราง)  เพราะเปนการแกปญหาเร่ืองที่พักอาศัย  และอ่ืน ๆ โดยสวนรวมมิใชเปนการชวยเหลือสวน
บุคคล         (ทั้งน้ี  มิไดหมายความวา  ใหลดหยอนเงินกู  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  แตใหคงเงินที่จะจัดสรร
ใหแตละป)           ซ่ึงมหาวิทยาลัยก็จะไดรับประโยชนจากการดําเนินการดังกลาวมากขึ้นดวย 
 ๓. การจัดลําดับความสําคัญของผูมี สิทธิ เขาพักอาศัยตามโครงการดังกลาว  (ถา
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการ) ควรพิจารณาจากหนาที่ความรับผิดชอบที่มีตองานของมหาวิทยาลัยเปน
หลักดวย  เชน  อาจารยฝายกิจการนิสิตของคณะตาง ๆ อาจารยที่ปรึกษาชมรม  เปนตน  ทั้งนี้เพ่ือลด
ความคลองตัวในการประสานงานอยางแทจริง  และยังเอ้ือตอการบริหารของมหาวิทยาลัยดวย  นั่นคือ  
การกําหนดสิทธิผูอาศัยตามตําแหนงหนาที่ มิใชเปนสิทธิสวนบุคคล 
 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการกิจการนิสิต  สภาคณาจารย 
เร่ือง   ทิศทางของแผนพฒันาการศึกษา  ระยะที่  ๖  ของมหาวทิยาลัย 

 

หลัก  เปนที่ยอมรับกันแลววา  เมื่อนิสิตเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย  นิสิตยอมตองการที่จะไดวิชา
ความรู  เพ่ือนําไปใชในการประกอบอาชีพตอไปในอนาคต  แตปญหาที่เคยถามกันอยูเสมอก็คือ  นิสิต
ไดความรูจากการเรียน  การสอน  ในมหาวิทยาลัยเต็มที่เพียงใด  เพียงพอหรือไมที่จะนําไปใชในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต  นิสิตเองไดอุทิศเวลาใหแกการเรียนเต็มท่ีหรือไมมหาวิทยาลัยไดใหความรู
อ่ืน ๆ นอกเหนือไปจากความรูทางดานวิชาการตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแกนิสิตเพียงใด  เพ่ือ
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ที่วาเมื่อจบการศึกษาไปแลว  พวกเขาจะไดเปนบัณฑิตที่ดี  มีความรู  ความสามารถ  มีคุณธรรมและมี
สวนจะไปชวยสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 เหตุผล ปจจุบันนี้ปญหาเร่ืองการคมนาคมเปนปญหาซึ่งกอใหเกิดความสูญเปลาทาง
เศรษฐกิจและมีผลกระทบอยางมากถึงดานการปฏิบัติงานของอาจารย  และทางดานการเรียนของตัว
นิสิตเองอยางหลีกเล่ียงไมได  มหาวิทยาลัยเองไดตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นวามีมากนอยเพียงใด
หรือไม                  มีมาตรการท่ีจะแกไขปญหาหรือบรรเทาความสูญเสียที่เกิดขึ้นวามีมากนอย
เพียงใดหรือไม  มีมาตรการที่จะแกไขปญหาหรือบรรเทาความสูญเสียที่เกิดขึ้นใหนอยลงอยางไร  
เพื่อที่จะทําใหทรัพยากรอันมีคายิ่งของชาติ  คือ  ตัวอาจารยผูสอนเอง  และนิสิตของมหาวิทยาลัยได
ใชเวลารวมทั้งความรูความสามารถใหไดผลอยางเต็มที่ 
  

 แนวทางปฏิบัติ เพ่ือใหไดผลตามที่ มุงหวัง  คณะกรรมการกิจการนิสิตเห็นควรใหเ ร่ิม
ดําเนินการเพื่อบรรจุไวในแผนฯ  ระยะที่  ๖  ของมหาวิทยาลัยดังตอไปนี้ 
  ก) จัดหาสถานที่ พักอาศัย  อาจเปนในลักษณะของหอพักสําหรับอาจารยใน
มหาวิทยาลัย และสําหรับนิสิตใหมีมากขึ้นกวาที่เปนอยูในปจจุบัน  ท้ังนี้  โดยมุงหวังจะนําเอาความ
สูญเปลาของเวลาท่ีใชไปในการเดินทางมาใชเพ่ือผลความกาวหนาทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  ข) เมื่อ จํานวนของอาจารยและนิสิตที่มี โอกาสมาอยู ใกล ชิดกันเ พ่ิมมากขึ้น  
ความสัมพันธระหวางกันก็นาที่จะเกิดขึ้นมากกวาท่ีเปนอยูในปจจุบันมาก  บรรยากาศทางวิชาการก็
งายขึ้นที่จะจัดใหมี  อาจารยมีโอกาสที่จะชวยเหลือนิสิตทางดานวิชาการมากยิ่งขึ้น  อาจจะเปนในรูป
ของการชวยเหลือนอกหองเรียน  ในปญหาทางดานวิชาการตาง ๆ หรือทางดานใหคําปรึกษาแกนิสิต  
ใหความรูทางดานอ่ืน ๆ ตลอดจนใหประสบการณตาง ๆ ที่ตนเองเคยประสบมาแกนิสิตได 
  ค) นิสิตเมื่อเขามาอยูหอพักยอมมิใชเพ่ือมากิน  และอาศัยนอนเทานั้น  ดังนั้น  ในชวง
ระยะนี้จึงนาจะมีวิธีที่จะชวยใหนิสิตไดรับผลประโยชนมากที่สุด  จะตองหาวิธีฝกใหนิสิตไดรูจักการใช
ชีวิตรวมกัน  ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ผูที่ไมตองการทํากิจกรรมรวมกับคนอื่น  ไมควรจะไดรับอนุญาต
ใหเขามาพํานักในหอเปนอันขาด ดังน้ัน  จึงเปนนโยบายสําคัญที่ทางหอจะตองจัดกิจกรรมที่จัดทํา
รวมกันระหวางผูที่อยูอาศัย  อาจเปนในรูปของกลุมวิชาการ กีฬา การแสดงตาง ๆ การออก
หนังสือพิมพ  การจัดทัศนศึกษา  การจัดอภิปราย  โดยมีวิทยากรจากภายนอกที่เชิญมาจากอาจารยที่
พักในหอ  และจากนิสิตในหอเอง  ทั้งนี้ใหการดําเนินงานตาง ๆ เหลานี้อยูภายใตการรับผิดชอบรวมกัน
ของฝายบริหารหอพัก  อาจารยที่พักอยูในหอ  และนิสิตเอง  ผลที่จะไดก็คือ  นิสิตจะสามารถฝกการ
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ทํางานรวมกันเปนหมูคณะ  รูจักตัดสินใจแกไขปญหาตาง ๆ โดยมีบุคคลที่สามารถจะใหคําปรึกษาได
อยางถูกตองอยูตลอดเวลา  ทั้งนี้  จะตองคํานึงถึงอยูเสมอวา  การเรียนและกิจกรรมตาง ๆ  เปนส่ิงที่
จําเปนแกนิสิต  และนิสิตควรจะไดรับการฝกฝนดานนี้ดวยทุกคน 
  ง) การใหการศึกษาทางดานจริยธรรมและการอบรมจิตใจ  เมื่อนิสิตมาอยูรวมกันทาง
ฝายคณะผูบริหารหอก็สามารถจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือการน้ีโดยเฉพาะขึ้นไดตามความเหมาะสม  ผลที่
ไดก็จะเกิดแกทุกฝาย  ทั้งนี้  อาจจะโดยการใชสถานท่ีที่ทางมหาวิทยาลัยมีอยูแลว  คือ  ธรรมสถาน  
เปนศูนยกลางก็ได  ทั้งนี้  ตามแตจะตกลงกันในแตละฝายท่ีเกี่ยวของ 
  จ) ชวยเหลือเปนตัวกลางใหนิสิตไดมีโอกาสแสดงความรู  ความสามารถเฉพาะใน
สาขาวิชาของตนตอผูอ่ืน  ทั้งนี้  โดยความรวมมือของอาจารยอยางใกลชิด  เพ่ือเปนการเตรียมตัวจะ
ปฏิบัติงานในอนาคตตอไปสําหรับนิสิตเอง 
 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการกิจการบริหารมหาวทิยาลัย สภาคณาจารย 
เร่ือง  ทิศทางของแผนพฒันาการศึกษาระยะที ่ ๖  ของมหาวทิยาลัย 

 
 ๑. ควรบรรจุหลักการและมาตรการอนุวัติตาง ๆ เพ่ือเตรียมเริ่มตนนํามหาวิทยาลัยออกจาก
ระบบราชการไวในแผนดังกลาว 
 

 ๒. หลักการ ศึกษาและนํามาตรการเพ่ือทําให จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   ซึ่งเปน
มหาวิทยาลัยจํากัดรับในนครหลวง  มีความคลองตัวและประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตแสวงหา
ความรูใหม  ตลอดจนใหบริการทางวิชาการแกสังคมและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมาใชโดยคํานึงถึง
การปรับปรุงลักษณะของมหาวิทยาลัย   ความตองการที่ เปล่ียนไปในสังคมโดยเฉพาะดาน
ตลาดแรงงาน  และความจําเปนในการพัฒนาประเทศ  มากกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน 
 

 ๓. เหตุผล ก. ในปจจุบันมหาวิทยาลัยเปนสวนราชการ  ตองอยูใตกฏเกณฑและ
ระเบียบขอบังคับของทางราชการ  ไมกอใหเกิดความคลองตัวในการใชทรัพยากรใหเปนประโยชน
อยางเต็มที่     ขวัญ  กําลังใจ  และรายไดของบุคลากรถูกจํากัดเชนเดียวกับราชการอื่นทําใหบุคลากร
ไมไดใชศักยภาพของตนเต็มท่ี  เกิดความเฉื่อยชาไมเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
    ข. ความชินชาตอระบบราชการและสภาพที่เปนอยู  อันเปนผลสืบเนื่องมา
นานจากการเปนสวนราชการ  ทําใหขาดความกระตือรือรนท่ีจะปรับปรุงเพ่ือแขงขันกับมหาวิทยาลัย
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ใหม ๆ บุคลากรมีทัศนคติยึดมั่นในกรอบของหนวยงานท่ีตนประจํา  มีการลงทุนเหนือกวาผลผลิตที่
ไดรับ              มีหนวยงานซํ้าซอน  การใชทรัพยากรเปนไปอยางไมประหยัด  ซ่ึงหากแกไขปรับปรุง  
โดยทําใหมีเอกภาพยิ่งขึ้น  จะเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  ลดความสูญเปลาลงทําใหการ
ลงทุนคุมคากวาขณะนี้ 
 ๔. แนวทางปฏิบัติ เ พ่ืออนุ วั ติตามหลักการขางตน   คณะกรรมการกิจการบริหาร
มหาวิทยาลัยเห็นควรดําเนินการเหลานี้โดยบรรจุไวในแผนฯ ระยะท่ี  ๖  ของมหาวิทยาลัย 
  ก. ปรับปรุงระเบียบบริหารงานบุคคล  สรางเสริมทัศนคติ  และแนวปฏิบัติดาน
จริยธรรมใหแกบุคลากร  เพ่ือเอ้ืออํานวยตอและนําไปสูการออกจากระบบราชการในท่ีสุด 
  ข. ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบขอบังคับเพ่ือวางพ้ืนฐานอันจะเปนการเอื้ออํานวยตอ
การอนุวัติตามหลักการและมาตรการตาง ๆ เพ่ิมความคลองตัวในการดําเนินงานตามแผนฯ 
  ค. วางมาตรการหารายไดเพ่ิมเติมอยางจริงจังจากแหงอ่ืน ๆ เชน จากการใหบริการ
ทางวิชาการ  และเพ่ิมพูนรายไดจากแหลงพาณิชยของมหาวิทยาลัย 
  ง. วางมาตรการใชบริการและสาธารณูปโภคตาง ๆ รวมกัน  เชน  การรักษาความ
สะอาด  โทรศัพท  การรักษาความปลอดภัยของบริเวณมหาวิทยาลัย 
  จ. ปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานทางวิชาการระดับคณะและภาควิชาใหม  เพ่ือลด
ความซํ้าซอนทั้งภายในมหาวิทยาลัยเอง  และลดขั้นตอนอันไมจําเปนในสวนที่เกี่ยวกับภายนอก
มหาวิทยาลัย รวมทั้งใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  ฉ. สรางเสริมพ้ืนฐานรองรับเอกลักษณของมหาวิทยาลัยจํากัดรับในนครหลวงและ
รองรับนโยบายการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยสงเสรอมการใชชีว
ติในมหาวิทยาลัยใหสัมผัสกับวิชาการและคณาจารยไดมากขึ้น  รวมทั้งลดภาระคาใชจายตาง ๆ                          
อันเนื่องมาจากสภาพของนครหลวง 
  ช. อาศัยความรวมมือจากหนวยงานอ่ืนของรัฐและภาคเอกชน  เพ่ือทราบความ
ตองการสําหรับนํามาเปนแนวทางในการผลิตบัณฑิตใหตรงกับอุปสงคของราชการ  รัฐวิสาหกิจและ
เอกชนยิ่งขึ้น 
 

============================= 
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15. บทบาทและการดําเนินงานของสภาคณาจารย 
 

(จาก ขุมความคิด มิถุนายน 2529) 
 

  ตามมติท่ีประชุมสภาคณาจารย  คร้ังที่  ๑๕/๒๕๒๗  เมื่อวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๒๗  
แตงต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจดังมีรายช่ือขางทายนี้  เพ่ือทําการศึกษาและพิจารณาปญหาตาง ๆ อัน
เกี่ยวกับบทบาทและการดําเนินงานของสภาคณาจารย  เสนอตอที่ประชุมสภาคณาจารยพิจารณาตอไป
นั้น 
  คณะกรรมการเฉพาะกิจไดดําเนินการแลว  มีมติใหเสนอความเห็นเกี่ยวกับบทบาทและ
การดําเนินงานของสภาคณาจารย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  โดยแยกเปนปญหาภายในของสภา  
และปญหาภายนอกของสภา  ดังน้ี 
 

ก. ปญหาภายในของสภาคณาจารย 
  ๑. อํานาจหนาที่ 
   สภาคณาจารยตองทําหนาที่ซ่ึงกําหนดไวในขอบังคับจัดต้ังสภาคณาจารยใหครบถวน  
เชน  เร่ืองการเสนอแนะเชิงประเมินผล  และจรรยาบรรณ  เปนตน   สวนงานอื่นที่สภาคณาจารย
สมควรริเร่ิมอยางจริงจัง  ไดแก  การเปนแหลงพัฒนาอาจารยดานบริหาร  การแสดงบทบาท  เกี่ยวกับ
การรับเร่ืองราวรองทุกขในมหาวิทยาลัย  และการมีบทบาทรวมกล่ันกรองเร่ืองสําคัญบางอยางกอน
เสนอสภามหาวิทยาลัย  เชน  งบประมาณเงินผลประโยชน 
 

  ๒. จํานวนและคุณสมบัติสมาชิก 
   ๒.๑ จํานวนสมาชิกเชนที่มีอยูเหมาะสมแลว  แตควรเนนความเขาใจบทบาทหนาที่     
ความพรอมและความสนใจในการปฏิบัติหนาท่ีใหมากขึ้น  ควรมีคูมือหรือแนวปฏิบัติเพ่ือชวยเร่ืองนี้ดวย 
   ๒.๒ ควรใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนสมาชิกสภาคณาจารยไดดวย 
 

  ๓. วาระของสมาชิก 
   วาระของสมาชิกควรเทากับวาระของอธิการบดี  คือ  ๔  ป  โดยเลือกต้ังเหล่ือมกันทุก  ๒ ป 
 

  ๔. การประชุม 
   ๔.๑ ไมควรลดองคประชุมลง  แตควรกําหนดวัน  เวลาประชุมของสภา  และ
เผยแพรอยางกวางขวางเพ่ือใหผูต้ังใจมาเปนสมาชิกทราบ  เวลานัดประชุมควรเร็วขึ้นอีกคร่ึงชั่วโมง  
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และควรบันทึกการเขา-การขาดประชุม   เพื ่อแจงใหเจ าตัวทราบเปนระยะรวมทั้งแจงไปยัง
ผูบังคับบัญชา  และเผยแพรทางสารสภาคณาจารยดวย 
   ๔.๒ ควรนําวิธีแปรญัตติมาใชในคณะกรรมการประจํา  โดยเรื่องใดจะใชวิธีนี้ให
เปนมติของที่ประชุมสภา  เพ่ือไมใหเสียเวลาอภิปรายในที่ประชุมนานเกินไป 
   ๔.๓ ควรเสนอเอกสารประกอบเรื ่องซึ ่งตองพิจารณาในลักษณะที ่ช วยใหเห็น
ประเด็น  และพิจารณาลงมติไดงายเพ่ือประหยัดเวลาที่ใชในการประชุม 
 

  ๕. กรรมการบริหารประจําสภาและกรรมการประจําชุดตาง ๆ ของสภา 
   ๕.๑ ควรพิจารณาขยายวาระการทํางานของคณะกรรมการประจําใหสอดคลองกับ  
๓  เนื่องจากวาระการทํางานของกรรมการประจําเพียง  ๑  ป  ส้ันไปทํางานไดนอย  และเมื่อเปลี่ยน
ตามวาระก็ทําใหทํางานไมตอเนื่อง 
   ๕.๒ ควรมีเอกสารของคณะกรรมการประจําเก็บไวเปนหลักฐาน  ที่สํานักงานสภา
คณาจารยอยางครบถวน  เพ่ือการติดตามและสานตองาน 
   ๕.๓ ควรใหเร่ืองซ่ึงที่ประชุมสภาพิจารณามีลักษณะกระชับและชัดเจน  เพื่อชวยใน
การอภิปรายและลงมติ  โดยใหมีรูปแบบที่ใชตรงกันในการเสนอเรื่องเพื่อใชสําหรับคณะกรรมการ
ประจํา 
   ๕.๔ กรรมการบริหารประจําสภาควรมีสวนอยางจริงจังในการกําหนดวาระการ
ประชุมใหเปนที่นาสนใจแกสมาชิก  และชวยตรวจสอบเรื่องที่จะเสนอ  เพื่อใหเรื่องที่เขาประชุม
สภามีคุณภาพ  และควรชวยชี้แจงสมาชิกในการประชุมสภาดวย 
   ๕.๕ ควรมีรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสภาเปนหลักฐาน
ทางการไว  เพ่ือประโยชนในการอางอิง 
   ๕.๖ ควรมีแผนการปฏิบัติงานลวงหนาอยางเปนระบบ  เชน  ปฏิทินการทํางาน  
และขณะเดียวกันฉับไวที่จะตอบสนองตอปญหาเฉพาะหนาดวย 
 

  ๖. ประธาน  รองประธาน  และเลขาธิการ 
   ๖.๑ วาระประธาน  ๑  ป  ส้ันไป  ควรใหสอดคลองกับ  ๓ 
   ๖.๒ ควรใหรองประธานมีบทบาทชัดเจน   และไดร ับการยอมรับจากทั ้งทาง
มหาวิทยาลัยและภายนอกมากขึ้น 
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  ๗. สํานักงานสภา  และเจาหนาที่ 
   ๗.๑ ควรเนนความสําคัญของสํานักงานและเจาหนาที่ในการสนับสนุนงานของสภา
ใหมีประสิทธิภาพ  และหาทางพัฒนาสํานักงานและเจาหนาที่ 
   ๗.๒ ควรพิจารณาสถานะของสํานักงานวา  ควรเปนอยางปจจุบัน  หรือทําใหเปน
ทางการโดยแบงสวนราชการใหถูกตอง 
   ๗.๓ ควรพัฒนางานดานขอมูลและเอกสารตาง ๆ ใหพรอม  และสมาชิกสามารถใช
ประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   ๗.๔ ควรขออัตรากําลังเพ่ิมเพ่ือชวยงานดานขอมูลและเอกสาร 
   ๗.๕ ควรมีอุปกรณที่จําเปนเพ่ิมขึ้นเพ่ือประสิทธิภาพในการทํางาน  เชน  เครื่องถาย
เอกสาร 
   ๗.๖ ควรมีวิธีการจัดทํางบประมาณของสภาคณาจารยที่เปนระบบและตอเนื่องโดย
ใหเลขาธิการเปนผูรับผิดชอบจัดทําเสนอตอคณะกรรมการบริหารประจําสภากลั่นกรอง  และที่
ประชุมสภาคณาจารยพิจารณา 
   อนึ่ง คณะกรรมการเฉพาะกิจขอตั้งขอสังเกตวา  การพิจารณาความดีความชอบ
เจาหนาที่ของสํานักงานสภาโดยกองบริการการศึกษา  เปนผลเสียตอขวัญ  กําลังใจ  ความรูสึก
ผูกพันกับสภา  และความกาวหนาของเจาหนาที่ 
 

ข. ปญหาภายนอก 
  ๑. ความสัมพันธกับคณาจารย 
   ๑.๑ ควรเนนบทบาทสมาชิกในการติดตอรับฟงความคิดเห็นและเปนตัวแทนของ
คณาจารย  เพ่ือใหสภาสามารถตอบสนองไดทันทวงที 
   ๑.๒ ควรเผยแพรมติและกิจกรรมของสภาอยางสม่ําเสมอกวางขวางพอเพียงและ
ทันเหตุการณ  โดยใชสารสภาคณาจารยเปนสื่อหลัก  และอาศัยจุฬาสัมพันธรวมทั้งวิทยุจุฬาฯ เปน
คร้ังคราวดวย 
   ๑.๓ ควรสํารวจความตองการและทัศนะของคณาจารยเปนระยะ  โดยอาจผานทาง
สารสภาคณาจารย  หรือใชแบบสอบถามโดยตรงเปนคร้ังคราว 
   ๑.๔ ควรหาทางใหคณาจารยเขารวมในกิจกรรมของสภาคณาจารย  เชน  เชิญ
มารวมฟงการพิจารณาหรือใหขอมูลในเร่ืองที่สําคัญหรือเปนประโยชน 
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  ๒. ความสัมพันธกับอธิการบดี 
   ๒.๑ ควรศึกษาผลกระทบของการมีที่ปรึกษาของอธิการบดีและการที่มหาวิทยาลัย
ต้ังคณะกรรมการตาง ๆ ซ่ึงเปนการซํ้าซอนกับหนาที่ของสภาคณาจารย 
   ๒.๒ สภาตองพยายามทําตนใหเปนประโยชน  โดยวางแผนงานอยางจริงจังเพื่อ
สามารถเสนอความเห็นลวงหนาไดโดยไมตองรอการปรึกษา  ไมควรเปนฝายรอรับปญหาอยาง
เดียว 
 
  ๓. ความสัมพันธกับสภามหาวิทยาลัย 
   ๓.๑ ควรเปดโอกาสใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนสมาชิกสภาคณาจารยได 
   ๓.๒ สําน ักงานสภาคณาจารย ควรช วยเป นสื ่อกลางระหว างกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย  กับคณาจารยและกับมหาวิทยาลัยดวย  เชน  โดยผานสาร
สภาคณาจารย  โดยชวยเหลือดานขอมูลที่จําเปนตอการทําหนาที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
   ๓.๓ ควรมีการติดตอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผูแทนคณาจารยตอไป  แตขยายใหประธานจากคณะกรรมการประจําชุดตาง ๆ เขารวม
ดวย  หรือใหเปนการพบกับคณะกรรมการบริหารประจําสภา 
 

  ๔. ความสัมพันธกับหนวยงานอ่ืนในมหาวิทยาลัย 
   สวนใหญสภาตองขอความรวมมือหรือบริการจากหนวยงานอื่น  ดังนั้น  หากมีเรื่องใด
ที่จะชวยเสนอความคิดซ่ึงเปนประโยชนตอหนวยงานเหลานี้ก็สมควรดําเนินการ 
 

  ๕. ความสัมพันธกับหนวยงานอ่ืนภายนอกมหาวิทยาลัย 
   การติดตอกับที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  ควรยึดหลัก
รวมมือกันในเร่ืองท่ีเปนประโยชนรวมกัน  และไมเสียประโยชนของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

********************* 
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รายชื่อคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
  ๑. ผูชวยศาสตราจารย  ประณต   นันทิยะกุล ประธาน 
  ๒. ผูชวยศาสตราจารย  โกวิท  แยมโอฐ กรรมการ 
  ๓. รองศาสตราจารย นายแพทยชัยเวช   นุชประยูร กรรมการ 
  ๔. รองศาสตราจารย  ประพัฒน   ลักษณพิสุทธ์ิ กรรมการ 
  ๕. ผูชวยศาสตราจารย  ผาน  บาลโพธิ์ กรรมการ 
  ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรชัย   พัชรินทรตนะกุล กรรมการ 
  ๗. รองศาสตราจารย  วีรวรรณ   พูลพิพัฒน กรรมการ 
  ๘. ผูชวยศาสตราจารย  ลลิตา   หมอพริ้ง กรรมการ 
  ๙. ผูชวยศาสตราจารย  ดํารง   ธรรมารักษ กรรมการและเลขานุการ 

 
********************** 

 

 
 

  การสัมมนาสภาคณาจารย 29-31 มีนาคม 2550 
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16. ความคิดเห็นของสมาชิกตอสภาคณาจารย∗ 
 
 ขอเขียนนี้เปนบทสรุปความคิดเห็นตาง ๆ ที่ทาง บก. สํารวจจากสมาชิกสภา
คณาจารย  โดยคําถามท่ีทาง บก. ถาม มีประเด็นสําคัญอยู ๕ ประเด็น ดังน้ี 
 ๑. ในการเขามาเปนสมาชิกสภาคณาจารย ทานมุงหวังจะไดอะไรและ/หรือทําอะไร 
 ๒. เมื่อทานเปนสมาชิกสภาคณาจารยแลว ทานรูสึกวาทานไดรับประสบการณอะไร 
 ๓. ทานมีความเห็นอยางไรตอคํากลาวที่วา สภาคณาจารยมีบทบาทไมคอยมากนัก 
 ๔. ทานเห็นวาสภาคณาจารยควรพัฒนาบทบาทของตนเองไปในทางใด 
 ๕. ทานมีขอคิดเห็นอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการเปนสมาชิกและเกี่ยวกับสภาที่ทานตองการ

ถายทอดใหอาจารยทั่วไปไดทราบอยางไร 
 อนึ่ง คําถามดังกลาวไดมีการจําแนกคําตอบ ตามจํานวนสมัยที่สมาชิกเปนสมาชิก 
 
 บทสรุปจากประเด็นที่ ๑ 
 สมาชิกสวนใหญเห็นวา  การเขาเปนสมาชิกสภาเพ่ือเรียนรูความเปนไปใน
มหาวิทยาลัย เปนตนวา รับทราบความเปนไปในการบริหาร ทราบขอมูลตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนเพื่อเสนอแนะส่ิงที่อาจจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยท้ังในแงของวิชาการและบริหาร 
นอกจากนี้ การเปนสมาชิกจะทําใหรู จักกับคณาจารยหลายคณะ และทราบความคิดเห็นจาก
คณาจารยจากหลาย ๆ คณะเกี่ยวกับกิจการตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยดําเนินการอยู โดยทั่วไปประเด็นที่ 
๑ นี้ ไมมีความแตกตางกันระหวางสมาชิกสมัยเดียวกับสมาชิกมากกวา ๑ สมัยขึ้นไป 
 
 บทสรุปจากประเด็นที่ ๒ 
 สําหรับประสบการณของสมาชิกที่ไดรับจากการเปนสมาชิกสภานั้น โดยทั่วไปตอบวา
ไดทราบกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเร็วขึ้น ตลอดจนรูขาวของมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น และมีความรู
เพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนการศึกษางานของมหาวิทยาลัยวามีขั้นตอนอยางไร 
 สําหรับสมาชิกที่เปนสมาชิกมากสมัยนั้น จะรูจักวิธีแกปญหา อุปสรรคทั่ว ๆ ไปของ
มหาวิทยาลัยมากขึ้น และมีแนวโนมที่จะมีประสบการณในการประชุมท่ีมีระบบ ระเบียบ แบบแผน ที่ดีขึ้น 
 
                                                            
∗ สารสภาคณาจารย  ฉบับท่ี  ๕  ปท่ี  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๒๙ 
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 บทสรุปจากประเด็นที่ ๓ 
 สมาชิกออกความเห็นโดยทั่วไปวา  สภาคณาจารยมีบทบาทไมคอยมากนัก                  
ทั้งนี้  เพราะสภาคณาจารยทําหนาที่เพียงท่ีปรึกษา ทานอธิการเรียกไดวามีอํานาจหนาที่และบทบาท
จํากัดมากไปอยางไรก็ตาม  สมาชิกท่ีทําหนาที่มาหลายสมัยมีความเห็นเพ่ิมเติมวา แมวาสภาจะมี
อํานาจหนาที่และบทบาทจํากัด เทาที่ผานมาสภาคณาจารยก็มีบทบาทสําคัญในการบริหารของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพราะการดําเนินงานสวนสําคัญ ๆ หลายเรื่องมาจากขอเสนอของสภาคณาจารย 
สมาชิกสรุปวาบทบาทของสภาจึงนาจะขึ้นอยูกับสมาชิกแตละสมัย วาเปนที่ยอมรับจากฝายบริหาร
มากนอยเพียงใด 
  
 บทสรุปจากประเด็นที่ ๔ 
 สมาชิกเห็นวา กอนที่สภาจะพัฒนาบทบาทของตน สภาควรจะหาทางดึงคนดีเขา
สภามากขึ้น โดยการกระตุนใหอาจารยจุฬาฯ เราสนใจสภามากขึ้น การพัฒนาบทบาทของสมาชิกนั้น
มีขอเสนอใหปรับบทบาทของสภาใหมีความสําคัญรองจากสภามหาวิทยาลัย หรือมีบทบาทมากขึ้นตอ
สภามหาวิทยาลัย สําหรับประเด็นที่เพ่ิงกลาวไปนั้น สมาชิกท่ีอยูมากกวา ๒ สมัย เห็นวาสภาควรจะ
พัฒนาไปสูจุดที่มีองคประกอบสมบูรณกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 
 
 บทสรุปจากประเด็นที่ ๕ 
 สมาชิกโดยท่ัวไปมีความตองการใหอาจารยสวนมากของจุฬาฯ สนใจงานของสภา
มากกวาที่เปนอยู โดยอยากใหอาจารยสมัครเปนสมาชิกสภามากขึ้น โดยเสนอวา การเปนสมาชิกสภา
นั้นไดมากกวาเสีย ทําใหหูตากวางขึ้น ทั้งนี้ เพราะทราบความเปนไปของมหาวิทยาลัยไดรวดเร็วและ
มากมายกวาอาจารยที่ไมไดเปนสมาชิก อยางไรก็ตาม สมาชิกจํานวนไมนอยคิดวาท่ีอาจารยสวนใหญ
ไมสนใจงานของสภาก็เน่ืองมาจากไมรูวาเปนแลวจะทําอะไรที่เปนประโยชนไดบาง เปนแลวจะไดอะไร 
สมาชิกจึงเสนอใหสภามีการออกขาวงานของสภาเสนอตอสมาชิกสัปดาหละคร้ัง 
 

==================== 
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17. บทบาทของสภาคณาจารย : 
อดีตและอนาคต∗ 

 
รศ.ดร. สุจิต   บุญบงการ 

 
 แมวาผูเขียนจะพนหนาที่จากสภาคณาจารยหลายปแลว  แตก็ไดติดตามบทบาท 
ความเคล่ือนไหวของสภาคณาจารยมาโดยตลอด  และมีความต้ังใจอยูเสมอวา  จะหาโอกาสแสดง
ความคิดเห็นในฐานะที่เคยมีประสบการณ เพ่ือหาแนวทางใหสภาคณาจารยเปนสถาบันที่มีบทบาทใน
การพัฒนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดอยางเต็มที่ 
 เทาที่ผานมาสภาคณาจารยไดมีบทบาทอยางมากในการเสนอแนะแนวทางแกไข
ปญหาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งบทบาทตาง ๆ อาจแบงไดกวาง ๆ ดังนี้ 
 บทบาทในฐานะที่ปรึกษา  คือ บทบาทซึ่งใหขอเสนอแนะในการพิจารณาปรับปรุง  
แกไขเร่ืองที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงการบริหารงานวิชาการ  กิจการนิสิตและกิจการอ่ืน ๆ ของ
มหาวิทยาลัย  บทบาทนี้ดูจะเปนบทบาทหลักของสภาคณาจารยที่ไดกระทํามาเปนสวนใหญต้ังแต
อดีตจนถึงปจจุบัน  และบทบาทนี้เปนบทบาทซึ่งทางมหาวิทยาลัยไดกําหนดไวอยางเปนทางการ 
 บทบาทในฐานะตัวแทนกลุมผลประโยชน  บทบาทน้ีถือเปนตัวแทนในการดูแล
ผลประโยชนของอาจารย  เปนผูที่ตอสูเพ่ือสถานภาพ  เกียรติภูมิ  ความตองการและผลประโยชนของ
คณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย  สภาคณาจารยไดทําหนาที่ในบทบาทนี้ไมนอยกวาบทบาท
ในฐานะที่ปรึกษาและเปนสิ่งที่อาจารยจํานวนไมนอยคาดหวัง  รวมท้ังเปนชองทางที่สําคัญทางหนึ่งซ่ึง
บรรดาคณาจารยที่เดือดรอน  ไดรับความไมเปนธรรม  หรือที่เห็นวาสถานภาพของตนต่ําตอยกวาที่
ควรจะเปนไดใชในการตอสู  และอาจกลาวไดวาสภาคณาจารยไดรับผลสําเร็จไมนอยในเร่ืองบทบาท
ดานนี้ 
 บทบาทตอไปคือ  การประนีประนอมขอขัดแยงในกรณีท่ีเกิดการขัดแยงขึ้นใน
หนวยงานของมหาวิทยาลัย  เชน  ระหวางนิสิตกับฝายบริหาร  หรือระหวางนิสิตตางคณะกัน  สภา
คณาจารยก็ไดมีบทบาทเสนอแนะแนวทางแกไขขอขัดแยง หรือเขาไปมีสวนในการระงับขอขัดแยงนั้น
ดวย 

                                                            
∗ ขุมความคิด มิถุนายน 2529 
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 บทบาทอีกประการหน่ึงคือ  เปนกลุมผลักดันใหมหาวิทยาลัยหรือรัฐบาลดําเนินการ
เร่ืองตาง ๆ การแสดงบทบาทนี้บางคร้ังไดมีการรวมมือระหวางสภาคณาจารยตางสถาบันและกลุม
พลังอ่ืน ๆ บทบาทนี้เห็นไดชัดเจนในชวงระหวาง  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๑๖  ถึง  ๖  ตุลาคม  ๒๕๑๙ 
 ประเด็นที่บรรดาอาจารยและผูบริหารมหาวิทยาลัยสนใจก็คือ ในบรรดาบทบาทที่
กลาวมาแลวนี้  บทบาทใดเปนบทบาทที่เหมาะสมและควรเนนบทบาทหลักของสภาคณาจารย  ไดเคย
มีความคิดวา  สภาคณาจารยควรมีบทบาทในการพิจารณาเร่ืองเก่ียวกับวิชาการมากขึ้นกวาที่เปนอยู
ในปจจุบัน  ทั้งนี้ โดยยึดแนวทางที่ปฏิบัติกันในมหาวิทยาลัยในประเทศตะวันตก  ซ่ึงอาจารยจะมีสวน
สําคัญที่จะตัดสินเกี่ยวกับหลักสูตรและงานดานวิชาการ  หรือจะใหสภาคณาจารยมีบทบาทเปนแต
เพียงที่ปรึกษาในกิจการทั่ว ๆ ไป  ของมหาวิทยาลัยอยางที่เปนอยู  หรือมีบทบาทในการตัดสินใจใน
เร่ืองตาง ๆ มากขึ้น หรือจะมีบทบาทคลาย  “สหภาพแรงงาน”  ซ่ึงคอยปกปองผลประโยชนของบรรดา
อาจารย  ผูเขียนคิดวาสภาคณาจารยอาจจะมีบทบาทไดมากขึ้นในการพิจารณาตัดสินปญหาสําคัญ ๆ 
ที่เกี่ยวของกับงานวิชาการ  และงานกิจการนิสิต  ตามแบบอยางท่ีปฏิบัติกันในมหาวิทยาลัยตะวันตก  
แตทั้งน้ีจะตองมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบและคุณสมบัติของสมาชิกใหเหมาะสม  เชน  การกําหนดใหผูที่
มีประสบการณและมีความอาวุโสพอสมควรรวมเปนสมาชิกดวย  การใหมีสมาชิกที่มาจากการเลือก
ต้ังแตเพียงอยางเดียว  อาจทําใหผูเลือกคาดหวังวา  สภาคณาจารยจะทําหนาที่เปนตัวแทนปกปอง
ผลประโยชนของตนเทานั้น 
 แตถาโครงสรางและองคประกอบของสภาคณาจารยไมสามารถเปล่ียนแปลงไดใน
อนาคตบทบาทในฐานะที่ปรึกษาใหขอเสนอแนะในกิจการตาง ๆ ใหกับมหาวิทยาลัย  ดูจะเปนบทบาทที่
เหมาะสมดีอยูแลว  แตควรปรับปรุงเพ่ือใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยการจัดระบบการทํางาน  การศึกษา
หาขอมูล   ตลอดจนการเสาะหาผูมีความรู  ความเชียวชาญในเร่ืองตาง ๆ มาสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิก  
มิฉะนั้น  สภาคณาจารยจะมีขอบกพรองในเร่ืองที่สมาชิกที่ไดรับเลือกเปนอาจารยใหมหรือคอนขางใหม  
ที่ขาดประสบการณ  จําเปนตองใชเวลาเพ่ือศึกษาเร่ืองตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  การพิจารณาตัดสิน
ปญหาตาง ๆ หรือหาขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยจะกระทําไมไดอยางรวดเร็วเทาที่ควร  สภาคณาจารย
ควรพยายามพิจารณาเร่ืองหลักบางเรื่อง  อาจทําใหขอเสนอของสภาคณาจารยมีความหมาย  เชน  การ
พิจารณาเสนอแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยระบบราชการวาควรมีความสัมพันธกันมากนอย
เพียงใด  เร่ืองกิจกรรมของนิสิตซึ่งบางคร้ังกอใหเกิดปญหา  เชน  การทะเลาะวิวาทระหวางนิสิตตางคณะ  
เปนตน 
 บทบาทในฐานะตัวแทนของอาจารย  ผูเขียนคิดวาไมควรเปนบทบาทหลักของสภา
คณาจารย  แตในสภาพปจจุบันซ่ึงอาจารยยังไมมีผูแทนทําหนาที่ดูแลผลประโยชน  สภาคณาจารยจึง
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จําเปนตองทําหนาท่ีนี้ดวย  แตไมควรใหความสําคัญมากเกินไป  มิฉะน้ัน  สภาคณาจารยจะกลายเปน
สหภาพแรงงานอยางเต็มที่  ซ่ึงผิดวัตถุประสงคของการจัดต้ังสภาคณาจารย 
 ในเร่ืองการผลักดันเพ่ือเสนอขอคิดความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองภายนอกมหาวิทยาลัยนับวา
ไมเกี่ยวของโดยตรงกับบทบาทของสภาคณาจารย นอกจากเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับบรรดาอาจารยและ
มหาวิทยาลัยโดยตรง  ในชวงหลัง  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๑๖  นิสิต  อาจารยมีสวนเกี่ยวของกับการเมือง
ภายนอกอยางมาก  สภาคณาจารยจึงไมอาจหลีกเล่ียงบทบาทได  แตถาการเมืองภายในประเทศ
เรียบรอย  สภาคณาจารยไมจําเปนตองมีบทบาทดานนี้  ผูเขียนเห็นวามหาวิทยาลัยมีส่ิงตาง ๆ ซ่ึง
จําเปนตองแกไขปรับปรุงอีกมาก  สภาคณาจารยจะเปนผูที่มีบทบาทใหขอเสนอแนะและรวมท้ังเร่ืองของ
สภาคณาจารยในสวนที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่  ตลอดจนองคประกอบของสภาคณาจารยก็นาจะไดมี
การหยิบยกขึ้นมาพิจารณาดวย  เชนกัน 
 

********************************* 
 

 
 

 สัมมนาสภาคณาจารย 29-31 มีนาคม 2550 
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18. บทบาทและสถานภาพของสภาคณาจารยท่ีพึงประสงค* 
 
ผูอภิปราย ศาสตราจารย นายแพทยศริพร  วณิเกียรติ  รองศาสตราจารย นายแพทยอติเรก  ณ ถลาง  

ศาสตราจารย ดร.ประสม  สถาปตานนท  รองศาสตราจารย น.สพ.สุจินต  ชลายนคุปต  
ผูชวยศาสตราจารย ดํารง  ธรรมารักษ 

 
ผูดําเนินการอภิปราย  รองศาสตราจารย ดร.พรรณทิพย  ศิริวรรณบุศย ประธานสภาคณาจารย 
 
ประธานสภาคณาจารย :  ท านอาจารย ที่ อ ยากจะบรรยายความ คิด เห็ น  ขอ เ ชิญเ ร่ิมที่                

ศ.ดร.ประสม  สถาปตานนท ทานเปนประธานสภาคณาจารยสมัยที่ใช
พระราชบัญญัติจุฬาฯ ป พ.ศ. 2522 และมีประสบการณในการราง
ขอบังคับมหาวิทยาลัย ระเบียบตาง ๆ มากมาย  และมีบทบาทในการทํา
ใหสภาคณาจารยเขาไปอยูในพระราชบัญญัติดวยคนหนึ่งในอดีต
ประธานหลาย ๆ ทานที่ชวยกันมา ก็ขอเร่ิมที่ ศ.นพ.ศริพร  วณิเกียรติ 
เพื่อใหรวมความรูสึกกับทานในตอนที่สภาคณาจารยจะต้ังข้ึนมา 

 
ศ.นพ.ศริพร  วณิเกียรติ :  ทานนายกสภาฯ ที่เคารพ และนอง ๆ สมาชิกสภาฯ ที่รักทั้งหลาย ขอเลา
เร่ืองความเปนมาของสภาคณาจารยซึ่งแตกอนสโมสรอาจารยมีบทบาทมากเหลือเกิน เปนศูนยรวม
ของอาจารยทั้งมหาวิทยาลัย มีกลุมคนซึ่งความจริงคิดมาต้ังแตสมัยพระราชบิดาวา จะมีการต้ัง          
สภาคณาจารยข้ึนในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ตอนนี้อาจารยทั้งหลายก็ลุกฮือดีใจเพื่อที่จะหาฐาน
กําลังอํานาจโคนผูหลักผูใหญ และก็จะไดใชความคิดเห็นเนื่องจากวาสมัยกอนคอนขางจะเผด็จการ 
เพราะอาจารยก็จะรับแบบอาวุโส โดยไมคํานึงถึงเด็กหนุมซึ่งตองการจะเปนบาง โดยไดเขียนลงสาสน
สโมสรอาจารย  บอกหัวหนาภาคคนใดก็ตามถาหากวารอคอยไมไหวก็ลาออกไปกอน หรือไมก็รอไป
จนกวาคนเกาจะเสียชีวิตไป  เราจึงจะไดมีโอกาสข้ึน  หลังจากนั้นก็มีสภาคณาจารยประกาศออกมา
เปนพระราชบัญญัติ ใหใชโดยความยินยอมของสภามหาวิทยาลัยวา จะเขาไปชวยเหลืออธิการบดีจะ
แนะนํา ถาอธิการบดีมีปญหาอะไรก็นํามาใหสภาคณาจารยชวย  แตคนอ่ืนยังตามไมทันเลือกต้ังก็
ประกาศเลือกต้ัง  อาจารยก็มากันรอยคน ลงคะแนนเสียงหมด  90 คน พอเขามาก็ไดกลุมหนึ่ง ตางคน

                                                           
* การอภิปรายในการสัมมนาเร่ือง “บทบาทและสถานภาพของสภาคณาจารยที่พึงประสงค” จัดโดยสภาคณาจารย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ระหวางวันที่ 23-24 สิงหาคม 2529 ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา 
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ก็ไมรูเหมือนกันวาหนาที่ของสภาคณาจารยคืออะไร ก็ไดแตอานแบบฟอรม ผมก็ไดอานในสมัยแรกซ่ึง
มีคุณหญิงจินตนา  ยศสุนทร  ระวี  ภาวิไล  สิปปนนท  เกตุทัต รวม 39 ทาน มีอาจารย 38 คน         
พระเกี้ยวของสภาจึงมี 38 เสน และผมก็ทําแหนบเคร่ืองหมายของสภาคณาจารยติดอกทุกคน          
ในระยะแรกเราทํางานดวยความลําบากคือ เราไมมีสถานที่ทํางาน เราไมมีบุคลากร ไมมีวัสดุครุภัณฑ 
เราตองอาศัย ดร.กําจัด ซึ่งตอนนั้นเปนทางฝายวิชาการ ตอนหลังเราถึงไดมายึดสรางคนละซีกของ
สโมสรอาจารยที่เห็นอยูในปจจุบัน  เราก็ไมมีงบประมาณ ทานอยูสโมสรอาจารยทานยังมีเงินซึ่งผม          
หาไวมาก เชน จากพลเอกประภาส  จารุเสถียร (ตอนนั้นทานเปนอธิการบดี)  ผมไดรับเลือกต้ังเปน
นายกฯ ฐานะทางการเมือง อธิการบดีเปนขาราชการทางโนนไมไดตองลาออก  เมื่อลาออกทานไดเงิน 
50,000 บาท ซึ่งไดมาอยางลําบากมาก สมัยโนนสโมสรอาจารยตองเสียคาบํารุงคนละ 5 บาท          
เลยเปล่ียนเปน 100 บาทตลอดชีพ  พวกผมก็เสนอกับอธิการบดีวาจะเอาเบ้ียประชุม เงินของ              
สภาคณาจารยนั้นไมมีเลย และระเบียบกฎเกณฑก็ตองรางใหมหมดโดยอาศัย ดร.สิปปนนท ใหเขียน
ขอบังคับใหม  พอปที่ 2 ผมก็ไดรับเลือกเปนประธานสภาคณาจารย พอปที่ 3 ผมก็หลีกทางใหคนอ่ืน 
ซึ่งมีอุปสรรคมากเหลือเกิน 
 
ประธานสภาคณาจารย  :   ทานประธานคนแรกก็ไดปูพื้นความรูสึกใหพวกเราแลววาสภาคณาจารย

เกิดข้ึนไดอยางไรและก็ตอสูมาอยางไรบางต้ังแตป 2514 ซึ่งก็ไดรับความ
สนใจจากอาจารยชาวจุฬาฯ มาเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงป 2519 ก็มีการ
ทบทวนวาประชาธิปไตยในมหาวิทยาลัยนี้เปนอยางไรแน  ชวงนี้ทาน
อาจารยอติเรก เปนประธานสภาฯ อยู เราลองมาฟงความคิดเห็นของ
ทานดู 

 
รศ.นพ.อติเรก  ณ ถลาง  : ทานประธานสภาฯ และนายกสภาฯ ที่เคารพ ผมเขารับตําแหนง
ประธานสภาคณาจารยในวันที่ 21 กันยายน 2519 ทั้ง ๆ ที่ไมเคยบริหารอะไรเลย  แตเมื่อเขามาเปน
สมาชิกสภา 1 ปและก็ไดรับเลือก ก็ต้ังใจทํางานอยางดีที่สุด  โดยผมเสนอในท่ีประชุมสภาคณาจารย
วาขอใหเราทํางานดวยความจริงใจและซื่อสัตยตอกัน  สําหรับผูบริหารนั้นเนื่องจากเรามีหนาที่เปน 
Advisory Board ของอธิการบดี เพราะฉะนั้นถาเราทะเลากันเสียแลวก็คงจะปรึกษากันไมได  ผมก็ขอ
ที่ประชุมวาอยาทะเลาเลย เพราะไมมีประโยชน ถาเราจะยังใหเกิดประโยชนสูงสุดสมัยนั้นเปนสมัย
อาจารยเติมศักด์ิ (ศ.เติมศักด์ิ  กฤษณามระ) เปนอธิการบดีก็ทํางานมาดวยความสบายใจพอควร พอ
วันที่ 6 ตุลาคม 2516 ก็เกิดคณะปฏิรูปราชการแผนดินข้ึนรัฐบาลใหมก็เกิดข้ึน  แตตอนนั้นมีขาวแวว ๆ 
มาแลววาจะเกิดฟาผาที่สภาคณาจารยเพราะขณะนั้น สภาคณาจารยของจุฬาฯ คอนขางเขมแข็งที่สุด 
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มีอาคารสถานที่เรียบรอยแลว มีเจาหนาที่แลว มี permanent staff 2 คนแลว คือ คุณมณีจันทร และ
คุณสุนทรี มีเคร่ืองพิมพดีดซึ่งคุณหมอศริพรทานสรางไว ก็ถูกมองวาเปนจุดที่นากลัวสําหรับรัฐบาลใน
ขณะนั้น  จึงไดความคิดที่จะปฏิรูปมหาวิทยาลัย เพราะมหาวิทยาลัยขณะนั้นถูกกระแสการเมือง         
พัดพาไปทําอะไรก็ไมทราบ  ในสายตาของผูบริหารประเทศคือ ในการปฏิรูปมหาวิทยาลัยนั้น                
มีอาจารยเกษม (ศ.ดร.เกษม  สุวรรณกุล) ดวย และไดรับการเสนอแนะจากผูมีอํานาจหนาที่มาให           
ซึ่งถาเปนอยางนั้น การประชุมอยางนี้ก็จะไมมี  ในการที่จะเปล่ียนรูปแบบของสภาคณาจารยเปน       
สภาวิชาการ หรือ Academic Senate ซึ่งของเราเปน Faculty Senate นั้น มีฐานะเปนองคกรภายในท่ี
จัดต้ังข้ึนโดยขอบังคับของสภามหาวิทยาลัย  ถามหาวิทยาลัยใด สถาบันใดพรอมที่จะมีสภาวิชาการ              
ก็ใหดําเนินการไดโดยตองอยูในกรอบและหลักเกณฑที่แตละสภามหาวิทยาลัยไดวางไวเปนแนวปฏิบัติ  
หนาที่ของสภาวิชาการควรจะเปนกรรมการที่ปรึกษาของอธิการบดี หรือเปนกรรมการประจําของ          
สภามหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่สภามหาวิทยาลัยจะมอบหมาย  สวนขอบเขตภารกิจนั้น 
ควรกําหนดใหชัดเจนวาเปนสภาที่ปรึกษาในดานมาตรฐานทางวิชาการ หลักสูตรการสอน การ
คนควาวิจัย และจริยธรรมของคณาจารย ตัดการบริหารออกไปโดยส้ินเชิง องคประกอบของ              
สภาวิชาการประกอบดวย อธิการบดี หรือรองอธิการบดีฝายวิชาการเปนประธาน  สวนกรรมการอื่น ๆ 
นั้นมาจากการเลือกต้ังจากหนวยงานที่เปนคณะหรือหนวยงานที่เทียบเทาคณะหนวยละเทา ๆ กัน 
ประมาณ 3-5 คน เพื่อใหมีความสมดุลแหงทัศนะ  ทั้งนี้ใหมีผูแทนจากกลุมคณาจารยกระจายตาม
ตําแหนงวิชาการ อันไดแก ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย และอาจารย ใน
สัดสวนที่สมดุลกันดวย  จากกลุมดังกลาวกลุมละ 1 คน โดยใหผูดํารงตําแหนงในระดับนั้นเปนผูเลือก
หมายความวา ความเปนอิสระใด ๆ อยางที่เราเปนอยูในขณะนี้นั้นก็ไมเหลือ และเลือกมาตามลําดับ
ชั้น Combination ก็เปนลักษณะที่ประหลาดมาก เมื่อเปนเชนนี้เร่ืองนี้ก็ไดสงมาที่มหาวิทยาลัยในการ
ประชุมคณบดีคร้ังที่ 51/2519 วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2519 อธิการบดีไดแจงในที่ประชุม และใหคณบดี
ตาง ๆ ทราบ และสภาคณาจารยทราบ และขอใหพิจารณาประมวลความเห็นเบ้ืองตนของคณะปฏิรูป
มหาวิทยาลัยเสนอตอมหาวิทยาลัย เพื่อจะไดเสนอตอไปยังคณะปฏิรูปตอไป  ผมก็ไดดําเนินการเพราะ
รูวาเปนความเปนความตายของสภาคณาจารยซึ่งเปนวิญญาณของเรากําลังจะตองสูญเสียไป   บรรจุ
ลงในกรอบชัดเจนส่ิงแรกที่ผมทําหลังจากออกจากที่ประชุมกอนนั้น ถาเมื่ออธิการบดีถามวา 
ประธานสภาคณาจารยวาอยางไรในเร่ืองนี้  ผมบอกเร่ืองนี้เปนเร่ืองที่รุนแรงมาก จะรับทราบโดยไมมี
ความรูสึกนั้นไมได แตวาเมื่อรูสึกแลวจะแสดงออกอยางไรนั้น ผมตองขอหารือกับสภาคณาจารย
เสียกอน  ผมกเ็ชิญทานอดีตประธานทั้งหลายมาประชุมกันวาบัดนี้เราจะตองมาชวยกันตัดสินปญหานี้
แลว  และก็ขอเชิญประชุมวิสามัญดวนที่สุดเพื่อแจงเร่ืองใหทราบ  ที่ประชุมก็ลงมติเห็นพองตองกันวา
ในเร่ืองนี้จําเปนตองตอสู แตตองดวยปญญา ไมใชกําลังเพราะขณะนั้นฝายกําลังมีมากมายเกินที่จะ
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คณานับได  เราจะสูกันไดอยางไร ดร.ประสมก็ไดเสนอข้ึนวา เราควรจะไดลําดับความเปนมา           
ทําเอกสารข้ึนฉบับหนึ่ง รางลําดับความเปนมาของสภาคณาจารยซึ่งในประวัติกลาววาเกิดข้ึน         
เพราะพระปรีชาญาณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อแสดงวา
สภาคณาจารยเปนองคกรที่ทําหนาที่อยางสมบูรณตามกฎหมาย เราก็รวบรวมผลงานที่มีต้ังแตป 15-
18 และ 19 เสนอไป และใหความเห็นในเชิงเปรียบเทียบระหวางสภาคณาจารยและสภาวิชาการเสนอ
ไปตามลําดับจนถึงทบวง และคณะปฏิรูปที่ประชุมก็พิจารณา แตในขณะเดียวกันมีพวกจุฬาลงกรณที่
เขาไปรับราชการเปนทหารอาสาที่จะนําไปเสนอใหผูรักษาพระนครทราบวา จุฬาลงกรณสงบอยูแต
ภายนอกเทานั้น ถามีเร่ืองนี้เขามา จุฬาฯ จะไมสงบและเม่ือนั้นก็จะยุงกันใหญ  เร่ืองนี้ก็เขาไปบรรจบ
กันในสภาคณะปฏิรูป จึงไดมีมติออกมา ถาที่ใดที่มีสภาคณาจารยก็ขอใหดําเนินการตอไป  ขณะนั้นได
มีการประชดสังคมโดยสภาคณาจารยในมหาวิทยาลัยหลายแหงประกาศยุบตัวเองทันทีเมื่อมีความคิด
เร่ืองสภาวิชาการเกิดข้ึน คําส่ังที่ 1 บอกวา ถาที่ใดยุบ ก็จะไมใหต้ังใหม ที่ไหนจะขอต้ัง ไมใหต้ัง แตที่มี
อยูใหดําเนินการตอไป ก็เปนวารอดมาได  แตมีปญหาวาจะอยูอยางไร ในที่สุดก็มีหนังสือเชิญมาขอ
ประชุมประธานสภาคณาจารยทุกแหง โดยรามคําแหงเปนผูเชิญ  ผมจึงเสนอตออธิการบดีขอสง
เลขาธิการสภาคณาจารยไปแทน และบอกวาสามารถรับขอเสนอมาได  แตจะตัดสินใจอะไรไมได โดย
ตองมาหารือกันกอน  พอเลขาธิการกลับมาก็บอกวา เขาชวนใหรวมพลังกันตอสูรัฐบาล  แตเมื่อมาคิด
ไดวาเราไมมีทางสูรัฐบาลได จึงผลักดันพวกเอกสารและทําความเขาใจกับผูบริหารบางคนที่เราพูดได  
แตอยูที่วาขณะนั้นเราควรจะวางตัวอยางไรดี  โดยตองรักษาความเปนกลางอยางที่สุด ตองเกาะแนน
กับแนวทางของมหาวิทยาลัย และเราเปนบุคลากรทางวิชาการ  เราเปนเคร่ืองมือใหมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบที่ระบุไว  แตเราจะไมออกไปนอกมหาวิทยาลัย ก็รักษาสภาพนั้นมาไดตลอดจนกระทั่งได         
363 วัน  รัฐบาลก็มีอันเปนไป เราก็เลยอยูรอดมาจนทุกวันนี้ โดยที่สถานะของเราไมเปล่ียนแปลง  
ในขณะนั้นสมาชิกสภามีราว 48 คน และทํางานตามแนวทางน้ันมาตลอดหลังจากนั้น 6 เดือน ผมก็
มอบงานใหสภาคณาจารย และบอกวาเราจะตองมีความเปนตัวของตัวเอง เปนอิสระทําหนาที่ตามที่
ไดรับมอบหมายอยางสมบูรณในกรอบของมหาวิทยาลัย 
 
ประธานสภาคณาจารย  :   ถาใครไดอยูในสมัยนั้นก็จะไดพบความรูสึกมากทีเดียววา สมาชิก

ทุกคนมากันพรอมและยินดีที่จะตอสูเพื่อสภาฯ นี้อยูในรูปแบบที่        
เราตองการ  ทานอาจารยประสม ทานเปนรองประธานและตอจาก
หมออติเรก ทานก็ข้ึนเปนประธาน เปนจุดที่สภาคณาจารยเร่ิมเขา
มามีบทบาทในพระราชบัญญัติจุฬาฯ จึงขอเชิญอาจารยเลาและ
แสดงความคิดเห็นในเร่ืองนี้ 
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ศ.ดร.ประสม  สถาปตานนท  :  ในสมัยนั้นสมาชิกสภาคณาจารยทุกคนรอนใจมาก และรวมกัน
ตอสูอยางฉลาดและอยางสันติ  ในที่สุดเราก็ผานวิกฤตการณเหลานั้นมาไดดวยดีถาเราจะถือวาเปนป
ที่ 6 ของสภาคณาจารยกําลังจะแย  พอถึงปผมก็กําลังสบายและการที่เราไดพระราชบัญญัติป 2522 
มานั้น เราไดเติม “    “ ลงไปในคําวา จุฬาลงกรณ ซึ่งเปนพระนามที่ถูกตองของพระองค 

ในยุคที่ผมรับงานตอจากอาจารยอติเรก  เราตองทําใหสภาคณาจารยมีที่รับรองอยางถาวร  
สภาคณาจารยจะอยูอยางถูกตองก็ตองอยูในพระราชบัญญัติ จุฬาฯ ตอนนั้นหนาที่ของสภาคณาจารย
ก็คือ ผลักดันใหทุกฝายตลอดจนถึงสภาผูแทนฯ ยอมรับวาสภาคณาจารยนี้มีประโยชนและจะตองอยูคู
กับมหาวิทยาลัยและลักษณะของสภาคณาจารยของจุฬาฯ นั้น จึงเปนตัวอยางของสภาคณาจารย        
ทั่ว ๆ ไป  รวมทั้งวิธีการที่จะกําหนดเอาไวในพระราชบัญญัติของแตละมหาวิทยาลัยดวย  ส่ิงที่เรายัง
ซอนไวนอกจากสภาคณาจารย ก็คือบทบาทของอาจารยที่จะมีมากข้ึน  จากการเปนผูสอน ผูวิจัย          
ผูชี้แนะนิสิต ผูใหบริการหรือผูบริหารมาในลักษณะเปนผูทรงคุณวุฒิภายใน ซึ่งก็คือผูที่มีประสบการณ
ภายในมหาวิทยาลัยเปนเวลานาน ก็สามารถที่จะช้ีแนะใหมหาวิทยาลัยไดมองเห็นภาพวาอะไรคือ           
ส่ิงที่ถูกตองและส่ิงที่ควรปฏิบัติดวยความระมัดระวังและรอบคอบ  ฉะนั้นการที่เรามีกรรมการ             
สภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยอีก 6 ทาน  รวมกับประธานสภาคณาจารยอีก 1 ทานเปน        
7 ทาน ก็ดวยเหตุผลวาแตละทานที่นอกเหนือจากประธานสภาคณาจารยแลวควรจะไดรับการเลือกต้ัง
มาดวยความสามารถ ความเปนผูทรงคุณวุฒิ  ดวยเหตุนี้เองหลังจากเลิกเปนประธานสภาคณาจารย
แลว  ผมก็มิไดกลับมาที่สภาคณาจารยอีกเลยตามที่ ไดสัญญาไวกับตัวเอง   แตก็ยังจะชวย              
สภาคณาจารยอยูตลอดเวลาและก็ไดเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยยุคแรกของพระราชบัญญัติใหม  
มีสวนผลักดันเขาไปเพื่อพิสูจนวา เจตนารมณนั้นถูกตอง และเชิญคุณหมอศริพรกลับมาเปนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารย และทานก็ไดทํางานช้ินนั้นตอมาสําเร็จ  เราไดทํางานสง
มอบเจตนารมณไปเร่ือยและส่ิงที่ผมหวงที่สุดในฐานะที่ใกลเกษียณคือ เจตนารมณตาง ๆ  ซึ่งซอนเรน
กันอยูในบรรยากาศของจุฬาฯ จะไดรับการสืบทอดตอไปในทิศทางที่ถูกตองหรือไม เรียกเจตนารมณ 
Transfer ผมคิดวาการที่ใหสภาคณาจารยมีที่ต้ังถูกตอง ถูกกฎหมาย การที่ใหอาจารยมีสัดสวนในการ
เขามายุงในกิจการของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากหนาที่ที่ควรจะเปนคือหนาที่กํากับดูแลนโยบายใน
ระดับสภามหาวิทยาลัย และในระดับขององคกรที่ปฏิบัติเชนคณะและยังมีอาจารย  เขามาในฐานะ
อาจารยเอง คือ เปนผูทรงคุณวุฒิภายในคณะนั้นเขามาจํานวนหน่ึง คือ ไมเกิน 2 ใน 3 ของกรรมการ
โดยตําแหนงนั้น  เจตนารมณนี้จึงไมไดเขียนเอาไวโดยเดนชัดในกฎหมาย ซึ่งเปนที่นาเสียดาย           
และหนาที่ของกรรมการทั้ง 2 ระดับนี้ ในปจจุบันบางครั้งก็ยังมีการเขาใจผิดอยูวา ทําอะไรและจะทําไป
ทําไม ผมยังหวงวา ถากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารยนั้นไมสามารถที่จะทํา
ความสัมพันธไปกับสภาคณาจารยได ก็อาจจะมีส่ิงที่ไมควรเกิดแตจะเกิดข้ึนไดเราจึงควรจะเผยแพร
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เจตนารมณวาในลักษณะของการเขามามีบทบาทของอาจารยในกิจการของมหาวิทยาลัยนั้น สามารถ
จะเขามาไดทุกทิศทุกทาง สามารถจะเขามาโดยผานสภาคณาจารยได สามารถเขามาในระดับ           
สภามหาวิทยาลัยได  และยังสามารถเปนผูบริหารมหาวิทยาลัยนี้ ไดทุกตําแหนง  เพราะวา
พระราชบัญญัติจุฬาฯ ฉบับนี้ไดใหอํานาจอาจารยอยางกวางขวาง คนอ่ืนจะไมมีโอกาสไดรับการ
แตงต้ังเปนผูบริหาร ยกเวน 2 ตําแหนงคือ นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี ซึ่งไดเปดโอกาสไว
วา ไมจําเปนจะตองเปนขาราชการประเภท ก. คือ อาจารย ผมคิดวาในเร่ืองอะไรก็ตาม ถาอาจารยใน
รูปแบบตาง ๆ ทําความเขาใจกันใหดีแลว จุฬาฯ ก็คงไมมีปญหา แมแตปญหานิสิต ถามองใหลึกซึ้ง       
วานิสิตสมัยไหนก็ดีที่มีปญหานั้น ปญหาจะกอมาจากความไมเขาใจของอาจารยบางทานหรือ               
พูดกันตอ ๆ ไปโดยไมมีการยับยั้ง  ฉะนั้นเมื่ออาจารยไมเขาใจแลว นิสิตก็จะไมเขาใจไปดวย ส่ิงที่
อธิการบดีฝากไวจุดแรกก็คือ ทานสมาชิกสภาคณาจารย อาจารยในสภาคณาจารยตองทําความเขาใจ
เปนจุดที่อธิการบดีจะมีผูอยูขางหลังเพื่อจะชวยทานเมื่อถึงเวลาอันสมควร 
 
ประธานสภาคณาจารย  :  ขอบคุณอาจารยประสมมากทานอดีตประธานในยุคแรกยุคที่            

เกิดวิกฤตการณและยุคที่ เขา สูพระราชบัญญัติแลว   ทีนี้ถึ ง               
สภาคณาจารยในยุคปจจุบัน ซึ่งความจริงมีถึง 2 ทาน แตขอเรียน
เชิญคุณหมอสุจินตพูดกอน ถึงความในใจยุคที่ทานเปนประธาน           
สภาคณาจารย และอุปสรรคตาง ๆ ที่ทานพบ 

 
รศ.น.สพ.สุจินต  ชลายนคุปต :  ส่ิงที่ผมจะพูดนี้เปนการพูดดวยความรัก รักตอสภาคณาจารย และ
อยากใหสภาคณาจารยมีประโยชนมากข้ึนกวานี้  ปที่ผมเปนประธานสภาฯ นั้นคอนขางมีความสําคัญ 
เพราะมีการเปล่ียนคณบดีและมีการเลือกต้ังคณบดีถึง 7 คณะ ผมมานึกถึงบทบาทของประธานสภา
คณาจารยในความรูสึกของผมที่ไดเขาไปรวมงานกับสภา หรือมหาวิทยาลัยก็ดี  ผมเห็นวาสภา
คณาจารยยังไดรับความศรัทธาจากผูบริหารไมเพียงพอ  รวมทั้งคณาจารยในมหาวิทยาลัยดวย ความ
ศรัทธานี้เปนเร่ืองสําคัญ ถาไมมีความศรัทธางานของสภาคณาจารยจะเปนประโยชนสูงสุดไมได 
เพราะเราจะไปใหคําปรึกษาและแนะนําใครก็จะตองใหเขาศรัทธากอน  จะศรัทธาไดอยางไร จะตอง
ศรัทธาโดยผลงานที่ออกมา แตผลงานของสภาคณาจารยบางทีก็ข้ึนอยูกับสถานการณทางการเมือง  
สวนผลงานที่คอนขางจะเปนประโยชนจริง ๆ นับไดนอยมากและก็ทํายากมาก  ศรัทธาอีกอันหนึ่งก็คือ
การไดมารวมงานกัน วาทํางานกันอยางไร เสียสละกันอยางไร  แตละคนที่จะเขามารวมงานกันกับ          
เราก็มีนอยเหลือเกิน  บางคนเขามาโดยไมคิดวาจะเขา  รวมทั้งตัวผมเองดวยเปนส่ิงที่วาทําไมเราถึงจะ
สรางศรัทธากับคณาจารยใหรูจักผลงานที่จะออกมาได  สมาชิกตองอุทิศเวลาและทํางานอยางตอเนื่อง 
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คือ เสนออะไรมาแลวตองทําได มอบใหแลวทานนําไป apply ทันที  พรอมที่จะดําเนินการไดเลย           
นั่นเปนผลงานของสภาที่ฝายบริหารจึงจะเห็นวาดีและตองเกิดประโยชนตอสวนรวมอยางแทจริง  และ
ตอมามหาวิทยาลัย ผมติเพื่อใหสภาเขมแข็งและทํางานใหกับมหาวิทยาลัยอยางแทจริง  ลองนึกดูวา 
คนต้ัง 60 กวาคนมาจาก 15 คณะวิชา มีที่ไหนบางจะเอามาใชประโยชนไดอยางนี้  แตบางคร้ังก็
นํามาใชไมได เพราะถาใชแลวตองรับผิดชอบ เราให Idea ในฐานะที่เราตองรับผิดชอบดวย  ผมเห็นวา
มหาวิทยาลัยไมศรัทธาสภาคณาจารย เพราะมีบอยคร้ังที่ผลงานทางวิชาการของอาจารยมีปญหา             
ถาเรามีคณะกรรมการวิชาการของสภาที่เขมแข็ง  ประธานอนุกรรมการตองมอบใหประธานสภาคณาจารย
เอาเร่ืองนี้ไปพิจารณาในคณะกรรมการวิชาการ และเอามาเสนอ  ถาทําแบบนี้แลวสภาคณาจารยจะมี
บทบาทและมีความหมาย  งานของกิจการนิสิตก็เหมือนกัน ตองวางแผนลวงหนา ไมใชแกปญหา
เฉพาะหนา งานกิจการอาจารยก็เหมือนกัน เรามุงแตสวัสดิการที่อาจารยจะไดรับ ไมไดเนนวาถา
อาจารยทําผิดสภาคณาจารยมีบทที่จะลงโทษไหม 
 
ประธานสภาคณาจารย  : อาจารยก็ไดใหแงคิดอยางหนึ่งที่นาสนใจสําหรับสภาคณาจารยทาน

ประธานสภาอีกทานคือ อาจารยดํารง ซึ่งขณะนี้ทานยังเปนสมาชิก
สภาฯ อยู และทานไดทํางานสภาฯ อยางตอเนื่องกันมา 

 
ผศ.ดํารง  ธรรมารักษ  :  ผมอยูในสภาคณาจารยมานาน เพราะศรัทธาวาเปนที่ซึ่งเปดโอกาสให       
เรามีสวนใหความเห็นเสนอแนะในเร่ืองกิจการของมหาวิทยาลัยไดอยางตรงไปตรงมา  และผมมีโอกาส
รูจักอาจารยมากมายเม่ือมาอยูที่นี่ ไดเรียนรูหลายอยางจากที่นี่  เมื่อตอนที่ผมไดไปชวยที่สวนกลาง
ของมหาวิทยาลัย ก็ไดใชประสบการณและวิจารณญาณที่ไดจากสภาคณาจารยไปประยุกตในการ
ทํางานไดมาก  ผมจึงเห็นวาสภาฯ ของเรานี้ไมใชฝนที่คํารามแตไมตก คือ หมายความวา ไมใชพูดแต
ไมทํา  ผมพิสูจนใหเห็นวา ส่ิงที่เคยพูดเคยวิจารณไวในสภาคณาจารย เราก็นําไปปฏิบัติได นี่คือความ 
realistic อยางหนึ่ง  แตถาเปนเร่ืองอยางเมื่อป 2523 สมัยซ่ึงเคยคิดกันวาควรใหสภาคณาจารยมี
สํานักงานที่เปนอิสระเลยไหม หรือไม ก็ควรเปนกองสังกัดกับอธิการบดีโดยตรง  ผมก็ขอเสนอใหทาน
คิดวาอยางนี้ realistic หรือไม ถาเปนอิสระเลยจะอยูไดอยางไรโดยไมมี link ไมมี support จาก
มหาวิทยาลัย  คร้ันจะเปนกองอยูได  อธิการบดีจะตองเสนอปริมาณงานอีกมากจึงจะเปนกองได  ทาน
จะไปสูทิศทางใดก็ตาม  ผมเองเห็นวา สภาคณาจารยคือ กระจกสะทอนสภาพความเปนไปในจุฬาฯ 
และของอาจารย  และขอฝากธรรมะบทหนึ่ง ปริสวรรค เปนธรรมที่วาดวยบริษัท หรืออีกนัยหนึ่งธรรมะ
สําหรับที่ประชุม หมายความถึงที่ประชุม (assembly) พระพุทธเจาทานเปรียบบริษัทที่ดีกับที่ตรงขาม
กันไวเปนคู ๆ วามีทั้งประเภทที่ 
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1. ต้ืนกับลึก 
2. แตกเปนพวกกับพรอมเพรียงกัน 
3. มีคนเลิศกับไมมีคนเลิศ 
4. ไมประเสริฐกับประเสริฐ 
5. เปนบริษัทขยะกับบริษัทมีแกนสาร 
6. แนะนํายากกับแนะนํางาย 
7. หนักในอามิส (เห็นแกลาภ) กับไมหนักในสัจธรรม กับที่หนักในสัจธรรมไมหนักในอามิส 
8. ไมสม่ําเสมอกับสม่ําเสมอ 
9. ไมประกอบดวยธรรมะกับที่ประกอบดวยธรรมะ 
10. บริษัทที่กลาวเปนอธรรมกับที่กลาวเปนธรรม 

ในการหาบทบาทและสถานภาพที่พึงประสงคของสภาคณาจารย ธรรมะทั้ง 10 ขอ นาจะเปนแนวทาง
ชวยใหเลือกวาเราจะเปนบริษัทหรือสภาคณาจารยชนิดไหน 
 
ประธานสภาคณาจารย  :   อยากจะใหแตละทานบอกสั้น ๆ วาทานคิดวาสภาคณาจารยที่พึง

ประสงคในทัศนะของทานนั้นเปนอยางไร 
 
ศ.นพ.ศริพร  วณิเกียรติ  :  1.  เร่ืองศรัทธาของอาจารย  อาจารยที่เลือกเราเขามา  เขาสนับสนุน      
เราหรือเปลา 

2.  มองดูตัวเราเองวาเขาเลือกเราเขามา และเราเขาไปทําอะไรบาง  วิธีการหาเสียงโดยใช 
หลักจริงใจและเขาถึงตัวบุคคลไมวาจะเปนใครก็ตามแลวแต  เราตองจริงใจกับเขา  อาจารยเขา back 
เราแคไหน ทํายังไงจะใหเขาเชื่อถือ  นอกจากนี้อาจารยมาประชุมกันสาย จะเอาแตเบ้ียประชุมแมแต
คนใหญคนโต  ประชุม 4 แหงในวันเดียวกัน 5 โมงก็เซ็นชื่อรับไป 120 ซึ่งจะไมไดประโยชนอะไรเลย
จากพวกนี้ เพราะฉะนั้นขอรองใหสละเวลาพรอมที่จะเปนกรรมการใหความคิดเห็นตาง ๆ บางเพราะ
ผลงานของอาจารยที่ออกมาน้ันตัวอาจารยเองตองมีความเชื่อถือ  ตอไปทางมหาวิทยาลัยก็มีความ
เชื่อถือ แตการเช่ือถือก็ตองคอย ๆ ทําคอย ๆ ไป ตองไปพูดกับผูบริหารใหรูเร่ือง  ดึงไปเปนพวกบาง       
ใหกินขาวกลางวันบาง เชนนี้เปนตน คือ สรุปแลวถาไมไดดวยเลหก็ตองเอาดวยกล ทางตรงหรือ
ทางออม  แตหลัง ๆ นี้ทางคณะแพทยศาสตรไมคอยจะสนใจเร่ืองนี้เหมือนรุนแรก ๆ เลย 
 
ประธานสภาคณาจารย  :   คุณหมออติเรกใหความเห็นส้ัน ๆ 
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รศ.นพ.อติเรก  ณ ถลาง  :  อายุของสภาฯ ก็ 16 ป ถาเปรียบเปนผูหญิงก็กําลังสาว  ผมก็หวังวาจะ
เรียกศรัทธาจากคณาจารยตาง ๆ ได หรือความสนใจตอผูบริหารมหาวิทยาลัยสามารถที่จะตอบสนอง
ทางมหาวิทยาลัยที่ถูกที่ควรไดเปนอยางดี 
 
ศ.ดร.ประสม  สถาปตานนท  :  คิดวามีอยู 2 เร่ืองที่ควรจะใหเปนในอนาคตอันใกลคือ 

1.  Innovation คือ คิดอะไรก็ตามที่ลํ้าหนาไปไกล ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งลํ้าหนาฝายบริหาร 
เพราะเขาไมมีเวลาคิดเนื่องจากงานเยอะ ตองเซ็นแฟมมากมาย ชวยคิดใหลํ้าหนา และใหมีชองทางที่
จะปฏิบัติได 

2.  ชวยแกไข (remark)  ถาใหลองไปคุยกับฝายบริหารแลวจะเห็นวามีปญหามากจนไมมีเวลา
คิด ถาเราชวยกันแกไขทางฝายบริหารก็จะพอใจเปนอยางยิ่ง 

ทั้ง 2 ขอนี้ เมื่อทําไปแลวรับรองวาทางฝายบริหารตองชอบแน ๆ และเราก็จะอยูกันอยางสันติ 
เพราะทางฝายบริหารก็คือ อาจารยพวกเรา เมื่อเรามีบทบาทในฐานะสภาคณาจารย เราควรเลือกบทที่
อีกฝายหน่ึงทําไมได หรือทําไมไดดีกวาเรา  เพราะเรารวมกันเหมือนบริษัทที่ใชหลัก 10 ประการ เรา
ตองทําดีกวาที่เขาคิดอยูคนเดียวแน ๆ 

 
รศ.น.สพ.สุจินต  ชลายนคุปต  :  เห็นดวยกับอาจารยประสม และยังเร่ืองศรัทธาโดยเฉพาะศรัทธา
จากผูรวมงานที่เราเห็นทํางานอยางทุมเท ถึงแมวาจะไมสําเร็จเขาก็ยังศรัทธาในแงที่วาเราไดทําอยาง
เต็มที่แลว และยกตัวอยางพลตรีจําลอง  ศรีเมือง ที่เปนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ตัวอาจารยเองมี
ความศรัทธามากและเห็นวาเปนคนที่พูดจริง ทําจริงและทําในส่ิงที่ถึงทําไมสําเร็จเราก็ยังเห็นใจวาเขา
ไดพยายามทําแลว 
 
ผศ.ดํารง  ธรรมารักษ  :  จะไมขอพูดอะไรมาก เพราะถือวายังเปนสมาชิกอยู  ถาพูดไปจะไปทําให
การประชุมกลุมยอมเหมือนถูกชักนําไปได  ขอใหความเห็นวาอยาไปนึกถึงศรัทธามาก เพราะเราจะ 
พะวักพะวงสงสัยในตัวเราวา เรากําลังเขามาเพื่ออะไร เพราะฉะนั้นควรศรัทธาตัวเราเองจะดีกวา       
โดยยกคําสอนของพระพุทธเจาในเร่ืองธรรมะ อันจะเปนใหญในหนาที่ของของตน 5 ประการ คือ 
ศรัทธาความเช่ือถือเชื่อในหลักการ ไมตองดูวาคนอ่ืนศรัทธาเราหรือเปลา  ขอเพียงเราศรัทธาใน
หลักการในส่ิงที่เรากําลังทําอยูกอน  นอกจากนั้นก็มีวิริยะ ความเพียรทําการบาน  ไมใชมานั่งอานในที่
ประชุมเทานั้น สติ ควรระลึกไดวาหนาที่ของเรามีแคไหน เปนเพียงผูเสนอแนะ จะไปบงการให
มหาวิทยาลัยทําก็เปนไปไมได  เราตองรูวาเรามีบทบาทแคไหน สมาธิ ความต้ังใจ และปญหา ก็ถึงการ
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รูขอมูล ตรงนี้ตองพึ่งพาผูบริหารเปนอยางมาก  เพราะบทบาทของสภาคณาจารยตอไปตัวเราเองมี
บทบาทและควรพัฒนาใหตรงวัตถุประสงคและในเร่ืองอุปกรณก็ตองขอรบกวนจากผูบริหาร 
 ศรัทธาอีกแงหนึ่งซึ่งอางถึงของหมอศริพร ซึ่งถือศรัทธาดวยการสรางบารมีก็เปนวิธีหนึ่ง  ถาใช
ในทางที่ดีและใชโดยผูที่เปนคนดีก็คงจะปรากฏผลที่ดี  แตถาถูกนํามาใชในทางอามิส อาจไมดีก็ได   
ในฐานะอดีตประธานผูเดียวที่ยังอยูในสภาฯ อาจารยเองก็จะพยายามศึกษาวิธีการไดมาซึ่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนอาจารย ซึ่งเราใชวิธีเลือกต้ัง และจะดูวาอะไรเปน factor ใหญ  
ศรัทธาในลักษณะไหนที่จะใหกรรมการไดรับเลือกต้ังเขามา  เพราะการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการ
สภาผูแทนอาจารยเปนภารกิจอันหนึ่งที่สภาคณาจารยเปนประธานในการดําเนินการเลือกต้ังโดย
ตําแหนง  จึงจะขออนุญาตจากนายกสภาฯ ในที่นี้เลยวา ในสมัยของเราจะขอศึกษาเร่ืองนี้วามีผล
อยางไรอะไรเปน factor ที่ใหผูนั้นไดเลือกเขามา และจะเสนอกับทานอธิการบดีพัฒนาวิธีการเขาสู
ตําแหนงใหดีข้ึน 
 
ศ.นพ.ศริพร  วณิเกียรติ  :  ขอซักถามสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติของจุฬาฯ ที่ไดมารวมการสัมมนา 
และเปดอกพูดกันแลว  เมื่อไดความคิดส่ิงใหม ๆ ไป โปรดรับฟงดวยความเปนธรรมและเปนกลาง   
เมื่อกลับไปประชุมสภานัดแรก ขอรองใหทานทั้งหลายปฏิบัติตัวเปนสมาชิกในอุดมคติ เชน 
 -  ไปตรงตอเวลา 
 -  เปดประชุมตามเวลา 
 -  อานรายงานการประชุม 
ตองมีความพรอมในการประชุม มีการศึกษา เตรียมมา ถาเราทําดีเชนนี้ เรายังจูงใจอาจารยหรือ
ผูบริหารไมไดก็ขอใหลาออกไป หรือไมก็ยุบสภาไปเลย 

 
ประธานสภาคณาจารยเปดโอกาสใหสมาชิกถามผูดําเนินการอภิปราย 
 
รศ.มานพ  พงศทัต  :  ไดกราบเรียนประธานวา มีขอคิดเห็นซักถาม แตกอนอ่ืนขอพูดถึงสภาวิชาการ
ของคุณหมออติเรก  ที่รัฐบาลหอยตองการ เกิดข้ึนที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเหมือนที่คณะ
ปฏิรูปตองการคือ อธิการบดีเปนประธาน และมีผูแทนจากคณะตาง ๆ เปนกรรมการ และทําหนาที่
มาตรฐานทางวิชาการ 

สําหรับขอมูลทางสภาคณาจารยเด๋ียวนี้ มีสภาขาราชการ 1 แหง ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โดยใหอาจารยและขาราชการเขารวมประชุมดวยกัน และผลที่ออกมาไมไดอะไรเลย คือ มีปญหา
ขัดแยงกัน 
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ความสําคัญของสภาคณาจารยกับมหาวิทยาลัย ขอเสนอที่สภาคณาจารยเสนอไปก็ไมอาจ
นําไปปฏิบัติได ซึ่งอันนี้เปนหนาที่ของสภาคณาจารยที่ตองคิด และถานําไปปฏิบัติก็จะดี  ทาง
มหาวิทยาลัยก็ไดนําขอเสนอของสภาคณาจารยไปปฏิบัติก็มีมาก ไมใชวามหาวิทยาลัยจะเพิกเฉย
ขอเสนอของสภาเลยเสียทีเดียว 

เร่ืองความสนใจของสมาชิกตอสภาคณาจารยเวลานี้ จะเห็นวาสมาชิกมีความสนใจนอยลง 
จึงขอเรียนถามนายแพทยศริพร ในเร่ืองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหารที่เลือก
มาจากที่ประชุมคณบดี ซึ่งอาจารยคิดวาเปนส่ิงดี  แตผูแทนคณาจารยเลือกจากอาจารยประจําของ
มหาวิทยาลัย  จึงขอทราบความเห็นจากนายแพทยศริพร วาถาเกิดสมาชิกประเภทผูแทนคณาจารยจะ
ไปจากสภาคณาจารยจะมีความเห็นอยางไร 
 
ศ.นพ.ศริพร  วณิเกียรติ  :  อยางที่อาจารยประสมไดกลาวไวแลว เจตนารมณของการเลือกสมาชิก
ประเภททั่วไปเขาไปในสภามหาวิทยาลัย เพื่อจะใหอาจารยกลุมหนึ่งเขาไปควบคุมกิจการของสภา
มหาวิทยาลัย  แตมีอาจารยทั่วไปอีกประเภทหน่ึงที่เขาสภาคณาจารยแตวาประธานสภาคณาจารยก็มี
สิทธิไปประชุมในที่ประชุมคณบดี และประชุมสภามหาวิทยาลัย  สรุปแลวขอใหความเห็นวา อาจารย
ประเภททั่วไปท่ีไดรับเลือกเขาไปรูสึกมีเกียรติ และเปนตัวบุคคลที่คิดวาใหญกวาคนอ่ืน มหาวิทยาลัย
นาจะทบทวนกฎใหม ควรจะคิดวาทําอยางไรสมาชิกจึงจะเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  ควรจะเขียน
พระราชบัญญัติใหม สมาชิก 5 คนที่จะเลือกเขาไปใหมควรใหสภาคณาจารยเลือกกันเอง แลวสงเขา
ไปจะไดเปนกลุมเดียวกัน เพราะเวลาน้ีเกิดแนวทางจะไปแตกแยกสามัคคีกัน อาจเปนตัวบุคคลหรือ
อะไรก็แลวแตถาปลอยไวจะมีปญหา 
 
รศ.มานพ  พงศทัต  :  ไดเคยช้ีแจงเร่ืองสมาชิกของทานเดิมมีเจตนารมณใหเปนผูทรงคุณวุฒิ         
ในมหาวิทยาลัย จึงจะสะทอนลักษณะความคิดที่ไมไดเปนผูบริหารใหกับตัวสภาและถาเกิดมี        
ปญหาเกิดข้ึน วิธีแกงาย ๆ ก็คือ แกขอบังคับของมหาวิทยาลัยเอง   โดยเสนอใหสมาชิกเปนสมาชิก               
สภาคณาจารย  นั่นคือ เปล่ียนองคประกอบของสภาคณาจารยใหม เพราะฉะนั้นสมาชิกประเภทนี้ก็จะ
เขามาเปนสมาชิกสภาคณาจารยโดยตําแหนง ก็จะวกกลับไดมามีความสัมพันธกับสภาคณาจารยเอง   
แตขอบังคับอันนี้มีอุปสรรคเพราะจะตองเปนขอบังคับที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยของเรา ซึ่งทําให
ทานทั้ง 6 ที่นั่งอยูในนั้นกลับมาเปนสมาชิกสภาคณาจารยโดยตําแหนง จะยอมตอขอบังคับหรือไม 
 
ผศ.โกวิท  แยมโอฐ  :  เร่ืองที่อยากใหสมาชิกทั้ง 6 ทาน เขามาเปนสมาชิกสภาคณาจารย แลว
อาจจะแกปญหาการขัดยังได  อาจมีแนวทางอีกหลายวิธี เทาที่นึกไดก็คือ จะตองสนองตอบศรัทธาท่ี
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อาจารยหมอสุจินตตองการ และอาจจะสนองตอบความเขมแข็งหลาย ๆ อยาง  ทานที่ตองการใหสภา
เปนไปอยางนั้น ก็คือกรรมการสภา 6 ทาน ที่เปนผูแทนของคณาจารยเปนไปไดหรือไมที่เราจะให
ประธานสภาคณาจารยในปจจุบัน เลขาธิการ และประธานคณะกรรมการประจําทั้ง 4 ชุด เปน
กรรมการโดยตําแหนงเขาไปถาเปนเชนนั้นแลว บทบาทของสภาคณาจารยจะทําใหคนเห็น
ความสําคัญข้ึนอีกมาก  ทุกคนอยากเขามาเปนสมาชิก เพื่อวาตนเองจะไดรับการเลือกต้ังเปน
ประธานสภา รอง หรือเลขาธิการ  บุคคลเหลานี้จะเขาไปทําหนาที่เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ชองทางอันนี้จะทําใหคนเกิดความศรัทธาในสภา และสภาอาจมีความเขมแข็งข้ึนก็ได 
 
ศ.ดร.ประสม  สถาปตานนท  :  การแกแบบนั้นแกยากกวา และคิดวาการประสานงานไดเร่ิมข้ึน
แบบที่อาจารยหมอศริพรพูดวา ทานเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยรุนที่ 2 รุนที่ 1 ก็คือ รุนที่ผมเปน
และก็ไดเปนหัวหนาไปโดยปริยาย ไดไปเจรจากับอาจารยวิทวัสและอาจารยดํารง ซึ่งเปนคนสืบทอด
มา 2 คน ก็ไดรับความรวมมืออยางดี ในกลุม 6 คน กับอาจารยสภาฯ ทั้ง 2 ทานคือ อาจารยวิทวัส กับ
อาจารยดํารงนั้นไมมีปญหาอะไรเลย และยังวิธีการตกลงกันอีกดวยวา ในเรื่องบางเรื่องที่สภา
คณาจารยไมเหมาะสมที่จะเปนผูดําเนินการ ก็จะปลอยใหเรา 6 คนดําเนินการ แลวแตความสะดวก
และความเหมาะสม เชน เร่ืองบางเร่ืองที่จะเขาที่ประชุมคณบดี ซึ่งประธานสภาคณาจารยเขาไปนั่งฟง  
และรูวาถาอภิปรายอะไรไปคงแพแน เพราะผูบริหารนั่งกันเต็มไปหมดเลย ก็จะรอเอาไววาขอใหข้ึนไปที่
สภามหาวิทยาลัย แลวจะสงให “อาจารยประสม” ซัด เพราะทานนายกสภาฯ ทานสบตาผมเร่ือย        
วา เอา วาอยางไร คนจะอภิปราย ทานรูวาผมชอบพูด ผมก็เลยสนองทานทุกที  นี่คือเราทํางานดวย
การรูกัน ทานก็ใหผมมีโอกาสพูด ผมก็พูดในส่ิงที่สภาคณาจารยอยากใหพูด แตเขาพูดเองไมได ก็คอย
สงลูกกันไปสงลูกกันมาอยางนี้  มันประสานงานดวยความเขาใจกัน  ถาเผ่ือเราไมเขาใจกัน เราตองไป
ออกกฎออกเกณฑมา แลวก็ยังมีคนลด ๆ เล้ียว ๆ มีวิธีการแกไขกันไดทุกอยาง เราจะไปกันทุกอยาง
ไมได  ฉะนั้น nature ตาง ๆ ที่ผมพูดเมื่อกี้ก็เปนวิธีหนึ่งที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติพูดก็เปนวิธีหนึ่ง         
แต ยังมีวิธีอ่ืน ๆ อีกเยอะ  และวิธีที่สําคัญจะตองมีมนุษยสัมพันธเขาใจกันวา เขากับเราก็ไมใชใคร         
ก็คืออาจารยจุฬาฯ นี่เอง แตสวมบทบาทคนละอยาง 
 
รศ.น.สพ.สุจินต  ชลายนคุปต  :  ผมก็อยากสนับสนุนวิธีการนี้ เพราะมองเห็นแลววาจะเปน
ประโยชน  ปจจุบันเราก็ทราบดีวา กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย เขาไมสามารถเผยแพรส่ิงที่เขา
ไดทําในสภามหาวิทยาลัยเด๋ียวนี้เราจะเห็นวาเขาไดออกแผนปลิวมาวา เขาไดทําอะไรบางในสภาฯ แต
ถาเขาไปจากสภาคณาจารยจะเปนส่ิงที่ดีเพราะอยางนอยที่สุด เขาก็มาเผยแพรกับสารสภาคณาจารย 
หรืออะไรก็ไดตามแตและจะทําใหสภาคณาจารยเปนปกแผนข้ึน 
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 ทุกวันนี้ดวยความรักสภาฯ อยากจะเรียนวาไมอยากใหมีขอแตกแยก 
 เมื่อวานมีกรรมการสภาฯ ทานหนึ่งมา “ลงเลง” วา ผมไมรักษาสัจจะฯ ผมก็บอกวา ผมไมได
เปนสมาชิกสภาฯ แลว ก็ยังอยางโนนอยางนี้  ผมวาไมคอยจะดีแลว ถาสภาฯ มีทางที่จะทําอะไรให
ราบร่ืนกวานี้ก็จะดี 
 
รศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์  :  ผมฟงขอจํากัดของสภาฯ ขางเคียงก็คอนขางจะไมยุติธรรมขอใหผมบน
จากหัวใจของผมบางวา ทําไมบางครั้งผมจึงใหบริการแกสภาฯ ไมไดเต็มที่ 
 เมื่อเชาผมพูดเร่ือง information ที่วา ทางสภาฯ ไมคอยจะมีขอมูลที่ครบถวนตรงนี้ที่ผมเสนอ
ใหมาพบกันที่คร่ึงทางนั้น  มิไดหมายความวาจะใหผมไปนั่งประชุมกับทาน ผมขอใหทานตะลุยกันขาง
ในใหเห็นดําเห็นแดง แลวมีผลออกมา แลวกระซิบผมสักคราที่ทานพิจารณานั้นในทางบริหารทําไดไหม 
ตรงนี้ผมอยากจะ clarify สักนิด 
 “รอง” นี้ มันหมายถึงทีมเวิอรคดวยนะครับ  แมทานจะเกงกาจอยางไร  ถาทีมเวิอรคของมหาวิทยาลัย 
ไมไปในทิศทางเดียวกัน ก็ทําไมไดนะครับ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา การเปนรองอธิการบดีนั้น ไมสามารถ       
มีจุดยืนของตัวเอง ไมสามารถมีเอกลักษณของตัวเองได  จุดยืนของรองอธิการบดี ก็คือจุดยืนของ        
ทานอธิการบดี  ผมอยากจะกราบเรียนอยางนั้น และเมื่อไหรก็ตาม ถารองอธิการบดีมีความคิดเห็น
แตกแยกก็คงสนุกมาก 
 ในขณะเดียวกัน ผมก็พยายามดูพฤติกรรมของคณะตาง ๆ ถารองคณบดี “ฉ่ึง” กับคณบดี
เมื่อไหรคงสนุก คนไมสบายที่สุดก็คือ อาจารย และนิสิต 
 ทีมเวิอรคของผมก็หมายความวา ที่ผมบริการสภาฯ ไมไดเต็มที่อาจเปนดวย 2 ประการ
ดวยกัน 
 อันแรก คือ ระเบียบ กฎเกณฑ ยกตัวอยางงาย ๆ เชน เร่ืองงบประมาณ ถาสภาฯ จะทําอะไร 
และถาไมไดต้ังงบประมาณไวลวงหนา ก็ลําบาก เพราะขณะนี้เปน program budgeting นี่ไมไดมา        
แกตัว  แตชี้ใหเห็นวา หัวอกของรองอธิการบดีที่จะ facilitate สภาคณาจารยเปนอยางไร “นั่นระเบียบ” 
นะครับ 
 อีกอันหนึ่งที่มีขอจํากัดมากคือ นโยบาย อยางที่ผมกราบเรียนแลววารองอธิการบดีไมสามารถ
มีนโยบายของตัวเองได  ถารองอธิการบดีคนไหนไปต้ังนโยบายข้ึนมาเอง ก็ไมควรจะเปนรองอธิการบดี  
อยากจะกราบเรียนอยางนั้น 
 พูดงาย ๆ คือ รองอธิการบดีกับอธิการบดีควรจะพูดเปนเสียงเดียวกัน 
 ในเร่ืองขอมูลก็ทํานองเดียวกัน ขอมูลมี 2 ประเภท 
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 ประเภทแรกคือ ขอมูลที่เบ็ดเสร็จ หรือ absolute ขอมูลประเภทท่ีผมใหไดทันที ไมวาใครมาขอ
ก็ใหไดทันที 
 ประเภทที่ 2 เปนขอมูล relevant หรือขอมูลที่เกี่ยวของหรือเปนขอมูลที่เกี่ยวกับแนวโนม        
หรือเกี่ยวกับนโยบาย  ขอมูลนี้คงตองสงวนมาก ๆ เพราะวาคนที่จะมี final saying คือ ทานอธิการบดี  
แตผมอยากจะกราบเรียนวา เทาที่ผมสังเกตพยายามเจริญรอยตามดูพฤติกรรมของทาน  ทานพยายาม     
จะชวยทุกคณะ ทุกสถาบัน  แตวิธีชวยของทานบางคนท่ีถูกชวยอาจไมคิดวาทานชวย  ยกตัวอยาง    
ใน อ.ก.ม. อยางที่พูดกันผลงานหลายผลงานซ่ึงไมนาผาน แตถาปลอยใหทานบรรเลงคนเดียว              
มันผานครับ ที่ไมผานก็เพราะคณบดีขอไปชี้แจงดวย การที่คณบดีไปชี้แจงก็เลยไปสรางปญหา            
ก็อยากจะกราบเรียนอยางนั้น 
 
อ.ทพ.กิติพงษ  ปรีชาพรกุล  :  ขอยอนกลับมากําลังสนุก เร่ือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผม       
มีความเปนหวงใยอยางยิ่งวา คณะกรรมการสภาฯ ประเภทผูแทนคณาจารย 6 เสียง และจาก           
สภาคณาจารยซึ่งเปนผูแทนคณาจารยทั้งมหาวิทยาลัย โดยทานประธานเขาไปเปนกรรมการดวย          
ก็เปน 7 เสียง เขาไปทําหนาที่เปนตัวแทนของคณาจารยทั้งมหาวิทยาลัย และเกิดมีปญหาซึ่งไมนาจะ
เปนไปได  ถาเปนสมัยเมื่ออาจารยศริพรพูดวา เมื่อกอนทานมีมนุษยสัมพันธที่ดี แตถามีมนุษยสัมพันธ
ที่ดีทุกคร้ังไป ผมก็คิดวาไมนาตองมาคอยแก จะดวยเหตุผลหลายประการที่สมาชิกหลายทานได
อภิปรายและไดขอคิดเห็น  ผมวาเปนเร่ืองดี แตจะสรุปอยางไรนั้น  ในที่ประชุมนี้มีทานนายกสภา
มหาวิทยาลัยมานั่งอยูดวย ผมจึงใครขอความเห็นทานวา ส่ิงที่สมาชิกสภาฯ มิไดเสนอขอคิด          
และรวมทั้งผูอภิปรายไดใหขอคิดวามีทางแกไข  ผมจึงขอทราบวาจะมีทางเปนไปไดไหมตามที่ได        
เสนอไปแลว 
 
นายกสภามหาวิทยาลัย  :  ปญหารูสึกวาจะเปนปญหาเล็กนอย เทาที่ผมจับก็คือ ระหวางกรรมการ
ประเภทผูแทนคณาจารย กับสภาคณาจารย  แตปญหานั้นมีอยูและไมนาใหมันกอตัวข้ึนไปจนกระท่ัง
ใหเปนพิษเปนภัยกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ผมเขียนไวเด๋ียวนี้เองวามันก็ครอบครัวเดียวกัน           
นั่นแหละ  แตลูกคนนี้ไมรูวามันจะ “ตางมารดา” หรือวาอยางไรก็ไมรู หรือวาพอไมคอยจะแนใจวา        
แมไปมีอะไรกับใครหรืออะไรมากกวา  แตจริง ๆ แลว ผมในฐานะคนกลางรับรองกับพอไดวา             
แมเดียวกันนั่นแหละ เพราะฉะนั้นในฐานะที่เปนคนกลางผมถึงไดพูดนําวาเปนปญหาเล็กนอย เปนแต
เพียงวาผมอยากใหรีบแกไขในเร่ืองนี้เสีย แลวอยางที่มีอาจารยคนหนึ่งพูดวา มีวิธีเปนข้ัน ๆ เขาใจวา
ดวยวิธีที่เอาผูแทนคณาจารยนี้เอง ถามาอยูในสภาคณาจารยนี้ก็เปนกาวที่รูสึกวาจะเปนกาวที่ดี           
แตผมคิดวาทั้งส้ินทั้งหลายนั้น :- 



ขุมความคดิ 3   ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย 

 121

 ประการที่ 1 ควรจะทําเปนกาว ๆ ไปทีละ step ผมยังยืนยันวาเปนปญหาเล็กนอย เพราะเปน
กลุมบุคคลเดียวกัน คณะเดียวกัน เปนลูกพอแมเดียวกัน มีความเขาใจผิดกันเพียงเล็กนอย ถามีการ
พบปะกันดวยเสมอ ๆ แลกเปล่ียนกันอยูเสมอ ๆ ก็จะมีความเขาใจกันดีข้ึน  และปญหาในการแกไข
เร่ืองนี้นั้น ผมวาจะไปโดยใหฝายบริหารแกกฎหมาย  ผมวาอันนี้อันตราย เพราะฝายหนึ่งฝายใดจะไป
หาวาเขากับฝายโนนฝายนี้  ทางที่ดีตองมาจากท้ังสองฝายกันเอง ปรึกษา ตกลงกันเอง แลวก็บอกกับ
ฝายบริหารเขาไปดําเนินการ แตผมวาตองเร่ิมดวยการเขาหากัน แลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน จะทํา
อยางไรจึงจะใหมีความรูสึกเปนน้ําหนึ่งอันเดียวกัน พูดงาย ๆ ในเวลานี้สําหรับผูที่เปนอาจารยซึ่ง
อาจจะไมรูใกลชิดมาถึงผม  ผมไมรูวาปญหานี้เปนที่รูกันทั่วไปหรือไม  แตวาผมในฐานะนายกสภา
มหาวิทยาลัยเขาใจ  ฝายหนึ่งไดรับเลือกต้ังมาจากคณาจารยโดยตรงมาแลวมาทีหลัง 
 สภาคณาจารยต้ังมา 16 ป แตทวาเปนการเลือกต้ังประเภทที่มีผูแทนข้ึนมาจนกระทั่งมาเปน
ถึง “นายกรัฐมนตรี” ก็คือ ประธานสภานั่นแหละ  แลวก็เขามาเปนตัวแทนอยูในสภามหาวิทยาลัย        
มันก็หางไกลไปหนอยจากตัวอาจารยที่เขามีเร่ือง  มีปญหาแตผูแทนคณาจารยเวลานี้ คลาย ๆ กับ
ใกลชิดกับตัวเรา และไมคอยจะมีความรับผิดชอบอะไรโดยตรงกับเร่ืองอ่ืน ๆ  ถาหากจําไมผิด 
วัตถุประสงคเดิมที่ทานเขามาเปนผูแทนคณาจารยในฐานะที่เปนผูมีอาวุโสทางดานวิชาการ  เหมือน     
ผูมีคุณวุฒิทางดานวิชาการแตมาจากคณาจารย คือ มีอีกพวกหนึ่งมาจากขางนอก นี่เปนพวกมาจาก
ขางใน  นี่ก็เลยคลายกับวา พวกนี้มาทีหลังก็จริง แตวา “ชักจะใหญ” พวกฉันมาเกาก็จริง แต “เล็ก” 
แลวมิหนําซํ้ายังมีเสียงเดียว 
 ส่ิงเหลานี้ผมนึกวานาจะไปนั่งพูดกัน  คอย ๆ พูดกัน อะไรไมสําคัญเทากับที่ผมเตือนและต้ังใจ
ไววามีโอกาสจะเตือนคือ หัดเปนคนที่พยายามเขาใจทัศนะของคนอ่ืนเขาดวย  อยาคิดกันในเร่ืองของ
ตัวฝายเดียว เพราะจะไมเปนการแกปญหาเลย ถาทําเชนนั้นโดยเฉพาะสังคมใหญ ๆ อยางจุฬาฯ        
หัดนึกใน “ทัศนะ” ของคนอ่ืนเขาดวย และผมเช่ือวาปญหานี้ในความรูสึกของผม “เล็กนอยมาก” ควร
แกไขไดอยางสบายเลย 
 
ประธานสภาคณาจารย  :   ขอกราบขอบพระคุณทานนายกสภามหาวิทยาลัยเปนอยางยิ่งเด๋ียว

จะมีการประชุมสภาคณาจารย  หากทานนายกสภาฯ และแขกผูมี
เกียรติจะเขาฟงสังเกตการณดวยก็ไมขัดของขอเชิญอาจารยดํารง
พูดอีกคร้ังกอนปดภาคนี้ 

 
ผศ.ดํารง  ธรรมารักษ  :  ทานนายกสภามหาวิทยาลัยที่เคารพ  กระผมเคยมีหนังสือถึงทานเมื่อตอน
ที่ผมลาออกเม่ือพนจากตําแหนงประธานสภาคณาจารย ก็เรียนทานวาไดเรียนรูการดําเนินงานของ
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มหาวิทยาลัยอยางมาก  และเมื่อพนออกมาแลวก็พยายามทําตนเปนสมาชิกของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยที่ดี  และยินดีรับใชงานของมหาวิทยาลัย 

ฉะนั้น ในแงนี้ผมขอพูดอยางคนที่เคยนั่งอยูในสภามหาวิทยาลัยแลว และผมพูดอยางผูมีจิต
วางอยางแทจริง คือ ไมคิดวากําลังนั่งอยูในสภาคณาจารย  ผมเห็นดวยทุกประการที่ทานนายกสภาฯ 
กรุณาเตือนสติพวกเราวา ไมวาจะเปนผูที่ไปจากสภาคณาจารยไปนั่งอยูในสภามหาวิทยาลัย หรือจะ
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารยนี้ ก็เปนชาวจุฬาฯ ดวยกันทั้งส้ิน ตางฝายมี
หนาที่ตองชวยและรับใชซึ่งกันและกัน ฉะนั้นผมก็เห็นดวยวาไมควรหันหลังใหแกกัน แลวก็เกิดมอง
หนากันไมติดไปในท่ีสุด 

ผมมีความรูสึกวา เหตุการณที่เกิดข้ึนที่ทานนายกสภาฯ กรุณาช้ีใหเห็นวา เปนปญหาเล็กนี้
เปนปญหาเล็กจริง ๆ  แตตนเหตุปญหานาจะเกิดจากเพียงบางทานเทานั้น ไมใชเกิดจากกลุมทั้งหมด  
ดวยความเคารพอยางยิ่ง กระผมจึงขอบารมีทานเปนที่พึ่งวา ถาคนเพียงบางคนเทานั้นที่กําลังจะชักใบ
ใหเรือเสีย หรือพาใหกลุมหรือองคกรเกิดทะเลาะเบาะแวงกันได  ผมอยากจะขอความกรุณาวา ในกรณี
อยางนี้ผูบริหารมหาวิทยาลัยอาจจะทําอยูเฉย ๆ ปลอยใหอาจารยทะเลาะกัน หรือใครที่ไมหวังดี
อาจจะทนดูเปนคนภายนอกอยูเฉย ๆ ใหผมก็กราบขอความกรุณาจากทานนายกสภาฯ อยากใหเกิด
การประสานอะไรตาง ๆ ใหทานชวยโดยใชเหตุผลเขาชี้แจงดวยคงจะดี คือ ถาปลอยใหพบกันเอง            
ก็เหมือนกับเด็กกับเด็กคือ ถาทานนายกจะเปนผูไกลเกล่ีย เปนผูประสานที่ดี โดยอาศัยมูลฐานของ
เหตุผลอยางเชน ขอกราบเรียนขอมูลใหทราบวา อยางการจะเขามามีสวนในการสรรหาอะไรตาง ๆ ก็
บังเอิญมหาวิทยาลัยก็ดําเนินการไป เช่ือวาคงใกลจะหมดแลว และคงเขาสูสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมคราวหนานี้แนนอน มีอยูอันเดียวเทานั้นเองที่ดูกันแลวเห็นเปนเอกฉันทวาไมควรมีการ
เปล่ียนแปลงองคประกอบการสรรหาเลย  นั่นคือ เร่ืองหัวหนาภาควิชา อันนี้เห็นเปนเอกฉันทเลย ต้ังแต
ทานอุปนายกคือ ทานอธิการบดีลงมา  และแมกระทั่งทานกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนอาจารยที่
เขาไปรวมอยูในที่ประชุมเพื่อประเมินเร่ืองการสรรหาก็เห็นเชนนั้น 

นี่ละครับ จึงตองขอบารมีทานนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อความเห็นของคนสวนใหญเปน
อยางหน่ึง และอาศัยหลักวิชาหรือกฎเกณฑแลวเปนอันหนึ่ง  ผมก็ไมอยากใหคนที่คลาย ๆ กับคนคน
เดียวมาถึงใหเร่ืองเสีย  ส่ิงหนึ่งที่สภาคณาจารยโดยไมไดนึกถึงความเปนสภาคณาจารยเลย คือ การที่
อยูในระบบหรือเกณฑใหญ ๆ ของเร่ืองทั้งหมดคือ ไมอยากใหขัดกับหลักการใหญ ๆ ไป 
 
นายกสภามหาวิทยาลัย  :  เร่ืองนี้ผมไมทราบวาจะเปนเชนนี้ เพราะฉะน้ัน ถาเปนไปไดก็ขอใหให
ขอมูลผมหนอยในเร่ืองของเหตุผลของการที่การสรรหาหัวหนาภาควิชาซึ่งไมเห็นสมควรที่จะ



ขุมความคดิ 3   ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย 

 123

เปล่ียนแปลงอยางใด  ขอใหผมแลวผมจะจัดการติดตอกับทางผูแทนอาจารยเขา  ผมเองมีทัศนะที่
ตองการใหทุกส่ิงทุกอยางเปนไปดวยความรมร่ืน เรียบรอย อะไรที่ผมทําไดผมก็ยินดีทําใหอยางยิ่ง 
 
รศ.ดร.บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ  :  ขอแสดงความเห็นสนับสนุนทานสมาชิกหลายทานในเร่ืองบทบาท
ของผูแทนคณาจารยในสภามหาวิทยาลัยเหมือนกับสภาคณาจารยสักเล็กนอย 
 ผมคิดวาประเด็นปญหาคงจะชัดเจน ในปจจุบันนี้และในอดีตก็คงจะชัดเจนเหมือนกันวา 
ความเปนผูแทนที่เลือกโดยคณาจารยโดยตรงไปยังสภามหาวิทยาลัย กับการเปนผูแทนคณาจารยใน
สภาคณาจารยนั้นมีแนวแบงแยกที่คอนขางจะชัดเจนตรงท่ีคนที่อยูในสภามหาวิทยาลัยนั้นคงตอง       
ทําในเร่ืองนโยบาย เร่ืองการตัดสินใจในระดับสูง  และเปนการแสดงทัศนะในลักษณะที่เปนบุคคลที่มี
คุณสมบัติเฉพาะตัวที่ไปจากการเลือกต้ังของคนทั้งหมดในมหาวิทยาลัย และสภาคณาจารยก็คงเปน   
ที่ปรึกษาของฝายบริหาร 
 พูดส้ัน ๆ ก็คือวา ผูแทนคณาจารยในสภามหาวิทยาลัยคงจะเลนระดับสูง ระดับนโยบายและ
ตัดสินสวนสภาคณาจารยนั้นระดับบริหารลาง ๆ ทั้งหมด ต้ังแตทานอธิการบดีลงมาจนกระทั่งถึง
หัวหนาภาค 
 เขาใจวาเทาที่ฟงจากอาจารยหมอศริพรก็ดี อาจารยประสมก็ดี ชัดแจงมาในอดีตยึดถือกันมา
อยางนั้น แตเวลานี้อาจเปนปญหาตัวบุคคลที่แปรเปล่ียนไป เลยทําใหมีการรวมกลุมกันในผูแทน
คณาจารยดวยกันเองในสภามหาวิทยาลัย และบางทีกระแสก็ไปในลักษณะที่จะลงไปเลนในเร่ือง      
ทุกเร่ือง  ในลักษณะที่ไมใชกํากับหรือตัดสินในระดับสูงเสียแลว จะลงมาทุกเร่ือง ซึ่งมันซ้ําซอนกัน        
แลวก็ไมนาจะเกิดข้ึน ถาผูแทนคณาจารยที่มาจากสองแหลงเกิดไมลงรอยกัน  ในขณะที่ผูแทน 
ประเภทที่มาจากสภามหาวิทยาลัยนั้น เปนตัวแทนในนามสวนตัว ในคุณสมบัติสวนตัว โดยที่ผูแทน               
สภาคณาจารยนั้นอาจจะตองนําความเห็นหรือมติของสภาคณาจารยไปพูด จะบอกวามันไมเกิด 
ความขัดแยง แตเดิมเขาเขาใจในเจตนารมณกันอยางนี้  อยางที่อาจารยหมอศริพรก็ดี ทานอาจารย
ประสมก็ดี หลาย ๆ ทานก็ดี ปฏิบัติมา ก็ไมมีความขัดแยง  แตพอมาถึงปจจุบันนี้ เมื่อมันเปลี่ยนไปเชน
วานี้ ผมก็คิดวามันจําเปนตองแกไข  สวนวิธีการแกไขคงพูดกันในระดับตอไป 
 ประเด็นที่จะเรียนถามเปนประเด็นที่ 2 ณ ที่นี้ ที่ถาม ณ ที่นี้ มิฉะนั้น ทานอดีตประธานอาจไม
อยูรวมในที่ประชุมของเรา ก็คือวา เมื่อทุกอยางข้ึนกับตัวบุคคล  ประธานสภาคณาจารยเองก็ข้ึนอยูกับ
บุคลิกภาพของประธานสภาฯ ดวย จะแข็ง จะใหคําปรึกษาทานอธิการบดีไดจริง หรือจะไปเรียนงาน
จากทานอธิการบดีหรือฝายบริหารนั้น ข้ึนอยูกับบุคลิกและอะไรหลาย ๆ อยาง ในหลาย ๆ อยางนั้น  
ผมไมทราบวาปญหาเร่ืองระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของประธานสภาคณาจารยเปนปญหาหรือไม 
เพราะเวลานี้ประธานสภาคณาจารยโดยตําแหนงนั้น เปน 1 ป เร่ิมต้ังแตมิถุนายนปหนึ่ง ไปถึง
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มิถุนายนอีกปหนึ่งเปดเทอมเร่ือยไปจนกระทั่งถึงปดเทอม 4 เดือน ประธานสภาคณาจารยทํางาน      
จริง ๆ แลว 8 เดือน ถาเปนประธานสภาคณาจารยที่เคยผานงานดานบริหารมาแลวอยางโชกโชนก็
พอจะทําอะไรได ใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา หรือเปนที่ “ศรัทธา” (ขออนุญาตโคตคําของอาจารยสุจินต) 
ของฝายบริหาร หรืองคกรทั้งหลายที่สภาคณาจารยเขาไปอยูได  แตถาเปนประธานสภาใหมจริง ๆ เลย 
ซึ่งอาจจะเปนไปไดในสภาพปจจุบันนี้ เขามาเปนสมาชิกป – 2 ป และไมเคยดํารงตําแหนงอะไรมาเลย 
เปนเพียงไดรับความไววางใจจากสมาชิก 8 เดือนจะเพียงพอหรือไม หรือ 8 เดือนนั้นจะเปนเพียง        
เพื่อเรียนงานเทานั้น 
 ผมเองไมมีวาสนา บารมี หรือความเดนที่จะดํารงตําแหนงระดับสูงอยางนั้น แตระดับที่ผม
ดํารงตําแหนงอยูเปนระดับคณะเล็ก ๆ ซึ่งมีนิสิตนอยที่สุด อาจารยนอยที่สุดในจุฬาฯ  การเขาเปน      
รองคณบดีฝายวิชาการปแรกนั้น ขอกราบเรียนตรง ๆ วาเปนการเรียนงานจริง ๆ แทบจะไมไดทําอะไร
เปนช้ินเปนอันเลย  ปญหาอยางเดียวกันนี้เกิดกับทานประธานสภาคณาจารยในอดีตบางหรือไม  และ
ถาเกิดจะแกไขโดยวิธีใด ขอเรียนถามทานประธานสภาคณาจารยทุกทานครับ ทั้งในอดีต และปจจุบัน 
 
ประธานสภาคณาจารย :  ขอเชิญ “ในอดีต” กอน 
 
ศ.ดร.ประสม  สถาปตานนท  :  ผมขอตอบเพราะวาผมเปนรองประธานสมัยที่คุณหมออติเรกเปน
ประธาน  นั่นคือ ผมเปนรองประธาน ละทางคุณหมอซ่ึงเปนประธานก็ไดมอบหมายใหผมดําเนินงาน
หลายเรื่องแทนประธาน  รวมทั้งเรายังไดมีการพบปะระหวางกันซึ่งเด๋ียวนี้ไดกลายมาเปนกฎเกณฑ
และวิธีการ  นั่นคือคลาย ๆ Inner มีประธาน รองประธาน เลขาธิการ และประธานคณะกรรมการ
ประจําทั้ง 4 ฝาย เมื่อสมัยนั้นยังไมเปนทางการ  นั่นก็เปนการฝกงาน ถาเปนไปได การสืบทอดเจตนารมณ
แบบนี้จะ smooth ไป  ฉะนั้นถาประธานคนตอไปจะอยูในกลุม 8 หรือ 9 นี้ ก็จะตองรูงานทันที  ถาหา
ทํางานเปนทีมมาต้ังแตเร่ิมปแรก 
 
รศ.นพ.อติเรก  ณ ถลาง  :  อันนี้ก็มีคําตอบใหที่ประชุมจากประสบการณของผมเองในปแรกที่เขา
มาเปนสมาชิกสภาคณาจารย  นั่นกอนป 2522 ราว ๆ ที 2519 ผมก็ไมรูเร่ืองอะไร  บอกตามตรง แต
บังเอิญในการเลือกกรรมการประจํา 4 กลุม ผมบังเอิญมีความสนใจในเร่ืองบริหารอยู ก็เลยไดรับ
มอบหมายใหเปนประธานกรรมการกิจการบริหารแลวก็สนใจติดตามรับฟงและอานจากที่พวกเกา ๆ 
เขาทําไว  พอมาอีกปหนึ่งผมก็ไมไดนึกวาผมจะไดรับเลือกเปนประธาน ก็นึกวาผมไดอยูอยางนี้มี      
สวนรับรูอยางนี้ก็ดีแลว  พอเขาเลือกผมเปนประธานผมก็ตกใจเหมือนกัน เพราะผมไมไดอยูในที่ประชุม 
แตเมื่อจะตองทําแลว ก็ตองทําใหได เพราะเราก็โตมาขนาดนี้แลว ก็เขารับตําแหนง 
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 จากส่ิงที่ผมเปนประธานกิจการบริหารนี้เปนการปูพื้นฐานใหผมพอสมควรเมื่อเราเขาไปรับ
ตําแหนงในงานบริหารซึ่งเปนระดับมหาวิทยาลัย ก็มีประเด็นที่เปนจุดออนอยูเหมือนกัน ก็คือไมวาจะ
เปนกรรมการหรือบุญ ก็ตามที่อาจจะไปหลนทับใครก็ไดที่ข้ึนมาดํารงตําแหนงบริหาร  โดยเฉพาะ
ตําแหนงในสาขาวิชาที่ไมไดเรียนเร่ืองการบริหารเมื่อเปนเชนนี้ทานจะตองปฏิบัติหนาที่ในลักษณะที่ไม
รูมากอน  ตองศึกษาเอาเอง กลางเปนเร่ือง inservice – training เรียนไป ทําไปใน 3 เดือนแรกคงหนัก
นิดหนอย แตเมื่อรูระเบียบขอบังคับและกลไกการบริหารตาง ๆ เราก็คงทําไปได 
 แตที่สมาชิกถามวา 8 เดือนนี้ ถาใชเวลา 3 เดือน ก็เหลือเวลาเพียง 5 เดือนเทานั้น  ผมก็ชัก
มองเห็นประเด็นเหมือนกันวา  ในการเรียนนี้บางคนก็ใชเวลาไมเทากันบางทานที่ born to be หรือมี
ความสนใจในเรื่องนี้มากอนแลว ก็จับฉวยไดเร็วบางทานนั้นก็มีความลําบากอยูสักหนอย แตถาจะ
แกไข sense ของทานสมาชิก ก็คิดวาอยากจะแกไขระยะเวลาของการดํารงตําแหนงยาวออกไป ความ
เหมาะสมจะเปนแคไหนก็เปนเร่ืองที่ทางสภาฯ นาจะยกข้ึนเปน Issue แลวก็พิจารณากันถึงผลดี  
ผลเสียตาง ๆ นานา เพราะผมถือวาสภาคณาจารยเปนวิทยาลัยการบริหารมหาวิทยาลัยนั่นเอง        
จากการที่ผมไปทําหนาที่ทางบริหารมาก และที่ทําไดก็เพราะผมผานสภาคณาจารยมาไมเชนนั้นผมก็
คงจะทําไมได อันนี้ผมขอยืนยัน  ฉะนั้นการจะควรประการใดก็ขอใหเปนวิจารณญาณของที่ประชุม
สภาคณาจารยซึ่งเต็มไปดวยบุคคลที่มีมันสมองช้ันเยี่ยมทั้งส้ินก็แลวกัน 
 
ประธานสภาคณาจารย  :   คิดวาการทํางานจําเปนตองเรียนรูพอสมควร ถาดิฉันไมไดทํางานสภามา 

10 ปแลว เวลามารับตําแหนงตรงนี้ และเปนผูหญิงคนแรก ก็ประหมามาก
ทีเดียว  ตอนนี้ก็ประหมามากในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  บางคร้ัง
ประหมาก็ตองพยายามใชอาชีพของตัวเอง คือ การเปนนักจิตวิทยา
ควบคุมจิตใจของตัวเองพอสมควร  ควบคุมอารมณ และควบคุม
พฤติกรรม เพราะนักจิตวิทยาเช่ือวาเราจะควบคุมใครไมได ถาเราไม
ควบคุมตัวเราเองใหไดกอน  ดิฉันคิดวาเวลาพอเห็นทานบอกวา 2 ป        
ก็ปลอยไปกอน อยาเพิ่งแกตอนนี้เลย เพราะปหนึ่งดิฉันก็คงแทบตาย 
ความจริงมันควรจะเปน 2 ป แต 2 ปนี้จะเปนงานที่หนักมากสําหรับ
ประธานสภาคณาจารย และอีกอยางหนึ่งใครที่ทํางานมีฝมือดี ๆ ก็อาจ 
มีโอกาสไดรับเลือก (อยางอาจารยดํารงนี่) ใหเปน 2 ปติดตอกัน ก็อาจ
ตองคิดหนักวา 1 ปดี หรือ 2 ปดี  ถาสอดคลองกับที่ประชุมประธาน       
สภาอาจารยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศก็ปเดียว 
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 ดิฉันเขาไปที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศวันแรกที่ดิฉันไดรับเลือกเปน
ประธานสภาคณาจารย เขาเลือกใหดิฉันเปนประธานท่ีประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัย      
ทั่วประเทศ  ดิฉันเองเปนคนขอถอนตัว บอกวาขอรองเถอะดิฉันเปนไมได เพราะตัวเองยังไมรูเลยวาจะ
อยูเปนประธานสภาคณาจารยไปอีกสักแคไหน 
 คงจะไมใหมีคําถามแลว คงจะเร่ิมการประชุมสภาคณาจารยสมัยวิสามัญคร้ังที่ 2 ที่จุดนี้       
ขอกราบขอบพระคุณทานนายกสภามหาวิทยาลัย ทานอธิการบดี ทานรองอธิการบดี และทานอดีต
ประสานสภาคณาจารยทุกทานที่ใหความรวมมืออยางดียิ่ง 
 

   
 

 
 

สัมมนาสภาคณาจารย 8 กุมภาพันธ 2551 
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19. การอภิปราย ซักถาม  
ระหวางฝายบริหารและสมาชิกสภาคณาจารย* 

 
ผูอภิปราย  รศ.ดร. มนู วีรบุรุษ  
รศ.ประพันธพงศ เวชชาชวีะ  

 รศ.ดร.ติน ปรัชญ พฤทธ์ิ  
รศ.มานพ  พงศทัต 

 
ประธานสภาคณาจารย 
 เชิญทานรองอธิการบดีฝายวิชาการกอนดีกวา ทานอยากใหสภาฯ ชวยทานอยางไร หรือไม 
 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ : ความจริงฝายวิชาการไมมีปญหา เพราะทางสภาคณาจารยชวยเรามา
ตลอด เนื่องจากเปนกรรมการอยูหลายชุด นําความเห็นตางๆ มา หลายทานก็มาปรึกษาผมอยูเสมอ 
อยางเร่ืองตํารา หรือการเขียนตําราอะไรพวกนี้ ก็กําลังอยูระหวางพิจารณา ผมคิดวามีการประสานงาน      
ที่ดี และกรรมการจากสภาคณาจารยผมก็อยากจะชมวาเปนกรรมการประเภทเดียวที่ไมคอยขาดประชุม 
การประชุมของสวนกลางนี่ประชุมไดดวยความยากลําบากมากทีเดียว แตผมก็ยังตองขอบใจวาทาง  
สภาคณาจารยใหความรวมมือคอนขางดี และต้ังทานเปนกรรมการยังไมคอยขาดเลย แตผูทรงคุณวุฒิ
ทั้งหลายก็ไมใชจะตําหนิคือทาน busy ธุระมากเหลือเกิน แลวก็มาไดนอย แต contribution ของสภา
คณาจารยคิดวาจะเปนประโยชนกับเรา จะชวยมองหลายๆ ดาน เพราะฝายวิชาการตอนนี้ก็ดูหลายเร่ือง 
อยางเร่ืองที่กําลังทําใหมเกี่ยวกับวิเทศสัมพันธนี่ ผมก็ขอฝากวา ทางสภาคณาจารยคิดจะทําอยางไรบาง
ทางวิเทศสัมพันธ เรามองเห็นในลักษณะที่วา 1. เราก็อยากได contribution จากตางประเทศมาก ถาไปดู
การชวยเหลือจากตางประเทศในขณะนี้ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเราคอนขางจะแยหนอย ไมใชอะไร เขา
นึกวารวยอยางที่วา ความจริงจน จึงไดมานอย เราก็พยายามเปดแนวทางในการ create ความรวมมือ
อะไรตางๆ พยายาม lobby อะไรหลายอยาง 
 แนวความคิดนี้อยากฝากไวหนอยวา ถาทานประชุมในสวนของทาน ทานคิดวามีแนวคิดที่เรา
จะทําอยางไรบางที่จะ tap resources คงไมใชเงินอยางเดียวเรา tap ทั้งผูเช่ียวชาญ ทั้งความรู ทั้งอะไร
ตางๆ เพื่อจุดมุงหมายที่จะ create know-how หรือ knowledge หรือความที่เปน knowledge ของ
จุฬาลงกรณข้ึนที่นี่ 

                                                 
* ในการสัมมนาเร่ือง “บทบาทและสถานภาพของสภาคณาจารยที่พึงประสงค” จัดโดยสภาคณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระหวาง
วันที่ 23-24 สิงหาคม 2529 ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา 
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 วิเทศสัมพันธไมไดต้ังข้ึนเพื่อใหอาจารยไปเที่ยวตางประเทศ หรือคุยกันแลกเปล่ียน หรือ
รับประทานน้ําชากัน เพื่อจุดมุงหมาย 2-3 จุด ที่ผมเรียนไว เมื่อกอนฝงชอบใชคนไทยไปทํางาน
ตางๆประเทศ อยาง “ตูลูส” (Toulouse) นี่ เขาวาสรางโยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นี่จริงหรือเปลาไม
ทราบ อาจารยประสม (ศ.ดร.ประสม สถาปตานนท) คงจะตอบไดดีกวา อาจารยเราเกือบจะไปสราง       
เคมิเคล เอนจิเนียร (Chemical engineer) ของตูลูส ( Toulouse) ข้ึนมา เพราะเขา tap resource        
ของเราไปทํางานที่นั่นขณะนี้กําลังคิดตรงขามกับเขา คือ พยายามเอาเขามาใหเราใชบาง มาเปนคนใช 
เราบาง เรามองในลักษณะที่กลับกันในวิเทศสัมพันธ ฉะนั้น ในเร่ืองวิเทศสัมพันธหรือในเร่ือง 
Internationalization นี่ ถาอาจารยมีแนวความคิดอยางไร ก็ make contribution ข้ึนมา เราก็ยินดีมาก 
รวมถึงตําราตางๆ ผมก็คุยกัน 
 เร่ือง sabbatical leave และสงผลงานก็มีหลายอยางเหมือนกัน ฯลฯ แตขณะนี้ดีข้ึนแลว
หลังจากที่ผมถูกดามาแยะแลว ไมรูวายังเดินอยูในจุฬาฯ โดยไมถูกตีหัวไดอยางบไร ยังเปนหวงอยู
เหมือนกันนี่เปนเร่ืองที่อยากจะฝากไว ขอใหเปนเร่ืองที่ realistic ที่ปฏิบัติได เพราะฝายวิชาการนี่           
เราจะตองปฏิบัติทันที ถารับไปทํา เราไมใชฝายวางแผนฯ จะตอง make decision แลวทําไป ตองมองวา 
เงินที่จะใชไมมากเกินไป  อยางสํานักพิมพเราไดมาจากสภาฯ (สภามหาวิทยาลัย) 5 ลาน แลวบอก
ขาดทุนไมไดนะ ตอง run ใหไดพิมพหนังสือได เราก็ rotate อยูไดประมาณ 20 เลม ฉะนั้น ถาทุกคณะ
หรือทุกภาควิชาอยากจะพิมพภาควิชาละเลม คิดดูก็แลวกัน พิมพปละ 130 กวาเลม เลมละ 6 หมื่น          
คิดดูก็แลวกันใชเงินเทาไหร ฉะนั้น จึงอยากจะไดส่ิงที่ realistic ปฏิบัติได แลวสงผลไปยังจุดที่เราตองการ
ของเรา วาเราตองการอะไรจากตําราตองการความเปนเลิศแบบโชวผลงาน หรือตองการใหอาจารยของ
เราเขาสูตําแหนงทางวิชาการงาย จะมีแนวคิดอยางไร ขอฝากไว 
 
ประธานสภาคณาจารย :  ขอเชิญทานรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต วาทานคาดหวังวาจะไดอะไร
จากสภาฯ บาง 
 
รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต : เชนเดียวกับทานรองวิชาการครับ เพราะทางฝายกิจการนิสิตนี้           
ถามองดูไปอาจารยกวาคร่ึงในน้ีก็ชวยงานกิจการนิสิตอยูแลว  และผมก็เชื่อวาทานอาจารยที่จะเปน
สมาชิกสภาคณาจารยไดตองมี “เลือดรักกิจกรรมอยูแลว” เพราะเปนงานเพิ่มข้ึนมาก็ไมหวงเทาไหร 
 ที่อยากฝากไวก็คือวา อยากใหมองนิสิตปจจุบันเราเหมือนนอง อยาไปมองวาเปนคนแปลก
หนาเขาคือนองเรา และเราคือพี่ ถาอยางนี้ความผูกพันระหวางทานอาจารยซึ่งเปนนิสิตเกา กับนิสิต
ปจจุบันจะผูกพันกันมากข้ึน ทางนิสิตก็มีความเห็นวา generation gap ระหวางนิสิตหางกันเหลือเกิน  
พูดกันไมรูเร่ือง ผมก็ฝากไววาทําอยางไรจึงจะทําให gap อันนี้มันใกลข้ึนมา โดยเสนอวา อยากให          
มองสภาพเขาวาเปนนองนุงก็คิดวาจะชวยงานของมหาวิทยาลัยไดมากข้ึน   นอกจากนี้ไมมีอะไรเปน       
หวงเลยครับ 
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ประธานสภาคณาจารย : ทานรองก็ไดพูดไปแลว แตอาจารยชายก็อยามองนิสิตหญิงเปนนองนุงมาก
นักนะคะ เชิญทานรองฯ ฝายทรัพยสินพูดบาง 
 
รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน : พูดถึงงานในภารกิจที่ผมไดรับมอบหมายจากทานอธิการบดีหรือ
มหาวิทยาลัยใหทํา ทานอธิการบดีก็คงพูดไปมากแลว ผมรูสึกยินดีครับที่ไดเขามาสูบรรยากาศเกา          
แตใหมก็ตาม เพราะวาผมเองอาจจะกลาวไดวา ผม พี่หมอศริพร พี่หมออติเรก เปนสมาชิกสภา
คณาจารย รุนแรกๆ ที่มีคนต่ืนตัวลง คะแนนมากถึง 90 กวาเปอรเซ็นต พี่หมอศริพรนี่ก็มีปญหากับ
ผูบริหารมหาวิทยาลัย โดยถูกสภาคณาจารย force สมัยนั้น ไมใชเปนการรวมมือ สมัยนั้นรูสึกจะมีการ
ตอสูกันพอสมควร ทุกคร้ังที่พี่หมอศริพรไปประชุมกลับมา      พวกเราก็ตองซักถาม พี่หมอศริพรรายงาน 
แลวเขาก็ซักถามวา  ทําไมไมทําอยางนั้น ทําไมไมทําอยางนี้ ทําไม ไมเรียกรองอยางนั้นอยางนี้ 
บรรยากาศอยางนั้นก็คอยๆ เปล่ียน เวลา 10 กวาป เร่ิมจากมีการตอสูหรือนั่งคนละขาง เด๋ียวนี้มานั่งอยู
ในขางเดียวกัน อันนี้เปนนิมิตหมายที่ดีเหลือเกินสําหรับสภาคณาจารย   โดยเฉพาะในสมัยหลัง ๆ           
ผมรูสึกวาสภาคณาจารยทํางานกับฝายบริหารนั้นมันเปนไปอยางคอนขางผสมกลมกลืน จะมีบาง       
นิดหนอยที่มีความเขาใจไมตรงกันบาง ก็อาจจะ แตหลังจากพูดคุยกันแลว ก็ทําใหทุกส่ิงทุกอยางดําเนิน
ไปดวยดี 
 ที่เปนเชนนี้ ก็เขาใจวาทางสภาคณาจารยเอง หรือมหาวิทยาลัยเอง หรือผูบริหารมหาวิทยาลัย
เองก็เขาใจบทบาทของสภาคณาจารย สภาคณาจารยก็ควรเขาใจบทบาทของตัวเองวามีหนาที่ มีภารกิจ
อยางไรที่จะกอใหเกิดความเจริญงอกงามในสถาบันหรือหนวยงานของเรา นี่เปนส่ิงที่ดี 
 ฉะนั้น วันนี้ที่มีการพูดกันในหัวขอผูบริหารกับสภาจะทํางานกันอยางไรนั้น ผมคิดวาปญหา
เหลานี้นาจะไมมีอะไรนัก 
 อยางไรก็ตาม ในส่ิงที่ทานอธิการไดพูดไปแลวนั้น ก็นาจะเปนกันเองกับผูบริหารในปจจุบัน
บางพอสมควร  ไมวาจะเปนเร่ืองการหารายได ซึ่งคนเขาหาวา จุฬาฯ รวย หรือเร่ืองที่จะเปนปญหาใน
อนาคต คือการเลือกอธิการบดี เหลานี้ก็เปนเร่ืองที่ควรหยิบยกข้ึนมาพิจารณาในทางสรางสรรคได           
แตส่ิงหนึ่งที่ผมเอง เนื่องจากตอนหลังนี้ก็ไดออกไปสัมผัสกับขางนอกในบางสวน ก็มีความรูสึกวา ที่ยังไม
คอยไดคิดกันมากนักก็คือ คนขางนอก หรือคนที่อยูนอกวงการวิชานั้น มองอาจารยหรือมองมหาวิทยาลัย
อยางไร ยกตัวอยาง เชน อาจารยบางคนไปพูดอะไร ไปทําอะไร ซึ่งเขาบอกวาเปนเร่ืองสวนตัว แตมี
ผลกระทบตอสถาบันอาจารยทั้งมวล อยางเชนตัวอยางที่เกิดเร่ืองแทนทาลัม นี่พูดกันมากวา อาจารยนี่
เปนตัวกอกวน ทั้ง ๆ ที่อาจารยอาจจะมีคนเดียวหรือสองคน หรืออาจไมไดกอกวน อาจจะไปพูดตรง
เกินไปในเร่ืองวิชาการ ทําใหไมเขาใจ เขาก็เลยมองวา เรา activist ไมใชนิสิต กลายเปนอาจารย 
 เหลานี้ผมคิดวา เรานาจะมีการพูดกัน ไมใชมีผลกระทบตออาจารยจุฬาฯ เทานั้นแตกระทบทั้ง
มวลหรืออันที่สอง ปญหาอาจารยทะเลาะกันเอง หรือเร่ืองการเลือกต้ังที่รามคําแหง ที่ใชเงินเปนลาน       
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เขาบอกวา    ถาเผ่ือเราจะสอนประชาธิปไตยวาไมมีการซ้ือเสียงทําไมผูบริหารจะตองซื้อเสียง เอาเงินไป
เล้ียงเปนแสน อันนี้ผลกระทบก็สะทอนออกมาวาอาจารยจะเปนปูชนียบุคคล แตจริงๆ แลวไมใช อยางนี้ 
ก็เปนส่ิงที่นาคิดกัน  
 อีกอันที่มองเห็นเปนเร่ืองของมหาวิทยาลัยของเราเอง ปญหาเวลานี้มีคนพูดกันมากวา           
เงินลงทุนตอหัวของนิสิตในมหาวิทยาลัยเปดกับมหาวิทยาลัยปดนี่ เขาวาของรามคําแหงลงทุนไมเทาไหร 
แตมหาวิทยาลัยปดอยางจุฬาฯ นี่ลงทุนมากกวาเยอะ แตในการสอนอยางเดียวกัน อยางรัฐศาสตรหรือ
อะไรก็แลวแต ทําไมนิสิตมีผลออกมาไมตางกันนัก ทําไมจึงจะใหเห็นไดวา นิสิตที่ เปน product             
จากเราจะมีคุณภาพหรือมีลักษณะแตกตางหรือดีกวานิสิตในมหาวิทยาลัยเปด อยางที่มีคนพูดวา เมื่อมี
การลงทุนมากวาก็ควรจะไดผลที่มีคุณภาพดีกวาแตเมื่อไปสอบเขาที่อ่ืนเกือบเทากันหมด ปญหาที่เกิด
และมีคนพูดหลายคนวาเวลานี้ในหนวยงานราชการทางกระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงตางประเทศก็ดี 
พูดวา นักศึกษารามฯ นี่คิดวาสอบเขาไปไดดี แตความจริงพอไปใชงานแลวกลับมีปญหามาก เร่ือง
ความเห็นแกตัว เร่ืองการอยูรวมกัน เรียกวาการสัมพันธกันในเมื่อทํางานแลวจึงเห็น 
 ขอฝากทานประธานสภาคณาจารย วา อันนี้นาจะมีการหยิบยกข้ึนมาดวย 
 
ประธานสภาคณาจารย : ทานรองอธิการบดี (รศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์) ทานรับเหมาทํางานแทบ             
ทุกชนิดและถาทานไมไดชวยอยางจริงจังแลว ดิฉันก็ไมทราบวาจะหาเงินรองจายจากท่ีไหน 50,000 บาท 
มาจัดสัมมนากัน ก็ตองขอเรียนเชิญวา ทานจะมีอะไรคุยกับสภาคณาจารยอีกหรือเปลา 
 
รศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์ : ผมอยากจะกราบเรียนอยางนี้วา ในบรรดา organ ทั้งหลายในหาวิทยาลัย
ต้ังแตตํ่าสุดจนสูงสุดนี้ ที่นี่ผมเคยมีจุดบอดมากที่สุด คือ ผมไมคอยไดเขามาคลุกคลี 
 ทานรองอธิการบดีทานอ่ืนๆ ทานมี job specification ที่คอนขางเฉพาะเจาะจง ของผมนี่แมบาน
ลักษณะแมบานก็มุงอยู 2-3 ประเด็น อยางที่ทานอธิการบดีไดเรียนที่ประชุมไปแลว ก็คือ ทานมองการ
บริหารคือ จะ squeeze ความรูความสามารถออกมาอยางไร ผมก็พยายามดําเนินรอยตามนโยบายของ
ทาน คือ ผมมองงายๆ วา การบริหารคือ ความพยายามที่จะเอาความเปนระเบียบเรียบรอยเขาไปแทนที่ 
ความยุงเหยิงเอาความแนนอนเขาไปแทนที่ความไมแนนอน ก็พยายามเจริญรอยตามทาน อยากเรียนที่
ประชุมวา งานของผมมันเร่ิม 2 ระลอก ระลอกแรกคือ 10 โมงเชา และระลอกสองคือ 4 โมงเย็น เปนตนไป 
ตรงนี้ในฐานะแมบานก็ตองพยายามดู ปจจุบันพยายามทําวาทําอยางไรจึงจะคิดและทําอยางทานรอง
บริหารและทานอธิการบดีทํา ทําไดเหมือนกันแตไมคอยเต็มที่ ซึ่งอันนี้อาจมีจุดบอดที่จุดอ่ืน 
 ในสวนที่เกี่ยวกับสภาคณาจารยนั้น อยากจะเรียนสักนิดวาผมจะไมชมอยางเดียวแตผมจะมี 
Comment ในแงลบนิดหนึ่งดวย 
 คําชมก็คือ ผมไดรับความรวมมือจากสภาคณาจารยดวยดีมาตลอด ทานประธานสภาคณาจารย
ระยะใหมๆ นี่ก็คงจะทราบดี 
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 แตผมมี Comment 2 ประเด็น สงที่สภาคณาจารยพยายามจะเสนอมหาวิทยาลัยก็คือ 
ประการแรก ขอเสนอของสภาคณาจารยนั้น สวนมากมีลักษณะ “Ideal” เกินไป Ideal มาก ผมเขาใจใน
ประเด็นตรงนั้น Ideal มากๆ นี่ บางทีก็มีปญหาเหมือนกัน  
 Comment อันที่ 2 ของผม ส่ิงที่ทางสภาฯ คอยชวยเหลือมหาวิทยาลัย กรุณาทวงติง เสนอแนะ 
ในบางเร่ืองสภาคณาจารยยังไม informative เทาที่ควร ผมอยากจะอุดชองโหวสักนิดวา ถาทานทําอะไร
ของทานแลว ถาจะเรียกผมไปปรึกษาใหอะไรทํานองนี้ ก็อาจออกมาในแนวท่ีวา เราอาจจะออกมาพบกัน
ที่ “คร่ึงทาง” แลวส่ิงที่เราพบกันคร่ึงทางนั้นสามารถเอามาใชได 
 ผมตองขอบคุณทานประธานและกรรมการหลายทาน อาจารยประณตเองชวยผมหลายดาน 
ดานตําแหนงทางวิชาการ ทานอาจารยดํารง ชวยผมในเร่ืองระเบียบ ทานอาจารยหมอกิติพงษ                
ก็เหมือนกัน ชวยผมทางดานสวัสดิการ อันนี้ตองขอกลาววาขอบคุณจริงๆ แตตรงนี้ถาจะให “เทาติดดิน” 
สักนิดหนึ่ง ใหตรงประเด็นสักนิด ถาเราจะมีการพบปะกันบอยครั้ง ไมจําเปนตองเปนอยางนี้ อาจจะเปน 
work informal ก็คงจะทําใหการทํางานของสภากับมหาวิทยาลัยไปในทางที่อันเดียวกัน 
 ทานประธานสภาฯ บอกวา การประชุมคร้ังนี้ผมมีสวน ความจริงก็หนาที่ของเราอยูแลว        
ผมมองบทบาทผมวาเปน “ผูให” เปนผูอํานวยความสะดวก แตมีบางประเด็นถาไมอยูในวิสัยก็ตองเรียน
ตรงๆ วาทําไมได “ควัก” อยางกรณีการสัมมนาคราวนี้ ถาจัดเสียเมื่อ 3 เดือนที่แลวอยางที่แพลนไวก็จะไม
คอยมีปญหาคร้ังนี้เราไปออกมาดวยความยากเย็น วินาทีสุดทายเลย ขออภัยที่ไมคอยสะดวก 
 ก็มีทั้งคําชมคือ สภาคณาจารยชวยเหลือมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดในสวนที่ผมรับผิดชอบอยู 
คํา Comment ก็อยางที่เรียนแลววา บางอยางอุดมคติเกินไป บางอยางขอมูลทางสภาฯ อาจจะยังไมพอ 
ผมจึงอยากเสนอวา “เราพบกันคร่ึงทางดีไหม” และถาเราจะทํางานใหญอะไร ก็ปรึกษากันสักนิดหนึ่ง  
 ส่ิงที่อยากเรียนอีกคือ ส่ิงที่สภาน่ี “keen” เหลือเกิน เสนอมาเยอะเหลือเกินผมมองวาเปน 
product ถาเสนอมามากๆ ถาเราไมสามารถ participate ใหไดทั้งหมดนี่ ผมเองผมก็ quality เหมือนกัน
ฉะนั้นถาหากอะไรที่มัน realistic แลวชวยกัน ผมคิดวาจะไปไดดี และทานประธานคนปจจุบันเราเพิ่ง
รวมงานกันไมมากนัก แตผมคิดวา มีแนวโนมที่จะดีมากๆ โดยเฉพาะทานเปนสุภาพสตรี 
 
ประธานสภาคณาจารย : ทานอธิการบดีมีส่ิงที่อยากจะเพิ่มเติมบางหรือไม 
 
อธิการบดี : ความจริงก็เคยพูดไวอยูบางแลววา เรามีความภูมิใจอยางวา สภาคณาจารยของเราเปน
สภาคณาจารยซึ่งไมมีปญหาคือปฏิบัติหนาที่ไดเรียบรอยระหวางผูบริหารกับสภาคณาจารยแทบจะ
เรียกไดวาไมมีปญหาอะไรเลย 
 การมีส่ิงหนึ่งส่ิงใดในมหาวิทยาลัยเพื่อมุงที่จะใหเกิดผลดีกับการบริหารมหาวิทยาลัยใหมาก
ที่สุด อันนี้สภาคณาจารยของเราก็ไดทําหนาที่นี้มาตลอด ผมอยากเพิ่มนิดเดียววา ส่ิงที่อยากใหดีข้ึนก็คือ 
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ทานสมาชิกสภาคณาจารยทานเขาใจปญหาและเสนอความคิดเห็นกับมหาวิทยาลัยอยางที่ทําอยู แตที่
จะใหรูเร่ืองตางๆ ของมหาวิทยาลัย และความคิดเห็นตางๆ ของมหาวิทยาลัยนี่ บางที่อาจจะยังไมมาก
เทาที่ควร อยางที่อาจารยตินวาที่ไม Informative หรืออะไรนี่ ความอาจผิดอยูที่มหาวิทยาลัยที่ไมไดไป
ชี้แจง แตผมอยากจะใหหาทางอะไรที่จะใหมหาวิทยาลัยกับสภาคณาจารยนี่มีวิธีการ หรือ mechanism 
อยางไรที่จะใหไดเขาอกเขาใจกัน และชวยกันขบคิดปญหาที่มีอยูมากกวาที่เปนอยู เวลานี้ก็ดี ที่ทานเขา
มามีสวนเปนกรรมการตางๆ แตความคิดทั่วๆ ไปที่จะใหเกิด innovation เกิดความคิดใหมๆ บางทีส่ิงที่ผม
ไดฟงจากทานทั้งหลายก็เอามาคิด ก็ไดความคิดใหมเหมือนกัน ทําอยางไรจึงจะใหนอกเหนือจากที่ทาน
เปนกรรมการแลว จะมีวิธีการอยางไรที่จะใหทั้งผมทั้งผูบริหาร ทั้งทานอาจารยไดมีสวน แมทั้ง informal 
มากกวาที่เปนอยูผมก็รูสึกวา เทาที่แลวมาคอนขางจะ serious เวลาผมเขาไปพบทานในสภาฯ ทีไรก็รูสึก 
โอโฮ คอนขางจะ formal มีวิธีการตางๆทําอยางไรจึงจะให informal หนอย คุยกัน เพื่อจะใหความคิดเห็น
กัน มากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน ผมวาจะเปนประโยชนทั้งสองฝาย 
 
ศ.นพ.ศริพร วณิเกียรติ : ขอกลาวแทนสมาชิกสภาคณาจารยที่นั่งอยูที่นี่ เนื่องจากผมเปนประธาน
คนแรก และเปนสองสมัย 2514-2515 และ 2515-2516 เคยเปนนายกสโมสรอาจารยเมื่อป 2512  
บางทานอาจไมเคยเห็นหนาผม แตสําหรับอาจารยบางทานสวนใหญก็คงเคยเห็นผมนําไปสัมมนา
อาจารยใหมคงจําเสียงนกหวีดของผมได ผมไดปลุกปลํ้ามา 8-9 ป ในการที่นําไป 
 วันนี้ เปนคร้ังแรกในประวัติศาสตรของสภาคณาจารยที่ไดมีโอกาสมาสัมมนานอกสถานท่ี  
และโดยเฉพาะอยางยิ่งฝายบริหารก็ไดมานั่งอยู ณ ที่นี้ ทานนายกสภาฯ ก็ไดมานั่งอยู กระผมขอพูดดวย
ความไมเกรงใจ เพราะอายุ 60 แลว กําลังจะเกษียณฯ 
 ตองรูเสียกอนวา สภาคณาจารยที่ต้ังข้ึนมานี้ ต้ังข้ึนมาไดอยางไร ในปจจุบันกับสมัยกอน      
ไมเหมือนกัน แตกอนเสียงที่เขมแข็งที่สุดของอาจารยจุฬาฯ คือ สโมสรอาจารยมีสาร หรือขาวสารของ
สโมสรอาจารยออกมาตีผูบริหาร พวกอาจารยจะอานทันทีจะไมตีไดอยางไร เพราะผูบริหารสมัยนั้น       
“นั่งแลวไมยอมลุก” คือ คณบดีอายุต้ัง 72 ไดกระมัง (เจาคุณไชยยศฯ นะ) แลวอาจารยคณะรัฐศาสตร 
ดร.เกษม ไมใชเกษมนี้นะ ทานนั่งถึง 65 ป พวกอาจารยหนุมๆ ก็ทนไมไหว ก็เขียนบทความจะไลทานออก
จากเกาอ้ีตางๆ นานา ทานก็ไมออก เพราะเงินเดือนของทาน หมายถึงรวมเงินบํานาญรวมแลวมากกวาที่
คนธรรมดาไดรับ ในการเลือกคณบดีสมัยโนนเขาก็นั่งกันในโตะ 12-13 คน ก็เลือก ทีใครทีมัน ชวยกัน 
เลือกสับกัน นี่คือตนเหตุ  
 ฉะนั้น พอขาวสโมสรอาจารยออกมาจะเห็นวาขายดิบขายดี แยงกันรวมทั้งพวกผมก็เขียน
หนังสือโจมตีไปดวย คือ คุณหมอทองจันทร อุตสาหเขียนวา “ชราภาพโดย ชราแพทย” ชี้แจงวา คนแก 
brain เส่ือมเปนอยางไร และมีความเห็นแกตัวอยางไร ในที่สุดก็หนาบาง คอยๆ ทยอยออกกันไป นี่คือ 
บทบาทในสโมสร อาจารยในสมัยนั้น เขมแข็งมาก 
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 ตอมาสภาคณาจารยก็เร่ิมเกิดข้ึน ก็ดวยความริเร่ิมของ ดร.เกษม ดร.วิจิตร (ศ.ดร.เกษม 
สุวรรณกุล ดร.วิจิตร ศรีสอาน) ดร.สิปปนนท เกตุทัต ก็พยายามรวบรวมก็เกิดข้ึน ในสมัยแรกอาจารยมี
ความฟตเต็มที่ ที่จะ “ฟน” ผูบริหาร ไมเหมือนสมัยนี้ นั่นเขา one man ผูบริหารคอนขางเผด็จการ         
พูดอะไรตองเชื่อตองทําตาม ไมมีรองอธิการบดีอะไรเทาไหร 
 พอเปนก็เลือกต้ังข้ึนมาอยางที่อาจารยประพันธพงศวา อาจารยไปลงคะแนนรอยละ 90        
นึกภาพก็แลวกัน แตขอโทษ แตขอโทษหมอศริพรเปนที่ 1 ตลอดกาล เขาก็ฝากความหวังกับผม เผอิญ      
ผมเปนหมอ เมื่อเขาไปเขาก็ไมไดอะไรสักอยาง ก็พยายามไปอาศัยตึกชองเล็กๆ ของ ดร.กําจัด              
(รศ.ดร.กําจัด มงคลกุล) แลวก็ปลุกปนข้ึนมา ดร.สิปปนนท เกตุทัต ชวยรางระเบียบอะไรตาง ๆ                  
ระวี ภาวิไล ภิญโญ สาธร ฯลฯ แตละคนรายๆ ทั้งนั้น ประสบการณก็เยอะ ความคิดความอานก็เยอะ 
ฉะนั้น อยางที่ ดร.ติน ทานพูด อยางสมาชิกสมัยนี้คอนขาง อายุนอย หนุม ก็เลือดรอน ประสบการณก็       
ยังไมมี ก็เลย ideal หรือ informative ฯลฯ ผมก็ใหอภัย เพราะเด็กรุนหลัง ตอนหลังขาวสภาฯ มาเขา          
หูผมเร่ือยวา มันยังไมคอยดี คนสมัครก็นอยไป บางทีคณะแพทยศาสตรก็ตองชักชวนกันใหสมัคร 
 ผมก็มานั่งคิด ประธานสภาคณาจารยบางคนก็มานั่งเขียน ถาหากเราทําตัวของเราใหเขมแข็ง 
ถาเราไมสามารถทําตัวของเราใหเขมแข็งได เรายอมยุบเสียดีกวา ดีกวาจะใหเขาส่ังยุบ แขวนนวมเลย 
ฉะนั้น เมื่อมาถึงบทบาทและความคาดหวัง หรือสถานภาพตามที่ต้ังชื่อไว เราก็ตองถามตัวเองเสียกอนวา 
1. อาจารยที่คณะเขาเลือกเขามาเขมแข็งไหม เขาสนับสนุนมีการเลือกต้ังอยางเปาหมายเดิมหรือเปลา 
เราก็ถือวาเราเปนตัวแทน 2. เราถามเลยวา สภาคณาจารยที่ดําเนินอยูนี้เขมแข็งพอไหม พวกเรารวมกลุม
กันพรอมหรือยัง อยูในความเช่ือถือของอาจารยหรือยัง 3. เรา serve วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยได
ถูกตองหรือหรือไม 4. ผูบริหารเขาจริงใจกับเราไหม 
 อยางรุนผมนี้ กระผมถูก forced ทั้งสองดาน ทั้งดานสมาชิกสภาคณาจารยลงมติใหผมนําข้ึน
ไปสภามหาวิทยาลัย ผมเห็นวาเร่ืองนี้มันจะไปไมไหว การเอามติเขาแลวผมไปกราบอธิการบดีที่หอง
ทํางานทานก็บอก เออๆ เสร็จแลว ผมก็ไปกราบเลขาธิการที่หองทํางาน เพื่อจะบอกขอใหถอนเร่ืองนี้เสีย
เถอะมันเร่ืองรุนแรง ถาหากผานไปผมจะตองลาออก แตวาเขาไมถอน แตผมนี้ไปอางเหตุผลในสภาฯ  
และในที่สุด ตอนนั้นอาจารยแถบ (ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ) ก็ยอมไปพิจารณาใหมก็ถึงไดหลุดมา ความจําเปน 
2 ดาน เมื่อเรารับปากสมาชิกแลวข้ึนไปเราทําใหสมาชิกเขาไมได เราก็รูสึกวาปฏิบัติหนาที่ไมสมควรแลว 
ตองลาออกใหผูที่มีความสามารถข้ึนไปแทน 
 อีกเร่ืองคือ ฝายบริหารเขาจริงใจกับเราไหม ถาหากจริงใจชวยเหลืออยางที่ ดร. เกษม               
(ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล) วา ถาเขาไปหากันก็เรียบรอย และผมก็เช่ือวาผูบริหารสมัยนี้เปนประชาธิปไตย
กวาสมัยกอนเยอะ แตกอนไมมีนรอง 1 รอง 2 อะไรมีแตทานอธิการบดี และเปนหัวเล้ียวหัวตอระหวาง
ประชาธิปไตย 
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 อีกเร่ืองมีขาวแววอีกวา สมาชิกสภาคณาจารยที่เลือกมานี้ กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย       
ที่เขามานั่งชักจะแตกคอ วันหนึ่งประธานฯ ก็โทรศัพทมาถาม ผมก็บอกไมไดๆ แตกอนอาจารยเลือก
สมาชิกสภาคณาจารยเขามา และเปนตัวแทนของอาจารย แตเรามีสิทธิ์แคประชุมคณบดีเทานั้น ทีนี้
มหาวิทยาลัยก็มีระเบียบออกมาอีกวา สมาชิกสภาเขาเลือกอาจารยพวกนี้ เลยทําใหแตกเปน 2 กลุม 
ตอนนั้นผมก็เปนประเภททั่วไปของสมาชิกสภาฯ มันไมเห็นเกิดเร่ือง ผม และอาจารยดํารง (อาจารยดํารง 
เปนสมาชิกสภาฯ) ผมใหเกียรติเขา พวกผม  5 คน หรือ 6 คน มีอาจารยสมคิด(ศ.สมคิด แกวสนธิ)           
อ.สวัสด์ิ แสงบางปลา ฯลฯ ซึ่งไดรับเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย แตทุกคร้ังกอนการประชุม        
สภามหาวิทยาลัย เรามาปรึกษาหารือกัน โดยใหเกียรติอาจารยดํารง ในฐานะเปนประธานสภาคณาจารย 
แลวเราก็กินขาวกัน คุยกันวาวาระนี้เราจะเอาอยางนี้นะ 6 เสียงนะ ตกลงกันกอนจะไปเถียง ไมงั้นเปน
สมาชิกสภาคณาจารยแลวจะไปเถียงกันในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย   มันไมเขาทา จึงไดดําเนินการ
กอน จึงเรียบรอย อาจารยประสมยังมาเปนที่ปรึกษาอะไรตางๆ รวมกันทั้งนั้น เด๋ียวนี้เขาวามันแตกกัน
เสียแลว ก็ชักจะรอนใจ 
 
ประธานสภาคณาจารย : ตอนนี้ไมแตกแลวละคะ เพราะวาสภาคณาจารยใชผูหญิงเขาไปขอบพระคุณ
ทานอยางยิ่ง ทานประธานคนแรกที่ไดสรางเกียรติประวัติใหเรายืนหยัดถึง 16 ป และดิฉันก็เปนผูหญิง 
คนแรกที่เปนประธานสภาฯ ที่ไดรับการยอมรับจากทานสมาชิกใหผูเชิญสมาชิกเสนอความคิดเห็น          
หรือซักถาม 
 
ผศ.ดร.เกื้อ วงศบุญสิน : เรียนถามทานอธิการบดี เพราะเมื่อกี้ทานยกตุกตาเร่ืองการเลือกอธิการบดี        
ในอีก 2 ป คงเปนตุกตาที่เปนการคาดหวังเกี่ยวกับบทบาทและสถานภาพของอาจารย ก็เปนหวงอยูวา  
ยังไมไดคําตอบอยางที่อาจารยพรชัยก็ไดถามเหมือนกัน 
 อยากถามความเห็นทานอธิการบดีวา ทานมีความคิดหรือความคาดหวัง สมาชิก                    
สภาคณาจารยควรจะมีบทบาทอยางไรในการที่จะพิจารณาเร่ืองการเลือกอธิการบดี และควรมีบทบาท 
หรือในฐานะที่สมาชิกสภาสวนใหญใกลชิดกับนิสิต ไมทราบวาทานอธิการบดีคิดวาสมาชิกสภาควรจะ
เตรียมคุยกับนิสิตหรือรับรูความเห็นจากนิสิตวา การเลือกอธิการบดีรูปแบบอธิการบดีเปนอยางไร          
หรืออธิบายใหนิสิตไดทราบวาการเลือกอธิการบดีควรเปนแบบไหน ควรใหเปน free vote  ทั้ง
มหาวิทยาลัย หรือ จะเปนแบบเดิม เพราะผมเปนหวงวา ถาสหพันธนิสิตนักศึกษา ถาเขาตองการให
มหาวิทยาลัยเปล่ียนการเลือกต้ังเปนคลายๆ แบบรามคําแหง เขาคงไมมุงไปที่อ่ืน คงมามุงที่จุฬาฯ ใหเปน
แบบที่เขาตองการได ก็เรียบรอยหรือคงสบายมาก 
 ผมจึงคิดวาอีก 2 ป คงเปน issue ที่ใหญ 
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อธิการบดี : ก็ดวยความเกรงวามันอาจจะเปน issue ได ผมถึงไดพยายามมาพูด อาจพูดไดไมกวาง  
และไมทําความเขาใจไดอยางที่ผมอยากจะใหเปน 
 ที่ผมคิดวามันอาจจะเปน issue ข้ึนมาได ผมยังไมกลัว ถาหากอาจารยมีความคิดเห็นที่
ถูกตอง และผมไมคอยมีความกังวลนัก ถาจะมี demand อะไรจากนิสิต 
 เหตุผลที่มาพูดวันนี้ทั้งหมดก็คิดวา ถาหากวามี issue ข้ึน ผมก็หวังพึ่งสภาคณาจารย หวังพึ่ง
อาจารยทั้งหลายที่จะเปนผูชี้แจงอะไรตางๆ ความจริงที่เราพูดไปทั้งหมดก็เปนเร่ืองที่ predict มันยังไม
เกิดก็ไมควรใหไปเกิดข้ึน แตถาเกิดแลวผมก็หวังพึ่งทานอาจารยทั้งหลายที่จะ reasoning  
 อาจเปนวิธีที่ดีอยูในเวลานี้ อาจารยทั้งหลายก็ไดมีสวนในการใหความคิดเห็นสภาคณาจารย
เองก็เปนกรรมการสรรหาอยูดวย และเปนผูที่เสนอดวย และสภาคณาจารยก็ conduct vote ตางๆ หา
ความเห็นจากอาจารยอยู เพราะฉะนั้น ทางสภาคณาจารยก็ไดมีบทบาทอยูมากเวลานี้ 
 
ผศ.ประณต นันทิยะกุล : เมื่อกี้มีการพูดถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนคณาจารยกับสมาชิก             
สภาคณาจารยอยูนิดหนึ่ง ผมขอเรียนวา กลุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดรับเลือกต้ังมา สมาชิก        
สภาคณาจารยก็ไดรับเลือกต้ังมา แตบทบาทของสภาคณาจารยคอนขางจะมากกวาทางกรรมการ                 
สภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เองบางทีจิตวางเมื่อจิตวางก็พยายามหางานทํา งานท่ี
เสนอข้ึนมาบางทีก็ off-side งานของสภาคณาจารยที่เราทําอยู อยางนี้เราก็เลยกําลังพูดจาเจรจากันอยู 
ผมคิดวาความแตกแยกคงจะไมมีและสภาคณาจารยชุดที่แลวนี้ไดพยายามแกไขส่ิงหนึ่งวา ถาแตกแยกก็
ใหจับมารวมกัน โดยคิดวาสมาชิกสภาคณาจารยของเราหรือคนที่เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
สามารถสมัครเปนสมาชิกสภาคณาจารยได 
 ถาเราสามารถรวม 2 กลุมนี้มาเปนกลุมเดียวกันได คิดวาความแตกแยก หรือความแตกราว       
ที่มีอยูในคร้ังตอไปคงแกไขได 
 ทีนี้มาประเด็นที่สมาชิกสนใจอยู คือประเด็นที่นิสิตนักศึกษาซ่ึงเวลานี้ต้ังสหพันธนิสิตศึกษา
ข้ึนมา และ demand ที่จะใหทุกมหาวิทยาลัยใหนิสิตมีโอกาสมีสวนรวมในการเลือกอธิการบดีไดดวย 
เมื่อวานไดไปพบทานรัฐมนตรีทบวงฯ ก็ไดเรียนถามทานวาเหตุการณจะเกิดข้ึนอยางนี้ ทานรัฐมนตรีฯ        
มีความเห็นและมีความคิดที่จะแกปญหานี้อยางไร ทานรัฐมนตรีก็บอกวา “ทําไมตองมาถามผมดวย  
เร่ืองนี้ผมยังไมตอบ” 
 ผมจะโยนปญหานี้ใหรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตลองคิดดูวา ถาเร่ืองนี้ เกิดข้ึนกับ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทานมีแนวความคิดที่จะแกไขปญหาหรือเล่ียงปญหานี้ไดอยางไร 
 อีกประเด็นที่อยากจะถาม คือ เร่ืองวินัยนิสิต ในกรณีที่นิสิตแตงกายไมเรียบรอยผมไดรับ
รายงานมาวามีการตัดคะแนนความประพฤตินิสิตเปนจํานวนไมนอยทีเดียว แตในขณะเดียวกัน              
ถาอาจารยแตงตัวใสรองเทาแตะมา ใสเส้ือยืดมาทํางาน ทานมีความคิดเห็นอยางไรที่จะแกไขปญหาตัว
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อาจารยที่แตงกายไมเรียบรอย ทานจะใชวินัยอาจารย หรือ ? สําหรับนิสิตใชวินัยนิสิตตัดคะแนนของนิสิต 
ทานจะมีวิธีการอยางไรตัดคะแนนความประพฤติอาจารยหรือ ?  
 
รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต : ยังไมตอบไดไหม 
 เมื่อกี้อาจารยประณตถาม ถาอาจารยใสรองเทาแตะ จะตัดคะแนนไดไหม อีกเร่ืองหนึ่งถาเด็ก
จะขอเขามารวมในความคิดนี้ จะเปนอยางไร ขอเชิญทานอธิการบดีตอบดีกวา 
 
อธิการบดี : คือเร่ืองเด็กก็ตองชวยกัน เร่ืองอาจารยมีความสําคัญมากเวลานี้ ถาเราสังเกตมหาวิทยาลัย
ตางๆ นิสิตเราถึงแมจะแตงตัวหยอนไปบาง ก็ยังดีกวาที่ไหนทั้งหมดผมก็พยายามใหนิสิตตองแตงตัวดี ๆ 
คือ decent ไมใชใสรองเทาแตะ หรือผูหญิงใสกางเกงเขามาเรียน ซึ่งเราก็คงยอมไมได เมื่อเราเห็นนิสิต
อยางนี้ เราก็คงตองใหอาจารยของเราแตงตัวดี ผมก็ไม aware วา มีอาจารยของเราแตงตัวไมดีอยางนั้น
ถาผมทราบ ผมก็จะตองย้ํากับคณบดีวา ยอมใหอาจารยทําอยางนั้นไมได ถาแตงตัวไม decent จริง ๆ        
ละก็ เราจะตองดําเนินการ ถาผมทราบ ผมก็ตองเลนงานไปทางคณบดีใหจัดการกับอาจารยเทานั้น 
 
ประธานสภาคณาจารย : ขอใหอีกเพียง 2 คําถาม เชิญอาจารยอมรชัย อาจารยจุมพล  
 
ผศ.ดร.อมรชัย ตันติเมธ : มีแนวความคิดเห็นเกี่ยวกับทานรองฯ การดําเนินงานของสภาฯ ในสวน
ขอคิดเห็นหรือแนวคิดใหกับฝายบริหาร อาจมีหลายประเด็นที่ออกมาในรูปแบบที่ทานมองวาคอนขางจะ 
ideal หรือเร่ืองที่ไมคอยจะ informative อยากเรียนวาหลาย ๆ เร่ืองคงจะตองมีความเปน ideal             
อยูพอสมควร originate ideal คงมีความจําเปนตองอยูในลักษณะของปรัชญาหรือลักษณะคอนขางจะ
แตในทางปฏิบัตินั้น คิดวา ถาทางสภาคณาจารยขาดสิ่งนี้ก็จะขาดความเขมที่จะนําเสนอไปพอสมควร 
 ตัวอยางหลายๆ คร้ัง ตนกําเนิดของการที่จะมีฝายวิจัยของมหาวิทยาลัย หรือตนกําเนิดของ
แนวคิดที่จะมีสถาบันที่จะใหบริการทางวิชาการที่จะเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัยหรืออีกหลายๆ เร่ืองเทาที่มี
ประสบการณคิดวาแนวคิดจากทางสภาคณาจารยคร้ังแรกที่เกิดข้ึนคอนขางจะ ideal ซึ่งคิดวามีความ
จําเปน ถาสภานี้สามารถจะใหความคิดเห็นที่จะเปนประโยชนในทางพัฒนาแกทางมหาวิทยาลัย ก็อยาก
เรียนผูบริหารวา บางคร้ังสภาฯ มีความจําเปนตองเร่ิมตนในลักษณะนั้น 
 อยางไรก็ตาม ฝายบริหารโดยเฉพาะทานอธิการบดีที่มองวาความสัมพันธจากทางฝายบริหาร
และทางสภา ถามีความใกลชิดยิ่งข้ึน ก็คิดวาคงแกปญหาที่ทานอธิการบดีไดพูดเร่ืองความเขาใจและการ
ขาดแคลนในการที่พูดถึงส่ิงที่เปนปญหา เพื่อเอาแนวความคิดตางๆ มาใชในการดําเนินงานเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย ได 
 อีกประเด็นหนึ่ง ในโอกาสที่เรากําลังปรับปรุงทางดานสํานักงานสภาฯ ก็ไดรวบรวมขอมูลตางๆ       
ซึ่งขณะนี้ไดรวบรวมอยูเปนจํานวนมาก ในอนาคตอาจมีความจําเปนที่จะตองมีระบบขอมูลที่สมบูรณ       
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จึงอยากขอความสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ถาเปนไปไดนาจะมีระบบ computer ที่จะใชในระบบขอมูล
แกทางสภาคณาจารยดวย 
 
อ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน : ผมติดใจในเร่ืองที่ทานอธิการบดีพูดเร่ืองการเลือกอธิการบดีโดยเฉพาะใน
สวนที่เกี่ยวของกับบทบาทของนิสิตในการที่จะเขามามีสวนเลือก หลักการ 3 ประการ ที่ทานอธิการบดี
กลาวไวนาสนใจ และคิดวาทางสภาฯ นาจะนํามาพิจารณาใหละเอียดลึกซ้ึงมากข้ึน เผ่ือวา เราอาจมี
วิธีการนําเสนอทานอธิการบดีไดทราบแนวทางที่จะปฏิบัติใหไดผล หรือมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 จากหลักการทั้ง 3 ประการนั้น ผมมีขอสรุปไดวา นิสิตคงไมมีบทนําหรือโอกาสที่จะมีสิทธใน
การเลือกอธิการบดี เรานาจะหาทางเลือกอ่ืนเพิ่มข้ึนจากทางเลือกที่ทานอธิการเสนอไวทางเดียว คือ        
ควรมาดูวาจะมีทางเลือกอ่ืนอีกหรือไมที่นอกจากจะปฏิเสธเพียงอยางเดียว โดยใหเหตุผลเพียง 1 ขอ คือ 
นิสิตเปรียบเสมือนผูมารับบริการ เปรียบเสมือนลูกคา จึงมิใชเจาของ โดยหลักของประชาธิปไตยอยางที่
ทานอธิการบดีกลาวไวในตอนตน 
 ผมวา reasoning อันนี้ก็นาสนใจ แตเราก็พึงระวังผลที่จะตามมาดวยจากการใช reasoning 
อันนี้ นั่นคือ สมมุติวานิสิตจะยอมรับบทบาทหรือขออางที่ฝายบริหารกําหนดใหวา เขาเปรียบเสมือน
ลูกคา หรือผูรับบริการ เพราะฉะนั้น เขาไมใชเจาของ ถานิสิตยึดอยูใน reasoning อันนี้ แลวก็เร่ิม
ประพฤติปฏิบัติโดยหลักการที่ฝาบริหารใหไวคือ จะถือวาตัวเองเปนผูเขารับบริการ มิใชเจาของจุฬาฯ ผม
เกรงวาอาจมีปญหาในรูปของการปฏิบัติ โดยเฉพาะฝายกิจการนิสิต ซึ่งมีรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
เปนหัวเรือใหญ 
 ถานิสิตยังอาง reasoning อันนี้ ทานคาดวาจะมีปญหาหรือไมในการปกครองนิสิต 
 
อธิการบดี : เปน comment ที่ดีมาก ผมคิดวาที่พูดวาใครควรจะมีสวนในการใหความเห็นถาอยูใน 
category 3 อันที่ผมวา ก็เปนโดยทั่วๆ ไป ผมก็มิไดหมายความวานิสิตจะไมมี คนอ่ืนก็มีได นิสิตก็มีได 
นิสิตเองก็ควรจะถูก consult ถาเขาอยูในฐานะที่จะใหความเห็นได  
 เพราะฉะน้ัน ผมคิดวาส่ิงที่เรานาจะ reject จริงๆ ก็คือ วิธีที่จะมีการหาเสียง วิธีที่จะแบงเปน
พวก แลวก็มา vote กัน ใหมีการสมัคร ฯลฯ เหลานี้ผม reject totally แตผมจะไม reject idea ที่วาจะมี
สวนใหความคิดความเห็นอะไร ในใจผมคิดวา เรานาจะมีวิธีการที่จะใหเกิดการที่จะใหนิสิตมีสวนให
ความเห็นได สวนที่จะเปนอยางไรนั้น ผมมีอยูในใจ แลวเวลาที่เกิดปญหาข้ึนเหมือนกับปญหาอ่ืนๆ เวลา
ที่คิดวาจะมีปญหาผมก็มองแลววา ถาอยางนั้นจะทําอยางไร อยางนี้จะทําอยางไร นับเปนวิธีที่ผมมีอยูใน
ใจในการทํางานอยูแทบจะทุกเร่ือง แมกระทั่งเร่ืองนี้ก็มีอยูแลว ความจริงถาไมเกิดก็อยาไปใหมันเกิด 
ความจริงก็ไมอยากพูดเด๋ียวนี้ เพื่อใหคนเห็นวาอีกทีเปนการ “ชี้โพลงใหกระรอก” ก็ไมอยากจะพูด ในใจ
แลว ก็เห็นวาถาจะมีสวนใหความคิดความเห็นได ก็อาจจําเปนและอาจจะดี จะเปนอยางไรก็ตองคิดกัน 
ผมก็มีอะไรอยูในใจอยูพอสมควร 
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ผศ.ผาน บาลโพธิ์ : จากที่ทานอธิการบดีกลาววา อยากใหทางสภามีโอกาสพบกับผูบริหารบอยข้ึน       
ก็เปนความคิดที่อยากจะใหเปนอยางนั้นจริงๆ ดวย และที่ทานรองฯ ติน วาบางที่สภาฯ ก็ไม informative 
ก็ยอมรับอีกวา แทที่จริงก็เปนอยางนั้น สวนมากเราก็ไมรูวาแทที่จริงฝายบริหารกําลังทําอะไรอยูบาง 
 วิธีที่จะทําอะไรใหสําเร็จนั้น ไมใชลําพังมีแตความคิดอยางเดียว ความคิดตองอาศัยฐานขอมูล 
พอสมควร คิดวาถามหาวิทยาลัยจะใหสภาคณาจารยชวยคิดส่ิงตางๆ ที่จะเปนประโยชนอยางจริงจัง      
ก็ควรจะเอ้ือทางดานฐานขอมูลใหกับสภาคณาจารยบางตามสมควร 
 เมื่อเชาก็เกร่ินกับทานรองฯ ติน ไปบางแลว และคงปรึกษาในรายละเอียดตามไปอีกคร้ัง            
ในโอกาสที่สภาฯ จะไดขยายออกไปอีกสวนหนึ่ง เร่ืองนี้คงเกี่ยวกับฐานขอมูลทั้งหลายดวย รวมทั้งบรรดา
เอกสารทั้งหลาย อาจตองเพิ่มจํานวนสงใหอีก ถาสภาฯ เปนองคกรที่คณาจารยจะหาขอมูลได ตรวจสอบ
ขอมูลไดก็คงจะเปนประโยชนอยางยิ่ง 
 ขอขอบพระคุณทานอธิการบดีที่จะเปดโอกาสใหเรามีความสัมพันธกับฝายบริหารของ
มหาวิทยาลัยมากข้ึน 
 
ผศ.ประณต นันทิยะกุล : ผมขอ response ขอวิจารณของทานรองฯ ติน อันที่ 1ที่วาสภาฯ เราเสนอ
อะไร    เปน ideal เกือบทั้งหมด 2. ประเด็นที่วา เราเสนออะไรนั้นขาดขอมูล 
 อยากเรียนประเด็นที่ 1 เราเสนออะไรเปน ideal นั้นเปนความถูกตองของสภาฯ ถาฝายบริหาร
เห็นวานาจะมีอะไรเพิ่มเติม อยากใหคิดเพิ่มเติม ทานก็นาจะเสนอแนะใหทางสภาฯ คิดเพิ่มเติมได คิดวา
ทางสภาฯ  จะตองสนองความตองการของทานซึ่งทานอธิการบดีก็เคยมอบงานลักษณะเชนนี้ให เชน เร่ือง
จริยธรรมอาจารย เมื่อคิดใหเปนรูปธรรมข้ึนมาอีกหนอย เราก็กลับมาคิดแลวเสนอไป คิดวาเร่ืองของ 
ideal นี้เปนเร่ืองของสภาคณาจารย เราเลนเร่ืองความคิด ถาทานจะเลนใหเปนรูปธรรม ก็สงกลับใหเรา 
จะแปรใหเปนรูปธรรมอีกที 
 สวนเร่ืองขอมูลที่เรามี crisis มีปญหากับฝายบริหาร เชน เร่ืองที่มหาวิทยาลัยจะรับบุตร
บุคลากรใหเหลือ 150 คน ทั้ง ๆ ที่เกินอยู 40 คน ผมไปหากองการเจาหนาที่แผนกสวัสดิการ ผมบอกวา
ผมอยากจะขอรูจริงๆ เถอะวา มีใครบางที่สมัคร 5 ป กับอีกจํานวนหนึ่งที่สมัครหลังจากกําหนด มีกี่คน 
เจาหนาที่ก็ไมใหบอกวาเร่ืองนี้ยัง sensitive อยู ไมนาจะใหสภาคณาจารยรู ถาเปนลักษณะอยางนี้คิด
วาคงไมดี 
 
อธิการบดี : แลวทําไมไมมาหาผมละ ใหทันทีเลย 
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ผศ.ประณต นันทิยะกุล : ที่จริงแลวในระดับเจาหนาที่ผมเคยเชิญมา แตทานไมกลามา แตในสวนของ
ทานอธิการบดีขอเรียนชมเชยวา อยูสภามา 10 ป ทานอธิการบดีเกื้อและหนุนสภาฯ ตลอดมา แตระดับ
รองของทานบางคร้ังไมคอยใหความรวมมือเทาที่ควรครับ ขอติง  
 
รศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธ : ต้ังมาเปนรองอธิการบดี ผมพูดนอยลงเยอะ อยางที่บอกพยายามจะคิด        
และทําอยางที่ทาอธิการบดีทําและคิด 
 อยางที่เรียนแลววา ทําอยางไรจึงจะไดพบกันคร่ึงทาง ผมเปนรองอธิการบดีมา 2 ปแลว ยังไม
เคยเห็นสภาคณาจารยเชิญไปสักที อยากใหเห็นวาถาเสนออะไรไปมากๆ แลวไมเปนผลอะไรออกมา  
อยาเสนอดีกวา ผมอาจมองในแงนักบริหารเกินไปวาส่ิงที่เสนออยางไรที่จะออกมา concrete ที่จะเปน
รูปธรรมได แลวให implement ไดจริงๆ นี่ไมไดตําหนิสภาเลยจริงๆ เพียงแตมาพบกันคร่ึงทางดีไหม 
กระซิบกันสักหนอยกอนจะเสนอไปที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัย 
 ถาจะถูกยิงตกก็ใหยิงตกตรงเราทั้งสองฝาย อยาใหคนอ่ืนเขายิงตกขางนอกการเสนออะไร
มากๆเขา ถามันไมเปนผล มันไม effective ไมไดตําหนิเลยเร่ือง ideal หรือ information ก็อยางที่เรียน
แลววาก็พรอม 
 
ประธานสภาคณาจารย : เนื่องจากทานอธิการบดีจะตองไปรวมพิธีเปดสัมมนาอีกแหงหนึ่งกอนจะปด
รายการวันนี้ พอดีทานนายกสภามหาวิทยาลัยมาอยู ณ ที่นี้  ที่ดิฉันเชิญทานนายกสภามาวันนี้ เพราะ
บางคร้ังเวลานั่งอยูในสภามหาวิทยาลัยนี่ ทานอาจจะไมรูวาประธานสภาคณาจารยซึ่งจะพูดอะไรออกไป
ก็จะพูดดวยตัวเอง ยากเหลือเกิน ตองเปนมติจากที่ตรงนี้ทั้งนั้นที่จะไปพูด ซึ่งตางจากตัวแทนคณาจารย
ทานอ่ืนๆ ซึ่งทานไปพูดจากของทานเองเปนสวนใหญ จึงอยากจะฟงทัศนะของทานเกี่ยวกับสภา
คณาจารยหลังจากที่ทานไดนั่งฟงอยูกับ เรามา 2-3 ชั่วโมงแลว 
 
นายกสภามหาวิทยาลัย : เทาที่ผมฟงจากที่ทานอธิการบดีและรองอธิการบดี ปญหาตอนเชาก็มีปูพื้น
ปญหาที่พูดกันก็มีเร่ืองการเลือกต้ังอธิการบดี และการทําความเขาใจกันใหดีข้ึนระหวางสภาคณาจารย
กับฝายบริหาร ผมในฐานะที่เปนนายกสภามหาวิทยาลัยนั่งอยูในสภามหาวิทยาลัย เทาที่ประสบการณก็
แลเห็นวา ก็มีอยูบางที่ทําใหเวลาซ่ึงควรจะทําใหรวบรัดและพูดคุยกันในเร่ืองที่จะเปนประโยชนมากกวา 
แทนที่จะพูดกลับไปกลับมาโตเถียงกันนั้นควรรวบรัด ก็เนื่องมาจากสาเหตุของการที่ไมไดมีการทําความ
เขาใจกันมาลวงหนา 
 ฉะนั้น การที่ไดมีโอกาสมาสัมมนาครั้งนี้ ผมวาจะมีการกระตุนใหแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน
มากข้ึนและจะทําใหการพิจารณาในสภามหาวิทยาลัยรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งผมใน
ฐานะที่เปนประธานจึงใหความสนใจอยางยิ่งแกการสัมมนาคร้ังนี้ 
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 สําหรับผมเองนั้น มองเห็นทีเดียววา ทางฝายบริหารก็มีความเต็มใจอยางยิ่งที่จะรวมมือกับ
ทางฝายสภาคณาจารย เพราะมีความปรารถนาดีที่จะเขาใจในเร่ืองของการบริหารวาจะมีจุดอะไร            
มีความประสงคอะไร และทางสภาคณาจารยก็ยินดีที่จะเสนอถึงความประสงคของสภาคณาจารยเอง 
 เพราะฉะน้ัน ผมเช่ือแนวา ทั้งสองฝายคงจะมีการเขาหากันไดแนนอน โดยอาจจะเขามาคร่ึง
ทางหรือคอนทางแนนอน 
 ผมคิดวาการสัมมนานี้คงจะเปนไปดวยดี และกอนที่จะใหความคิดเห็นในเร่ืองสัมมนานี้ ผมก็
ใครที่จะตองติดตามฟงตอไป เวลามันนอยไป เพราะทานอธิกาบดีก็ตองไปเปดงานสัมมนาอีกแหง ผมใคร
จะพูดกับทานคณาจารย ทานสภาคณาจารยในที่นี้เปนเร่ืองกวางๆ มากกวา แตเกรงเหลือเกินวา เวลา
ของผมมีนอย แตก็จะพูดเสียเล็กนอย คือ ที่ทานอธิการบดีทานพูดไวมี 2 ประเด็น  
 ประเด็นหนึ่ง คือ การใหมหาวิทยาลัยไปในทางสูง คือ เราไมขยายไปในทางกวาง อาจารยของ
เราก็จะตองไปในทางน้ันดวย เพื่อจะปรับเขาไปใหหาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยตอไปในภาย            
ภาคหนา ในความรูสึกของผมเอง ประเทศไทยจะตองไปในทางพัฒนาที่จะตองใชวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี พึ่งตัวเองใหมากข้ึน การพัฒนาของประเทศจะตองไปในทางเอกชนมากวารัฐบาล และสถาบัน
ที่จะเปนหัวแรงที่สําคัญที่จะตองปฏิบัติหนาที่นี้ไดคือสถาบันอยางเชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นี้ จะไป
หวังอยางแตกอนนี้ที่อะไร ๆ  ก็รัฐบาลทํานั้นไมได สิ่งนี้เปนส่ิงที่ดี จะทําใหอาจารยทั้งหลายมีกําลังใจข้ึน 
เราควรที่เตรียมตัวเตรียมใจและฝกใหมีความรูสึกที่จะรวมกันและปฏิบัติส่ิงที่จะเปนประโยชนกับ
บานเมืองตอไป ผมนึกวามีเปาหมายขางหนาสําหรับพวกเราอยางที่ผมวาไวแลวคือ นาจะใชสถาบันของ
เราเปนที่ดําเนินการ เปนหัวใจของการที่จะพัฒนาประเทศชาติตอไปได 
 อีกประเด็นหนึ่ง คือ เร่ืองการที่พูดถึงประชาธิปไตยตางๆ ผมนึกวาเราก็เปนตัวอยางที่ดี          
ความเขาใจในเร่ืองของประชาธิปไตยเปนอะไรนั้น  สวนใหญประเทศที่ลาสมัยเทานั้นที่ เขาใจ
ประชาธิปไตยไปในทางที่ผิด นึกวาอะไรๆ ก็ประชาธิปไตยจนกระทั่งทําอะไรทุกส่ิงทุกอยางโดยไมมี
ระเบียบแบบแผนเลย  เอาแตใจตนเองนั้นคือประชาธิปไตย ผมนึกวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนี้ นาจะทํา
ความเขาใจกับตัวของเราเองวา อะไรคือประชาธิปไตยที่ถูกตอง และอาจารยนั่นเองควรจะเปนผูทราบดี 
แลวถายทอดไปใหนิสิตนักศึกษา เพราะเวลานี้ผมรูสึกวาเขากําลังอยูในอาง พายเรืออยูในอาง 
 
ประธานสภาคณาจารย : ขอกราบขอบพระคุณทานนายกสภามหาวิทยาลัย ทานอธิการบดี                          
ทานรองอธิการบดีตลอดจนทานผูมีเกียรติ และทานสมาชิกที่ทําใหการประชุมชวงเชาของเราจบไปดวยดี 
และไดประโยชนตางๆ   ที่เราจะเอาใชในการทํางานของเราตอไป  
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20. ปท่ียี่สิบเอ็ดของสภาคณาจารย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย* 

 
รองศาสตราจารย ดร.ทพ.วสันต  ตันติวิภาวิน** 

 
จําเดิมแต พ.ศ. 2471 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกทรงมี

พระดําริที่จะใหคณาจารยมีสวนรวมในการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งอีก 2 ปตอมาก็ไดมีการเสนอให
มี “สภาศาสตราจารย”  แตเปนที่นาเสียดายวามิไดมีการดําเนินการตามแนวนั้น จวบจนกระทั่ง 
พ.ศ. 2508 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจึงไดทดลองจัดต้ัง “สภาศาสตราจารย”  แตก็ตองลมเลิกไป
เพราะลําพังศาสตราจารยที่ปฏิบัติหนาที่ในสภานั้นไมอาจจัดไดวาเปนตัวแทนของอาจารยทั้ง
มหาวิทยาลัยได  แนวคิดจึงไดปรับเปล่ียนไปสูการจัดต้ัง “สภาคณาจารย” ข้ึนแทน ซึ่งในที่สุด 
“ขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. 2514” ก็ไดรับการอนุมัติจาก     
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 286 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2514 และประกาศใชโดย
อธิการบดี ศาสตราจารยอรุณ  สรเทศน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2514 โดยใหเหตุผลวา “เพื่อให
คณาจารยมีสวนแสดงความคิดเห็น และใหคําปรึกษาในงานดานวิชาการและกิจการอ่ืน ๆ ของ
มหาวิทยาลัย”  การเลือกต้ังสมาชิกตามขอบังคับไดดําเนินการในวันที่ 16 กันยายน 2514  และ
ประกาศผลการเลือกต้ังเปนทางการเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2514 ซึ่งตามระเบียบจะตองรอเวลา
สําหรับการที่อาจจะมีผูคัดคานการเลือกต้ังไมนอยกวา 5 วัน จึงทําใหมีการประชุมสภาคณาจารย
เปนคร้ังแรก  อันมีผลใหมีประธาน  รองประธาน และเลขาธิการสภาฯ โดยครบถวนในวันที่ 1 
ตุลาคม 2514 ซึ่งถือเปนวันสถาปนาสภาคณาจารยสืบมาจนทุกวันนี้ 

หนาที่ของสภาคณาจารยตามขอบังคับ พ.ศ. 2514 นั้น กําหนดใหมีหนาที่เสนอขอแนะนํา
และใหคําปรึกษาตออธิการบดีในเร่ืองตอไปนี้ 

1. นโยบายและมาตรฐานทางวิชาการ 
2. นโยบายเกี่ยวกับงานกิจการนิสิต 
3. กฎเกณฑเกี่ยวกับตําแหนงทางวิชาการ 
4. มาตรฐานและจริยธรรมของอาจารย 
5. เร่ืองที่อธิการบดีมอบหมาย 

                                                           
* สารสภาคณาจารย ปที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2534 
** ประธานสภาคณาจารย พ.ศ. 2534-2535 
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6. ความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
การดําเนินงานของสภาคณาจารยในระยะแรก ๆ ไดผลดีพอสมควร จนกระทั่งเกิด

เหตุการณวันที่ 13-14 ตุลาคม 2516 ทําใหบทบาทของสภาคณาจารยเบนไปในวิถีทางการเมือง
มากเปนพิเศษ  ตอมาเมื่อเกิดการปฏิรูปการปกครองแผนดินในวันที่ 6 ตุลาคม 2519  และไดมี 
การจัดต้ังคณะกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัยข้ึน จึงไดมีการเสนอใหปรับปรุงสถานะและหนาที่ของ
สภาคณาจารย โดยใหเปล่ียนเปน “สภาวิชาการ” เพื่อดําเนินการดานวิชาการดานเดียวเทานั้นไม
ตองใหไปยุงเกี่ยวกับการบริหารและอ่ืน ๆ  ขอเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัยดังกลาว 
ทําใหสภาคณาจารยรวมทั้งผูบริหารสมัยนั้นตองทํางานอยางหนักในการศึกษา สรุปผล ชี้แจง และ
ยืนยันที่จะคงชื่อและบทบาทของสภาคณาจารยตอไปตามเดิม ซึ่งเผอิญรัฐบาลปฏิรูปถูกปฏิวัติไป
เสียกอน เร่ืองนี้จึงระงับไป 

เมื่อมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในป พ.ศ. 2522 สภาคณาจารย
ก็ไดรับการปรับสถานภาพข้ึนเปนองคกรที่มีกฎหมายรองรับ โดยกําหนดไวในมาตรา 22 ของ
พระราชบัญญัติฉบับป พ.ศ. 2522 ใหมีสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยทําหนาที่ใหคําปรึกษาและ
ขอแนะนําตออธิการบดี และหนาที่ อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย  
นอกจากนั้นยังไดกําหนดใหประธานสภาคณาจารยเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ดวย สําหรับในสวนที่ออกเปนขอบังคับซึ่งอนุวัตรตามพระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดไวในขอ 5 
วา “สภาคณาจารยในฐานะตัวแทนของคณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีหนาที่ใหคําปรึกษา
และขอแนะนําตออธิการบดีเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย และมีหนาที่ซึ่งรวมตลอดถึง 

5.1 เสนอแนะกฎเกณฑเกี่ยวกับตําแหนงทางวิชาการและมาตรฐานทางวิชาการ 
5.2 เสนอแนะในเชิงประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
5.3 เสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย 
5.4 เสนอแนะการสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณาจารยและนิสิต 
5.5 สรางและสงเสริมจรรยาบรรณของคณาจารยในมหาวิทยาลัย 
5.6 หนาที่อ่ืนใดตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
สภาคณาจารยอาจวางระเบียบของสภาคณาจารย ดําเนินงานออกส่ิงพิมพเพื่อแถลง

กิจการแสวงหาและติดตอขอขอมูล เชิญผูดํารงตําแหนงบริหารในมหาวิทยาลัย คณาจารยหรือ
เจาหนาที่ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ตลอดจนบุคคลอ่ืนใดมาเขารวมประชุมไดเปนคร้ังคราว 
และอาจแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาเร่ืองใด ๆ อันอยูในหนาที่ของ         
สภาคณาจารย โดยใหคณะกรรมการดังกลาวรายงานตอสภาคณาจารย” 



ขุมความคดิ 3   ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย 

 143

มาบัดนี้อันเปนปที่ 21 ของสภาคณาจารยนั้น มีเหตุการณ และเร่ืองราวที่ควรแกการ
กลาวถึงและบันทึกไวหลายประการ  ประการแรกคือ ประเทศไทยมีคณะรักษาความสงบเรียบรอย
แหงชาติ (ร.ส.ช.) เปนผูดูแลความสงบเรียบรอย และมีคณะรัฐมนตรีจากการแตงต้ังเปนผูบริหาร
ประเทศ  ประการที่สองกรรมการผูทรงคุณวุฒิของสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  รัฐมนตรีวาการ
ทบวงมหาวิทยาลัย และปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งรักษาการในตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ดวย  ประการที่สามทบวงมหาวิทยาลัยไดเสนอแนวทางแกไขปญหา 
“สมองไหล” โดยเพิ่มเงินเดือนแค 5 สาขาวิชาที่ขาดแคลนและตอมาไดพิจารณาเพิ่มเปน 13 สาขา  
รวมทั้งจะเพิ่มใหสาขาอ่ืน ๆ อีกแตก็ตองลมเลิกในเวลาอันส้ัน  ประการที่ส่ีซึ่งสภาคณาจารยมีสวน
เกี่ยวของและใหความสนใจมากเปนพิเศษ คือเร่ือง “มหาวิทยาลัยอิสระ”  จึงใครขอขยายความใน
เร่ืองนี้ไวพอเปนสังเขป ดังนี้ 

“มหาวิทยาลัยอิสระ” หรือ “มหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมเปนสวนราชการ” ซึ่งพัฒนามาจาก
แนวความคิดเร่ือง “มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล” นั้น  ทบวงมหาวิทยาลัยไดหยิบยกข้ึนมา
พิจารณา เพื่อดําเนินการใหเสร็จส้ินในสมัยของรัฐบาลชุดนี้ อันมีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย และรัฐมนตรีอ่ืนอีกหลายทานที่สนับสนุนแนวคิดที่จะให
มหาวิทยาลัยเปนอิสระ ซึ่งถามีการเปล่ียนรัฐบาลจากชุดนี้ไปเปนชุดอ่ืนภายในเวลาไมถึงปตามที่
เปนขาว ก็อาจจะไมไดรับการสนับสนุนเชนนี้อีก  เหตุผลความจําเปนที่จะใหมหาวิทยาลัยเปน
อิสระจากระบบราชการนั้น ก็เพื่อที่จะใหมหาวิทยาลัยมีเอกภาพในการปกครองดูแลตนเอง 
โดยเฉพาะในดานวิชาการ บริหารบุคคล บริหารทั่วไป และดานการเงิน ซึ่งในปจจุบันมีกฎหมาย
ของกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ควบคุมดูแลอยูมากมาย และมีผลใชบังคับกับมหาวิทยาลัยดวย 
(ดังรูปที่ 1) การไมเปนสวนราชการจึงจําเปนสําหรับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่มี
ประสิทธิภาพและความคลองตัวในอันที่จะผลิตผลงานที่มีคุณภาพและสรางเสริมความเปนเลิศ
ทางวิชาการ  ในขณะเดียวกันก็มีสวนชวยในการแกปญหา “สมองไหล” ของมหาวิทยาลัยไดดวย
ถารับการสนับสนุนจากรัฐบาล 

โดยหลักการเหตุผลและความจําเปนที่เห็นพองกับดําริของทบวงมหาวิทยาลัยดังกลาว  
ทําใหมหาวิทยาลัยตาง ๆ มีการเคลื่อนไหวเพื่อปรับตัวเขาสูระบบใหมที่เรียกขานกันทั่วไปวา 
“มหาวิทยาลัยอิสระ” ในสวนของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยก็ไดมีการสัมมนาและนําเร่ืองนี้             
เขาพิจารณาในที่ประชุมตาง ๆ หลายคร้ังหลายหนดังรายงานเชนที่ปรากฏในขาวสารของ            
สภาคณาจารยและของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดแลว  จึงไมขอกลาวซํ้า แตใครสรุปประเด็นไว ณ 
โอกาสนี้วา โดยหลักการ เหตุผลและความจําเปนแลวจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสมควรที่จะ
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ปรับตัวเขาสูระบบมหาวิทยาลัยอิสระ  แตทั้งนี้จะตองคํานึงถึงเอกลักษณ ศักยภาพ และความ
พรอมของมหาวิทยาลัย และความเปนไปไดซึ่งรวมถึงผลกระทบตอเสถียรภาพ ความเปนธรรม 
และความยอมรับของบุคลากรในมหาวิทยาลัย อันจะมีผลตอความสงบเรียบรอยของการ
ปรับเปล่ียนระบบและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตอไปดวย  ฉะนั้นการใชเวลาเพื่อการ
ปรับตัวปรับใจของบุคลากร จึงเปนเหตุผลที่มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาความเรงรีบที่จะนํา
มหาวิทยาลัยไปสูระบบใหมใหทันสมัยของรัฐบาลชุดนี้ 
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รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ 

ทบวงมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยอิสระ

พันธกิจ 

ภารกิจ

คลองตัว/ประสิทธิภาพ 

ปริมาณและคุณภาพของงาน 
(ความเปนเลิศทางวิชาการ)

ปณิธาน นโยบาย 

วัตถุประสงค

1. ผลิตกําลังคนของชาติ 
2. สรางภูมิปญญาของชาติ 
3. สรางสรรคสังคม ประเทศชาติ 

นานาชาติ มนุษยชาติ 

(บริหาร จัดการ ดําเนินการ) 

(ธรรมาธิปไตย) 

การจัดองคกร 
- พระราชบัญญัติ 
- ขอบังคับ ระเบียบ 
- หลักและวิธีการตาง ๆ 

 รูปที่ 1  พันธะของมหาวิทยาลัย
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ปจจัยสําคัญที่ทําใหคณาจารยยังไมมีความมั่นใจที่จะออกจากระบบราชการโดยทันทีนั้น 
มีสาเหตุหลายประการ เชน การที่ทบวงมหาวิทยาลัยตองการปรับเปลี่ยนไปเปนกระทรวง
มหาวิทยาลัย เมื่อป พ.ศ. 2532 นั้น มีเหตุผลในทํานองเดียวกันหรือไมอยางไรกับความคิดที่จะ
ปรับไปสูระบบมหาวิทยาลัยอิสระ แลวมีอะไรเปนเคร่ืองประกันเสถียรภาพและความเปนธรรม ใน
เมื่อสภาพความเปนอยูปจจุบันก็ยังมีปญหา  นอกจากนั้นในระบบใหมจะมีการประเมินคนเขาดวย
วิธีการที่ “เขายากออกงาย” นั้นเปนอยางไร  และที่วาอาจเอาคนในระบบเกาออกไปไดหนึ่งในสาม
ถึงคร่ึงหนึ่งนั้น จะดําเนินการจริงจังขนาดไหน  ดวยวิธีการใด และโดยใคร  ประเด็นเหลานี้ตางมี
สวนกระทบกระเทือนตอความรูสึกและกอใหเกิดความคับของใจไดทั้งส้ิน  โดยเฉพาะเม่ือมีขาวใน
ทํานองที่เปรียบคณาจารยเสมือนเสือสิงหที่ถูกขังอยูในกรงมานาน  เมื่อเปดกรงใหจึงไมกลา
ออกไปเผชิญกับโลกกวาง ก็ยิ่งทําใหเกิดการตอตานความคิดในเร่ืองมหาวิทยาลัยอิสระข้ึนมาโดย
มิใชเหตุซึ่งโดยวิสัยปกติของผูนําทางความคิดในเร่ืองนี้ไมนาที่จะเปดแนวราบออกไปโดยไมมี
เหตุผล เพราะนอกจากจะทําใหเกิดความสับสนแลว ยังอาจทําใหมีการแปลเจตนาไปในทํานองวา 
“จะจับแตแสรงปลอย” ได  ฉะนั้นจึงไมแปลกที่จะมีผูสงสัยวามีใครมาหลอกลอชาวมหาวิทยาลัย
ใหมัวมุนอยูกับเร่ืองมหาวิทยาลัยอิสระ จนไมมีเวลาไปสนใจกับเร่ืองสําคัญอ่ืน ๆ  ที่อยูนอกร้ัวมหาวิทยาลัย
หรือเปลา  โดยเฉพาะรูปแบบของมหาวิทยาลัยอิสระที่สะทอนออกมาจากทบวงมหาวิทยาลัยนั้นมี 
“สภาวิชาการ” เปนเปาใหคณาจารยไดวิพากษวิจารณกันดวย 

อยางไรก็ตาม  สภาคณาจารยมิไดหลงประเด็นหรือละโอกาสที่จะพิจารณาเสนอขอคิด
และแนวทางการปรับเปล่ียนมหาวิทยาลัยใหสามารถสรางสรรคผลงานที่มีปริมาณและคุณภาพ
มากข้ึน โดยไมไปทําลายขวัญและกําลังใจของบุคลากรดวย  แตการปรับเปล่ียนองคกรขนาดใหญ
และเกาแกอยางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนั้นคงจะตองดําเนินการอยางเปนระบบและมีข้ันตอน 
สําหรับในระยะแรกอาจจะยังตองอิงแนวทางของระบบราชการไปกอน  สวนใดที่ดําเนินการไดผลดี
แลวก็ใชในรูปนั้น แลวคอย ๆ ปรับโครงสรางภายในของระบบ รวมทั้งบรรยากาศ ส่ิงแวดลอม และ
บุคลากรใหเอ้ือตอการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยไดดังที่คาดหวัง 

ในการปกครองดูแลตนเอง โดยมีสภามหาวิทยาลัยเปนองคกรสูงสุดนั้น อาจแบงสายงาน
ออกเปน 3 สายคือ 

1.  สายที่ทําหนาที่คิด สราง และพิทักษกฎ   รวมทั้งกรองนโยบาย และพิจารณาอนุมัติใน
เร่ืองที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย โดยอาจกําหนดใหมีคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย  
3 ชุด เพื่อทําหนาที่ใน 3 ดานสําคัญคือ วิชาการ บริหาร และการเงิน ซึ่งเปนปญหาใหญของ
มหาวิทยาลัย  ทั้งในระบบปจจุบันและในระบบใหมดวย 
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2.  สายปฏิบัติการ (บริหาร จัดการ ดําเนินการ) โดยมีอธิการบดีเปนผูบริหารสูงสุด 
3.  สายที่ทําหนาที่ทางดานองคกรสัมพันธ โดยมีสภาคณาจารยเปนผูส่ือประสานและ

ปอนกลับขอมูลเกี่ยวกับแนวนโยบายและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเร่ืองที่เกี่ยวกับ
บุคลากรดวย 

การแบงงานเปน 3 สายดังกลาวขางตนนั้น  หวังผลวาแตละสายงานจะสามารถ
ดําเนินการในกรอบที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายไดโดยอิสระแกกันพอสมควร  ผูสรางและพิทักษ
กฎจะไดไมตองกังวลถึงอิทธิพลจากผูบริหาร  ในขณะท่ีผูบริหารก็สามารถบริหารจัดการไดเต็มที่ 
โดยมีกฎ กติกาที่ชัดเจน  แตมิไดเปนผูสรางกติกาเพื่อเลนเอง  สวนสภาคณาจารยก็จะไดทําหนาที่
ส่ือประสานและปอนกลับขอมูลในทุกระดับไดโดยไมตองผานอธิการบดีทุกเร่ืองดังเชนที่เคย
เปนมา  นั่นคือสามารถส่ือขอมูลตอสภามหาวิทยาลัยไดโดยตรงดวย (ดังรูปที่ 2) 

รูปแบบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยดังกลาวขางตน คงทําใหสภาคณาจารยตองทํา
หนาที่เพิ่มข้ึนจากเดิม โดยเฉพาะในเร่ืองการสื่อขอมูลตาง ๆ  รวมทั้งในเร่ืองที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพ
ของบุคลากรอันเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยดวย  แตการเปลี่ยนแปลงจะ
เกิดข้ึนแคไหนและอยางไรแนนั้นคงตองรอดูกันตอไป 
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สภามหาวิทยาลัย 

 “กรรมการ” ประจําสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี 
อ.ก. ผ.อ. บุคลากร (นิสิต) 

(คณะ) (ศูนย, สถาบัน) 

ก.ประจําคณะ (บริหาร, วิชาการ) ก.ประจํา 

คณบดี ผ.อ. 

(ก.ประจําภาค?)

หัวหนาภาค 

รูปที่ 2 องคกรสัมพันธ
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21. บทบาทของสภาคณาจารย* 
 

ศาสตราจารย นพ.จรสั  สุวรรณเวลา 
 
นับแตสภาคณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดกอต้ังข้ึนเปน 20 ปกอน ไดมีวิวัฒนาการ

ของบทบาทและหนาที่ทั้งในสวนที่เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และที่เกิดข้ึนเปนประเพณี
นิยม  ทั้งนี้อาจมองหรือเนนบทบาทตามเจตคติของผูที่มองดวย  อยางไรก็ตามอาจแยกแยะบทบาท
ออกไดดังนี้ 

1. สภาคณาจารยทําหนาที่ใหคําปรึกษาแกอธิการบดี  เปนบทบาทตามกฎหมายและได
ถือปฏิบัติมาตลอด  การใหคําปรึกษาเปนทั้งที่ตอบสนองการขอหรือคําถามจากอธิการบดี  และที่สภา
คณาจารยไดชวยพิจารณาข้ึนเองแลวเสนอแนะตออธิการบดีภายในสภาคณาจารยมีกลไกในการ
ดําเนินการโดยใชการประชุมสภา และใชกรรมการดานตาง ๆ ที่สภาจัดต้ังข้ึน  รวมทั้งการพบปะหารือ
อยางไมเปนทางการ 

ประธานสภาคณาจารยยังรวมประชุมที่ประชุมคณบดีเปนประจํา ซึ่งที่ประชุมนี้ทําหนาที่       
เปนที่ปรึกษาของอธิการบดี  ประธานสภาคณาจารย จึงรับทราบกิจการทั้งหลายที่มหาวิทยาลัยดําเนิน 
การอยู และมีอยูบอยคร้ังที่ประธานสภาคณาจารยไดใหความเห็นที่ เปนประโยชนอยางมาก  
องคประกอบของท่ีประชุมคณบดีนั้นประกอบดวยผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย  มุมมองของ
ประธานสภาคณาจารยจึงเปนมุมมองที่ตางออกไป  พอจะกลาวไดวามองจากมุมของอาจารยทั่วไป  
จึงเปนประโยชนในการพิจารณาไดถี่ถวน  โดยปกติประธานสภาคณาจารยก็ไดนําเร่ืองที่สําคัญที่ไดรับ
การพิจารณาในที่ประชุมคณบดีกลับไปแจงที่ประชุมสภาคณาจารยเพื่อใหไดรับความเห็นกวางขวาง
ยิ่งข้ึน  มีอยูบอยคร้ังที่การพิจารณาเร่ืองสําคัญ ๆ ในที่ประชุมคณบดีไดใหเอกสารลวงหนาหรือยืดเวลา
ไปพิจารณาในสัปดาหตอไป เพื่อจะไดรับความคิดเห็นที่ไดชวยกันกล่ันกรองอยางกวางขวาง 

กิจการของมหาวิทยาลัยมีมากมายและกวางขวาง ตลอดจนมีผูที่ เกี่ยวของหลายฝาย             
จึงจําเปนตองใชองคคณะบุคคลประกอบเปนกรรมการในการพิจารณา ประธานสภาคณาจารย         
หรือผูแทนไดเขารวมเปนกรรมการเกือบทุกชุด นับเปนการนําความคิดเห็นจากสภาคณาจารยเขาไป
เปนสวนในการพิจารณาดําเนินการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

 

                                                           
* สารสภาคณาจารย ปที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน  2534 
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2. สภาคณาจารยทําหนาที่เปนผูแทนคณาจารย  โดยลักษณะการเลือกต้ังและรูปแบบ
องคกรนั้น  สภาคณาจารยควรถือไดวาเปนผูแทนของคณาจารยได หรือจะถือวาไมใชก็ข้ึนอยูกับ
แนวคิดและการปฏิบัติ เราเรียกผูที่ได รับการเลือกต้ังเขาไปอยูในสภาคณาจารยวา “สมาชิก           
สภาคณาจารย”  สภาฯ จึงมีลักษณะเปนองคกรดวยตนเองที่มาจากเลือกต้ัง  ตางจากสภาผูแทนราษฎร        
ซึ่งชื่อกําหนดใหเปนผูแทนอยูแลว  สวนแพทยสภาถือวาแพทยทุกคนเปน “สมาชิก” ของแพทยสภา        
ผูที่ไดรับการเลือกต้ังเขาไปเปน “กรรมการ” แพทยสภาโดยช่ือ แพทยสภาจึงเปนผูแทนอยางชัดเจน 

ชื่ออาจไมสําคัญเทาการปฏิบัติ ซึ่งข้ึนอยูกับแนวคิดของสมาชิกสภาคณาจารยแตละชุด         
การทําหนาที่ซาวเสียงจากคณาจารยทั้งมหาวิทยาลัยในการเสนอช่ือเพื่อสรรหาอธิการบดี  นับวาเปน
การทําหนาที่ผูแทนคณาจารย 

เมื่อมีเร่ืองสําคัญ สภาคณาจารยไดจัดการประชุมโดยเชิญอาจารยที่สนใจเขารวมประชุม
อยางกวางขวาง อาจถือวาเปนหนาที่ผูแทนคณาจารยได 

สมาชิกสภาคณาจารย ที่ไดรับการเลือกต้ังจากคณะตาง ๆ อาจนําเร่ืองไปยังชมรมคณาจารย
ในคณะ ซึ่งมีอยูบางคณะ หรืออาจนําเสนอคณาจารยในคณะ และรับฟงความคิดเห็นก็นาเปนชองทาง
ในการสื่อสารในฐานะผูแทน 

ในบางคร้ังอาจารยได รับความเดือดรอนหรือมีขอคิดเห็นก็เสนอผานสภาคณาจารย                   
ในลักษณะที่สภาคณาจารยทําหนาที่ผูแทน 

การที่ประธานสภาคณาจารยเปนกรรมการสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนองคกร
นโยบายสูงสุดของมหาวิทยาลัย  นับไดวาคณาจารยไดมีชองทางที่จะรวมในการบริหารมหาวิทยาลัย 
โดยกลวิธีที่ประธานสภาคณาจารยเปนผูแทนคณาจารย รวมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไดรับ 
การเลือกต้ังโดยตรงจากอาจารย 

 
3. สภาคณาจารยทําหนาที่ในการสื่อสาร  ปญหาหลักประการหนึ่งในการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยคือ การสื่อสาร มหาวิทยาลัยมีบุคลากรหลายพันคน การสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจ 
ความรวมมือ และเอกภาพ เปนกลไกที่จําเปนอยางยิ่ง การสื่อสารนี้มีหลายทาง 

นโยบายและการตัดสินใจ ตลอดจนกลวิธีตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในระดับมหาวิทยาลัยจะไดรับ          
การส่ือสารผานระบบการบริหารคือ คณบดีและหัวหนาภาควิชา ไปยังคณาจารยและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เพื่อใหรับรูและเกิดความเขาใจ สามารถปฏิบัติตามนโยบายได จนเกิดเปนผลจริง ๆ ข้ึน  
ทั้งนี้เพราะการดําเนินงานหรือการผลิตของมหาวิทยาลัยไมวาการเรียนการสอนเพื่อสรางคน หรือ        
การวิจัยเพื่อสรางความรู ตลอดจนการแสดงออกทางวิชาการดานตาง ๆ ยอมตองเปนการกระทําของ
อาจารยแตละคนที่จะชวยกันใหเกิดประสิทธิผล  นโยบายจึงจะไมเกิดผลหากไมไดรับความเขาใจ และ     
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การปฏิบัติ  นโยบายและการตัดสินใจยอมตองอาศัยเหตุผลและวิจารณญาณในการพิจารณา  ทั้งใน    
ดานโอกาสและขอจํากัดตาง ๆ  ความเขาใจจึงเกิดข้ึนไดยากหากไมไดรับทราบถึงเหตุผล และปจจัยตาง ๆ  
ทําใหบอยคร้ังที่อาจารยและบุคลากรสงสัยวาทําไมจึงมีนโยบายหรือการดําเนินการอยางนั้นอยางนี้ 

เพื่อใหการส่ือสารภายในมหาวิทยาลัยดีข้ึน  จึงไดเกิดมีเอกสารส่ือสารตาง ๆ  รวมทั้ง          
จุฬาสัมพันธจนพวกเราอาจรูสึกวามีเอกสารเฟอและไมไดใหความสนใจเรื่องสําคัญบางอยาง จึงผาน
ไปโดยไมไดรับทราบทั่วกัน 

สภาคณาจารยไดทําบทบาทในการส่ือสารทําความเขาใจใหกับคณาจารยเกี่ยวกับนโยบาย
และการดําเนินงานตาง ๆ 

การสื่อสารนอกจากเปนลักษณะบนลงลางแลว ยังเปนทางลางข้ึนบนไดดวยดังไดกลาวแลววา
ผลผลิตของมหาวิทยาลัยอยูที่บุคลากรแตละคน  ดังนั้นจึงมีปจจัยในเชิงปฏิบัติที่สําคัญไมนอย 
นโยบายบางอยางมีปญหาในเชิงปฏิบัติ หรือมีทางเลือกอ่ืนที่นาจะดีกวา  ประสิทธิภาพของ
มหาวิทยาลัยจะดียิ่งข้ึนถาคณาจารยและบุคลากรรูสึกวาเปนเจาของมหาวิทยาลัย และมีสวนได        
สวนเสียในมหาวิทยาลัย โดยสามารถใหความคิดเห็นเพื่อปรับหรือสรางนโยบายและกลไกตาง ๆ ได  
ความหลากหลายที่มีอยูในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีมากจนนโยบายในลักษณะกลาง ๆ อาจไม
เหมาะสมกับบางสวนที่มีลักษณะพิเศษไดประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยจึงอาศัยความสามารถที่        
จะรองรับความหลากหลายนี้ได  สภาคณาจารยซึ่งเปนที่รวมของผูที่มาจากสวนตาง ๆ และแทน        
ความหลากหลายนี้ จึงมีบทบาทในการส่ือสารจากคณาจารยและบุคลากรสูระบบบริหารได 

การส่ือสารในทางราบก็สําคัญ  ขอคิดเห็นและแนวปฏิบัติจากสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัย        
อาจเปนประโยชนกับสวนอ่ืน  สภาคณาจารยจึงเปนแหลงรวมที่จะไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
สรางความสัมพันธเพื่อได รับรู รับทราบตลอดจนยอมรับแตกตางและหลากหลาย  ทั้งในเชิง
แนวความคิดและการปฏิบัติที่มีอยูในสวนตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  ความคิดที่แตกตางออกไปอาจ          
ทําใหเห็นทางเลือก หรือชองทางที่แปลกไปจากเดิมได 

เปนที่นายินดีวา บทบาทของสภาคณาจารยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในการส่ือสารนี้ 
เปนไปเพื่อการสรางสรรคสรางความเขาใจ และเอกภาพ มีอยูนอยครั้งที่สรางความเขาใจผิด หรือ           
ใหขอมูลที่คลาดเคล่ือน 

 
4. สภาคณาจารย ทําหนาที่ในการพิทักษสิทธิ  สภาคณาจารยและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยเปนขาราชการ จึงไมสามารถต้ังสหภาพ หรือองคกรเพื่อเรียกรองสิทธิได  และจําเปน 
ตองอยูในวินัย แตก็มีบางขณะอยูเหมือนกันที่จําเปนตองมีความคิดเห็น หรือการแสดงออกเพ่ือปกปอง
รักษาสิทธิของแตละบุคคล หรือสวนรวม  หากการดําเนินการเปนไปโดยเหมาะสมและสรางสรรคแลว 
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ก็จะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยและประเทศชาติโดยสวนรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะยาว      
ซึ่งการแกปญหาเฉพาะหนาอาจเปนการลิดรอนสิทธิและเกิดผลเสียระยะยาวได  ขอคิดเห็นใน               
เชิงพิทักษสิทธิที่จะเปนประโยชนตอสวนรวมในระยะยาว จึงควรไดรับการพิจารณาดูแลใหดี 

โดยท่ีการพิทักษสิทธิมักจะเปนการรักษาผลประโยชนสวนบุคคล จึงมักไดรับการมองไปใน
ดานไมดีทําใหเกิดภาพพจนที่ไมดีในสายตาของสังคมหรือบุคคลภายนอกได  การสรางความเขาใจ
และการใหเหตุผลที่เหมาะสมจึงเปนส่ิงสําคัญ  การเห็นประโยชนสวนรวมเหนือประโยชนสวนตนจะ
เปนจุดยืนที่สําคัญในระบบประชาธิปไตย  การดูแลใหเกิดดุลยภาพของกลุมผลประโยชนตาง ๆ             
มีความสําคัญ  คนสวนใหญตองไมรังแกคนสวนนอย  แมวาเสียงสวนใหญจะเปนเสียงหลักก็ตาม 
คณาจารยและบุคลากรมหาวิทยาลัยก็เปนกลุมผลประโยชนกลุมหนึ่งที่มีทั้งพลังและขอจํากัด              
จึงพึงใชพลังนั้นในทางที่ถูกที่ควรหากใชในทางที่ผิดไมเหมาะสมก็เปนการทําลายพลังระยะยาวได 

 
5. สภาคณาจารยมีบทบาทในการฝกอบรมการบริหาร และสรางผูบริหารในอนาคต  

แมจะไมใชบทบาทหนาที่ที่ไดกําหนดไว แตอาจกลาวไดวาสภาคณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได
เปนแหลงฝกอบรมการบริหารที่สําคัญ  คณาจารยทุกคนจําเปนตองมีสวนในการบริหารในลักษณะ
และรูปแบบตาง ๆ  รวมทั้งรับเปนผูบริหารตอไป  การบริหารจําเปนตองอาศัยความสามารถและ 
ทักษะเปนการเฉพาะ  การบริหารองคกรที่เปนองคการวิชาการนั้นมีลักษณะพิเศษที่ตองแตกตาง        
จากการบริหารทั่วไปอยูบาง  การบังคับบัญชาและใชคําส่ังเกิดประสิทธิผลนอย  การเปนผูบริหาร                
จึงจําเปนตองสรางคุณลักษณะตาง ๆ ข้ึน  บางคนที่มีมาเองโดยธรรมชาติก็นับวาโชคดี  แตคงจะเปน
ปรากฏการณที่มีไมบอย สวนใหญจะตองอาศัยการพัฒนาข้ึน 

คณาจารยทุกคนมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเขาเปนสมาชิกสภาคณาจารย จึงเปนโอกาสที่จะได
ลองมีสวนในการบริหารและพัฒนาความรูความเขาใจในกิจการของมหาวิทยาลัย  ตลอดจน              
สรางทักษะในการใหความคิดเห็น รับฟง และยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน  รวมทั้งระบบการประชุม
แบบปรึกษาหารือ และแบบสภา 

สภาคณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดมีบทบาทสําคัญในการสรางผูบริหารของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนผลประโยชนที่สําคัญมาก จนเกือบจะนับไดวาเปนบทบาทที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่ง 

 
6. สภาคณาจารยในบทบาทของการศึกษารวบรวมขอมูล และประเมินผล  ในการ

บริหารกิจการของมหาวิทยาลัย  การวางนโยบายและตัดสินใจจําเปนตองอาศัยขอมูลและการ              
ใชเหตุผล  ตลอดจนการประเมินผลโครงการเม่ือดําเนินการไประยะหน่ึงแลว  มหาวิทยาลัยไดมี
งานวิจัยสถาบัน และกองวางแผนงานทําหนาที่ในการจัดหารวบรวมขอมูลโดยตรง  หนวยงานตาง ๆ  
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ก็เปนแหลงขอมูลเฉพาะเร่ือง  ที่แลวมาสภาคณาจารยไดใหขอเสนอแนะตาง ๆ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับนโยบายและกิจการตาง ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะตองไปทําการศึกษารวบรวมขอมูลและพิจารณา
ตัดสินใจตอไป  ขอเสนอของสภาคณาจารยซึ่งเปนขอคิดเห็นจากหลายฝายรวมกันก็ยอมเปนประโยชน
อยูไมนอย  แตหากไดมีขอมูลที่ชัดเจนยิ่งข้ึนรองรับ ก็ยิ่งมีประโยชนมากข้ึน  ขณะนี้ยังไมแนวา             
สภาคณาจารยควรเปนแหลงขอมูล หรือควรรวบรวมขอมูลเฉพาะเร่ืองมากกวาในปจจุบันหรือไม  
เพราะอาจเปนการซํ้าซอนกับแหลงที่มีอยูแลว  ขณะเดียวกันขอมูลจากหลายแหลงที่มีมุมมองตางกันก็
อาจชวยใหไดการตัดสินใจที่เหมาะสมยิ่งข้ึน 

ในการประเมินผลโครงการและกิจการก็จําเปนตองมีขอมูล และอาศัยผูที่มีวิจารณญาณ  
ตลอดจนประสบการณจึงจะไดผลดี ไดเคยขอใหสภาคณาจารยลองดําเนินการดานนี้  แตคงจะตอง
พัฒนาอีกระยะหนึ่งจึงจะเกิดผลตามที่พึงประสงค 

บทบาทในขอนี้ เปนบทบาทที่สภาคณาจารยในปจจุบันยังไมไดดําเนินการมากนัก คงจะตอง
พิจารณากันตอไปถึงความเหมาะสม โดยอาศัยความจํากัดในดานบุคคลและชวงวาระของ                 
สภาคณาจารย ซึ่งเปลี่ยนตัวบุคคลที่เปนสมาชิกคร่ึงหนึ่งทุกป และเปล่ียนประธานสภาคณาจารยทุกป 

ในการพิจารณาเร่ืองการปรับเปล่ียนมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่มิใชสวน         
ราชการนั้น ไดมีการพิจารณาถึงองคกรที่เรียกช่ือวา สภาวิชาการ หรือคณะกรรมการวิชาการของ          
สภามหาวิทยาลัย เพื่อทําหนาที่ในการวางนโยบาย สงเสริมดูแลดานวิชาการ ตลอดจนการรักษา
คุณภาพ และการบริหารงานบุคคลดานวิชาการแทนหนาที่ที่ทบวงมหาวิทยาลัย กม. และ อกม. 
ดําเนินการอยู ในปจจุ บัน  เห็นไดชัดวามีบทบาทหนาที่แตกตางจากบทบาทและหนาที่ของ                  
สภาคณาจารยที่มีอยูในปจจุบันอยางชัดเจน 

มหาวิทยาลัยของรัฐที่มิใชสวนราชการ จําเปนตองมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ตองมี
ความรับผิดชอบ และการถวงดุลของอํานาจในการตัดสินใจมากย่ิงข้ึนกวาปจจุบัน  สภาคณาจารย        
คงจะเปนกลไกในการบริหารที่จะมีประโยชนตามบทบาทเดิมที่มีอยูในปจจุบันและที่จะตองขยายข้ึน 

โดยท่ีมหาวิทยาลัยของรัฐที่มิใชสวนราชการจะมีพนักงาน เจาหนาที่ที่ไมใชขาราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจางเอกชน แตไมสามารถจะต้ังสหภาพได จึงมีขอกังขาวาพนักงาน
เจาหนาที่จะไดรับการคุมครองดวยกลไกใด  อํานาจการตอรองและพิทักษสิทธิของพนักงานเจาหนาที่ 
อาจมองวาเปนการสรางความยุงยากในการบริหาร และลดประสิทธิภาพของงาน แตการดูแล              
สิทธิมนุษยชน และการรักษาความยุติธรรมยอมเปนส่ิงจําเปน การบริหารงานบุคคลที่ดูแลใหคนใน
องคการไดรับความยุติธรรมยอมเปนผลดีตอองคการในระยะยาว  สภาคณาจารยนาจะทําหนาที่นี้        
ในสภาพดังกลาวได และคงจะดีกวาการเกิดสหภาพที่มุงพิทักษสิทธิอยางเดียวสําหรับมหาวิทยาลัย
ของรัฐ ซึ่งมีสังคมและประชาชนเปนเจาของ 
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สภาคณาจารยคงจะตองมีอยูตอไป ไมวาจะมีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ หรือจะต้ังข้ึนโดย
ขอบังคับในมหาวิทยาลัยเอง 
 

   
 

 
 

สัมมนาสภาคณาจารย 15-17 พฤษภาคม 2552 
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22. สภาคณาจารยกับกาลอนาคต∗ 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดํารง  ธรรมารักษ∗∗ 
 

ทานบรรณาธิการสารสภาคณาจารยขอใหผมแสดงทัศนะเกี่ยวกับสภาคณาจารยในอนาคตที่
มหาวิทยาลัยไมเปนสวนราชการ ซึ่งผมยินดีรีบทําดวยความเต็มใจ เพราะเปนโอกาสใหไดรับใชงาน
ของสภาคณาจารยซึ่งผมมีความรูสึกผูกพัน ทําใหอดแวะเวียนมาหาความรูเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย           
อยูเสมอไมได  แมในปจจุบันจะมิไดเปนสมาชิกก็ตาม แตจากการรีบเรงนี้ทําใหโครงการเร่ืองอาจ        
แกวงไหวไปจากชื่อเร่ืองบาง  รวมทั้งอาจมีขอมูลคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงได ซึ่งผมขออภัยไว
ลวงหนาดวย 

ขณะเขียนนี้ ไมมีทางคาดไดวา ในที่สุดจุฬาฯ จะเปนมหาวิทยาลัยไมเปนสวนราชการ             
ซึ่งเทากับเปล่ียนวิถีทางการดําเนินงานของผูเกี่ยวของสวนใหญจากที่เปนขาราชการไปเปนพนักงาน
ของรัฐอันนับวาสวนทางกับชาติกําเนิดเดิมของเรา  ต้ังแตมีการสถาปนามหาวิทยาลัยเมื่อป
พุทธศักราช 2459 ไดสําเร็จหรือไม และถาเปลี่ยนไปสูระบบไมเปนสวนราชการ (ซึ่งผมขอเรียกส้ัน ๆ วา 
ระบบใหม) จะมีลักษณะการดําเนินงานอยางไร 

เมื่อแรกไดทราบการผลักดันใหมีการเปล่ียนเปนระบบใหมอยางเรงรัด ราวกับการแยกตัวเปน
อิสระของสาธารณรัฐบางแหงในสหภาพโซเวียต (ทั้ง ๆ ที่สภาคณาจารยเคยเสนอใหเตรียมศึกษา        
เร่ืองนี้ไวต้ังแตเมื่อเร่ิมทําแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 6 แตไมไดรับการตอบสนอง และเมื่อ 2 ปที่ผานมา           
ในการสัมมนาประจําปของสภาคณาจารย ยังสรุปความเห็นวา ควรหาทางใหเกิดความคลองตัวในการ
ดําเนินงานกอน โดยยังไมออกจากระบบราชการ)  ผมพยายามคิดหาเหตุผลวาอะไรคือความจําเปน
เรงดวนตองรีบพิจารณาระบบใหม  ทั้งที่เราเห็นความติดขัดของระบบปจจุบันมาชานานแลว และ
เขาใจวาสําหรับจุฬาฯ ปญหาเร่ืองที่ดินซึ่งเรามีอยูกับกรมธนารักษ นาจะเปนปญหาหลัก ปญหาการ
ยกฐานะทบวงฯ เปนกระทรวงและสมองไหล (แตตัวยังสังกัดจุฬาฯ) นาจะเปนปญหารอง  ผสมผสาน
กับโอกาสที่รัฐบาลนี้มีนโยบายลอยตัว จึงทําใหเกิดความสนใจอยางฉุกละหุกที่จะฉวยโอกาสหา 
ทางออกไปสูระบบใหมโดยดวน 

ภาพของระบบใหมเปนอยางไร  ขณะที่เขียนนี้ผมไมมีโอกาสไดทราบอยางชัดเจน (ทั้งที่ผมไม
คิดวาตัวเองข้ีเกียจหรือขาดความรูความสนใจติดตาม)  แตผมตระหนักวาความเขาใจเม่ือแรกมี         

                                                           
∗ สารสภาคณาจารย ปที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2534 
∗∗ ประธานสภาคณาจารย พ.ศ. 2523-2524 ประธานสภาคณาจารย พ.ศ. 2524-2525 ประธานสภาคณาจารย พ.ศ. 2530-2531 
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การกระพือเร่ืองนี้วาระบบใหมเปนมหาวิทยาลัยอิสระนั้นไมถูกตอง ชื่อที่ถูกตองคือ มหาวิทยาลัยไม
เปนสวนราชการ อยาคิดวาออกจากระบบปจจุบันแลว “อิสระ” (แมเอกสารเกี่ยวของกับเร่ืองนี้แตตนซึ่ง
เผยแพรในจุฬาสัมพันธ ก็ย้ําแลววา ไมมีทางอิสระ 100%) เพราะอัตราเงินเดือนจะตองใช scale 
รวมกัน  สภามหาวิทยาลัยจะมีผูทรงคุณวุฒิซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยกําหนดดวยสวนหนึ่ง  การเสนอ 
บางเรื่องที่สําคัญยังตองผานทางทบวง  ทบวงฯ ยังเปนผูคุมมาตรฐานตาง ๆ เผลอ ๆ อาจ “คุมเขม” 
กวาปจจุบันดวยซํ้า เพียงแตเปนการ “คุมหาง” เทานั้น 

หากไมใชคําวา “อิสระ” แตพิจารณาวาเปนความคลองตัว  ผมพอคาดไดวา การทํางานระดับ
สภามหาวิทยาลัยและผูบริหารคงคลองตัวข้ึนแน เพราะสามารถตัดสินใจและออกกฎระเบียบหลาย ๆ 
อยางไดเอง (แมจะใตกรอบของทบวงฯ) แตผูบริหารคงตองลําบากใจที่ไมอาจโทษความติดขัด
บางอยางวาเนื่องจากระบบราชการไดอีก  สวนผูทํางานทั่วไป ผมยังไมแนวาจะคลองตัวแคไหน เพราะ
ในระบบใหมนาจะตองประหยัดทรัพยากร มีวินัยการทํางานมากกวาปจจุบัน  ทั้งปริมาณและคุณภาพ
ของงานเปนที่หวังกันวาในระบบใหมเงินเดือนจะสูงข้ึนมาก  แตเราจะไดมาจากไหน รัฐจะจัดสรร
งบประมาณหรือเงินกองทุนใหสาแกใจเราไมไดแน  การเก็บคาหนวยกิตเพิ่มจะทําไดเพียงอัตราหนึ่ง  
สูงกวานั้นไปจะกลายเปนธุรกิจการศึกษาเต็มรูปจะเปนการเรงใหนิสิตและผูปกครองเห็นภาพความ
เปนลูกจางและพนักงานของครูอาจารยไดเร็วข้ึน  หากใชที่ดินหารายไดเพิ่มจะมีทางขอที่ดินซึ่ง
หนวยงานอ่ืนใชประโยชนคืนมาไดไหม  รวมทั้งการลงทุนดวยทรัพยากรทางปญญาของเราจะขัดกับ
ความรูสึกอิสระขณะนี้ที่ “รับ job” ไดโดยเสรีไหม  อนึ่งในระบบใหมการบริหารคงตองทําอยางเขมแข็ง 
เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงคผูบริหารตองเขมแข็ง คงตองทํางานเปนทีมต้ังแตระดับสูงมาลางเพื่อ       
ผลตามเปาหมาย  การใชกฎระเบียบตองจริงจัง การใหเกียรติและอะลุมอลวยแกผูรวมงานตามที่เราที่
คุนกันมานานจะคงอยูตอไปหรือไมทําใหผมคิดวา หากเราไมเตรียมแกปญหาเหลานี้ และโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการสรางวินัยดานตาง ๆ ที่จําเปนยิ่งตอการไปสูและคงอยูของระบบใหมแลว ผูที่มีความระแวง
ไมอยากไปเขาในระบบใหมยอมควรแกการไดรับความเห็นใจ 

จากพื้นฐานของความเขาใจและความระแวงในระบบใหมที่ผมคาดเดาไวขางตน  ผมจึงรูสึก
วานาจะสรางความเขาใจที่ชัดเจน และเปดโอกาสใหบรรดาชาวจุฬาฯ ผูเกี่ยวของทั้งมวลไดทราบและ 
มีสวนกําหนดใจตนเองวาจะเลือกรับระบบใหมหรือไม จะใชระบบใหมเต็มรูปในเวลาเทาใด การวาง
แนวทางของระบบที่ดี ความเขาใจที่ถูกตอง และความเต็มใจรับระบบใหมยอมเปนนิมิตหมายวา 
ระบบใหมจะไดรับความสนับสนุนจากชาวจุฬาฯ เมื่อรับมาใชในการปฏิบัติงานรวมกันในอนาคต         
ไดอยางมั่นคงความเต็มใจรับจะทําใหเต็มใจทําตาม และเต็มใจแกปญหาซ่ึงจะเกิดข้ึนจากการใช           
ระบบใหมในภายหนา 
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หากชาวจุฬาฯ ตัดสินใจรับระบบใหมมาใชจริง  ผมคาดวาจุฬาฯ จะใชระบบใหมซึ่งมี           
ความสอดคลองกับสภาวะของจุฬาฯ มากที่สุด ไมใชรับสภาพท่ีใครยัดเยียดใหโดยไมคํานึงถึง
เอกลักษณของเราคงไมมีการเปล่ียนแปลงอยางพลิกแผนดินในทุกเร่ือง และจะเปล่ียนอยางไรก็คงตอง
ไมเลวลง อยางเลวที่สุดนาจะเสมอตัว  ประการหลังนี้ทราบวาทาน รมว.ทบวงฯ ก็ไดยืนยันไวการ
ดําเนินงานตาง ๆ หากไมขัดกับระบบใหมอยางชัดแจงจึงนาจะคงอยูตอไป รมว.ทบวงฯ ก็ไดยืนยันไว 
การดําเนินงานตาง ๆ หากไมขัดกับระบบใหมอยางชัดแจงจึงนาจะคงอยูตอไป  การมีสภาคณาจารย
ซึ่งเปนตัวแทนคณาจารยจุฬาฯ มีหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา และปฏิบัติงานตาง ๆ ตามที่ระบุใน 
พ.ร.บ.จุฬาฯ และขอบังคับ พ.ศ. 2522 ไมนาจะขัดกับการใชระบบใหม  ยิ่งถาระบบใหมมีการใช
ผูบริหารมืออาชีพที่ไมแนวาจะเปนนักวิชาการเต็มตัวอยางปจจุบันได และเปนไปไดวาการมอง            
แตเปาประสงค โดยขาดความอะลุมอลวยอยางระบบราชการจะขาดไป  รวมทั้งคงจะมีการกัน
มหาวิทยาลัยจากระบบแรงงานสัมพันธดวย  การมีสภาคณาจารยเปนองคกรส่ือกลางระหวางผูบริหาร
และคณาจารยยอมจําเปนมากข้ึน 

อนึ่งจากประสบการณที่ผมเห็นการดําเนินงานของบุคคลและหนวยงานในมหาวิทยาลัย          
ผมยังเช่ือมั่นวา สภาคณาจารยเปนชองทางในการติดตอส่ือสารและทํางานระหวางมหาวิทยาลัยกับ
คณาจารยที่มีน้ําหนักและเที่ยงตรงท่ีสุด  นอกจากเปนแหงเดียวที่ผูเขารับหนาที่ตองปฏิญาณตนวา  
จะทํางานเพื่อประโยชนแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนสวนรวมแลว  การทํางานเปนกลุมทําให            
มีระบบควบคุมซึ่งไมอาจหาไดจากตัวแทนอ่ืน  ทั้งยังสามารถระดมความคิดที่มีน้ําหนักและจาก
ความสามารถที่หลากหลายอีกดวย  สภาคณาจารยเปนที่รวมบรรดาอาสาสมัครเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย  และขณะเดียวกันประสบการณในสภาฯ เองไดชวยพัฒนาการทํางานรวมกับผูอ่ืน         
การรูจักระเบียบวิธีประชุม และปฏิบัติงานในคณะกรรมการใหแกผูเปนสมาชิก  ผมจึงไมเห็นเหตุผลใด
ที่จะลบลางสภาคณาจารยซึ่งผูบริหารอาศัยเปนสมองและมโนธรรมและคณาจารยอาศัยเปนปากเสียง
ไดไปจากประวัติศาสตรของจุฬาฯ  แมวาจะตัดสินใจใชระบบใหมที่ไมเปนสวนราชการก็ตาม 

ขอที่ทําใหกังวลวาสภาคณาจารยอาจถูกเลิกไป ไดแก การมีขาววาจะต้ังสภาวิชาการข้ึน          
ผมเคยเห็นตัวอยางสภาวิชาการนี้ในมหาวิทยาลัยของไทยนอยมาก และคิดเอาเองวาเหมาะสมสําหรับ
มหาวิทยาลัยซ่ึงเร่ิมสถาปนาใหมที่ไมเคยมีสภาคณาจารยมากอน  องคประกอบและภารกิจของ        
สภาวิชาการตางกับสภาคณาจารย  หากนํามาใชกับจุฬาฯ ผมเห็นวานาจะกระทบกระเทือนเอกภาพ 
ทั้งของมหาวิทยาลัยและสภาคณาจารยที่เรารูจักคุนเคยกันดีอยูแลว  ภารกิจของสภาวิชาการ              
(ซึ่งสวนหน่ึงตรงกับ อ.ก.ม.จุฬาฯ และไปนํางานจากที่ประชุมคณบดีมารวมดวย เชน งานกล่ันกรอง
หลักสูตร เสนอปริญญา รวมทั้งใหแนะทางกาวหนาของมหาวิทยาลัย ซึ่งเดิมสภามหาวิทยาลัยมี    
หนาที่นี้)  นาจะขึ้นอยูกับสภามหาวิทยาลัยเอง โดยแยกเปนคณะกรรมการชุดตาง ๆ ประจํา                
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สภามหาวิทยาลัย ซึ่งผมเขาใจวาในระบบใหมคงมีอีกหลายชุด เชน จัดการทรัพยสินทั้งทางกายภาพ
และทางปญญา พัฒนา เปนตน ซึ่งหากเห็นวาเปนคณะกรรมการจะดูดอยไป อาจเรียกวา คณะกรรมการ
วิชาการสูงสุดก็ได การใหงานของ “สภาวิชาการ” อยูกับสภามหาวิทยาลัยในฐานะคณะกรรมการ
ประจําสภามหาวิทยาลัยนี้  นอกจากจะคงเอกภาพของสภามหาวิทยาลัยไว ทําใหมหาวิทยาลัยไมมี
สภาใหม ๆ เกิดข้ึนมากจนเกินไป (คงมีแตเฉพาะตาม status quo) แลว จะไมกระทบองคประกอบและ
ความเปนอิสระในการทํางานทั้งส้ิน เพราะมีทางใหใชองคประกอบแบบ “กรรมาธิการวิสามัญ” คือ        
มีกรรมการจากนอกสภามหาวิทยาลัยเขารวมได ทั้งหากตองการใหเลือกกรรมการเขามาไดบาง  ถาไม
ใชเลือกต้ังโดยตรง อาจนําระบบเสนอช่ือผูสมควรเปนเขามาใหเลือกสรรอีกข้ันหนึ่งก็ได และ         
“สภาวิชาการ” เองก็ตองทํางานผานหรือข้ึนอยูกับสภามหาวิทยาลัยอยูแลว  การสังกัดอยูกับ               
สภามหาวิทยาลัยจะชวยไมใหมีการขัดแยงกัน โดยไมจําเปนระหวางสภาวิชาการกับสภามหาวิทยาลัย
ไดงายดวย  ประเด็นสําคัญที่ตองใหคณะกรรมการวิชาการประจําสภามหาวิทยาลัยทําหากตองการ 
ใหมีแนนอน อาจระบุไวใน พ.ร.บ.ได แตขณะเดียวกัน การระบุรายละเอียดมากไปเกี่ยวกับองคกรที่ 
เพิ่งริเร่ิมข้ึนไวใน พ.ร.บ. อาจมัดตัวเราในภายหนา  เพราะแกไขปรับเปล่ียนไดยาก เพื่อคลองตัวจึงควร
อยูในกฎหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยจะทําข้ึนตอไปใน พ.ร.บ. ควรวาง         
กรอบกวาง ๆ เทาที่จําเปนไวเทานั้น 

แมตามที่ผมคาดไวสภาคณาจารยจะไมถูกเลิกไป แตในระบบใหมอาจตองมีการเปล่ียนแปลง
บาง เชน องคประกอบจะตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของบุคลากรจากทั้งสองระบบ  ในชวงใช              
บทเฉพาะกาลจะทําใหตองมีสมาชิกมากประเภทข้ึนหรือไม  งานของสภาคณาจารยซึ่งปจจุบันถือ         
เปนหนาที่ อาจกลายเปนอํานาจและมีบทบาทตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยจริงจังข้ึน เชน         
ดานจรรยาบรรณ สรรหา พิจารณาการรองทุกข เปนตน เหนือส่ิงอ่ืนใดสภาคณาจารยคงตองปรับการ
ทํางานภายในใหมีผลงานอันเปนรูปธรรม มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของระบบใหม           
โดยเปนส่ือกลางระหวางพนักงานและผูบริหารมหาวิทยาลัยที่มีน้ําหนักเช่ือถือได  ทั้งนี้เพื่อใหสามารถ
รักษาวิธีการปฏิบัติงานอยางมีระบบ  มีกลไกเคร่ืองมือทํางาน รวมทั้งมีฐานะเปนองคกรซึ่งอยูภายใต
การควบคุมของคณาจารยไดมากย่ิงกวาชองทางอ่ืนไวตอไป ซึ่งนอกจากจะตองใหชาวจุฬาฯ ใสใจ         
กับสภาคณาจารยเหมือนกับเปนสวนหนึ่งของสุขภาพตนเอง (preventive ไมใช curative) แลว                
ยังตองอาศัยความรูความสามารถ ความเขาใจเห็นอกเห็นใจตอเพื่อนรวมงาน ความเสียสละต้ังใจจริง
ของบรรดาสมาชิกที่จะไมใหเกิดวิกฤติหรือวิบัติศรัทธาชนิดที่จะทําใหสภาคณาจารยในระบบใหมมีอยู
แตเพียงชื่อเทานั้น 
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23. สภาคณาจารย จุฬาฯ จัดประชุมนานาชาติ* 
 

สภาคณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรวมกับสมาคมศูนยวิชาการไทย-ออสเตรเลีย ได
จัดการประชุมวิชาการนานาชาติเร่ือง “การร้ือปรับระบบมหาวิทยาลัย : โอกาสและภารกิจ” เมื่อวันที่ 
21-22 มีนาคม 2539 ณ โรงแรมสยามอินเตอรคอนติเนนทัล กรุงเทพมหานคร เพื่อรวมฉลองสิริราช
สมบัติครบ 50 ป และรวมฉลองวาระครบ 80 ป แหงการสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรูและแลกเปล่ียนประสบการณเกี่ยวกับการร้ือปรับระบบมหาวิทยาลัย
ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในและตางประเทศ  อันเปนการรวบรวมขอมูลเพื่อพิจารณาถึงผลดี ผลเสีย 
เพื่อความพรอมในการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผูสนใจ
เขารวมประชุมเปนจํานวนมาก  หลังจากเสร็จส้ินการประชุมแลวสภาคณาจารยไดต้ังคณะกรรมการ
เฉพาะกิจฯ เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะตาง ๆ ที่ไดจากการประชุมซึ่งสรุปไดดังนี้ 

1.  การร้ือปรับระบบมหาวิทยาลัยควรมุงเนนที่การเรียนการสอนและการวิจัยเปนลําดับแรก  
เนื่องจากกระบวนการเหลานี้เปนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรทั้งใน
ระดับปริญญาตรี โท และเอก  วิธีการเรียนการสอน การประเมินผล โดยอาจใชประโยชนจาก
ความกาวหนาลาสุดของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. การร้ือปรับระบบมหาวิทยาลัยควรเร่ิมจากวิสัยทัศนของผูบริหารสูงสุดในมหาวิทยาลัยลง
ไปสูคณาจารยและขาราชการผูปฏิบัติงาน (จากบนลงลาง)  ขณะเดียวกันจะตองดําเนินการใหมีแรง
สนับสนุนจากคณาจารยและขาราชการผูปฏิบัติข้ึนไปพรอมกัน (จากลางข้ึนบน) 

3. ควรเนนการส่ือความสองทางอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจและบรรยากาศ
ของความมีสวนรวมใหแกผูเกี่ยวของทุกฝาย 

4. ควรสงเสริมการเรียนการสอนและกิจกรรมวิชาการที่ใชภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษเปนหลักเพื่อใหการถายทอดเทคโนโลยีในระดับนานาชาติทําไดงายและรวดเร็วข้ึน 

5. เพื่อเปนการปรับปรุงและประกันคุณภาพของการเรียน การสอน และการวิจัย ควรมีการ
จัดต้ังระบบการเทียบมาตรฐานในระดับนานาชาติ (benchmarking) ระหวางมหาวิทยาลัยใน
ระดับประเทศและในระดับนานาชาติ เพื่อมหาวิทยาลัยจะไดรับประโยชนจากกระบวนการเรียนการ
สอนการวิจัยและการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามแบบอยางของมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลก และ
ยังอาจใชชวยแสดงระดับการดําเนินงานในแตละดานและแตละสาขาของมหาวิทยาลัยไดอีกดวย 

                                                           
* รายงานประจําป 2538-2539 สภาคณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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6. ผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยควรเรงสรางพันธมิตรทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงนักการเมือง นักธุรกิจ และนิสิตนักศึกษาเกา เพื่อสรางสรางภาพลักษณที่ดีใน
ดานประสิทธิภาพของการดําเนินงานในระบบมหาวิทยาลัยในสายตาของบุคคลภายนอก 

7. ผูบริหารควรสรางวิสัยทัศนที่กอใหเกิดแรงดลใจแกคณาจารยเพื่อดึงดูดบุคลากร
คุณภาพสูงที่มุงมั่นทํางานเพื่อประโยชนแกสังคม เชน กําหนดเปาหมายใหเปน Harvard แหงเอเชีย 
เปนตน  แตใหเนนการปฏิบัติจากจุดเล็กไปสูจุดใหญ (Think big but start small) 

8. ในดานการเงิน มหาวิทยาลัยควรต้ังเปาที่จะเพิ่มสัดสวนของแหลงเงินทุนที่มาจากทุนวิจัย
ภายนอกใหไดถึง 15% ของงบประมาณทั้งหมดภายในระยะเวลา 5 ป และเพิ่มสัดสวนรายไดจากการ
ใหบริการทางวิชาการ การอบรมเปน 15% ของงบประมาณทั้งหมด และเพิ่มงบที่ไดจาการบริจาคใหได
ถึง 5% ของงบประมาณทั้งหมด  ทั้งนี้โดยคงงบประมาณที่ไดรับจากรัฐบาลไวในระดับ 50% ของ
งบประมาณทั้งหมด  งบประมาณที่เหลืออีก 15% ควรไดจากคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา 
โดยจัดใหมีระบบการกูยืมเงินเพื่อการศึกษาและทุนการศึกษาแกผูมีความจําเปน  ขณะเดียวกัน
ผูบริหารมหาวิทยาลัยควรมีอํานาจและความคลองตัวในการบริหารการเงินใหมากข้ึนทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัย ในระดับคณะ และระดับภาควิชา  โดยใหเงินที่ไดจากรัฐเปนยอดรวมอยูในรูปของเงิน
อุดหนุนทั่วไป (block grant)  ในสวนของคณาจารยและบุคลากรจะตองมีการกําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบใหชัดเจน เพื่อใหสมกับคาตอบแทนและผลประโยชนที่ไดรับเพิ่มข้ึน พรอมทั้งมีการ
ประเมินผลการทํางานที่ยุติธรรมและโปรงใส 

9. เพื่อใหผูบริหารและคณาจารยในมหาวิทยาลัยมีความเขาใจอยางถองแทถึงแนวคิดที่เปน
รูปธรรมของการร้ือปรับระบบ จําเปนตองมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการใหกวางขวางทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยและในระดับชาติ โดยมุงใหเกิดแผนปฏิบัติ (Action Plan) ที่ชัดเจนและถูกตองตามหลัก
วิชาการ 

10. สภาคณาจารยควรมีบทบาทเกี่ยวกับเร่ืองการรื้อปรับระบบมหาวิทยาลัย โดยร้ือปรับ
ระบบงานของสภาคณาจารยเอง และเปนส่ือเสริมสรางความคิดความเขาใจเกี่ยวกับการร้ือปรับระบบ
มหาวิทยาลัย 
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รายนามคณะกรรมการเฉพาะกิจรวบรวมขอเสนอแนะฯ 
1.  รศ.ดร.อุทัย  บุญประเสริฐ  ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.ชูเวช  ชาญสงาเวช  กรรมการ 
3. รศ.ดํารง  ธรรมารักษ   กรรมการ 
4. รศ.ดร.อรพินท  พานทอง   กรรมการ 
5. รศ.ดร.กาญจนา  ชาญสงาเวช  กรรมการและเลขานุการ 
วันที่ 26 เมษายน 2539 
 

   
 

 
 

สัมมนาสภาคณาจารย 29-31 พฤษภาคม 2549 
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24. บทบาทของสภาคณาจารยกับนโยบายของมหาวิทยาลัย* 
 

ศาสตราจารย ดร.เกษม  สุวรรณกุล (นายกสภามหาวิทยาลัย) 
 
ผูดําเนินการสนทนา : รองศาสตราจารย ประณต  นันทิยะกุล 
 วันนี้ไดรับเชิญมาใหสนทนาเร่ือง บทบาทของสภาคณาจารยกับนโยบายมหาวิทยาลัย ซึ่งคงไม
สามารถจะกลาวถึงเร่ืองนโยบายของมหาวิทยาลัยไดวาเปนอยางไร  ถึงแมวาสภามหาวิทยาลัยจะเปน
ผูกําหนดนโยบาย เพราะการกําหนดนโยบายนั้นจะตองผานกระบวนการตาง ๆ จากฝายบริหารของ
มหาวิทยาลัยมากอน และสภามหาวิทยาลัยจะมีหนาที่ใหขอชี้แนะหรือมุมมองในดานตาง ๆ กอนหรือ
หลังการกําหนดเปนนโยบายก็ได จึงอาจมีนโยบายหลายประการดวยกัน จึงจะขอกลาวถึงบทบาทของ
สภาคณาจารย โดยไมเกี่ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และที่ประธานสภาคณาจารยกลาววาขณะนี้
สภาคณาจารยกอต้ังมาครบ 27 ปแลว ซึ่งไมแนใจวาเร่ิมตนนับแตเมื่อไร เพราะวาในป 2514 อาจจะเร่ิม
มีสภาคณาจารย แตอยากจะเรียนใหทราบวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยถึงแมจะกลาวอางอยางชัดเจน
ไมไดวาเปนแหงแรกที่มีการจัดต้ังสภาคณาจารย แตสามารถกลาวอางไดชัดเจนวาไดมีการจัดต้ัง           
สภาคณาจารยข้ึนเปนแหงแรกของเมืองไทย  แตเสียดายที่องคกรนี้ซึ่งเปนองคกรที่ต้ังข้ึนใหมอยางไม
เปนทางการและไมไดรับการพัฒนาใหเจริญข้ึน  มีลักษณะคลายกับการกอต้ังสภาคณาจารย                   
ในระยะแรก สมัยกอนที่มีการกอต้ังสภาคณาจารยนั้นเปนการนําเอาแบบอยางมาจากตางประเทศ  
เปนการจัดต้ังข้ึนเพื่อใหอาจารยที่เปนศาสตราจารยมาสมัครเปนสมาชิก ซึ่งก็จะเหมือนกับสภา
คณาจารยทั่ว ๆ ไป ที่เมื่อเกิดข้ึนแลวจะตองเปนองคกรที่มีความตองการจะเสนอบทบาทตาง ๆ และมี
ความตองการที่จะดําเนินการในเร่ืองตาง ๆ ได ความตองการนี้บางคร้ังอาจเกิดขอขัดแยงกับผูบริหาร 
ซึ่งมีอํานาจการบริหารตามกฎหมาย แตเมื่อมีองคกรหนึ่งเกิดความตองการและประสงคจะดําเนินการ
ตามความตองการขององคกร จึงทําใหเกิดความรูสึกวาความสัมพันธระหวางองคกรกับผูบริหาร            
ไมราบร่ืน  แตก็ไมถึงข้ันแตกแยก  จึงทําใหสภาศาสตราจารยไมเจริญกาวหนา  เนื่องจากไมไดรับการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสวนหนึ่งและไมสามารถดําเนินการตาง ๆ ไดตามเจตนารมณ  การจัดต้ัง
สภาศาสตราจารยนี้ผมมีสวนผลักดันและมหาวิทยาลัยยอมใหจัดต้ังข้ึน โดยผมเปนผูรางระเบียบการ
จัดต้ังและดํารงตําแหนงเลขานุการสภาศาสตราจารย  หลังจากนั้นมีการประชุมที่สวางคนิวาส                  
ดังกลาวถึงบทบาทของสภาคณาจารยดวย  แตผมคิดวาสภาคณาจารยในลักษณะที่กลาวถึงที่           
สวางคนิวาสกับสภาคณาจารยที่เกิดข้ึนในภายหลังนั้น คงจะไมเหมือนกัน  ตามความเขาใจของผม  
                                                 
* การสนทนาเน่ืองในวันครบรอบการจัดต้ังสภาคณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปที่ 27 วันพุธท่ี 1 ตุลาคม 2540 ณ หองประชุม
สารนิเทศ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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สภาคณาจารยซึ่งที่เกิดข้ึนในขณะนั้นคงจะนําแบบอยางมาจากตางประเทศ  จึงมีบทบาทแตกตาง           
กันไป  อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดกลาวอางวา เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกที่จัดต้ัง                 
สภาคณาจารยข้ึน ซึ่งหลังจากนั้นไมนานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยก็ไดจัดต้ังข้ึนบาง  แตจําไมไดแนวา
จัดต้ังข้ึนในปอะไรแน  แตสภาคณาจารยไดจัดต้ังข้ึนกอนที่จะมี พ.ร.บ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย             
ฉบับที่ใชอยูในปจจุบัน ซึ่งตราข้ึนเมื่อป 2522  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสามารถกลาวอางไดวา              
เปน พ.ร.บ.ฉบับแรกที่มีสภาคณาจารยกําหนดใน พ.ร.บ.  เมื่อคร้ังที่มหาวิทยาลัยเสนอ พ.ร.บ.ฯ ไปให  
รัฐบาลดําเนินการไมมีสภาคณาจารยอยูใน พ.ร.บ.  เมื่อ พ.ร.บ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเขาสูสภา
ผูแทนราษฎรและผมดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น เปนผูเสนอ พ.ร.บ.
จุฬาฯ  ฉบับนี้ตอสภา และมีการต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา พ.ร.บ.ฉบับนี้ โดยมีอาจารย          
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยหลายทานรวมเปนกรรมาธิการและผมเปนประธานคณะกรรมาธิการ
พิจารณา เมื่อกลาวถึงสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตอคณะกรรมาธิการฯ ผมเปนผูชี้แจงวาจะตองมี
ผูแทนประธานคณาจารยอยูในสภามหาวิทยาลัยดวย แตเมื่อตอนที่สงราง พ.ร.บ.ไปพิจารณาไมมี           
สภาคณาจารยกําหนดไวในราง พ.ร.บ.  ดังนั้นจะเพิ่มเติมวาเปนผูแทนสภาคณาจารยไมสามารถทําได  
ผมจึงชี้แจงบทบาทของสภาคณาจารยที่มีอยูแลวตอที่ประชุมกรรมาธิการใหเห็นถึงประโยชนตอการ
บริหาร  ที่ประชุมคณะกรรมาธิการจึงเห็นวาหากสภาคณาจารยมีความสําคัญจริงก็ควรจะไดกําหนด
เพิ่มเติมไวใน พ.ร.บ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  จากนั้น พ.ร.บ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจึงไดเปน
ตนแบบใหมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ดําเนินการตาม โดยกําหนดสภาคณาจารยไวใน พ.ร.บ.ดวย 
 จากนั้นจะไดกลาวถึงบทบาทของสภาคณาจารย ซึ่งไดเคยกลาวไวในหลาย ๆ ที่วาบทบาท       
ขององคกรหรือหนวยงานเหมือนกับส่ิงที่มีชีวิต  มีทั้งความเปนเด็กและความเปนผูใหญ  ถาเปนผูใหญ
ก็จะมีความสุขุมรอบคอบ  ดังนั้นจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ก็จะถือได
วามีความเปนผูใหญมากกวา  เพราะผมไดรับแตงต้ังใหเปนนายกสภามหาวิทยาลัยตาง ๆ หลาย             
แหงดวยกัน ทําใหเห็นถึงความแตกตางระหวางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ                
การจะดู maturity ของมหาวิทยาลัยเปนอยางไร ก็ตองดูความคิดความอาน ซึ่งจะแสดงถึง maturity 
ของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ดวย เชน การมองสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาเร่ืองตาง ๆ บางวาระ          
ที่พิจารณากันในสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ อาจจะเวลา 20 ป หรือ 25 ป              
ก็ยังไมมีวาระเชนที่สภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยพิจารณา เพราะวาเขายังไมไปถึง  สวนใหญจะเปน
เร่ืองปกติวิสัย ไมมีอะไรที่กาวไปไกลเหมือนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เชน เร่ืองทรัพยสินทางปญญา 
เปนตน  ซึ่งมหาวิทยาลัยตาง ๆ มีเปาหมายเหมือนกัน  แตก็ไมสามารถทําไดเหมือนกันหมด เพราะ 
maturity individual member ของอาจารยยังไมไปถึง เพราะฉะนั้นแมมหาวิทยาลัยจะมีสภาคณาจารย 
แตคุณสมบัติหรือพฤติกรรมของสภาคณาจารยแตละแหงก็จะไมเหมือนกัน  ผมจะเปนผูกระตุนให
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มหาวิทยาลัยแตละแหงใหการรับรองสถานภาพสภาคณาจารยของเขามากกวาที่จะเปนอยูเพราะ
นอกจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแลว  สภาคณาจารยกับผูบริหารในมหาวิทยาลัยอ่ืนเกือบจะไมมี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน  และหากเกิดทัศนคติที่ไมดีตอกันก็จะเปนอยางนั้นตลอดไป  ซึ่งทั้งหมดเกิด
จากการขาดความไววางใจซึ่งกันและกัน  ฝายบริหารขาดความไววางใจสภาคณาจารยเปนอยางมาก 
และยังเห็นวาเปนหนวยงานที่สรางปญหามากกวากอประโยชน  ผมคิดวาถาจะกลาวโทษฝายบริหารก็
คงจะไมถูกตองนักวาทําไมความสัมพันธจึงเปนเชนนั้น ก็ไดพยายามช้ีแจงวา การสมานไมตรีระหวาง
สภาคณาจารยกับผูบริหารมหาวิทยาลัยจะมีไดตองมีความไววางใจซ่ึงกันและกันทั้งสองฝาย ซึ่งหาก
ขาดสิ่งนี้แลว ความสัมพันธที่ดีจะเกิดข้ึนไมได  ในสวนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยชวงแรก ๆ ก็มี
เหตุการณดังกลาวเชนกัน แตดวยความเปนสถาบันที่ mature  จึงทําใหส่ิงที่เกิดข้ึนไมรุนแรง  และ             
ขอขัดแยงที่เกิดข้ึนก็สามารถขจัดออกไดในไมชาจริง ๆ แลวขอขัดแจงของสภาคณาจารยจุฬาฯ                
กับผูบริหารในเร่ืองที่ไมนาจะเปนเร่ืองสําคัญ เชน คาเบ้ียประชุม สภาคณาจารยขอใหเบิกจายไดเทากับ
การประชุมคณบดี เปนตน  จากนั้นก็ไมคอยมีขอขัดแยงกันมากนัก  จนกระทั่งในปจจุบันความสัมพันธ
ระหวางสภาคณาจารยและผูบริหารเปนไปอยางราบร่ืน  ในสวนนี้กลาวไดวาจากการดํารงตําแหนง
อธิการบดีของผม ซึ่งคอนขางจะยาวนานเปนเวลาถึง 12 ป ไดพยายามสรางความเขาใจ ไววางใจซ่ึงกัน
และกัน เชน เร่ืองที่กําหนดใหสภาคณาจารยไดเขารวมเปนกรรมการชุดตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย และให
ถือเปนหลักปฏิบัติไวดวยวาจะตองมีประธานสภาคณาจารยหรือผูแทนเขารวมเปนกรรมการดวย  
ดังนั้นประเด็นปญหาตาง ๆ ระหวางสภาคณาจารยกับผูบริหารของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจึงไม
เกิดข้ึนในเร่ืองของการแสดงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ  แตปญหาดังกลาวยังเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัย
อ่ืน ๆ ซึ่งหากไมจําเปนแลวจะไมยอมใหสภาคณาจารยเขาไปมีสวนในการบริหาร  ส่ิงที่เกิดข้ึนและ
เปนอยูของสภาคณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยยังไมเคยเกิดข้ึนกับบางมหาวิทยาลัย  ที่ผมดํารง
ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยอยู  และขอขัดแยงหรือปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนยังคงมีอยู ซึ่งทั้งหมดที่
กลาวมานี้ จะช้ีใหเห็นถึงความสัมพันธที่ดีจะเกิดข้ึนไดตองเกิดจากความไววางใจซึ่งกันและกัน  
ผูบริหารจะตองใหความไววางใจอยางเต็มที่ตอสภาคณาจารย และในขณะเดียวกัน สภาคณาจารยก็
ตองรูบาทบาทของตนและไวใจผูบริหารเชนเดียวกัน  ฉะนั้นที่ผานมา ในสมัยที่ดํารงตําแหนงอธิการบดี
ไดกลาวเสมอวามีปญหาหรือภาวะวิกฤตและก็เกิดภาวะวิกฤตหลายคร้ัง  ระหวางที่ดํารงตําแหนง
อธิการบดี เชน ภาวะวิกฤตเร่ืองของการฉอโกงเงิน 30 ลานบาท เร่ืองมาบุญครอง หรือจุฬาคอมเพลกซ 
เปนตน  ซึ่งเมื่อเกิดเร่ืองดังกลาวข้ึนนั้นผมตองไปพบกับ 3 องคกรพรอม ๆ กัน ไดแก สภามหาวิทยาลัย 
ที่ประชุมคณบดีและสภาคณาจารย เพื่อชี้แจงเร่ืองที่ เกิดข้ึน และตองเปดเผยรายละเอียดที่มี
ความสําคัญและเปนความลับใหกับสภาคณาจารยไดรับทราบทั้งหมด ซึ่งจากกรณีดังกลาวหากผมไม
แจงใหสภาคณาจารยซึ่งตองการทราบขอเท็จจริงไดรับรูถึงสาเหตุที่เกิดข้ึน และแจงแนวทางแกไข 
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พรอมทั้งขอรับขอคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองนี้ดวย จะตองเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาอยางแนนอน และที่
ปฏิบัติเชนนี้ทําใหสภาคณาจารยเกิดความไววางใจ จนผลสุดทายสามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนได
อยางเรียบรอย และไดคืนกลับมาอยางครบถวน  รวมทั้งดอกเบ้ียที่เกิดข้ึนดวย  และจากขอมูลเดียวกัน
นี้ ผมไดแจงใหที่ประชุมคณบดีและท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบเหมือนกับที่แจงสภาคณาจารย  
ดังนั้นเมื่อเกิดปญหาตาง ๆ ข้ึนผมจะรีบแจงให 3 องคกรดังกลาวนี้ทราบทันที ซึ่งที่กลาวมานี้เปน
ตัวอยางของความเช่ือมั่นและความไววางใจระหวางกัน  ปญหาขัดแยงก็จะไมเกิดข้ึน และเมื่อมีโอกาส
ผมไดพยายามพูดคุยกับผูบริหารของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  แตยังไมบรรลุผลสําเร็จเทาที่ควร  ฉะนั้นความ
ไววางใจจะเกิดข้ึนไดก็ตองไดรับการประสานความรวมมือทั้ง 2 ฝาย จะเกิดเพียงฝายเดียวไมได                
โดยท้ังสองฝายจะตองแสดงใหเห็นวาสามารถใหความเชื่อถือและปฏิบัติตอกันดวยความไววางใจ 
เชนเดียวกันกับสภาคณาจารยจะใหผูบริหารมหาวิทยาลัยไววางใจสภาคณาจารยก็ตองมีประธาน         
สภาฯ ที่มหาวิทยาลัยรูสึกเช่ือถือไววางใจได  แตวารากฐานที่วางไวดีแลว ถึงจะมีปญหาบางก็สามารถ
แกไขไดทันที ซึ่งที่อ่ืน ๆ ไมมี  ฉะนั้นผมคิดวาเมื่อไรที่สภาคณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีโอกาส
พบปะแลกเปล่ียนขอคิดเห็นกันระหวางสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยอ่ืนนาจะใหมุมมองที่กวางข้ึนใน
เร่ืองนี้บาง   ดังนั้นสภาคณาจารยจะไดรับความนับถือเกรงใจจากฝายบริหารมากขนาดไหนก็ตอง
ข้ึนอยูกับคุณสมบัติของสภาคณาจารยวามีความรวมมือเฉพาะกลุมเปนอยางไร  และแตละบุคคลที่
เปนผูแทนของสภาฯ จะมีคุณสมบัติอยางไร  แลวความรวมมือของสภาคณาจารยทั้งหมดแสดงออก
อยางไรที่จะใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัย และบทบาทที่เขาใจกันอยูในเวลานี้วาสภาคณาจารยทํา
หนาที่เสมือนหนึ่งผูใหคําปรึกษาหารือในกิจกรรมหรือนโยบายทั้งหลายของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนการ
ใหความคิดเห็นตาง ๆ จริง ๆ แลวผมไมไดคิดวาสภาคณาจารยเปนผูแทนของคณาจารยแลวจะตองให
การชี้แนะแกสภาคณาจารยเพื่อไปเสนอกับมหาวิทยาลัย เพื่อใหไดตามความประสงค ซึ่งตรงนี้เปน
จุดสําคัญที่อาจารยคิดวาควรจะตองได ซึ่งความเปนจริงแลวไมถูกตอง การเสนอความเห็นของอาจารย
ใหกับผูบริหาร  ผมคิดวาเปนเร่ืองปกติธรรมดา แตวาเมื่อมีความตองการแลวเพิ่มความกดดันกับ
ผูบริหารเพื่อใหไดตามความตองการ  ผมคิดวาเปนเร่ืองไมธรรมดา และจะเปนสาเหตุที่กอใหเกิดความ
ขัดแยงกัน 
 การมีความเห็นแตกตางกันระหวางผูบริหารมหาวิทยาลัยกับสภาคณาจารยเปนเร่ือง                
ปกติธรรมดา  แตหากวาเมื่อไรที่สภาคณาจารยรูบทบาทและหนาที่ของตนวามีอยางไร ความขัดแยงก็
จะไมเกิดข้ึน  การเสนอความคิดเห็นเปนเร่ืองธรรมดาและเปนส่ิงที่ดี  ในขณะที่มหาวิทยาลัยพิจารณา
ขอเสนอนั้นไดหรือไมไดเปนเร่ืองของเหตุผล  แตไมใชเปนเร่ืองการตอสู ซึ่งจะทําใหเกิดขอขัดแยงกัน
ตลอดเวลา  จะเห็นไดวาที่นี้ ไมมีปญหาดังกลาว  เนื่องจากการมีผูแทนสภาคณาจารยอยูใน
คณะกรรมการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยทําใหทราบรายละเอียดตาง ๆ ไดวาเปนอยางไร  สภาคณาจารย
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ก็จะไดรับรูดวย ความตองการก็จะไมเกิดข้ึน  อยางไรก็ตามการที่กลาวอยางนี้ไมไดบอกวาที่ชี้แจง
จะตองได ซึ่งจริง ๆ แลวผูบริหารมหาวิทยาลัยก็ตองคิดเชนเดียวกันวาสภาคณาจารยมีบทบาทอยางไร 
และตองใหความไววางใจ และผมคิดวาบทบาทของสภาคณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ควรจะ
ไดรับการแกไขปรับปรุงในหลาย ๆ อยาง  ในเร่ืองของบทบาทของสภาฯ ตามที่ไดเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยวาใหสภาคณาจารยไดมีสวนเกี่ยวของกับกิจการของมหาวิทยาลัยจะเปนประโยชนอยาง
มากท่ีทําใหสภาคณาจารยเขาใจและรับรูถึงปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึน  นอกจากนี้สภาคณาจารยยังเปน
กระบวนการเตรียมการและฝกนักบริหารข้ึนในอนาคต เพราะการไดมีโอกาสเขาเปนกรรมการใน
คณะกรรมการตาง ๆ ทําใหทราบถึงกระบวนการและวิธีการตาง ๆ ในการทํางานของมหาวิทยาลัย              
ซึ่งเปนการฝกใหคณาจารยใหรูเร่ืองและสนใจการบริหาร  และสามารถมีสวนรับผิดชอบการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยตอไปในอนาคตได จะเห็นไดวาสภาคณาจารยที่ผานมามีบุคคลหลายทานที่ตอมาข้ึน
ดํารงตําแหนงเปนผูบริหารหลายคน เชน อ.สิปปนนท  เกตุทัต  อ.นพ.ศิริพร  วณิกเกียรติ เปนตน              
ส่ิงที่เปนขอบกพรองอยูในสภาคณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและทําอยางไรจึงจะแกไขได  ไดแก 
ความสนใจของคณาจารยในเร่ืองของสภาคณาจารยยังนอยมาก  แมแตในเร่ืองของมหาวิทยาลัย               
ก็ไดรับความสนใจนอยเกินไป  จะตองทําอยางไรใหคณาจารยใหความสนใจและเขามามีสวนรวมใน
สภาฯ  และเปนผูแทนเขาไปมีสวนชวยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยหรือไดแสดงขอคิดเห็นแก
มหาวิทยาลัย และมีโอกาสเห็นการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งแกองคกร
และผูเปนผูแทน  แตไมใชมาเปนผูแทนเพื่อสรางความขัดแยงกับผูบริหาร  และที่ผานมาไดเห็นผูบริหาร
มหาวิทยาลัยมอบงานใหสภาคณาจารยชวยพิจารณาดําเนินการให ซึ่งเปนกระบวนการที่สรางความ
ไววางใจซ่ึงกันและกัน  ดังนั้นควรจะหาทางแกไขใหคณาจารยเพิ่มความสนใจในกิจการสภาคณาจารย
ใหมากกวาที่เปนอยู เพราะมีบางแหงคณาจารยไมไดใหความสนใจเลย  ฉะนั้นเหตุการณที่เกิดข้ึนนี้ 
สภาคณาจารยจะตองดําเนินการแกไขใหได ทําใหคณาจารยเห็นถึงความสําคัญขององคการ  รวมไป 
ถึงคุณสมบัติของประธานและผูแทนสภาฯ ในคณะกรรมการตาง ๆ ตองสอบถาม  ตองสราง                 
ความเช่ือถือและแสดงความมีสวนรวมในกิจการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  ถาปฏิบัติดังนี้แลวผมเชื่อวา
สภาคณาจารยจะตองดีข้ึนอยางแนนอน  และเมื่อผมมีโอกาสกลาวถึงเร่ืองนี้ในมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ                
ก็ไดกลาวถึงสภาคณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอยูเสมอ ๆ และการมาสนทนากับสภาคณาจารย
ในวันนี้ก็ไมไดจัดเตรียมเร่ืองมาสนทนาเปนการเฉพาะ  แตหากที่ประชุมตองการทราบเร่ืองอ่ืน ๆ                    
ที่สามารถจะใหรายละเอียดไดก็ยินดีที่จะกลาวถึง   
 ประธานสภาฯ กลาวขอบคุณนายกสภามหาวิทยาลัยที่ใหเกียรติแกสภาคณาจารยมาสนทนา
และใหขอคิดตาง ๆ  ในการดําเนินงานของสภาฯ  และจากนี้ขออนุญาตใหสมาชิกสภาฯ ไดมีโอกาส
ซักถามขอสงสัยหรือปญหาตาง ๆ จากทานดังนี้ 
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1. จากการที่ไดสนับสนุนใหสมาชิกสภาฯ ไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมและเปนการเรียนรูงาน
โดยการเขารวมเปนกรรมการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  แตขณะนี้ความเปนไปดังกลาวกําลังจะมีการ
เปล่ียนแปลงเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายจะจัดต้ังคระกรรมการข้ึนใหม  โดยเปล่ียนจากรูป
แบบเดิมดวยการเชิญผูทรงคุณวุฒิมาเขารวมการประชุมเปนคร้ังคราว ซึ่งนาจะเอ้ือตอการบริหารใน
ระดับหนึ่ง แตจะมีระยะส้ัน  หากในระยะยาวแลวมหาวิทยาลัยอาจจะขาดผูมีความสามารถในอนาคต
ได  ใครขอทราบวาทานมีความคิดเห็นในเร่ืองนี้อยางไร 

2. ตามที่จะมีการเปล่ียนแปลงการเกษียณอายุของขาราชการใหเร็วข้ึนกวาเดิม  ตลอดจนการ
เปล่ียนแปลงกฎเกณฑการใหสวัสดิการตาง ๆ แกขาราชการ เพื่อเปนการลดคาใชจายของรัฐสวนหนึ่ง
นั้น จะกระทบตอการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยตาง ๆ หรือไม  ตลอดจนการที่มีนโยบายให
มหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการและเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จะมีแนวทางปฏิบัติอยางไร  
ในขณะที่เศรษฐกิจอยูในภาวะวิกฤต 

3. ที่ทานไดกลาววา  สภาคณาจารยจะตองปรับปรุงและแกไขเพ่ือใหคณาจารยใหความ
สนใจในองคกรนี้ใหมากข้ึน  ขอทราบวามีประเด็นอ่ืนอีกหรือไม และสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ยังคงสนับสนุนใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยออกนอกระบบหรือวาจะมีลักษณะเปนทวิภาวะซ่ึงปจจุบัน
ก็มีแนวโนมจะเปนทวิภาวะ 

4. เปนไปไดหรือไม ที่จะใหสมาชิกสภาคณาจารยไดมีสวนรวมในการบริหารงานของคณะ
เชนเดียวกับที่ทานไดเปดโอกาสใหสมาชิกสภาฯ ไดมีสวนรวมในกิจการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อ
เปนการสรางความสนใจใหแกคณาจารยในกิจการของสภาคณาจารยเพิ่มข้ึน 

5. สมัยแรกของการเลือกต้ังสมาชิกสภาฯ นั้น  มีขอนาสังเกตวามีผูสมัครเขารับการเลือกต้ัง
และมีการหาเสียงของผูสมัครเขามาเปนสมาชิกสภาฯ ทําใหไดผูมีความรูความสามารถเขามาเปน
จํานวนมาก ซึ่งมีการคาดหวังสูงของคณาจารย วาสภาคณาจารยจะมีบทบาทตอการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยมาก  แตเมื่อระยะเวลาผานไป ความคาดหวังของคณาจารยอาจไมเกิดข้ึน  จึงทําให 
ความสนใจของคณาจารยตอสภาฯ ลดนอยลงไปดวย 

6. ความสัมพันธระหวางอธิการบดีกับสภาคณาจารยยังอยูในจุดที่กลาวไดวาไมคอย           
ราบร่ืนนัก ทานมีความเห็นในเร่ืองนี้อยางไร 

7. ใครขอทราบปญหาที่ดินของมหาวิทยาลัยบริเวณหมอน 20 วาในปจจุบันมีการดําเนินการ
อยางไรบาง 

8. การดําเนินงานที่ผานมาของสภาคณาจารยสามารถกลาวไดอยางสมภาคภูมิวา                    
สภาคณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนแหลงฝกฝนและเตรียมการใหคณาจารยข้ึนดํารงตําแหนง
ผูบริหารและในปจจุบันมีอดีตสมาชิกหลายทานที่ดํารงตําแหนงคณบดีของคณะวิชาการตาง ๆ อยู  
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และอีกประเด็นหนึ่งที่ควรกลาวในที่นี้ คือ เมื่อสมัยที่นายกสภาฯ ดํารงตําแหนงอธิการบดีนั้น 
มหาวิทยาลัยมีปญหากับกรมธนารักษในกรรมสิทธิ์เร่ืองที่ดิน  ทานยอมเสียสละโดยการลาออกจาก
ราชการ เพื่อเปนขาราชการบํานาญและตอสูเร่ืองดังกลาวกับกรมธนารักษ  นอกจากนั้นทานยังเปน
ผูทรงคุณวุฒิ จะเห็นไดจากการดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหลายแหงดวย จึงขอแสดงความ
ชื่นชมทาน ณ ที่นี้ดวย 

9. ทําอยางไรจึงจะทําใหหนวยงานตาง ๆ ที่ยังใชที่ดินของมหาวิทยาลัยอยู ยายออกไป           
จากที่ดินของมหาวิทยาลัย 

10. จากประสบการณของทานในอนาคตเปนไปไดหรือที่นิ สิตของมหาวิทยาลัยจะ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมโดยการหาท่ีพักรอบ ๆ มหาวิทยาลัย แทนท่ีจะพักอาศัยอยูกับพอแมหรือ
ผูปกครอง เพื่อความเปนอิสระมากข้ึน  จึงขอทราบวามหาวิทยาลัยไดเตรียมการในเร่ืองที่พักอาศัย
สําหรับกรณีไวบางหรือไม และการจะกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยนานาชาติของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยนั้น ไดเตรียมความพรอมในเร่ืองนี้ดวยหรือไม 

11. ขอสนับสนุนเร่ืองเมืองมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาในเร่ืองของเมือง
มหาวิทยาลัยอยางจริงจัง เพื่อไปใหถึงเปหมายทีกําหนด และกรณีการใชที่ดินของกรมพลศึกษา ซึ่งเร่ือง
ยังไมส้ินสุดและปรากฏเปนขาวในส่ือตาง ๆ นั้น มหาวิทยาลัยจะดําเนินการอยางไร 

12. เร่ืองกรรมสิทธิ์ที่ดิน  มหาวิทยาลัยที่จัดต้ังข้ึนใหมมีสิทธิในการครอบครองอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย และเมื่อมี พ.ร.บ.ใหม ของมหาวิทยาลัยที่จัดต้ังมาแทน ไดมีการระบุในเร่ืองกรรมสิทธิ์
ที่ดินไวดวย  ในสวนนี้จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะมีโอกาสบางหรือไม  ที่จะยกเลิกสัญญาเชาที่ดิน          
ของกรมพลศึกษาหมดไป และตามที่ทานระบุวาคณาจารยจุฬาฯ ยอมแพตรงตําแหนง รศ. และมีการ
เปรียบเทียบระหวางมหาวิทยาลัยนั้น ปรากฏวาการไดตําแหนงศาสตราจารยของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ           
มีอุปสรรคนอยกวาการขอตําแหนงศาสตราจารยจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และเทาที่ทราบมาวา
การพิจารณาตําแหนงศาสตราจารยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนั้น มีมหาวิทยาลัยอ่ืนรวม            
พิจารณาดวย จึงเปนสาเหตุหนึ่งหรือไมที่ทําใหการขอตําแหนงศาสตราจารยของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเปนไปอยางลําบาก 

13. ขอใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางมหาวิทยาลัยใหมีบรรยากาศของชุมชนมหาวิทยาลัย             
ซึ่งจะมีการนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  ในเร่ืองที่เกี่ยวของกับแผนแมบทที่กําลังดําเนินการอยู  และเห็น
เปนโอกาสอันดีที่สภาคณาจารยจะไดมีการเสนอขอมูลเกี่ยวกับที่พักอาศัยสําหรับคณาจารยและนิสิต 
ซึ่งเปนจุดที่นาจะดําเนินการได เพื่อใหเกิดเมืองมหาวิทยาลัยข้ึนในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

14. ที่ทานกลาววามหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ กําลังนําหนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ 
นั้น  เนื่องจากรากฐานความเปนมาแตกตางกับของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมาก  และมหาวิทยาลัย
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ใหม ๆ มีระบบกํากับดูแลบังคับใหคณาจารยตองปฏิบัติงานวิจัย โดยมีคาตอบแทนให  ในขณะที่
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยคิดวาไมมีความจําเปนตองทําการวิจัย และยังขาดระบบกํากับดูแลที่ดี
สําหรับคณาจารย 

15. เนื่องจากวันนี้ เปนวันครบรอบของการจัดต้ังสภาคณาจารย  ปที่  27 ในโอกาสนี้
คณะกรรมการกิจการบริหารมหาวิทยาลัยประจําสภาคณาจารยจะดําเนินการ re-engineering               
สภาคณาจารย จึงใครขอความเห็นหรือวิสัยทัศนจากทานในเร่ืองนี้ดวย 
นายกสภาฯ ตอบคําถามตาง ๆ แกที่ประชุมดังนี้ 

1. ปญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตนี้ คาดวารัฐบาลคงจะยังไมดําเนินการอะไรในขณะนี้  สําหรับ
เร่ืองการออกนอกระบบนั้น ควรจะมีการพิจารณากันไดแลว  และจากบทเฉพาะกาลของกฎหมายท่ี
จัดทําข้ึนหากพิจารณาแลว จะเห็นวาไมไดสงผลกระทบตอบุคคลแมแตนอย  มีแตจะสงผลดีตอบุคคล
เปนอยางมากของมหาวิทยาลัย 

2. นโยบายแทบจะทุกสภามหาวิทยาลัยมีมติไววาใหออก  แตในทางปฏิบัติแลว จะเปนแบบ
และคอยเปนคอยไป  ดังนั้นจึงไมมีมหาวิทยาลัยไหนออกนอกระบบอยางจริงจัง  และผูบริหารเอง             
ก็ไมตองการใหเกิดปญหา  สําหรับการปรับปรุงแกไขของสภาคณาจารยนั้น ตองปรับปรุงการเปน
สมาชิกสภาฯ กอน โดยสมาชิกสภาฯ ตองมีความสนใจตอส่ิงตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในมหาวิทยาลัยและ              
ในสภาคณาจารย  เมื่อเปนผูแทนของสภาฯ ในที่ตาง ๆ ตองสามารถเสนอความคิดเห็น มีคุณสมบัติที่ดี  
มีความรอบคอบมากกวากลุมคนอ่ืน ๆ 

3. ขอคิดที่เสนอมาเปนขอคิดที่ดี และเปนส่ิงที่ควรจะไดลองทําดู  แตจริง ๆ แลวการที่
อาจารยสวนใหญไมใหความสนใจเอง โดยไมยอมรับความเปนไปของสังคม และระบบการคัดเลือก
บุคลากรของมหาวิทยาลัยยังไมดีเทาที่ควร 

4. อาจเปนไปไดวา การเรียกรองหรือการคาดหวังของคณาจารยที่มีตอผูบริหารไดบรรลุ
วัตถุประสงคแลว  คณาจารยจึงมีความรูสึกวาไมตองการอะไรอีกแลว  จึงไมเหมือนกับการดําเนินการ
ในคร้ังแรก ๆ ซึ่งสวนนี้แมในสถาบันการศึกษาของตางประเทศ ก็จะมีสภาพที่ไมแตกตางกับ
สถาบันการศึกษาของไทยนัก 

5. ตองยอมรับวาผมเคยมีความรูสึกไมดีกับสภาคณาจารยในชวงที่ดํารงตําแหนงอธิการบดี
ซึ่งอาจเปนเพราะมีความคิดเห็นขัดแยงกัน และไมเขาใจการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เชน กรณีการ
สรางศูนยการคามาบุญครอง  จากนั้นความสัมพันธระหวางอธิการบดีกับสภาคณาจารยก็เปนไปดวยดี 
และดังที่ไดกลาวแลววาทั้งสองฝายตองมีความเช่ือถือไววางใจระหวางกัน 
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6. เทาที่ทราบจากฝายทรัพยสินวามีการขัดแยงกันระหวางผูรวมลงทุน ทําใหตองมีการระดม
ทุนกันใหม  ผลกระทบที่มหาวิทยาลัยจะไดรับจากการเกิดเหตุการณนี้ ยังไมมีผลโดยตรง และขณะนี้ 
ยังอยูในสัญญาของการกอสราง ยังไมมีการผิดสัญญาการกอสรางแตประการใด พรอมนี้ 
 อดีตประธานสภาฯ (ผศ.ดร.พรชัย  พัชรินทรตนะกุล) กลาวเพิ่มเติมวา อาจเปนเพราะ
ปญหาเศรษฐกิจที่เร่ิมตกตํ่าทําใหการซื้อขายหองชุดไมเปนไปตามเปาหมาย และกลุมนายทุนระงับ
วงเงินสําหรับการดําเนินการ จึงทําใหการกอสรางไมคืบหนา 

7. กรณีการถือกรรมสิทธิ์เร่ืองที่ดินของจุฬาฯ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางอิสระ และ
เต็มความสามารถ โดยไมตองพะวงกับกฎระเบียบของทางราชการ ผมจึงตัดสินใจลาออกจากราชการ 

8. การที่จะใหหนวยงานตาง ๆ ที่ใชที่ดินของมหาวิทยาลัยอยูนี้ หากจะดําเนินการใหยาย
ออกไปทันทีคงทําไมได เพราะเปนสวนราชการดวยกัน  แตในเรื่องนี้คาดวามหาวิทยาลัยคงจะมี
แผนการดําเนินงานในเร่ืองนี้อยู 

9. ลักษณะความสัมพันธระหวางพอแมลูกในสังคมไทยเปนวัฒนธรรมและจะแตกตางกับ
ทางตะวันตกอยางส้ินเชิง  การเปล่ียนแปลงในเร่ืองนี้คงเปนไปไดยาก  เร่ืองการใหนิสิตมาเขาพักอาศัย
เปนจํานวนมากในหอพักมหาวิทยาลัยนั้น  มหาวิทยาลัยยังไมมีนโยบายในเร่ืองนี้  อยางไรก็ตามการ
เขาพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยมิไดเกิดผลดีแกนิสิตมากนัก เพราะจะกลายเปนที่ชุมนุมมั่วสุม
กัน และควรจะมีการเปล่ียนแปลงนโยบายเกี่ยวกับหอพักดวย  การใหบุคคลภายนอกมาปลูกหอพัก          
ใหนิสิตเชาพักอาศัยในบริเวณใกลเคียงมหาวิทยาลัยนั้น คงเปนไปไดยาก สําหรับการกาวสูความเปน
นานาชาตินั้น ที่ผานมามหาวิทยาลัยก็ไดเตรียมการไวแลว  แตไมทราบวาในขณะนี้การดําเนินงาน           
ยังเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม และในการเปล่ียนแปลงนั้นยังมีรายละเอียดตาง ๆ             
อีกมากมาย เพราะระบบการศึกษาของเรายังไมมีการพัฒนาถึงขีดสุด 

10. จากขอคิดเห็นนี้ไมไดข้ึนอยูกับฝายบริหารเทานั้น  ฝายคณาจารยตองใหความรวมมือดวย 
เพราะอาจารยเองก็มองหาประโยชนจากมหาวิทยาลัยเชนกัน และมหาวิทยาลัยเปรียบเสมือนเปน
สถานที่ชุมนุมแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกัน  การแกไขเปล่ียนแปลงจะตองใหคณาจารยเห็นความสําคัญ
ของการทําวิจัยมากข้ึน  และหากพิจารณาแลวจะเห็นไดวาสัดสวนของตําแหนงศาสตราจารย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยยังมีนอยมากเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะใกลเคียงกัน  รวมทั้งใน
แงของวิชาการก็ยังไมเขมแข็ง ซึ่งสวนหนึ่งอาจเปนเพราะยังอยูในระบบราชการดวยก็เปนได 
 กรณีการใชที่ดินจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยของกรมพลศึกษา วิธีดําเนินการทําได 2 วิธีคือ 
การใชกฎหมายเปนเคร่ืองมือ โดยการเลิกสัญญา แลวดําเนินการทางศาล แตดวยความที่เปนสวน
ราชการดวยกันการดําเนินการก็จะไมมีความคืบหนา ซึ่งก็ข้ึนอยูกับรัฐบาลดวย และอีกวิธีหนึ่งคือใช
วิธีการเจรจาดวยสันติวิธี 
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11. กรณีนี้หากพิจารณากันในแงของกฎหมายก็ไมสามารถระบุไดวาผลจะเปนอยางไร  ดังนั้น
การดําเนินการจึงตองเปนลักษณะของการประนีประนอม สําหรับมหาวิทยาลัยอ่ืนที่ไดกรรมสิทธิ์ใน
ที่ ดินนั้นมาจากการดําเนินการของผมสวนหนึ่ง  จะเห็นไดวากฎหมายทุกฉบับจะระบุวา ถา
อสังหาริมทรัพยเหลานั้นไดมาโดยการซื้อขายหรือมีผูบริจาคให ต้ังแตวันที่ออก พ.ร.บ. จึงใหถือเปน
กรรมสิทธิ์ได  การจะออกกฎหมายโดยระบุวาใหถือกรรมสิทธิ์กอนการออกกฎหมายจะตองมีพลัง
ผลักดันในเร่ืองนี้เปนอยางมาก จะเห็นไดวาการที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยยังไมขอแก พ.ร.บ.จุฬาฯ นัน้ 
เพราะยังขาดแรงสนับสนุน จะดําเนินการทันทีที่เห็นวาพรอม และคิดจะแกไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ.จุฬาฯ  
ดังนี้  “ที่ที่ไดมาโดยผลของกฎหมายใหยังคมกรรมสิทธิ์ได”  สําหรับการขอตําแหนงศาสตราจารยนั้นอยู
ที่ ก.ม.ซึ่งทบวงฯ เปนผูดําเนินการในเร่ืองนี้ 

12. มหาวิทยาลัยที่จัดต้ังข้ึนใหม ๆ สวนใหญจะเปดสอนในระดับปริญญาโทมากกวาระดับ
ปริญญาตรี  ในขณะท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยยังใหความสําคัญกับระดับปริญญาตรี  นอกจากนี้            
ผูดํารงตําแหนงศาสตราจารยของมหาวิทยาลัยที่กลาวอางอิง มีความหลากหลายในสาขาวิชาตาง ๆ  
สําหรับคาตอบแทนไมใชประเด็นสําคัญ ปญหาตาง ๆ เกิดจากสํานึกบุคคลที่อยูในสังคมนั้น ๆ มากกวา
ความติดอยูกับระบบราชการ 

13. ผมคิดวาการจะปรับปรุงแกไขเปนส่ิงที่ ดี   และศัตรูตัวรายของความคิดหรือการ
เปล่ียนแปลงของคน คือการที่คิดวาหรือรูสึกวา ส่ิงที่มีอยูนั้นดีแลว  ดังนั้นการที่มีความคิดจะแกไข
ปรับปรุงจึงเปนส่ิงที่ดีและที่สําคัญคือตองไดรับความรวมมือจากกลุม 
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25. สภาคณาจารย: 
มุมมองในอดีตและวิสัยทัศนในทศวรรษหนา∗ 

 
ผูอภิปราย   รองศาสตราจารย ดร.ทองอินทร  วงศโสธร  รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา  กีระนันทน 
  รองศาสตราจารย ดร.พรรณทิพย  ศิริวรรณบุศย 
 
ผูดําเนินการอภิปราย รองศาสตราจารยประณต  นันทิยะกุล 
 ประธานสภาฯ กลาววาวันนี้สภาคณาจารยไดจัดใหการอภิปรายในหัวขอเร่ือง “สภาคณาจารย : 
มุมมองในอดีตและวิสัยทัศนในทศวรรษหนา”  เพื่อเปนการระดมความคิดเห็นและขณะน้ี               
สภาคณาจารยไดกอต้ังมาเปนเวลา 27 ปแลว การดําเนินงานของสภาคณาจารยที่ผานมาจนถึงปจจุบัน
ไดทําหนาที่ใหคําปรึกษาแกมหาวิทยาลัย นําเสนอขอมูลและกิจกรรมตาง ๆ ใหแกมหาวิทยาลัยไป
พิจารณาดําเนินการ ซึ่งสภาคณาจารยไดถือปฏิบัติสืบตอกันมา  อยางไรก็ดีเมื่อมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน        
สภาคณาจารยจึงมีความจําเปนตองมีการพัฒนาหรือปรับตนเองใหทันตอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน
กอนดําเนินการอภิปราย  ประธานสภาฯ ขอใหประธานคณะกรรมการกิจการบริหารมหาวิทยาลัยได
กลาวถึงโครงการที่จะปรับปรุงสภาคณาจารยและแนวคิดตาง ๆ พอสังเขป 
 ประธานคณะกรรมการกิจการบริหารมหาวิทยาลัย (รศ.ทพ.ภาณุพงศ วงศไทย) กลาววา
คณะกรรมการกิจการบริหารฯ ไดรวมกันพิจารณาวา มหาวิทยาลัยมีการปรับเปล่ียนหลาย ๆ โครงสราง 
หลาย ๆ รูปแบบ  รวมไปถึงอนาคตขางหนาซ่ึงยังไมมีความชัดเจนวามหาวิทยาลัยจะเปล่ียนแปลงใน
อนาคต  สภาคณาจารยก็จะไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเต็มตามความสามารถหรือเต็มตามบทบาทหนาที่
ที่กําหนดไว  คณะกรรมการกิจการบริหารมหาวิทยาลัยจึงไดคิดโครงการนี้ข้ึน โดยโครงการน้ีจะมีการ
ดําเนินงาน 3 ข้ันตอน  ข้ันตอนที่ 1 จะเปนการรวบรวมหาขอมูลตาง ๆ โดยจะรวมถึงการอภิปรายในวันนี้
ดวย  พรอมทั้งมีแบบสอบถามไปยังคณาจารยของมหาวิทยาลัยและขอสัมภาษณผูบริหารระดับตาง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย  และเพื่อหาแนวทางที่ชัดเจนของการปรับเปล่ียนการบริหารของมหาวิทยาลัย  
ตลอดจนการหาแนวทางที่สภาคณาจารยควรจะเปนข้ันตอนที่ 3 นําแนวทางตาง ๆ ที่ไดจากข้ันตอนที่ 1 
มาพิจารณาปรับปรุงแกไขขอบังคับ หรือระเบียบของสภาคณาจารยใหเหมาะกับสภาพการณเปล่ียนไป
ดังนั้นการอภิปรายในวันนี้จะเปนจุดสําคัญทําใหไดรับแนวทางในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนสภาคณาจารย
ในอนาคต 

                                                           
∗ การประชุมสภาคณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวิสามัญ คร้ังท่ี 3/2540 วันศุกรที่ 28 พฤศจิกายน 2540 ณ หองประชุมสารนิเทศ 
หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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 ประธานสภาฯ ไดเชิญให รศ.ดร.พรรณทิพย  ศิริวรรณบุศย เปนผูอภิปรายทานแรก วาทานจะ
มองสภาคณาจารยไปขางหนาดวยความหวัง มองขางหลังดวยความพอใจหรือไม? 
 
รศ.ดร.พรรณทิพย  ศิริวรรณบุศย 
 รศ.ดร.พรรณทิพย  ศิริวรรณบุศย กลาววา รูสึกดีใจที่ไดกลับมารวมกิจกรรมกับสภาคณาจารย
อีกคร้ังหนึ่ง และมีความรูสึกยังไมคอยมีอะไรเปล่ียนแปลงมากนักในการมาประชุมของสมาชิกสภาฯ 
ผูบรรยายไดเขามามีสวนรวมในสภาคณาจารยเมื่อป 2519 ซึ่งอยูในชวงระยะเวลาที่สภาพสังคมการเมือง
กําลังมีความเปล่ียนแปลงเปนอยางมาก (สมัย ฯพณฯ นายธานินทร  กรัยวิเชียร เปนนายกรัฐมนตรี) และ
ส่ิงที่สรางความตระหนกใหแกมหาวิทยาลัย คือ มีการสั่งใหยุบสภาคณาจารยทุกมหาวิทยาลัย มีเพียง
มหาวิทยาลัยเดียวที่ไมยอมยุบคือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งผูดํารงตําแหนงประธานสภาคณาจารย
ในขณะนั้นคือ รศ.นพ.อติเรก  ณ ถลาง และกลุมสมาชิกสภาฯ จึงมีความต่ืนตัวกันมากข้ึน และผูบริหาร
มหาวิทยาลัยก็เห็นความสําคัญของสภาคณาจารยวาจะตองยังคงอยู และตองทําใหบุคคลภายนอกเห็น
ความสําคัญและเปนสวนหนึ่งของการบริหารมหาวิทยาลัยดวย    ถาผูบริหารมีความคิดในการบริหาร
แบบ การบริหารแบบมีสวนรวม (participative) ซึ่งในชวงระยะเวลานั้นสภาคณาจารยไดรวมกันทํางาน
หนักเปนอยางมาก โดยนําการประสานกันระหวางสภาฯ กับผูบริหารมหาวิทยาลัย จนผานวิกฤตการณที่
เกิดข้ึนมาไดดวยดี  และทําใหคนทั้งหลายเขาใจวา การมีสภาคณาจารยนั้นเปนสวนหน่ึงของการบริหาร
มหาวิทยาลัย คือ การบริหารที่มีสวนรวม เมื่อมองยอนไปขางหลัง พ.ร.บ.จุฬาฯ ไดเขียนไวอยางชัดเจน       
ใน ม.22 ก็เกิดความคาดหวังและวาดหวังวา  ในอนาคตที่จะมีการปรับปรุงแกไข พ.ร.บ.จุฬาฯ ม.22            
จะยังคงอยู เพราะมีพลังมากมายของคณาจารยจุฬาฯ ที่พยายามกําหนดมาตราน้ีไวใน พ.ร.บ.จุฬาฯ คือ 
ใหสภาคณาจารยนั้นมีหนาที่หลักเปนที่ปรึกษาของอธิการบดีในฐานะเปนผูสะทอนความเห็นของ
คณาจารยโดยสวนรวม  ถาจะใหมองยอนไปขางหลังในฐานะที่คลุกคลีกับสภาฯ มานานก็พบวา ถามองดู
ดวยใจเปนธรรมจะพบวาสภาฯ ไดทําหนาที่ตามที่ พ.ร.บ.จุฬาฯ ระบุไวไดดีจะมีบางที่บางคร้ังการทํา
หนาที่เกิดสะดุดไปบาง เคยมีคําถามวาเหตุใดจึงเกิดความสะดุดหรือไมมีความคืบหนา  ส่ิงเหลานี้ข้ึนอยู
กับพลังและความเสียสละของสมาชิกสภาฯ เมื่อไรที่สมาชิกสภาฯ เขารวมการประชุมอยางสม่ําเสมอ 
ชวยกันเสนอแนะส่ิงตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย รับผิดชอบรวมกัน เมื่อนั้นสภาคณาจารยก็จะมีความเขมแข็ง
และบทบาทเพิ่มมากข้ึนในการเสนอแนะเร่ืองตาง ๆ ตอผูบริหารมหาวิทยาลัย  แตถาเมื่อไรสมาชิกสภาฯ 
เกิดความรูสึกวาการมาประชุมแตละคร้ังตองจําใจมาหรือมาบางไมมาบาง ก็จะทําใหบทบาทของ            
สภาคณาจารยขาดความเขมแข็ง  และอีกส่ิงหนึ่งที่มีสวนสําคัญที่สุดจะทําใหบทบาทของสภาฯ เปนไป
ตาม พ.ร.บ.จุฬาฯ กําหนดคือ “วิจารณญาณ”  วิจารณญาณในการเลือกผูแทน เลือกประธานสภาฯ           
ในแตละคร้ังถาหากการเลือกประธานสภาฯ ในลักษณะตรงไปตรงมาและดวยวิสัยทัศนของการมองวาผู
เปนประธานสภาฯ จะตองทําอะไรบาง ก็จะไดสภาฯ ที่แข็งแกรง แตจะมีบางเหมือนกันที่บางชวงจะ        
เลือกประธานสภาฯ เพราะความเปนเพื่อนหรือความเปนพวก  เรามีการหาเสียงกันเพื่อใหคนที่                     
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เราสนับสนุนไดดํารงตําแหนง จากเหตุการณนี้จึงอาจเปนสวนหนึ่งที่ทําใหความเขมแข็งของสภาฯ        
ลดลงไปดวย 
 ดังนั้นจากที่กลาวมาจึงเปนสวนสําคัญมากที่สมาชิกสภาฯ จะมีความจริงใจขนาดไหนที่จะ
ทํางานใหสภาฯ และในสมัยที่ผูบรรยายเปนสมาชิกสภาฯ งานของสภาฯ ไมไดนําไปคิดเปนภาระงาน
ประจํา เพราะยังไมมีวิสัยทัศนรวมกันวางานของสภาฯ ก็เปนงานหนึ่งที่ทําใหมหาวิทยาลัยเชนกัน            
จนเมื่อดํารงตําแหนงคณบดีเมื่อมีการคิดภาระงานก็จะคิดภาระงานของสภาฯ  ใหสมาชิกสภาฯดวยตาม
สัดสวน เพื่อจะไดนําไปคิดรวมกับภาระงานประจําเมื่อมีการประเมินภาระงานในแตละปดวย  ที่กลาวมา
นี้เปนการมองยอนหลัง และหากจะมองไปยังมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ จะพบวาสภาคณาจารยของเขาคอนขาง
จะมีปญหา เนื่องจากผูบริหารของมหาวิทยาลัยนั้นไมคอยจะใหสภาคณาจารยเขาไปบริหารแบบมี         
สวนรวม  จึงทําใหสมาชิกสภาคณาจารยของเขาไมมีโอกาสรับทราบ  แตจะทราบเพียง  วงนอกจึงทําให
เกิดความขัดแยงระหวางผูบริหารมหาวิทยาลัยกับประธานสภาคณาจารยในหลายมหาวิทยาลัย           
ซึ่งสามารถพบเห็นไดจากการประชุมสภาอาจารย  มหาวิทยาลัยทั่วประเทศจากจุดนี้   จึงทําให             
สภาคณาจารยในมหาวิทยาลัยหลายแหงออนตัว มีคําถามวา สภาคณาจารยคือสหภาพแรงงานใช
หรือไม ขอตอบยืนยันวา สภาคณาจารยไมใชสหภาพแรงงานและไมควรจะใช ไมควรจะเปน เพราะ          
สภาคณาจารยโดยเฉพาะของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสรางข้ึนจากแนวพระราชดําริของสมเด็จ           
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกในการกอต้ังสภาศาสตราจารย ฉะนั้นการเขามา        
ตรงนี้จะตางกันตรงที่สมาชิกสภาฯ ไมไดมีเพียงศาสตราจารยเทานั้น และอุดมการณจริง ๆ แลว            
จะตองมาจากตรงนั้น ฉะนั้นบทบาทของสภาคณาจารยควรเปนในแงของที่ประชุมที่เปนวิชาการมากกวา
ที่จะเปนลักษณะของสภาพแรงงาน 
 จากน้ีจะไดกลาวถึงความคาดหวังและการวาดหวังของผูบรรยาย วาเปนอยางไร ไดคาดหวัง 
ไววาในอนาคตเราจะไดใชสภาคณาจารยในสองหนาที่หลัก ๆ คือ ยังคิดฝนวาใน พ.ร.บ.จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยจะยังคง ม.22 ไว มีสภาคณาจารยในฐานะที่ปรึกษาของอธิการบดี เพื่อใหอธิการบดี               
ไดฟงเสียงสะทอนของคณาจารยสวนใหญวาคิดอยางไร  และหาอธิการบดีมาฟงก็ควรจะไดเสียง            
จากคณาจารยสวนใหญจริง ๆ  นั่นคือสมาชิกสภาฯ ทุกคนจะตองทําหนาที่ในฐานะตัวแทนของ
คณาจารยในแตละคณะจริง ๆ ฟงวาตองการอยางไร และเปนผูที่จะส่ือความหมายไดอยางถูกตอง  
หลังจากนั้นหนาที่หลักอีกหนาที่หนึ่งคือ สภาคณาจารยจะตองมองบทบาทของตนเองใหชัดเจน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากมหาวิทยาลัยจะออกนอกระบบราชการนั้น ผูบริหารมหาวิทยาลัยตองการโรงเรียน
ฝกผูบริหารและสภาคณาจารยสามารถทําหนาที่นั้นไดอยางดีที่สุด เพราะจะมีผูมีอาวุโสเขามาอยูใน       
สภาฯ และผูมีอาวุโสเหลานี้จะชวยถายทอดความเห็นตาง ๆ ใหประธานสภาฯ ของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยจะมีโอกาสที่ดีมากกวาประธานสภาฯ ในหลาย ๆ มหาวิทยาลัย เพราะมีโอกาสไดศึกษาการ
บริหารงานทุกจุดในมหาวิทยาลัย ถาหากประธานสภาฯ ไมไดไปเองก็จะมอบใหรองประธานสภาฯ เขาไป
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แทน  จากจุดนี้เปนจุดหนึ่งที่อาจารยจุฬาฯ ที่ข้ึนเปนผูบริหารตอไปในอนาคตไดมีโอกาสฝกงานช้ันตน 
ตรงนี้ได เชน การเตรียมเปนหัวหนาภาควิชา หรือคณบดี หรือตําแหนงอ่ืนใดที่จะไปชวยงานของ
มหาวิทยาลัย  แตในอนาคตที่เปล่ียนไป หากจะมีการนําผูบริหารมืออาชีพเขามาแทนที่ ก็จะเปนอีก
ลักษณะหน่ึง  แตกวาจะถึงจุดนั้นยังเปนเวลาอีกนาน และอีกประการหนึ่งที่จะขอใหสภาคณาจารยได
ทบทวนใหมาก ๆ คือ ขณะนี้การเปนตัวแทนหรือดูเร่ืองความสัมพันธของอาจารยกับบุคลากรและชมรม
บุคลากรความสัมพันธจะเปนลักษณะไหน อยางไร  หลายมหาวิทยาลัยรวมกันเปนสภาขาราชการ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะเปนอยางไร คงตองมีการพูดคุยใกลชิดกันมากข้ึนวาควรจะมีบทบาทอยางไร  
และในอนาคตมหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการแลว จะตองเกิดข้ึนอยางแนนอน จึงควรจะตอง
เตรียมการในเร่ืองนี้ไวดวย  และพยายามศึกษาขอมูลไวดวยวาจะรวมกับบุคลากรสาย ค.อยางไร  
ทั้งหมดที่กลาวมานี้คือความคาดหวังที่มีตอสภาคณาจารย และผูบรรยายเองก็เปนหนี้บุญคุณสภาฯ 
เพราะต้ังแต พ.ศ. 2519 จนถึงปจจุบันไดมีโอกาสเรียนรูการบริหารตาง ๆ จนไดเปนคณบดี หากไมมี
โอกาสไดมาคลุกคลีอยูในสภาคณาจารยคงไมสามารถทํางานในตําแหนงคณบดีได 
 ประธานสภาฯ กลาวสรุปวา รศ.ดร.พรรณทิพย  ศิริวรรณบุศย ไดกลาวถึงประสบการณใน
ความเปนจริงแลว มหาวิทยาลัยและสภาคณาจารย โดยเฉพาะสภาคณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มีความสัมพันธอันดีกับมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด  และมหาวิทยาลัยใชระบบบริหารแบบมีสวนรวม          
ทําใหสภาฯ มีโอกาสสงผูแทนเขารวมเปนกรรมการในทุกกรรมการ ซึ่งเปนส่ิงที่ดีทําใหสมาชิกสภาฯ         
ไดมีโอกาสเรียนรู ฝกหัดในการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อจะข้ึนเปนผูบริหารในอนาคต   ซึ่งยังคงเปน  
ความคาดหวังของสภาฯ ที่จะใหสภาฯ ไดเปนผูแทนของคณาจารยอยางแทจริงใหสมาชิกสภาฯ                  
มีความคาดหวังกับสภาฯ ที่จะใหสภาฯ ไดเปนผูแทนของคณาจารยอยางแทจริงใหสมาชิกสภาฯ                
มีความสนใจ มีความจริงใจ มีความสนใจที่จะรวมมือกันทํางานจะทําใหสภาฯ ดําเนินไปอยางราบร่ืน  
ตลอดจนความสัมพันธระหวางสภาคณาจารยกับชมรมบุคลากร ซึ่งทานใหขอคิดวาจะตอง                         
มีความสัมพันธกันในอนาคตตอไป  อยางไรก็ดีในอนาคตสภาคณาจารยคงจะดําเนินการไปในแนวทาง       
ที่ใหไว ซึ่งเปนแนวทางท่ีเปนประโยชนตอสภาคณาจารยมากทีเดียว  พรอมนี้ขอเพิ่มเติมวาความ              
สัมพันธระหวางคณาจารย สภาคณาจารยกับมหาวิทยาลัยไดถือนโยบายที่วาเอ้ือและเก้ือหนุนซึ่งกัน        
และกันมาเปนแนวทาง และสภาคณาจารยที่ผานมาก็คํานึงถึงขอความดังกลาวมาโดยตลอด 
 
รศ.ดร.สุชาดา  กีระนันทน 
 รศ.ดร.สุชาดา   กีระนันทน กลาววา รูสึกเหมือนกลับมาอยูในกลุมของเพื่อน ๆ และขอขอบคุณ
สภาคณาจารยที่ใหโอกาสมาพูดในวันนี้  ผูบรรยายมีโอกาสไดคลุกคลีในสภาฯ เปนชวงระยะส้ัน ๆ  
เพราะเปนสมาชิกเพียงวาระเดียว  แตถึงแมเวลาที่อยูในสภาคณาจารยจะนอยมาก แตยังมีความ
ประทับใจและติดตามการดําเนินงานของสภาฯ อยูเสมอ 
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 มองไปในอดีตส่ิงที่สภาคณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะตองภูมิใจอยางยิ่งคือ การที่
สภาฯ ไดทําหนาที่อยางดีมากในหลาย ๆ จุด และสภาคณาจารยไมเคยทําตนเปนผูนําสหภาพใด ๆ  
ทั้งส้ิน  การมองไมไดมองประโยชนของคณาจารยเพียงฝายเดียว จะมองประโยชนของมหาวิทยาลัยเปน
ที่ต้ัง  อาจกลาวถึงตัวอยางที่ผานมาเชนการเรงเราใหมีเร่ืองของการวิจัยข้ึนในมหาวิทยาลัยก็ดี  การที่มี
อาคารที่พักตาง ๆ ซึ่งเปนประโยชนแกคณาจารยเปนจํานวนมาก ก็เปนผลที่เกิดจากสภาคณาจารยแหงนี้ 
จึงสามารถกลาวไดวาสภาคณาจารยทําหนาที่เปนผูแทนของคณาจารย  ขณะเดียวกันก็เปนที่ปรึกษาของ
อธิการบดีและมหาวิทยาลัย  ภาพตรงนี้ถาสภาฯ ทําหนาที่ตอไปเร่ือย ๆ ก็จะเปนประโยชนแก
มหาวิทยาลัยตอไปในวันขางหนา  ส่ิงที่ตองการจะกลาวมากที่สุดในวันนี้ อยากจะกลาวถึงเร่ืองในอนาคต
มากกวา  คิดวาเปนส่ิงที่จะตองมองกันวาบทบาทของสภาคณาจารยจะเปล่ียนไปอยางไรในอนาคต            
ที่อาจจะแตกตางไปจากอดีตและปจจุบัน เนื่องจากผูบรรยายมาจากคณะวิชาที่เกี่ยวของกับดานธุรกิจได
แตะตองกับสภาพแวดลอมตาง ๆ ในวงธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไดเห็นการเปล่ียนแปลงอยาง
มหาศาลที่เกิดข้ึน  และการเปล่ียนแปลงนั้นจะสงผลกระทบมาถึงสถาบันการศึกษาอยางแนนอน               
ในระยะเวลาไมนานนัก และทุกทานทราบกันดีวาเศรษฐกิจของประเทศอยูในภาวะวิกฤตมากเพียงใด   
เรากําลังอยูในสภาพของประเทศที่เกือบจะลมละลายก็วาได ในภาคธุรกิจนั้นมีแตความวิตกกังวลเพราะ
ไมเคยประสบกับปญหาที่หนักขนาดนี้มากอน  แตถาเปนกลุมบุคคลที่ไมไดอยูในภาคธุรกิจมากนัก 
อาจจะยังไมรูสึกเพราะยังไมถึงตัว แตถาอยูในวงธุรกิจแลวจะมีความวิตกทุกขรอนจะพูดเหมือนกันวา         
จะทําอยางไรจึงจะรอดตัวจากสภาพวิกฤตเชนนี้ไดภาพอยางนี้เกิดข้ึนจากเหตุผลหลายประการ            
หากมองยอนกลับไปประมาณ 10 ปจะเห็นการเปล่ียนแปลงของโลกที่เกิดข้ึนเปนอยางมาก โดยเฉพาะ
กฎระเบียบตาง ๆ ในสังคมโลกมีการเจรจา เร่ืองการเจรจาการคารอบอุรุกวัย เร่ือง World Trade 
Organization เร่ืองของ NAFTA เร่ืองของ EU เร่ือง AFTA ตาง ๆ เหลานี้ ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวยังเห็นวา
ไกลตัว แตในความเปนจริงแลว  ส่ิงเหลานี้ไมไดไกลขนาดนั้น เพราะผลพวงของส่ิงเหลานี้กําลังมาถึง            
ที่กลาววาการเซ็นสัญญาเปนเร่ืองงาย แตผลพวงของสัญญามันเปล่ียนระบบการดําเนินธุรกิจของโลก 
และระบบของเศรษฐกิจดวย หมายความวาอยางไร จากสัญญาตาง ๆ เหลานั้น หมายความวาตอไปนี้ 
ทุก ๆ อยางที่เปนการดําเนินกิจการตาง ๆ ในโลกจะเช่ือมโยง ถึงกันโดยตลอด และประเทศไมสามารถ         
จะปกปองหรือพิทักษการดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการดําเนินการดานเศรษฐกิจการเงิน การคลังตาง ๆ 
ออกจากประเทศอื่น ๆ ไดโดยงาย เพราะสัญญาพวกนั้นบังคับตอไปวาตองลดกําแพงภาษี ตองเปด           
ตลาด ตองมีการคาเสรี และที่เกิดปญหาในขณะนี้เพราะการเปดการคาเสรีทางการเงิน เปนตน  เปดแลว
ดําเนินการโดยไมมีความพรอม ไมมีความรูวาจะเปนอยางไร ดังนั้นภาพที่เกิดข้ึนในอนาคตคือ การที่ไม
สามารถปกปองไดอีกแลว  ฉะนั้นลักษณะที่จะเปนไปในอนาคตคือ การแขงขันที่จะเปนไปอยางสูงยิ่ง          
ในทุก ๆ สวน  รวมถึงการศึกษาดวย ในขณะนี้มองใกล ๆ แคอาเซียน อาฟตามีผลต้ังแตมกราคม 2539 
ซึ่งหมายถึง  ทุกประเทศในอาเซียนตองลดกําแพงภาษีในแตละปจนกระทั่งไมมีกําแพงภาษีระหวาง
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ประเทศเหลานั้น  นั่นหมายความถึงวา การคาก็ดี การบริหารก็ดี จะวิ่งเขาหากันตามความตองการของ
ตลาด  ซึ่งภาพอยางนี้ภาคธุรกิจจะมองเปนสองมุม มุมหนึ่งมองวาเปนโอกาส เปนความทาทายอยางยิ่ง   
มีโอกาสแขงขันกับประเทศอ่ืนได  แตถามองอีกมุมหนึ่งจะตองบอกวาที่อ่ืนก็มองเชนเดียวกับที่เรามอง
เหมือนกัน  นั่นหมายความวาผูอ่ืนก็จะมาแขงในตลาดของเราเชนกัน  ภาวะที่มีการแขงขันสูงมาก ๆ 
เชนนี้ ส่ิงที่จะตองทําคือการปรับเปล่ียนในเร่ืองของการผลิตหรือการสราง เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ไดสรางคนหรือสรางบัณฑิต  รวมทั้งการใหบริการดานตาง ๆ ตองเปล่ียนแนวคิดเปล่ียนรูปแบบไป             
อยางมาก ในทางธุรกิจกลาวกันถึงเร่ืองของ Customization แตกอนจะกลาวถึง mass production 
มาตรฐานของผลผลิตข้ึนอยูกับผูผลิต  แตอนาคตขางหนาเมื่อมีการเปล่ียนเปน global market จะทํา
แบบเดิมไมได จะตองทําอะไรที่สามารถสนองความตองการของลูกคาใหได ซึ่งจะตรงกับขอบเขตของ
มหาวิทยาลัย เพราะมหาวิทยาลัยจะมองวาคนอยูเหนือความตองการของตลาด เพราะมหาวิทยาลัย       
เปนสถาบันที่สรางความเจริญใหสังคมและวิชาการ หามนํากลไกทางตลาดมาบีบบังคับการผลิตบัณฑิต 
ซึ่งจะเปนความคิดของคนกลุมหนึ่งในมหาวิทยาลัย แตก็จะมีคนอีกกลุมหนึ่งที่บอกวาเราตองทําตาม
ความตองการของตลาด  ประเทศชาติตองการอะไรก็จะทําการผลิตตองการบัณฑิตอยางนี้ ก็ตองสราง
หลักสูตรข้ึนมาเปนการเฉพาะ ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึงความออนแอหรือออนตัวของอุดมศึกษา           
ฉะนั้นภาพทั้งที่กลาวมาจะประดังเขามาสูมหาวิทยาลัย แตส่ิงที่จะเห็นไดชัดคือมหาวิทยาลัยจะตอง
เผชิญกับการแขงขันที่สูงยิ่งตอไปขางหนา  และไดรับเอกสารการเปดตัวของ Asian University of 
Science & Technology ซึ่งรวมกับ Imperial College เปดทําการสอน โดยอาจารยชาวตางประเทศ        
และรับนักศึกษาไมมาก  หลักสูตรที่เปดสอนเกือบจะไมแตกตางกับที่มหาวิทยาลัยเปดสอนอยูเลยและ
คูแขงลักษณะนี้จะมีเพิ่มมากข้ึน การมีคูแขงเปนส่ิงที่ดี จะทําใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไมยึดติดอยู            
กับความเปนเลิศอีกตอไป  และคิดวาคณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนบุคคลที่มีความสามารถมาก 
แตถาเมื่อไหรคิดวาสบาย ๆ ก็จะไมทําอะไร  แตถาหากพากันคิดวาจะใหมาหมิ่นเชิงหรือมาขอศักด์ิศรี
ไมได ก็จะพากันลุกข้ึนมาตอตานและแสดงความสามารถใหเปนที่ประจักษ ซึ่งมหาวิทยาลัยตองการให
คณาจารยมีความรูสึกอยางนี้เกิดข้ึน   ถาอนาคตดําเนินไปในลักษณะนี้แลว บทบาทของสภาคณาจารย
จะเปนอยางไร  ในสภาพที่มีการแขงขันสูง ไมวาจะเปนมหาวิทยาลัยเอกชนหรือมหาวิทยาลัยจาก
ตางประเทศขยายสาขาเขามา  หรือมารวมทําการสอนกับมหาวิทยาลัยในประเทศ  หรือการรวบรวมกลุม
ทางธุรกิจ ซึ่งการรวมกลุมทางธุรกิจนี้จะมีความคิดที่แตกตางออกไป  แตมักจะเรียกรองวามหาวิทยาลัย
ไมสามารถสรางทรัพยากรบุคคลไดตรงตามความตองการแตไมคอยยอมใหความชวยเหลือแก
สถาบันการศึกษาในประเทศมากนัก  แตกลับไปใหการสนับสนุน ใหความชวยเหลือกับสถาบันของ
ตางประเทศ เชน MIT เปนตน 
 ภาพที่ตองหันกลับมามองคือ ทําอยางไรจึงจะมีความแข็งแกรงในดานวิชาการ เพราะบทบาท
ขางหนามหาวิทยาลัยจะแขงขันกับไดมีเพียงขอเดียวคือ เร่ืองคุณภาพ คุณภาพที่วัดโดยคุณภาพของ
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บัณฑิต เมื่อสําเร็จออกไปแลวทํางานแขงขันกับผูอ่ืนได  การที่จะทําอยางนี้ไดหมายความวามหาวิทยาลัย
นั้นจะตองมีวินัยทางวิชาการข้ึนมาอีกระบบหนึ่ง  แตสภาคณาจารยยังตองคงบทบาทไวเนื่องจากเปน
ตัวแทนของคณาจารย ถาคณาจารยไมทราบถึงความทาทายที่พุงเขามาแบบนี้ และมหาวิทยาลัยไมมกีาร
ปรับตัวใหรับกับส่ิงที่เกิดข้ึนในอนาคตได  การรักษาช่ือเสียงในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนําก็คงจะลําบาก
เชนกัน  การดูแลเร่ืองคุณภาพมหาวิทยาลัยไดมีการขยับในเร่ืองนี้เชนกัน  แตในฐานะที่เปนอาจารย 
ทราบดีวาไมตองการใหใครมาบอกวาอาจารยจะตองทําอะไรบาง  แตตองการใหคณาจารยคิดเองสราง
เกณฑของตนเอง ดูแลกันเอง วาทําอยางไรจึงจะพัฒนาคุณภาพทางวิชาการทําอยางไรจึงจะพัฒนา
มหาวิทยาลัยใหกาวลํ้าไปขางหนาดวยตัวของคณาจารยเองได โดยไมตองใหผูอ่ืนมาบอกหรือชี้นํา  
ดังนั้นบทบาทของสภาคณาจารยในฐานะที่เปนผูแทนของคณาจารยนั้น สภาฯ จะหลีกหนีเร่ืองนี้ไมได 
และจะตองเรงดําเนินการในเร่ืองนี้โดยเร็ว จะทําอยางไรเพื่อจะดูแลวาคุณภาพงานวิจัยก็ดี คุณภาพใน
การสรางบัณฑิตก็ดี คุณภาพที่จะยืนหยัดอยูเปนที่พึ่งของสังคมตอไปขางหนาของมหาวิทยาลัยสวนใหญ
อยูในมือของคณาจารย และสภาฯ ในฐานะผูแทนของคณาจารยจะตองทําตรงนี้เปนส่ิงที่คิดอยูเสมอ  
และก็มองเห็นวาเปนบทบาทที่สําคัญมากนอกเหนือจากบทบาทเดิมที่มีอยูแลว  ไมวาจะเปนการนําเอา
ความคิดของคณาจารยซึ่งมีอยูทั่ว ๆ ไปในคณะตาง ๆ ซึ่งเปนการระดมความคิดของคณาจารยมา           
และเปนผูประสานกับมหาวิทยาลัย  โดยการถายทอดความคิด ความรูสึก และขอมูลตาง ๆ ของ
คณาจารย สงข้ึนไปเช่ือมประสานความคิดกับผูบริหาร ขณะเดียวกันก็รับขอมูลจากผูบริหารมาถายทอด
ใหคณาจารยไดรับทราบดวยและมองอยูเสมอวาสภาคณาจารยเปนตัวเช่ือมที่จําเปนและสําคัญอยางยิ่ง
ที่จะทําใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยดําเนินตอไปได  มหาวิทยาลัยแหงนี้ไมมีสองฝาย มี
มหาวิทยาลัยแหงเดียวประกอบข้ึนดวย คนทํางานหลาย ๆ ดาน แตคนเหลานั้นตองเกาะเก่ียวไปดวยกัน 
และเดินไปขางหนาพรอมกันในทิศทางเดียวกัน และสภาคณาจารยตองมีหนาที่เปนแรงใจประสานความ
รวมมือ เพื่อความกาวหนาของมหาวิทยาลัยในอนาคต  ภารกิจของมหาวิทยาลัยจะตองเพิ่มมากข้ึน        
และหนักมากข้ึน ก็จะมีสภาคณาจารยที่จะตองแสดงบทบาทเพิ่มมากข้ึนเพื่อชวยใหมหาวิทยาลัย             
ของเรากาวไปขางหนาไดดวยกัน มิใชเปนหนาที่ของฝายใดฝายหนึ่ง แตเปนหนาที่ของทุกคนตองรวมมือ
รวมใจกัน 
 ที่กลาวมาทั้งหมดเปนสวนหนึ่งและอาจจะมองวาเปนบทบาทที่อยูภายในร้ัวมหาวิทยาลัยของ
สภาคณาจารย  ขณะเดียวกันผูบรรยายมีความคิดวาอาจารยมหาวิทยาลัยนั้น เปนทรัพยากรบุคคลที่ทรง
คายิ่งของประเทศ  เมื่อเกิดวิกฤตการณตาง ๆ สังคมตองการเห็นบทบาทของอาจารยมหาวิทยาลัยทั้งส้ิน 
ดังนั้นบทบาทภายนอกของสภาคณาจารยยังคงตองมีและตองทําใหดีดวยเชนเดียวกัน  บทบาทตรงนี้คือ
อะไร  กลาวกันวามหาวิทยาลัยตองเปนที่พึ่งของสังคม ตองเปนผูนําทางวิชาการ ตองเปนผูนําทาง
แนวความคิด และมหาวิทยาลัยตองเปนส่ิงที่สังคมจะมองยามที่เกิดปญหา  เกิดวิกฤตและมุงเขามาหา  
ดังนั้นมหาวิทยาลัยคือใคร มหาวิทยาลัยก็คือกลุมคณาจารย นิสิตทุกคน และทุกคนท่ีทํางานใน



ขุมความคดิ 3   ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย 

 179

มหาวิทยาลัยนั่นเอง เพราะฉะนั้นสภาคณาจารยก็ตองทําบทบาทเชนเดียวกัน ในอนาคตหลักของสังคม
อยูตรงไหน สังคมก็ตองมองมาที่คณาจารยและคณาจารยจะเขาไปไดหรือไม ดังเชนที่ทานวิทยากร         
(รศ.ดร.พรรณทิพย  ศิริวรรณบุศย) กลาววา ไมไดยินเสียงที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยทั่ว
ประเทศเลย และไมไดยินเสียงสภาคณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเลย  ขณะที่ประเทศประสบภาวะ
วิกฤต องคกรเหลานี้ไปอยูที่ไหน มีการระดมกําลังใหขอมูลและภาวะวิกฤตแกนิสิตบางหรือไมและ          
นิสิตในมหาวิทยาลัยทราบหรือไมวาประเทศกําลังมีปญหา  ในขณะที่ยังฟุงเฟอฟุมเฟอยกันอยู 
คณาจารยในมหาวิทยาลัยไดมีสวนรณรงคหรือรวมแจงปญหาเหลานี้ใหกับนิสิตที่อยูในความดูแล
รับทราบบางหรือไม  และหากไดกระทําแลวก็จะกอใหเกิดผลกับครอบครัวและสังคมดวย ซึ่งคณาจารย 
ในมหาวิทยาลัยไมไดทําหนาที่ดังกลาวขางตนใหเห็นเดนชัดนัก  ทั้งที่เปนความรับผิดชอบสวนหนึ่ง 
 ส่ิงที่กลาวมานั้น หากทานจะใหมองวาอนาคตขางหนาตองการจะเห็นสภาคณาจารยเปน
อยางไร ขอตอบวาตองการเห็นสภาคณาจารยเปนกลุมอาจารยที่เปนผูแทนของอาจารยทุกคนใน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสามารถทําหนาที่ของตนเองไดอยางเขมแข็งในฐานะเปนผูแทนของ
คณาจารยและในฐานะที่เปนที่ปรึกษาของผูบริหาร  ฉะนั้นบทบาทของสภาฯ จึงตองทําทั้งสวนภายใน
และภายนอก สวนที่ทําอยูเดิมนั้นดีแลว กรุณาทําตอไปดวย  ในขณะที่ตองทําหนาที่ดูแลกิจการของ
มหาวิทยาลัยตองใหคําปรึกษา ตองดูแลวาอะไรที่ตองปรับเปล่ียนนั้นคือส่ิงที่ตองทําอยูแลว  และจาก        
จุดที่จะตองกาวข้ึนไปอีกระดับหนึ่ง  เพื่อใหบทบาทของสภาคณาจารยทันกับยุคของการเปล่ียนแปลงที่
กําลังจะเกิดข้ึน ทันกับสภาพของมหาวิทยาลัยที่จะตองเปล่ียนแปลงในวันขางหนา ทันกับสังคมใหม 
บทบาทใหมตาง ๆ ของหนวยงานตาง ๆ จะตองมี ซึ่งส่ิงที่กลาวนี้มีความจําเปนอยางยิ่งที่สภาคณาจารย
จะตองมีบทบาทใหมเพิ่มมากข้ึนในบริบทที่สภาฯ จะสามารถทําได  นับต้ังแตในหองเรียน การพูดให
คณาจารยรวมคณะรับรูถึงวิกฤตการณที่เกิดข้ึนและรวมกันหาทางแกไขมาตรการประหยัดตอง                  
เร่ิมข้ึนแลว  ตลอดจนมาตรการอื่น ๆ ที่จะตามมาอีก  และคิดวางแผนชวยสังคม โดยชวยสังคมรอบตัว
กอนกับนิสิตที่มีปญหากับบัณฑิตที่ยังหางานทําไมได กับสภาพของเศรษฐกิจที่เกิดข้ึน สรางจิตสํานึก   
ของการเปนทรัพยากรบุคคลชั้นนําของประเทศตอไปขางหนา 
 ประธานสภาฯ กลาวสรุปการอภิปรายของ รศ. ดร.สุชาดา กีระนันทน วาผูอภิปรายไดให         
ขอคิดที่เปนประโยชนอยางมากในภาวะเศรษฐกิจวิกฤต  สภาฯ หรือคณาจารยในมหาวิทยาลัยควร        
จะทําอยางไร ทานใหแนวคิดวาควรทําหนาที่เปนที่พึ่งของสังคม ทําหนาที่แกไขปญหาของสังคมและ       
ของประเทศชาติ  สภาฯ จะตองแสดงบทบาทนี้ ซึ่งเปนบทบาทที่จําเปน และกลาววา สภาฯ ตองมีบทบาท
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยดวย ในเร่ืองของภายในที่สภาฯ ดําเนินการอยูดีแลว ขอให
ดําเนินการตอไป และทานไดฝากใหสภาฯ ชวยดูแลเร่ืองการประกันคุณภาพท้ังมหาวิทยาลัย  ทาง
วิชาการของคณาจารยและของนิสิตในมหาวิทยาลัย ถาหากวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสามารถประกัน
คุณภาพดังกลาวได มหาวิทยาลัยของเราจะยังคงความเปนเลิศไวได และขอใหสภาฯ เปนตัวเช่ือมโยง
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เพราะจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยประกอบไปดวยคนจํานวนมาก  หากสภาฯ ทําหนาที่เปนคนกลาง
ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานหลาย ๆ หนวยงานสามารถประสานกันและดําเนินงานไปได
พรอม ๆ กัน เขาใจกัน รวมมือรวมใจกัน จะทําใหมหาวิทยาลัยเจริญกาวหนาได  สวนเร่ืองของกิจการ
ภายนอก สภาฯ ยังไมไดแสดงบทบาทตอสังคมมากนัก แตอยางไรก็ดีขณะนี้สมาชิกสภาฯ หลายทาน
ไดรับเกียรติใหดํารงตําแหนงในคณะกรรมการของสถาบันตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศจึงคิดวา
สมาชิกสภาฯ มีบทบาทตอสังคมทั้งภายในภายนอกพอสมควร 
 นอกจากสภาคณาจารยจะเปนตัวแทนของคณาจารย เปนที่ปรึกษาของอธิการบดี และของ
มหาวิทยาลัยแลว สภาฯ ยังทําหนาที่ในเร่ืองของวิชาการ เร่ืองของกิจการบริหารมหาวิทยาลัย เร่ืองของ
กิจการอาจารย และเร่ืองของกิจการนิสิตอีกดวย  นอกจากนี้ยังมีสวนในการชวยแกปญหาตาง ๆ และ       
ทําหนาที่อุทธรณรองทุกขใหกับคณาจารยดวย 
 
รศ.ดร.ทองอินทร  วงศโสธร 
 รศ.ดร.ทองอินทร  วงศโสธร กลาววา ยินดีอยางยิ่งในการไดรับเชิญจากสภาคณาจารยมา
อภิปราย ในวันนี้  กอนอ่ืนตองขอออกตัววาเปนอาจารยอยูในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไมมากนัก  จึงไม
มีโอกาสไดรวมกิจกรรมกับสภาฯ และที่ทานผูอภิปรายกอนหนานี้ (รศ.ดร.พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย) 
กลาววาสภาฯ เปนสถานที่ฝกงานเพื่อเตรียมข้ึนสูการเปนผูบริหารของคณาจารยที่ดียิ่ง  ดังนั้นการมองไป
ขางหนาจึงเปนเร่ืองที่นายินดีที่จะมีการเตรียมความพรอมใหแกคณาจารยเพื่อข้ึนสูตําแหนงผูบริหารใน
อนาคต  พรอมนี้ขอแสดงความยินดีตอทานสมาชิกสภาฯ ที่มีความกาวหนาเปนที่ยอมรับและออกไปเปน
ผูนําของสังคม 
 ประเด็นที่ต้ังและไดรับฟงจากการอภิปรายมาแลวนั้น คิดวาเปนเร่ืองที่สําคัญมาก ที่จะทบทวน
ภาระหนาที่ และผูบรรยายเองก็มีความสนใจในเร่ืองของสภาวิชาการ  จึงไดเขียนบทความเมื่อหลายป
มาแลวที่ไดรับทุน Fulbright Visiting Scholar ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเบิรกเลยเปนเวลา 9 เดือน          
และไปประจําอยูที่ ศูนยวิจัยอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย ไดมีโอกาสศึกษาดูงานการบริหารของ
มหาวิทยาลัยพรอมวิทยาเขตตาง ๆ และไดดูการทํางานจองสภาวิชาการ ของมหาวิทยาลัยแหงนี้ดวย  
(ดังเอกสารที่แจกในท่ีประชุม) และในสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเบิรกเลย อาจารยทุกคนเปนสมาชิก 
และมีการตราไวในกฎหมายของมหาวิทยาลัยเชนเดียวกับสภาฯ ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่ตราไว 
ใน พ.ร.บ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เชนกันโดยมีภาระที่คลายคลึงกัน แตของมหาวิทยาลัย เบิรกเลย           
จะระบุไวอยางชัดเจนและเนนหนักในเร่ืองของวิชาการ เชนการพิจารณาหลักสูตรการอนุมัติหลักสูตร 
นอกจากนี้ยังมีโอกาสไปดูในสวน ที่เปน State University ดวย ซึ่งรวม 19 วิทยาเขตและไดเขาฟง            
การอภิปรายและการประชุมสภาวิชาการ กรรมการสภาวิชาการจะมาจากการเลือกซ่ึงคลายกับการ
เลือกต้ังสภาคณาจารยตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยไทย และประชุมกันประจําภาคการศึกษา หัวขอการ
ประชุมสวนใหญจะเปนเร่ืองของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจะมีการประเมินหลักสูตรตาง ๆ           
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และที่สําคัญคือ วงจรการประกันคุณภาพ internal mechanism จะทําการประเมินทุก ๆ 5 ป และกําหนด
เปนเกณฑของสภามหาวิทยาลัยไววา สภาวิชาการจะตองประเมินผลงานทางวิชาการและรวบรวมขอมูล
และผลการประเมินเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงแกไขตอไป ผูบรรยายไดรับเชิญใหเขา
สังเกตการณในการประชุม ทําใหเห็นวาสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยแหงนี้                  
ที่จะกอใหเกิดบทบาทของอาจารยและบทบาทของสภาวิชาการเปนอยางมาก และจากประเด็นที่วิทยากร 
(รศ.ดร.สุชาดา  กีระนันทน) กลาวถึงวา กระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมภายนอกที่เกิดข้ึนอยาง         
รวดเร็วนั้นหากมองกระบวนการเตรียมพรอมรับการเปล่ียนแปลงของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ จะเห็นไดวา
หลายแหงมีการปรับตัวอยางมาก และในชวง 3 ปที่ผานมาไดเขารวมงานกับศูนยวิจัยพัฒนาอุดมศึกษา
เอเชียตะวันออกเฉียงใตไดเห็นสถาบันการศึกษาของประเทศตาง ๆ มีการปรับเปล่ียนรูปแบบของ
การศึกษาไปจากเดิม เชน ประเทศมาเลเซีย ฟลิปปนส และเวียดนาม ไดใหมหาวิทยาลัยที่ ข้ึนอยู                 
กับรัฐออกเปนมหาวิทยาลัยอิสระ ในเร่ืองการบริหารงานมหาวิทยาลัยฮานอยและมหาวิทยาลัยโฮจิมนท
เวียดนามไดยกสถานะเปนมหาวิทยาลัยแหงชาติ  ดังนั้นผูดํารงตําแหนงอธิการบดีจึงมีตําแหนง          
เทียบเทารัฐมนตรีชวย ทําใหการบริหารงานเปนไปอยางอิสระและมีการนําสถาบันการศึกษาใน               
ระดับรอง ๆ มาเปนวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยแหงชาติทั้ง 2 แหง ในสวนของสาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาชนลาว ก็มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสถาบัน การศึกษาเชนกัน เพื่อเตรียมพรอมที่จะแขงขัน
กับประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคนี้ แมแตประเทศสิงคโปรซึ่งมีความเจริญกาวหนาอยูแลวก็ยังเปลี่ยนแปลง
แนวทางการศึกษาใหม 
 ดังนั้นจากการเปล่ียนแปลงปรับปรุงและการพัฒนาโครงสรางของสถาบันการศึกษาของ             
กลุมประเทศดังกลาว จะมีสวนทําใหมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในประเทศของเราไมสามารถหลีกเล่ียงได           
และในที่สุดก็มีคําถามเชนเดียวกับ รศ.ดร.สุชาดา ถามวาแลวบทบาทของมหาวิทยาลัย บทบาทมากขึ้น
และทําหนาที่สําคัญในเชิงใหคําปรึกษาแนะนํา  และตามที่ ม.22 ใน พ.ร.บ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มิไดกลาวเร่ืองของการใหคําแนะนําปรึกษาในเร่ืองวิชาการไว แตในความเปนจริงแลวบทบาทหนาที่       
ของสภาคณาจารยที่เคยพบเห็นหรือศึกษามาของตางประเทศจะใหความสําคัญในเร่ืองของวิชาการ        
เปนอยางมาก  แตเมื่อสภาคณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะมีการทบทวนบทบาทหนาที่ในสวน 
ของวิชาการดวยจะเปนจุดที่ดียิ่ง  และจะไดเปนตนแบบใหกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ดวย ที่สภาคณาจารย
จุฬาฯ มีการพัฒนาในเร่ืองนี้ และจากเอกสารที่แจกใหนั้นไดกลาวถึงสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย
แคลิฟอรเนีย มีเร่ืองของโครงสรางอํานาจหนาที่และกลไกในการทํางาน ในเรื่องของโครงสรางจะเนนได
วา มีสภาอยู 3 แบบ แบบที่ 1 เปนสภาคณาจารยลวนจะมีแตคณาจารยเทานั้นที่เปนกรรมการ             
แบบท่ี 2 แบบคอนขางคณาจารยลวน มีผูบริหารรวมเปนกรรมการดวย แตไมมีสิทธิออกเสียงในการ
บริหาร  แบบท่ี 3 เปนแบบผสมจะมีคณาจารยผูบริหาร และนักศึกษาสมาชิกทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียง            
ในสวนของผูบริหารนี้จะมีคณบดีอยูดวยซ่ึงในสวนนี้สภาวิชาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช            
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จะเหมือนกับของมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ที่คณบดีรวมเปนกรรมการสภาวิชาการและอีกสวนหนึ่ง          
จะเลือกต้ังจากคณาจารยของคณะ  นอกจากที่กลาวมาแลว 3 รูปแบบ บางแหงอาจจะมีที่แตกตาง
ออกไปบาง เชน การใหนักศึกษาเขารวมเปนกรรมการดวย เชน ที่มหาวิทยาลัยเบิรกเลยจะมีนักศึกษาเขา
รวมประชุมในคณะกรรมการตาง ๆ ของสภาวิชาการ โครงสรางอีกประเภทหนึ่งคือ การกําหนดวาระ         
การดํารงตําแหนงของผูบริหารสภาวิชาการไวคร้ังละ 2 ป แตของสภาคณาจารย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยกําหนดไวเพียง 1 ปตองนับวานอยมาก เพราะเทาที่เห็นมาสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย
ตางประเทศ ระยะเวลาการดํารงตําแหนงของกรรมการจะไมหมดวาระพรอมกัน โดยใชวิธีเหล่ือม
ระยะเวลากัน และการเลือกต้ังกรรมการจะเปนชวงประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคม เพื่อใหทัน               
ชวงระเวลาการเปดภาคการศึกษา และมีการผลักดันใหอาจารยที่มีอาวุโสและมีประสบการณเขารวม    
เปนกรรมการของสภาวิชาการมากกวาอาจารยใหม ๆ สําหรับโครงสรางของสภาวิชาการแตละแหงจะ
แตกตางกันไปตามวิทยาเขต  แตวิธีการเลือกต้ังกรรมการ ซึ่งสวนใหญจะเหมือนกันคือระยะเวลา            
ดํารงตําแหนงกําหนดไวคราวละ 2 ป สําหรับอํานาจหนาที่ซึ่งมีกําหนดไว  สวนใหญจะเปนในลักษณะ             
ของเชิงวิชาการอยางมาก สามารถตัดสินใจดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับวิชาการไดทันที ซึ่งเปน
อํานาจเบ็ดเสร็จและเปนที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยวาเปนสภาวิชาการที่มีความเขมแข็งในเร่ือง           
ของวิชาการ  ในสวนของความขัดแยงปญหาระหวางสภาวิชาการกับสภามหาวิทยาลัยไมมี เพราะ           
มีการมอบหมายและกําหนดหนาที่ไวอยางชัดเจน  อีกประการหนึ่งที่ไดศึกษา พ.ร.บ.ของมหาวิทยาลัย
แหงนี้ที่ เหมือนกับจะเปนวัฒนธรรมที่ถือปฏิบัติกันมาคือใน พ.ร.บ.ของมหาวิทยาลัยกําหนดให          
อธิการบดีเปนนายกสภาวิชาการ แตในทางปฏิบัติแลวทุกปจะมีการเลือกต้ังประธานกับรองประธาน            
คนที่ 1 และคนท่ี 2 และผูไดรับเลือกเขามาสวนใหญจะเปนอาจารยที่เปนศาสตราจารยและไมมี             
ตําแหนงบริหารมาดํารงตําแหนงประธาน รองประธาน และจะรวมอยูในสภามหาวิทยาลัยดวย              
แตก็มีขอถกเถียงกันวาประธานและรองประธานสภาวิชาการที่นั่งอยูในสภามหาวิทยาลัยสามารถออก
เสียงลงคะแนนในเร่ืองตาง ๆ ไดหรือไม และในที่สุดมหาวิทยาลัยเบิรกเลยขอเปนกรรมการที่ไมออกเสียง
ลงคะแนนในสภามหาวิทยาลัย ที่กลาวมานี้ก็เปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งของมหาวิทยาลัยในประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ซึ่งมีการพัฒนามาตลอด ซึ่งหากมองในเร่ืองของข้ันตอนการพัฒนาสภาวิชาการ                
ของมหาวิทยาลัยเบิรกเลยนาจะเปนตนแบบสําหรับการพัฒนาสภาคณาจารยได  ในการมองดูวิสัยทัศน
ของสภาฯ  ในอนาคต 
 ประธานสภาฯ สรุปวา รศ.ดร.ทองอินทร  วงศโสธร ไดใหขอคิดโดยเฉพาะอยางยิ่ง ทานไดนํา
รูปแบบของมหาวิทยาลัยเบิรกเลย และแคลิฟอรเนียมาเปนแนวทาง ของมหาวิทยาลัยเบิรกเลย                   
มีลักษณะเปนสภาเชิงวิชาการ มีอํานาจพิจารณาในเร่ืองตาง ๆ ในเชิงวิชาการทั้ งส้ิน  สวน                        
สภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ดูแลนโยบาย  แตในสวนของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไมเชิงกํากับหรือ
กําหนดทางวิชาการจะมีอยูที่ประชุม อ.ก.ม.หรือที่ประชุมคณบดี  ในสวนของสภาคณาจารยจะมี 
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ลักษณะเปนที่ปรึกษาแนะนําตาง ๆ และอํานาจหนาที่ตาง ๆ จึงไมเหมือนกับมหาวิทยาลัยเบิรกเลย           
หรือมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย  แตอยางไรก็ดีทานวิทยากรไดใหความเห็นวาสภาคณาจารยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยควรเนนในเชิงวิชาการใหมากข้ึน  และอยากเห็นสภาคณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เปนตนแบบใหกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ดวย  ในสวนที่เกี่ยวกับโครงสรางของสภาฯ มีอยูหลายรูปแบบ            
บางรูปแบบมีเฉพาะคณาจารยเทานั้นที่เปนกรรมการ บางรูปแบบจะผสมกันทั้งอาจารยและผูบริหาร            
แตผูบริหารไมมีสิทธิ์ออกเสียง  หรือบางแบบมีทั้งคณบดี อาจารยของคณะและคณาจารยเขาเปน
กรรมการดวย สําหรับแนวความคิดที่จะนํามาใชกับสภาคณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยยังคงคิดวา
เปนสมาชิกสภาฯ เพิ่มข้ึนดวยหรือไม ซึ่งก็เปนแนวคิดที่นาสนใจวาหากคณาจารยที่ทําหนาที่อยูใน           
สวนตาง ๆ มาเขารวมเปนสมาชิกสภาฯ ก็อาจจะทําใหบทบาทอํานาจหนาที่ของสภาฯ เพิ่มข้ึน 
 ในเร่ืองของวาระโดยเฉพาะของกรรมการบริหาร 1 ป  ซึ่งนอยไป เพราะไมสามารถ            
ดําเนินการจัดทําอะไรไดเต็มที่ก็หมดวาระแลว  และวาระควรจะเหล่ือมกัน สมาชิกสภาคณาจารย                  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยก็มีวาระเหล่ือมกันคือเปนสมาชิกฯ คราวละ 2 ป  ขอที่นาสังเกตที่ทานใหไวคือ
วาคณาจารยที่จะเปนสมาชิกสภาคณาจารย ควรจะเปนคณาจารยที่มีอาวุโส และใหอาจารยที่มี          
อาวุโสนอยหรืออาจารยใหมไดทําหนาที่ทางวิชาการใหประสบความสําเร็จกอน  จึงมาสมัครเปนสมาชิก
สภาฯ จะทําใหสภาฯ ไดบุคคลที่มีประสบการณในการทํางานมากข้ึน  แตในสวนของสภาคณาจารย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหคณาจารยทุกระดับรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาฯ ได ถาเปน
อาจารยใหมตองผานการทดลองราชการแลว และก็เห็นดวยกับขอสังเกตและแนวความคิดของ                
ทานวิทยากรในเร่ืองสมาชิกสภาฯ ที่อาวุโสและมีประสบการณ เพราะจะทําใหสภาคณาจารยมีบทบาท
และมีความหมายมากข้ึน 
 กอนชวงเวลาของการซักถามปญหา รศ.ดร.ทองอินทร  วงศโสธร ไดกลาวเพิ่มเติมในเร่ือง              
ของการเลือกต้ังสมาชิกอาวุโสวา ในมหาวิทยาลัยเบิรกเลยและมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย มีขอกําหนด         
ไววาคณาจารยใหมทุกคนเปนสมาชิกสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเพียงแค 2 ปแรก สมาชิกสภาฯ         
ใหมไมมีสิทธิออกเสียงในเร่ืองตาง ๆ 
 
สมาชิกสภาฯ ซักถามปญหา 

1. ในเร่ืองเกี่ยวกับคุณภาพที่กลาววา โลกทุกวันนี้ไมมีความปรานีเหลือใหกับคนที่ไมมี 
คุณภาพแลว จะตองมีการเตรียมตัวของคณาจารยผูสอนและบัณฑิตใหมีคุณภาพ  ทานเห็นวาบทบาท
ของสภาฯ ในการผลักดันเร่ืองคุณภาพใหอยูในใจของคณาจารยของบัณฑิตและของนิสิต ควรจะ                    
มีแนวทางอยางไร 

2. ในยุคโลกาภิวัตน เทคโนโลยีกาวไปไกลมาก แตเมื่อพิจารณาความใน ม.22 แหง               
พ.ร.บ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  สวนใหญสภาฯ ทําหนาที่เพียงใหคําปรึกษาและขอแนะนําตอ   
อธิการบดี  แตในความจริงแลวอธิการบดีควรจะใชอํานาจตาม ม.22 ปรับเปลี่ยนเปนผูพิจารณาผลงาน
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ทางวิชาการหรือเกี่ยวกับวิจัย และเทาที่ผานมาหนาที่ของสภาฯ ทําหนาที่คลายกับฝายนิติบัญญัติ           
ซึ่งเปนเพียงบทบาทเดียว  จริง ๆ แลวหนาที่กับบทบาทตองไปดวยกัน  ดังนั้นหากมีการปรับเปล่ียน
ภาระหนาที่และบทบาทของสภาฯ ใหไดมีสวนรวมในเร่ืองของวิชาการดวยจะทําใหมหาวิทยาลัย             
พัฒนาไปมากกวาที่เปนอยู 

3. ขณะที่มีการประเมินผลในเร่ืองของเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน  ประเทศไทยเปนประเทศ   
ที่มีความพรอมในดานนี้นอยที่สุด  จึงตองเนนวาสภาฯ ควรจะไดพิจารณาในเร่ืองของ IT ไวดวย  
นอกจากนี้สภาฯ เคยมีบทบาทสูงในการสรางวิสัยทัศนใหกับองคกรตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย แตขณะนี้
บทบาทเหลานี้ของสภาฯ กําลังลดลง จึงขอทราบความคิดเห็นจากทานวิทยากรดวย 

4. การกลาวถึงสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยตางประเทศถึงความแตกตางกับสภาคณาจารย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความคิดวามีความแตกตางของวัฒนธรรม ลักษณะความคิดและการ          
พัฒนาดังนั้นการปรับเปล่ียนเปนส่ิงที่ดี แตอยางไรก็ตามในเร่ืองของการบริหารงานของมหาวิทยาลัยก็ได
มีขอกําหนดไวแลวอยางเหมาะสมกับสภาพสังคม  ถาจะปรับเปล่ียนก็คงเปนบางสวนเทานั้น  แตใน        
เร่ืองของการบริหารจะเปนไปไดยาก และที่กลาวมาก็อยูในแนวคิดบางสวนของมหาวิทยาลัยอยูแลว   
และในสวนของตางประเทศคอนขางจะเนนในเร่ืองของปริมาณ แตของจุฬาฯ จะพิจารณาในเร่ืองของ
คุณภาพและเห็นชอบดวยกับการกําหนด Code of Conduct แตจะตองเปนการประสานความรวมมือกัน
ระหวางมหาวิทยาลัยกับสภาฯ  ดังนั้นถาหากจะมีการปรับปรุงในเร่ืองความกาวหนาและพัฒนาผลผลิต 
ก็เปนจุดที่นาจะพิจารณาดําเนินการ 

5. ที่กลาววา ในยุคโลกาภิวัตนเปนโลกของการแขงขัน  แตมีความคิดวาการแขงขันนั้นคงจะไม
เกิดประโยชนมากนัก ควรจะเปนการพัฒนาแบบยั่งยืนจะมีความสําคัญกวา  โดยการพิจารณาวาบทบาท
หนาที่ของมหาวิทยาลัยคืออะไร เชน มีหนาที่ผลิตทรัพยากรมนุษยใหเปนทรัพยากรที่มีคา  และมีคาแบบ
ยั่งยืนดวย และเมื่อกลาวถึงคุณภาพนั้นจะวัดกันอยางไร  ถาการผลิตบัณฑิตใหคิดเปนทําเปนสามารถ
คนควาไดเอง มีการเรียนรูตลอดชีวิตคือการพัฒนาแบบยั่งยืน  ดังนั้นจึงมีความเห็นวาควรใหความสําคัญ
กับการพัฒนาและการสรางประโยชนอยางมีคุณธรรมจะดีกวาการแขงขันเพื่อแยงประโยชนและไมมี
คุณธรรม และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาที่มีจุดเดนมากมีบัณฑิตที่สําเร็จออกไป
ไดรับการยกยองช่ืนชมในเร่ืองของความซื่อสัตยและความมีคุณธรรมจากสังคม 

6. ไดทราบถึงโครงการของมหาวิทยาลัยเบิรกเลย มีความนาสนใจที่มีสภาซอนกันอยูสองสภา 
คือ สภามหาวิทยาลัยดูแลเร่ืองนโยบาย  สวนสภาวิชาการมีความอิสระในเร่ืองของวิชาการ  หาก
เปรียบเทียบกับสภาฯ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ลักษณะวิชาการของจุฬาฯ จะมีข้ันตอนโดยผานจาก
สภามหาวิทยาลัย  ตอไปยังคณะกรรมการนโยบายวิชาการสภามหาวิทยาลัยผานไปยังฝายวิชาการ   
แลวจึงผานมายังฝายวิชาการของคณะเม่ือมองดูบทบาทที่สภาฯ เปนอยูในปจจุบันทําใหดูเหมือนวา         
สภาฯ ไมสามารถเขาไปมีบทบาทหรือมีสวนรวมอยางจริงจังในเร่ืองของการปฏิบัติ หรือมีอํานาจใน            
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เชิงวิชาการ คิดวาภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยตองเนนหลักในเร่ืองวิชาการ  ดังนั้นคําวาสภาวิชาการ
หรือบทบาทภาระหนาที่ของสภาวิชาการ อาจจะตองมีการกําหนดใหแนนอนใน พ.ร.บ.หรือวาจะตองมี
การมอบหมายอํานาจจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการ สภามหาวิทยาลัยวาใหสภาคณาจารยมี          
สวนในเร่ืองนี้ดวย  ถาสภาฯ ไมมีสวนรวมที่จะจัดการทางดานวิชาการก็จะทําใหเกิดภาวการณที่ไม
สามารถสรางความเปนเลิศในจุดที่ตองการได เพราะบทบาทของสภาฯ ในขณะนี้เหมือนกับทํา              
หนาที่ทางดานวิชาการ พรอมกับทําหนาที่บริหารดวย  จึงมีความคิดวานาจะถึงเวลาแลวที่จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยตองมีองคกรหรือมีการมอบหมายใหมีความอิสระทางวิชาการ 

7. เห็นดวยกับการมีสภาวิชาการ  แตมีปญหาบางประการที่สามารถเห็นไดชัดเจนคือ              
สภาฯ หรือสมาชิกสภาฯ มิไดเปนผูแทนของคณาจารยทั้งหลายอยางแทจริง และบทบาทหนาที่ในสวน
ของการบริหารมหาวิทยาลัยในสวนของวิชาการหรือสวนของกิจการนิสิต  สภาฯ สามารถดําเนินการ           
ไดอยูแลว แตทําไดในฐานะใหคําปรึกษา ใหขอเสนอแนะ แตเมื่อใดก็ตามที่สภาฯ พยายามจะทําหนาที่
เปนผูแทนของคณาจารยอยางแทจริงก็จะถูกมองวาสภาฯ กําลังจะมีความใกลเปนสหภาพ จึงทําให          
เกิดความสับสนวาการเปนผูแทนของคณาจารยกับการเปนสหภาพชัดข้ึนอยูตรงไหน จึงขอเรียนถามทาน
วิทยากรทั้ง 3 ทานดวย 

8. ประเด็นจากขอ 7 เปนขอที่นาสนใจ  ดังนั้นส่ิงที่ เกิดจึงควรไดพิจารณาวาคืออะไร 
หมายความวาอยางไร บางคนอาจใหคําจํากัดความผูแทนในทางลบ นาจะไดพิจารณากัน และ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะเปนอยางไร เพราะสภาฯ เปนองคกรยอยของมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยในอีก 5 ปขางหนาจะเปนอยางไร  จึงขอฟงความคิดเห็นจากทานวิทยากรเม่ือมหาวิทยาลัย
เปนอยางไรก็แลวแต สภาฯ ซึ่งเปนองคยอยจะตองปรับตัวใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัย และยังได         
ขอมูลไมชัดเจนวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะเปนอยางไร หรือวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะเปน           
ทวิภาวะ ภายใตทวิภาวะอยากทราบความเห็นของวิทยากรวาภายใตทวิภาวะสภาฯ จะเปนอยางไร         
หรือวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ 
 
วิทยากรตอบปญหาและขอซักถาม 
รศ.ดร.สุชาดา  กีระนันทน 
 เร่ืองคุณภาพเปนเร่ืองที่ยกที่จะนําไปใสไวในหัวใจ  ทําอยางไรจึงจะใหเกิดข้ึนกับคณาจารย
กอน แลวจึงจะเกิดความรูสึกนี้กับบัณฑิตหรือนิสิตนั้น  กระบวนการที่จะใหคิดเร่ืองคุณภาพเปนเร่ือง             
ที่ยากท่ีคณาจารยจะมาทํา  แตก็ตองหาทางทําจนไดจึงตองมองต้ังแตเบ้ืองตนวาที่ทุกคนสมัคร           
เขามาเปนอาจารย มาดวยความต้ังใจเปนอาจารยอยางแทจริง แลวรูวาการเปนอาจารยที่ดี คุณภาพ  
ตองมากอนเปนอันดับแรก  ฉะนั้นอาจารยจะตองต้ังใจสอนอยางดี สรางองคความรูใหม ๆ แกนิสิต           
แตในความเปนจริง เมื่ออยูไปนานความรูสึกเหลานั้นจะหมดไปหลาย ๆ อยางในปจจุบันจะสังเกตเห็นได
วาอาจารยใหม ๆ จะถูกปลอยใหทําหนาที่ไปตามยถากรรมคอนขางจะมาก  และอาจารยใหมที่เขามา           
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ก็จะถูกมองวาสวนใหญจะจบการศึกษาในระดับสูง เชน ปริญญาโท เอกมาแลว  ดังนั้นระบบที่จะ            
สรางมาตรการควบคุมคุณภาพหรือวัดคุณภาพในเร่ืองนี้จึงไมมี  สมัยที่ผานมาอาจารยผูใหญจะถายทอด
ประสบการณใหกับอาจารยใหมมิใชวิธีอบรม  แตใชวิธีเรียนรูโดยการทํางานรวมกันและซึมซับเอา              
ส่ิงเหลานี้จากอาจารยผูมีอาวุโส ทําใหเกิดความรูสึกวาการเปนอาจารยที่ดีมีคุณภาพทําอยางไร              
แตในปจจุบันจะพบวาเมื่อเขามาทุกคนตางโต ๆ กันแลวทั้งนั้นและไมจําเปนตองทํางานรวมกัน  ถาหาก
ไดรับการขอรองจากอาจารยผูอาวุโสใหชวยทํางานก็จะมองดวยความสงสัยหรือมองวาถูกเอารัด               
เอาเปรียบ  ดังนั้นอาจารยรุนใหมก็จะถูกปลอยใหเติบโตข้ึนตามความตองการของตน โดยมีอาจารย             
ผูอาวุโสมองดวยความหวังวาอาจารยรุนใหมเหลานั้นจะรูวาคุณภาพคืออะไร  หนาที่และบทบาท             
ของอาจารยคืออะไร และคาดวาจะรูทุกอยางแตก็เห็นวาอาจารยใหม ๆ เหลานี้ก็คือผูที่เคยเปนนิสิต            
มาเม่ือไมนานมานี้  และอาจารยผูสอนก็รูวานิสิตของตนเปนอยางไร  หลังจากนั้นอีก 5-6 ป นิสิตผูนี้           
ก็เขามาเปนอาจารยจึงเปนความหวังวาเขาจะ turn over a new live และรูทุกอยาง ซึ่งคงเปนไปไมได  
ดังนั้นจะตองมีระบบอะไรสักอยางการที่จะเปน new live แลวรูทุกอยางคงเปนไปไมได  ดังนั้น              
จะตองมีระบบอะไรสักอยางที่จะใหมีการถายทอดหรือสืบทอดเช่ือมโยงประสานความคิดที่ตกลง          
รวมกันวานี่คือ minimum Code of Conduct ที่จะตองทําในขณะท่ีเปนอาจารย ซึ่งมิใชเปนเร่ือง               
ของปริมาณแตเปนเร่ืองของคุณภาพและคงไมตองกลาวถึงเร่ืองคุณภาพ เพราะแคปริมาณเรายังไม
สามารถควบคุมได อาจารยมีการคนควาวิจัยหรืออาจารยยังทําการสอนโดยใชความรูที่เรียนมาเม่ือ             
20 กวาปที่แลวอยางนั้นหรือเปลา อาจารยมีการคนควาความรูใหม ๆ มีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ                 
มาใชในการสอนหรือไม และอาจารยสามารถสอนใหนิสิตคนควาหาความรูดวยตัวเองหรือไม เปนตน       
ส่ิงเหลานี้จะตองคิดกันและต้ัง model ข้ึนมาวาการเปนอาจารยในยุคปจจุบันมหาวิทยาลัยตองการ         
คนลักษณะอยางไร แลวพยายามหากลวิธีหรือกลยุทธเสริมเขามา เพื่อใหเขาสูเปาหมายท่ีกําหนดไว แต
ตองใชระยะเวลาพอสมควรในการดําเนินการ แตคิดวาดวยการบังคับจากภายนอกเมื่อผู อ่ืนมี
ความกาวหนาข้ึนมากกวาในขณะที่เรายังคงอยูกับที่นั้น และเมื่อถึงจุดนั้นก็จะทําใหมีการเรียนรู           
มากข้ึน เหมือนกับที่พูดในวงธุรกิจขณะนี้วา “เจ็บคร้ังนี้ตองจํา เพราะเจ็บจนไมเหลืออะไรถา                     
หากไมจําเขาเรียกวาโง” ซึ่งส่ิงที่เกิดข้ึนเรียกวาวัฎจักรของการเรียนรู แตกรณีนี้ถาหากมีออกมา               
ระบบตาง ๆ จะควบคุมกันเอง และตอไปจะมีระบบตรวจสอบจากภายนอก และมีมหาวิทยาลัย          
ภายนอกมาเปนคูแขงซึ่งหากเกิดมาก ๆ ข้ึนความรักในศักด์ิศรีก็จะมีการปรับเปล่ียนบทบาทข้ึน  ดังนั้น         
ในสวนของสภาคณาจารยในฐานะที่เปนตัวแทนคณาจารย  หากเปนผูดําเนินการในการระดมความ           
คิดตาง ๆ ในลักษณะที่วา Code of Conduct  ของการเปนอาจารยในแงของคุณภาพดวย                     
จะตองทําอะไรและทําอยางไร มิใชเปนการมาต้ังวัดวาตองทําอยางนี้จึงจะไดข้ึนเงินเดือน แตเปน           
social sanction โดยที่ทุก ๆ คนตองมองซ่ึงกันและกัน  และช่ืนชมบุคคลที่ทําดี ชื่อชมบุคคลที่ทํา        
ชื่อเสียงหรือทํางานวิจัยใหกับมหาวิทยาลัย และมองกลับมาวาควรจะทําอยางนั้นบาง และรวมมือรวมใจ
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กันในลักษณะพี่นอง ก็จะเปนส่ิงที่ ดี และควรจะทําอยางนั้นบาง และส่ิงเหลานี้จะเกิดข้ึนไมได                    
ถาหากภาควิชา ซึ่งเปนหนวยงานหลักมองไมเห็นและไมพยายามกระตุนใหเกิดความรูสึก แตการกระตุน
ภาควิชาตองมอบใหสภาคณาจารยในฐานะตัวแทนของคณาจารยที่ตองมองวาคณาจารยจะตอง                
มีบทบาทในขณะที่มหาวิทยาลัยตองประสบกับสภาพของการเปลี่ยนแปลงอยางนี้ โลกเปล่ียนแปลงไป    
จะใหประเทศไทยไมมีที่อยูอยางมีศักด์ิศรีหรืออยางไรก็คงตองมีการปลุกระดมกันไปเร่ือย ๆ 
 
รศ.ดร.ทองอินทร  วงศโสธร  :  ไดอานหนังสือประวัติของ Mark Weber ซึ่งกลาวไววาไมนอน           
01.00 นาฬิกาจะเปนศาสตราจารยไดอยางไร จึงมีความรูสึกประทับใจในคําพูดและความรูสึกที่               
เปนอยางมาก  จึงทําใหนึกถึงในสวนของสถาบันการศึกษาของไทยวา ไดมีการสรางรูปแบบที่ดีไว               
บางหรือไม  และแมแบบเหลานี้จะสรางอยางไร เพื่อใหอาจารยรุนใหมไดนําไปเปนแบบอยาง ซึ่งหาก 
สภาคณาจารยไดดําเนินการในเร่ืองนี้จะเปนการดําเนินการที่ถือวาเปนงานที่มีความสําคัญมาก 
 
รศ.ดร.พรรณทิพย  ศิริวรรณบุศย  :  เร่ืองของคุณภาพหรือตนแบบปญหาอยูที่วา มหาวิทยาลัย            
ไมสามารถสรางคนใหทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  และส่ิงที่เปนปญหามากที่สุด  
ในมหาวิทยาลัยคือ การประเมินการเรียนการสอนของคณาจารย ทําใหเกิดความรูสึกตอตาน  ดังนั้น          
หากสภาคณาจารยสามารถทําใหคณาจารยสามารถสลายความรูสึก หรืออัตตาตนเองของคณาจารยได
และคณาจารยสามารถพัฒนาตนเองใหทันกับเทคโนโลยีจะทําใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกาวไป
ขางหนาไดอยางเต็มภาคภูมิ 
 
รศ.ดร.ทองอินทร  วงศโสธร  กลาววาจากคําถามจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะตองเปนอยางไร              
ไดทราบวาอธิการบดีไดเตรียมการจัดทําแผนที่เพื่อการปรับเปล่ียนโครงสรางอยูและจากคําถามตาง ๆ 
นั้น มีความเห็นวาการใชชื่อไมวาจะเปนสภาคณาจารยหรือสภาวิชาการนั้น ความสําคัญอยูที่              
บทบาทหนาที่เพราะการทํางานดานวิชาการเปนงานที่สําคัญมาก ขอบเขตของการเปนสภาฯ และ       
สหภาพนั้นในมหาวิทยาลัยบางแหงจะมีทั้ง 2 องคกร แตภาระหนาที่ตางกัน แตของมหาวิทยาลัย              
เบิรกเลยจะไมมีสหภาพ จะมีเฉพาะสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการเทานั้น  และเปนโครงสราง           
ที่มีการพยายามปรับปรุงอยูเสมอเนื่องจากมีวิทยาเขตอยูถึง 9 แหง และแตละแหงก็จะมีสภาของตน  
ดังนั้นสวนกลางจึงนําประธานของแตละแหงมาเพื่อเลือกคณาจารยจากที่ตาง ๆ อีกประมาณ 35 คน  
แลวต้ังเปนสมัชชาวิชาการมีโครงสรางกรรมการบริหารและสามารถชวยการบริหารของมหาวิทยาลัย          
ใหมีประสิทธิภาพเปนอยางมากและมีขอดีคือ การกําหนดบทบาทตาง ๆ ไวใน พ.ร.บ.ของมหาวิทยาลัย  
แตในมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียโครงสรางสภาฯ มิไดกําหนดไวใน พ.ร.บ.แตไดมีการจัดทําธรรมนูญ           
สภาวิชาการข้ึน และเปนที่ยอมรับของสภามหาวิทยาลัย และสภาฯ ดังกลาวไดปฏิบัติหนาที่                    
อยางมีประสิทธิภาพ ไดมีโอกาสเขาไปสังเกตการณการประชุมและไดเห็นการปฏิบัติหนาที่ของ              
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สภาฯ แหงนี้ ซึ่งทําการพิจารณาและถกเถียงถึงคุณภาพของหลักสูตรตาง ๆ กันอยางจริงจัง  จึงมี
ความคิดวาหากสภาคณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีโอกาสไดเคล่ือนไหวในสวนวิชาการ                   
ของมหาวิทยาลัยดวย จะเปนการชวยเพิ่มคุณภาพไดมากยิ่งข้ึน 
 เร่ืองการพัฒนาแบบยั่งยืนก็เชนกัน สภาฯ จะชวยไดอยางไร และจากปญหาเศรษฐกิจที่     
เปนอยู ทบวงฯ ไดมีการพิจารณาวาทบวงฯ ควรประสานความรวมมือกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย               
ใหความชวยเหลือนักศึกษาโดยการจัดตลาดนัดบัณฑิตศึกษา เพื่อชวยหาที่เรียนใหกับนักศึกษาที่            
กลับจากตางประเทศ  รวมถึงการเชิญชวนนักศึกษาชาวตางประเทศเขามาศึกษาในประเทศไทย                
โดยขอความรวมมือจากสถานทูตของประเทศตาง ๆ ดวย ซึ่งในสวนนี้สามารถอาศัยวิสัยทัศนของ
คณาจารยมาชวยเสริมสรางไดเปนอยางดี 
รศ.ดร.พรรณทิพย  ศิริวรรณบุศย 
 กลาววา จะขอกลาวถึง 3 ประเด็นหลัก ๆ 
 ประเด็นแรก  คือความเปนเลิศทางวิชาการของจุฬาฯ ถึงเวลาตองมีการวางแผนรวมมือกัน
อยางจริงจังทุกฝาย ทั้งผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรทุกฝาย และมีความเชื่อวาการจะทําอะไรก็
แลวแตถาเปนความตองการของประชากรแลว สามารถดําเนินได โดยมีเปาหมายรวมกับพันธกิจที่ 
รวมกันตองมีข้ันตอนที่ชัดเจน และประชากรในมหาวิทยาลัยตองเห็นพองกัน และส่ิงที่จะทําให                
บรรลุเปาหมายจะตองมีระบบกลาง ซึ่งอาจเปนสภาฯ ระดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยระดับหนึ่งที่จะตองมี           
การประสานกันอยางตอเนื่อง แมผูบริหารจะเปล่ียนไปและการประสานในสวนที่สภาฯ สามารถมี             
สวนรวมดวยได แตจากส่ิงที่พบเห็นทําใหเกิดความรูสึกขัดของในการขาดความรวมมือกันระหวาง
หนวยงานและตัวบุคคล 
 ประเด็นที่ 2  ขอยืนยันวาสภาฯ จะไมเปนสหภาพ เมื่อมีการเร่ิมกอต้ังสภาฯ ไดมีการจําลอง
ลักษณะของการบริหารประเทศ โดยอธิการบดีจะคลายนายกรัฐมนตรี และมีกลุมบริหารงานเฉพาะ         
สวนที่สภาฯ จะมีลักษณะเปนผูแทนสภาราษฎร โดยทําหนาที่เสนอความคิดเห็น แตไมใชสหภาพ             
และก็ยังไมเหมือนสภาวิชาการมากนัก และมีความเห็นวาตองมีอาจารยที่มีอาวุโสมารวมเปน               
สมาชิกสภาฯ มากกวาที่เปนอยู 
 ประเด็นที่ 3  มีความเห็นวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะเปนอยางไร ไปทางไหนนั้น               
ข้ึนอยูกับนโยบายของประเทศ และประชากรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  บางคร้ังนโยบายของ         
ประเทศชัดเจนแตไมไดรับการตอบสนองจากประชากรฯ  แตธรรมชาติของคนนั้น ถาประเทศมีความ
ตองการใหบรรลุเปาหมายเพื่อความเจริญกาวหนาแลวก็จะใหความรวมมือและในยุคปจจุบันเปน           
เร่ืองของความโปรงใสไมสามารถทําอะไรปดบังสังคมได  ดังนั้นการปฏิบัติตองชัดเจน 
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รศ.ดร.ทองอินทร  วงศโสธร  :  ส่ิงที่อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการคือ                 
การปรับเปล่ียนโครงสรางและเพิ่มประสิทธิภาพของหนวยงานตาง ๆ เพื่อเตรียมการเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ และคําถามที่วาสนองตอบนโยบายมีอยู 2 ขอคือ 

1. ใหสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวย 3 ระบบคือ 
1) วิทยาลัยชุมชน 
2) วิทยาลัยที่เปดสอนปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่เนนเร่ืองการฝกอบรม 
3) มหาวิทยาลัยที่เปนมหาวิทยาลัยวิจัย 

คําตอบที่ชัดเจนคือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะเปนมหาวิทยาลัยวิจัย เมื่อดูโครงสรางของมหาวิทยาลัย
แคลิฟอรเนีย  เมื่อเปนมหาวิทยาลัยวิจัยการคัดเลือกคนจะคัดเฉพาะผูมีความรู ความสามารถสูง               
จึงคาดวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะเปนผูนําของมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต 
 
รศ.ดร.สุชาดา  กีระนันทน  :  จะขอตอบเร่ืองของการแขงขันกอน วาการแขงขันไมไดหมายความวา
ตองเอาชนะแลวใหผู อ่ืนเกิดความเจ็บปวด ความหมายของการแขงขันหมายถึง หนวยงานอ่ืน                       
ที่มีศักยภาพจะมาแขงขันกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดมากข้ึน  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตองไม
เสียสละเร่ืองของการมีจรรยาบรรณ เร่ืองของการคิดเปนทําเปน เร่ืองของคุณธรรม จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยยังตองยึดถือส่ิงเหลานี้อยู ตองมีการเรียนรูตลอดชีวิต และจุฬาฯ ยังคงมีส่ิงนี้อยู                  
ในขณะที่หนวยงานอ่ืน ๆ กําลังแขงขันกับจุฬาฯ อยู และจุฬาฯ จะตองนําหนาใหไดบนพื้นฐานของส่ิงดี ๆ 
เหลานี้อยู  ยังคงตองดูแลเร่ืองคุณภาพของวิชาการตองสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพดีมาก ๆ  มีคุณธรรม           
มีการเรียนรูอยูตลอดเวลา แลวยังตองมีสติปญญาและความสามารถในการทํางานไดดีกวาที่อ่ืน ๆ               
นี่คือภาพที่มองวาเปนการแขงขัน 
 ในหัวขอที่กลาววาสภาคณาจารยเปนตัวแทนของคณาจารยจริงหรือ และตางกับสหภาพ
อยางไร  ในความรูสึกของผูบรรยายนั้นสหภาพเปนคนละมิติของการเปนตัวแทนเพราะโดยโครงสราง  
และขอบังคับของสภาฯ องคประกอบของสภาฯ ประกอบดวยผูแทนของคณะและผูแทนประเภท             
ทั่วไป  จริง ๆ แลวจะตองมีผูแทนที่เลือกต้ังจากคณะ แตในทางปฏิบัติไมเกิดข้ึนเพราะคณาจารยขาด
ความสนใจในกิจกรรมของสภาฯ จึงไมเกิดการเลือกต้ัง ความเปนผูแทนจึงเกิดความรูสึกวาเปนการ         
กลาวอางในความเปนผูแทน สําหรับสหภาพจะมองวัตถุประสงคของการทํางานมากกวา ถาการเปน
สหภาพหมายถึงทําหนาที่ปกปองผลประโยชนของกลุมคน โดยมิไดคํานึงถึงส่ิงอ่ืนใดนอกเหนือจาก           
เร่ืองคาตอบแทน  ในสวนของสภาฯ ไมสามารถทําหนาที่นี้ ไดอยูแลวและสิทธิประโยชนตาง ๆ 
มหาวิทยาลัยก็เอ้ือใหอยูแลว 
 สําหรับคําถามขอสุดทายที่วาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะเปนอยางไรในอีก 5 ปขางหนา 
ผูบรรยายมองวาข้ึนอยูกับประชากรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยดวย  การจะออกไปเปนทวิภาวะ          
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หรืออะไรก็แลวแต ถาคณาจารยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยหรือสภาฯ ไมไดใหความรวมมือก็ไม
สามารถไปถึงจุดหมายได  ฉะนั้นจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะเปนอยางไรขางหนา ถามองในสวนของ
ผูบรรยายคิดวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตองคิดอยางรอบคอบวาจะสามารถยืนอยูดวยตนเองได          
มากนอยเพียงใดจะตองพัฒนาในแงมุมใดบาง  การจะออกหรืออยูในระบบเปนเร่ืองของการเมือง               
แตความสําคัญอยูที่วาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะวางตัวและจะอยูอยางไรในสถานการณที่เกิดข้ึน          
และมองวาสภาฯ จะเปนอิสระข้ึน และยังคงบทบาทหนาที่ที่มีอยู และถาจะมองวามหาวิทยาลัยแหงนี้          
จะยืนหยัดอยูอยางไร  หากยังตองพึ่งงบประมาณแผนดินเทาไร และจะสามารถจัดหากองทุน                   
มาสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอยางไร และปณิธานจะเปนยังคงเดิมตอไปตองเปนที่พึ่ง
ของสังคมและประเทศ 
 
รศ.ดร.ทองอินทร  วงศโสธร  :  จากการประชุมรวมกับกระทรวงการคลังไดทราบวามีเงื่อนไขที่จะ         
ใหมหาวิทยาลัยตาง ๆ ออกเปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล ซึ่งจะรวมถึงกระทรวงสาธารณสุขดวย         
โดยใหโรงพยาบาลบริหารงานเอง  สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานตาง ๆ ของกระทรวงแรงงานควรจะอยูใน
กํากับรัฐบาล โดยมีกําหนดระยะเวลาไวภายในเดือนธันวาคม 2541 จะตองมีมหาวิทยาลัยในกํากับ       
อยางนอย 1 แหง และขณะนี้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีไดผานข้ันตอนการเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับแลว  จึงหวังจะไดเห็นจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีบทบาทในเร่ืองนี้ในอนาคตดวย 
 ประธานสภาฯ  สรุปว า  ขณะน้ีบทบาทของสภาคณาจารย คือ  การปรับตนเองให                       
เขากับสถานการณที่เกิดข้ึนในสังคม และอีกบทบาทหนึ่งในฐานะนักวิชาการจะชวยแกปญหาของชาติ
อยางไร และไดมีสวนรวมในเร่ืองดังกลาวแลว  และวิทยากรผูอภิปรายไดใหแนวคิดหลากหลาย                     
ไดขอมูลแนวคิด ขอคิดเห็น โดยเฉพาะในเรื่องของวิชาการ  สภาฯ ควรมีบทบาทเพิ่มข้ึนเพื่อใหการ          
พัฒนาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยดีข้ึน และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะไปทางไหน  ทานวิทยากร             
ไดใหแนวโนมวาในอนาคตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะเปนมหาวิทยาลัยวิจัย และจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยจะตองผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สรางองคความรูเปนหลักของแผนดินใหได 
 ในสวนของสภาฯ สมาชิกตองใหความรวมมือ ใหความสนใจจะทําใหพันธกิจของสภาฯ           
สําเร็จบรรลุเปาหมาย และมีการเปรียบเทียบกันระหวางสภาฯ กับมหาวิทยาลัยเปนอยางไร  โดยถาเทียบ
กับประเทศชาติ มหาวิทยาลัยเทากับคณะรัฐมนตรี และสภาฯ เทากับสภาผูแทนฯ  แตสภาฯ ไมได               
เปนรัฐบาลและฝายคาน  แตสภาอยูระหวางกลาง และแนวนโยบายต้ังแตเร่ิมต้ังสภาฯ คือ นโยบาย              
ของการเอ้ือและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันระหวางมหาวิทยาลัยและสภาฯ 
 ดังนั้นในวันนี้จึงไดขอคิดเห็นตาง ๆ ซึ่ง รศ.ดร.ทองอินทร ไดใหแนวความคิดที่เปนประโยชน
อยางยิ่ง รศ.ดร.สุชาดา  กีระนันทน ใหความคิดหลากหลายในความเปนเลิศ และ รศ.ดร.พรรณทิพย          
ศิริวรรณบุศย ใหความคิดในเร่ืองพันธกิจของสภาฯ และแนวทางการดําเนินงานระหวางสภาฯ                 
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กับมหาวิทยาลัยควรจะสรางพันธกิจตอกันอยางไร  ซึ่งกิจการบริหารมหาวิทยาลัย สภาคณาจารยจะ      
ได รับแนวคิดตาง ๆ ในวันนี้ไปเปนแนวทางการพัฒนาสภาฯ ตลอดจนประเด็นที่วาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยจะเปนอยางไร  และมหาวิทยาลัยกําลังวางแผนยุทธศาสตรจุฬาฯ 100 ป จะเดินไป                 
ในทิศทางใด และคาดวาสภาฯ จะมีบทบาทรวมสรางจุฬาฯ 100 ปดวย 
 

   
 

 
 
สภาคณาจารยเย่ียมคารวะ ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล เนื่องในโอกาสข้ึนปใหม 6 มกราคม 2549 
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26. บทบาทและสถานภาพของสภาคณาจารย 
กับการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 
ศาสตราจารย ดร.เกษม  สุวรรณกุล 
ศาสตราจารย ดร.สิปปนนท  เกตุทัต 

ศาสตราจารย คุณหญิงนงเยาว  ชยัเสรี 
 

(จาก “ขุมความคิด 2” พฤษภาคม 2541) 
 

ศาสตราจารย คุณหญิงนงเยาว  ชัยเสรี 
 สภาอาจารยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเมื่อเร่ิมต้ังมีบทบาทมากโดยเฉพาะทางวิชาการ  
ทําหนาที่ใหคําแนะนําปรึกษาตออธิการบดี  สภาอาจารยในบางกรณีไดมีสวนรวมมือกับมหาวิทยาลัย
รักษาสถานการณและทําประโยชนใหมหาวิทยาลัยมาก  แตในบางสถานการณสภาอาจารยก็ทําให
เกิดปญหาทางการบริหารได ถาเลนบทบาทที่ไมถูกตอง  สภาอาจารยทุกแหงมีขอบังคับรับรองสถานะ
อยางเปนทางการจึงควรเขาใจสถานภาพที่เปนทางการนั้น และเลนบทตามสถานภาพดวย 

คุณภาพของสมาชิกเปนส่ิงสําคัญมากตอการดําเนินงานของสภาคณาจารย  บทบาทของ 
สภาคณาจารยในปจจุบันควรเนนในเร่ืองการปรับปรุงคุณภาพ เสริมสรางความกาวหนาทางวิชาการ
และรักษามาตรฐานของบัณฑิตที่จะผลิตออกไป  ในเร่ืองการสรรหาผูบริหารวิธีการที่ใชอยูในขณะน้ี 
ในหลายมหาวิทยาลัยอาจมีความไมเหมาะสม  ควรที่ทุกสถาบันจะรวมกันพิจารณาปญหาของการ
สรรหาผูบริหาร  นอกจากนี้สภาคณาจารยควรมีมาตรการในการเสนอแนะเร่ืองการควบคุมการทํางาน
ของอาจารย เนื่องจากมีความรูสึกวาจริยธรรมของอาจารยเส่ือมลง  อาจารยขาดความเปนครูและ         
ไมทําหนาที่โดยสมบูรณ และประเด็นสุดทายสภาคณาจารยควรชวยคิดเร่ืองสถานภาพของอาจารย 
ในมหาวิทยาลัยวาทําอยางไรจึงจะดึงคนเกงคนดีใหมาทํางานไดมากข้ึน 
 
ศาสตราจารย ดร.สิปปนนท  เกตุทัต 

บทบาทของสภาคณาจารยในตางประเทศเร่ิมตนดวยการเปน Council of Professors มี
บทบาทเนนดานวิชาการมาต้ังแตตน  แตตอมาในชวงประมาณ ค.ศ. 1965-1970 มีแรงผลักดัน             
ใหอาจารยวัยหนุมสาวตองการเขามามีสวนในการบริหาร  ในประเทศไทยประมาณ พ.ศ. 2510 ไดมี
การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับบทบาทของอาจารยในการบริหาร ซึ่งนําไปสูการกอต้ังสภาคณาจารย 
บทบาทของสภาคณาจารยในชวงนั้นเนนการสงเสริมคุณภาพทางวิชาการ  สภาคณาจารยใน
มหาวิทยาลัยตาง ๆ ในสมัยตอมาไดเลนบทบาทท่ีแตกตางกันไป เชน บทบาทของสหภาพ  บทบาท
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ทางการเมือง หรือเปน pressure release valve ซึ่งไมกอใหเกิดประโยชนตออุดมศึกษานัก  บทบาท
ของสภาคณาจารยที่จะเปนประโยชนในสังคม นาจะเปนบทบาทในการสงเสริมคุณภาพทางวิชาการ 
วิจัย และการบริการวิชาการแกสังคม 

สภาคณาจารยยังตองเขาใจสถานภาพใหถูกตอง  สภาคณาจารยไมใชกลุมนิติบัญญัติ แต
อาจารยและผูบริหารควรมีจุดมุงหมายรวมกันในการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมมือกันในการพัฒนา
วิชาการและหลักสูตร  และทําใหการพัฒนาเปนไปอยางราบร่ืนและประสานสัมพันธกัน  เนื่องจาก 
สภาคณาจารยจะรูความรูสึกและความเปนไปในหมูอาจารยดวยกันไดดีกวาผูบริหาร 

นอกจากนี้ สภาคณาจารยควรชวยหามาตรการที่จะใหไดอาจารยที่มีคุณภาพมาทํางาน และ
รักษาอาจารยเหลานั้นไว  บทบาทของสภาคณาจารยควรเนนดานคุณภาพทางวิชาการและคุณภาพ
ผูบริหาร ควรมุงที่จะชวยทําใหมหาวิทยาลัยเปนแหลงความรูที่สอน ฝก และอบรมนิสิตใหมีสติใช
ความรูนั้นใหเปนประโยชนตอสวนรวม และมีสติยับยั้งการใชความรูนั้นหากเปนอันตรายตอสังคม  
สภาคณาจารยควรมีบทบาทดานจริยธรรม ความซ่ือสัตย และเตือนสติสังคมดวย 
 
ศาสตราจารย ดร.เกษม  สุวรรณกุล 

แนวคิดในการต้ังสภาคณาจารยเร่ิมมาจากความคิดที่วา สภาพการณในมหาวิทยาลัยขาด 
การส่ือสารที่ดีระหวางผูบริหารกับอาจารย  จึงมีการต้ังสภาศาสตราจารยข้ึน แตขาดความเขาใจที่
ตรงกันในเร่ืองของบทบาท  กลาวคือมหาวิทยาลัยอยากใหสภาศาสตราจารยเปนที่ปรึกษา ในขณะที่
สภาศาสตราจารยจะทําหนาที่คุมนโยบาย และการบริหารมหาวิทยาลัย  สภาศาสตราจารยจึงลมเลิก
ไปหลังจากที่ไดประชุมได 2-3 คร้ัง  ตอมาจึงมีการเสนอต้ังสภาคณาจารยในรูปแบบที่เปนอยูใน
ปจจุบัน  ขอคิดก็คือ องคประกอบของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2522 มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เปนคณาจารยประจําดวย  ผูบริหารมหาวิทยาลัยจะตอง
สามารถอธิบายเหตุผลในการดําเนินงานตาง ๆ ได  สภาคณาจารยจึงไมควรมุงเร่ืองการควบคุมการ
ทํางานของฝายบริหาร 

สําหรับสภาคณาจารยของจุฬาฯ นั้น โดยทั่วไปดําเนินงานไดดี  แตนาจะปรับปรุงใหดีข้ึนอีกได  
มหาวิทยาลัยใหสภาคณาจารยมีบทบาทในทุกข้ันตอนของการบริหารงาน  การเสนอแนะของ              
สภาคณาจารยจึงตองกระทําดวยการไตรตรองอยางรอบคอบ มีขอมูลที่ถูกตองและเพียงพอในการ
พิจารณา  สมาชิกสภาคณาจารยอาจจะยังขาดขอมูล ขาดประสบการณ ทําใหบางคร้ังขอเสนอแนะ
ตาง ๆ ดูเหมือนไมสะทอนภาพ หรือความคิดเห็นของคณาจารยทั่วไป  สภาคณาจารยควรจะสะทอน
ความคิดเห็นของอาจารยออกมาใหไดและไมทําหนาที่พิทักษสิทธิ์ประโยชนของอาจารยถายเดียว 
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ในเร่ืองคุณภาพของอาจารยนั้นเปนส่ิงสําคัญมาก  มหาวิทยาลัยตองการอาจารยที่รูจักหนาที่
และมีความรับผิดชอบ  คุณภาพของงานที่ทําข้ึนอยูกับคุณภาพและจิตสํานึกของอาจารย  ปญหา         
จึงอยูที่การประเมินคุณภาพงานของอาจารย และการดําเนินงานในกรณีที่ผลงานตํ่ากวามาตรฐาน 

 
   

 

 
 

สภาคณาจารยเย่ียมคารวะนายกสภามหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสข้ึนปใหม 5 มกราคม 2549 
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27. ประสิทธิภาพสภาคณาจารย  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จํารูญ  ณ ระนอง 
 

(จากสารสภาคณาจารยในชวงป 2545 – 2550) 
 

 ตามที่ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย จุฬาฯ ตองการสนับสนุนใหสภาคณาจารยเปนองคกรที่
มีความเขมแข็งของมหาวิทยาลัย  จึงเห็นความจําเปนที่ควรวิเคราะหหาปจจัยตาง ๆ อันเปนสาเหตุที่
มีผลทําใหสภาคณาจารยมีความเขมแข็งหรือออนแอ  เพื่อเปนขอมูลสะทอนใหสมาชิกและ
คณะกรรมการบริหารสภาคณาจารยไดพิจารณาและเลือกปฏิบัติ  เพื่อใหเกิดผลดีตอสภาคณาจารย
ตอไป  เนื่องจากสภาคณาจารยเปนองคกรที่มีความสําคัญองคกรหนึ่งในฐานะเปนที่ปรึกษาอธิการบดี
ตามพระราชบัญญัติจุฬาฯ ป 2522  เปนตนมา  จากการวิเคราะหสามารถสรุปปจจัยที่ทําใหสภา
คณาจารยมีความเขมแข็งไดประกอบดวย 3 ปจจัย  สมาชิกและคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย
ตองรวมกันสรางใหเปนพลังที่กอใหเกิดผลดี  โดยไมทําใหเส่ือมเสียช่ือเสียงของสภาคณาจารย  โดย
จําแนกไดเปน 3 ประการคือ 
 1.  ปจจัยภายนอกสภาคณาจารย ประกอบดวย 
  1.1  สภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญ รับฟงและยอมรับ
ผลงานขององคกรสภาคณาจารย 
  1.2  คณาจารย ขาราชการ พนักงานของมหาวิทยาลัย เห็นความสําคัญของสภา
คณาจารยตอการบริหารมหาวิทยาลัยและเปนองคกรที่พึ่งพิงได  ซึ่งสมาชิกสภาคณาจารยทุกคนตอง
ชวยกันสรางผลงาน และประชาสัมพันธงานของสภาคณาจารยใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยรับรู 
  1.3  สภาวะวิกฤตที่มีผลกระทบตอมหาวิทยาลัยและสถานภาพของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย (หากอยูในภาวะวิกฤตจะมีผลเอื้อใหสภาคณาจารยมีความเขมแข็ง) สภา
มหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัยเปดกวางตอการแสดงความคิดเห็นอิสระของสมาชิก และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความศรัทธาตอสภาคณาจารย (สภาคณาจารยตองมีผลงานและ
ตองเปนองคกรที่มีธรรมาภิบาล)  สมาชิกตองทําตัวใหนาเลื่อมใส ไมเห็นแกประโยชนสวนตัว 
ยินดีรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวางมาประกอบการพิจารณาการจัดทําขอเสนอแนะตอ
มหาวิทยาลัย และชวยเผยแพรงานของสภาคณาจารยตอประชาคมของมหาวิทยาลัย 
 2.  ปจจัยภายในสภาคณาจารย  ประกอบดวย 
  2.1  สมาชิกสภาคณาจารย 
   -  อุทิศเวลาตองานสภาคณาจารยสม่ําเสมอ 
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   -  ใหความรวมมือเพื่อใหไดมติของที่ประชุมในประเด็นสําคัญตาง ๆ (ในที่
ประชุมมีความเห็นโตแยงกันได แตตองมีขอยุติเพื่อนําไปปฏิบัติ) 
   -  แสวงหาขอมูลที่ถูกตองเสนอที่ประชุม มิใชใชที่ประชุมเปนแหลงหาขาว
และหาขอมูล 
   -  ตองนําเสนอขอมูลที่ถูกตองเปนจริง  มิไดปรุงแตงหรือเปลี่ยนแปลงขอมูล
ตอที่ประชุมเพื่อการแลกเปลี่ยน และรวมวิเคราะหหาขอสรุปรวมกัน 
   -  ไมแสวงหาพรรคพวกโดยมีวัตถุประสงคแอบแฝงเพื่อหวังใหไดมาซึ่งตําแหนง
บริหารสําคัญใด ๆ ในสภาคณาจารย 
   -  ตองตระหนักวาสภาคณาจารยมิใชฝายคานในสภามหาวิทยาลัย  แตเปน
องคกรที่เปนที่ปรึกษาอธิการบดีที่แมอธิการบดีไมไดขอปรึกษาก็จะเสนอแนะความเห็นที่เปน
ประโยชนตอมหาวิทยาลัย 
   -  ทําหนาที่เปนองคกรที่ยืนอยูบนหลักความถูกตองชอบธรรมของสังคม (แม
บางคร้ังอาจไมถูกใจผูบริหารก็ตาม) 
   -  สมาชิกตองไมยึดติดกับการมีตําแหนงบริหารใด ๆ ในสภาคณาจารย 
   -  ตองไมเปนสมาชิกติดตอกันเปนเวลานานเกินไป 
  2.2  ผูบริหารและกรรมการบริหารสภาคณาจารย 
   -  ตองมีเทคนิคในการนําเสนอความคิดเห็นอันเปนมติของสภาคณาจารยตอ
มหาวิทยาลัย (โดยตองไมยึดเอาความเห็นสวนตนเปนหลัก)  การนําเสนอตองไมใชความรุนแรง
และดูเหมือนวาเปนปฏิปกษตอมหาวิทยาลัย 
   -  ตองเปนผูประสานสามคัคีที่ไมละทิ้งมติของที่ประชุมสภาคณาจารย 
   -  การกระทําการที่สําคัญใด ๆ ในนามสภาคณาจารยตองมาจากมติของที่
ประชุม (ไมกระทําโดยพลการทั้ง ๆ ที่ไมมีมติ) 
   -  ตองสามารถทํางานรวมกับองคกรอ่ืนหรือผูแทนคณาจารยในคณะกรรมการ
ตาง ๆ เชน กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย 
   -  ตองมีความสามารถในการนําขอมูลที่ถูกตองเปนจริงที่มิไดปรุงแตงและ
เบ่ียงเบนขอมูล เพื่อประโยชนสวนตนหรือเร่ืองสวนตัวเสนอ  เพื่อพิจารณาในที่ประชุมสภาคณาจารย 
   -  บังคับบัญชาและปกครองเจาหนาที่ของสภาคณาจารยดวยหลักธรรมาภิ
บาล 
   -  สรางสรรคผลงานอยางมีประสิทธิภาพ  ใหขอเสนอแนะ  ทวงติง หรือ
สนับสนุนผูบริหารในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ถูกตอง ชอบธรรม และเกิดประโยชนสูงสุดตอ
มหาวิทยาลัยและบุคลากร 
  2.3  เจาหนาที่สภาคณาจารย 
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   -  ปฏิบัติหนาที่เต็มกําลังความสามารถ  เต็มใจ เต็มเวลา ตามภาระหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาที่เกี่ยวของ  โดยมีจิตใจโอบออมอารีตอกัน 
 3.  ปจจัยดานงบประมาณ  ประกอบดวย 
  -  มีความเหมาะสมกับภาระงาน 
  -  การใชจายงบประมาณที่ไดรับตองโปรงใส ตรวจสอบได และตองใหมีการตรวจสอบ  
โดยเสนอกรรมการบริหารหรือเสนอตอที่ประชุมสภาคณาจารยไดดวย 
 หากสมาชิกและคณะกรรมการผูบริหารสภาคณาจารยสามารถทําใหปจจัยเหลานี้บรรลุผล
สําเร็จมากเทาใด  ยอมมีผลใหสภาคณาจารยเขมแข็งมากข้ึนเทานั้น  แตถาทําในทางที่ตรงกันขามจะ
มีผลใหสภาคณาจารยออนแอและลมเหลว  ซึ่งเปนส่ิงที่นาเสียใจมากที่องคกรที่ความสําคัญตอการ
บริหารมหาวิทยาลัยองคกรหนึ่ง (ซึ่งมีปรากฏในพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 
2522 เปนแมบทที่ใชในปจจุบัน)  ตองประสบกับความลมเหลวอันเกิดจากพฤติกรรมและผลงานของ
สมาชิก และคณะกรรมการผูบริหารสภาคณาจารยเอง 
 

   
 

 
 

สภาคณาจารยเย่ียมคารวะอธิการบดี เนื่องในโอกาสข้ึนปใหม 20 มกราคม 2553 
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28. รายนามประธานสภาคณาจารยตั้งแตป 2514 ถงึปจจุบัน∗ 
 

 ศ. นพ.ศริพร วณิเกียรติ ตุ.ค. 2514 – ก.ย. 2515  ปที่ 1 

 ศ. นพ.ศริพร วณิเกียรติ ตุ.ค. 2515 – ก.ย. 2516  ปที่ 2 

 รศ. นพ.เกษม จิตรปฏิมา (ถึงแกกรรม) ตุ.ค. 2516 – ก.ย. 2517  ปที่ 3 

 ผศ. ดร.สุจิต บุญบงการ ตุ.ค. 2517 – ก.ย. 2518  ปที่ 4 

 ผศ. ประหยัด หงษทองคํา (ถึงแกกรรม) ตุ.ค. 2518 – ก.ย. 2519  ปที่ 5 

 รศ. นพ.อติเรก ณ ถลาง (ถึงแกกรรม)  ตุ.ค. 2519 – ก.ย. 2520  ปที่ 6 

 ศ. ดร.ประสม สถาปตานนท (ถึงแกกรรม) ตุ.ค. 2520 – ก.ย. 2521 ปที่ 7 

 ผศ. ดร.โคทม อารียา ตุ.ค. 2521 – มิ.ย. 2522  ปที่ 8 

                                                           
∗

 ตําแหนงทางวิชาการในขณะนัน้ 
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 ผศ. ดร.วิทวัส คงคากุล มิ.ย. 2522 – มิ.ย. 2523  ปที่ 9 

 ผศ. ดํารง ธรรมารักษ มิ.ย. 2523 – มิ.ย. 2524  ปที่ 10 

 ผศ. ดํารง ธรรมารักษ มิ.ย. 2524 – มิ.ย. 2525  ปที่ 11 

 รศ. สุภาพ ภูประเสริฐ มิ.ย. 2525 – มิ.ย. 2526  ปที่ 12 

 ผศ. ประณต นันทิยะกุล มิ.ย. 2526 – มิ.ย. 2527  ปที่ 13 

 รศ. น.สพ.สุจินต ชลายนคุปต มิ.ย. 2527 – มิ.ย. 2528  ปที่ 14 

 ผศ. ประณต นันทิยะกุล มิ.ย. 2528 – มิ.ย. 2529  ปที่ 15 

 รศ. ดร.พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย มิ.ย. 2529 – มิ.ย. 2530  ปที่ 16 

 ผศ. ดํารง ธรรมารักษ มิ.ย. 2530 – มิ.ย. 2531  ปที่ 17 
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 รศ. ดร.สุชาดา กีระนันทน มิ.ย. 2531 – มิ.ย. 2532  ปที่ 18 

 รศ. บริบูรณ วงศสารศรี มิ.ย. 2532 – ม.ค. 2533  ปที่ 19 

 รศ. ดร.พัฒนะ ภวะนันท (ถึงแกกรรม)  ม.ค. 2533 – มิ.ย. 2533  ปที่ 19 

 รศ. ดร.สุรวุฒิ ประดิษฐานนท มิ.ย. 2533 – มิ.ย. 2534  ปที่ 20 

 รศ. ทพ. ดร.วสันต ตันติวิภาวิน (ถึงแกกรรม)  มิ.ย. 2534 – มิ.ย. 2535  ปที่ 21 

 รศ. ดร.สมพงษ ชูมาก (ถึงแกกรรม)  มิ.ย. 2535 – มิ.ย. 2536  ปที่ 22 

 รศ. ดร.พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย มิ.ย. 2536 – มิ.ย. 2537  ปที่ 23 

 รศ. ทญ.โสภี ชาติสุทธิพันธ มิ.ย. 2537 – มิ.ย. 2538  ปที่ 24 

 ผศ. จํารูญ ณ ระนอง มิ.ย. 2538 – ก.พ. 2539  ปที่ 25 
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 ผศ. ดร.พรชัย พัชรินทรตนะกุล ก.พ. 2539 – มิ.ย. 2539  ปที่ 25 

 ผศ. ดร.พรชัย พัชรินทรตนะกุล มิ.ย. 2539 – มิ.ย. 2540  ปที่ 26 

 รศ. ประณต นันทิยะกุล มิ.ย. 2540 – มิ.ย. 2541  ปที่ 27 

 ศ. ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน มิ.ย. 2541 – มิ.ย. 2542  ปที่ 28 

 ศ. ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน มิ.ย. 2542 – พ.ย. 2542  ปที่ 29 

 ผศ. ชูชีพ ฉิมวงษ พ.ย. 2542 – มิ.ย. 2543  ปที่ 29 

 รศ. ทพ.ภาณุพงศ วงศไทย (ถึงแกกรรม) มิ.ย. 2543 – มิ.ย. 2544 ปที่ 30 

 รศ. ทพ.สุนทร ระพิสุวรรณ มิ.ย. 2544 – มิ.ย. 2545  ปที่ 31 
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 รศ. ทพ.สุนทร ระพิสุวรรณ มิ.ย. 2545 - มิ.ย. 2546ป  ที่ 32 

 รศ. ทพ.สุนทราพงศ ระพีสุวรรณ มิ.ย. 2546 – พ.ย. 2546  ปที่ 33 

 ผศ. ดร.พรชัย พัชรินทรตนะกุล พ.ย. 2546 – ก.พ. 2547  ปที่ 33 

 รศ. ดร.สุนันท พงษสามารถ มี.ค. 2547 – มิ.ย. 2547  ปที่ 33 

 รศ. ดร.อรพินท พานทอง มิ.ย. 2547 – มิ.ย. 2548  ปที่ 34 

 รศ. ดร.อรพินท พานทอง มิ.ย. 2548 – มิ.ย. 2549  ปที่ 35 

 ผศ. ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน มิ.ย. 2549 – มิ.ย. 2550  ปที่ 36 

 รศ. ดร.พอพันธ วัชจิตพันธ มิ.ย. 2550 – มิ.ย. 2551  ปที่ 37 
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 รศ. ดร.พอพันธ วัชจิตพันธ (รักษาการ) มิ.ย. 2551 – ก.พ. 2552  ปที่ 38 

 รศ. ดร.ธีระพร อุวรรณโณ ก.พ. 2552 – ก.ย. 2552  ปที่ 39 

 รศ. ดร.สาธิต วงศประทีป ต.ค. 2552 – ก.พ. 2553  ปที่ 39 

 ผศ. ภญ.วงแข หงษวิศิษฐกุล ก.พ. 2553 – ก.พ. 2554  ปที่ 40 
 

๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖ 
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29.  ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย 
      รศ.ดร.พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย 

 
(จาก “คูมือสภาคณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” จัดทําโดยชมรมสมาชิกสภาคณาจารย พฤษภาคม 2550) 
 

ป พ.ศ. 2545 อดีตประธานสภาคณาจารย เลขาธิการ และสมาชิกสภาคณาจารย 
กลุมหนึ่ง ไดดําริวา สภาคณาจารยไดเกิดขึ้นและพัฒนาเติบใหญ ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนาน
กวา 30 ป (พ.ศ. 2514) จึงสมควรที่จะรวมกลุมอดีตสมาชิกและสมาชิกปจจุบันเปน ชมรมสมาชิก
สภาคณาจารย (ชสจ.) โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี  
  1. เพ่ือรวมขุมปญญาในอดีตและปจจุบันของมหาวิทยาลัย ในการใหคําปรึกษา และจัด
กิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงานของสภาคณาจารยใหแข็งแกรง รวมทั้งจัดกิจกรรม
สนับสนุนกิจการของสภาคณาจารยอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย และสังคม
โดยรวม 
  2. สงเสริมใหอดีตสมาชกิและสมาชกิสภาคณาจารยปจจุบันไดทาํความรูจักคุนเคย 
และรูรักสามัคคีโดยใหชมรมเปนแหลงที่พบปะสังสรรคได 
  3.  แลกเปลี่ยนความรูในหมูอดีตสมาชิก สมาชิกปจจุบัน และผูทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชา
ตางๆ 
  เม่ือมีการรวมตวักันไดในสมัยที่ รองศาสตราจารย ทันตแพทยสุนทร ระพิสุวรรณ เปน
ประธานสภาคณาจารย ก็ไดจัดใหมีการจัดทําขอบังคับชมรมสมาชิกสภาคณาจารย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545 และจัดใหมีการเลือกตั้งประธานชมรม และกรรมการกลางอีก 7 คน จากท่ี
ประชุมใหญ ประธานชมรมคนแรก คือ ศาสตราจารย ดร.ประสม  สถาปตานนท เม่ือทานลวงลับ
ไปกอนหมดวาระ ที่ประชุมก็ไดเลือกประธานชมรมคนปจจุบัน คือ รองศาสตราจารย ประณต  
นันทิยะกุล และกรรมการกลาง 7 คนใหม พรอมทั้งกรรมการที่ประธานสามารถแตงตัง้เองได 5 คน มี
ประธานสภาคณาจารยปจจุบัน เปนรองประธานชมรม และมีเลขาธิการสภาคณาจารย เปน
เลขานุการโดยตําแหนง 
  ชมรมสมาชิกสภาคณาจารยไดจัดกิจกรรมหารายไดโดยการจัดดนตรีการกุศล 1 ครั้ง  
เพ่ือจัดหาทนุใหกับกิจกรรมวิชาการและกจิกรรมที่เปนประโยชนของสภาคณาจารยและ
มหาวิทยาลัย เชน เครื่องคอมพิวเตอรใหโครงการ Art for All  จัดทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการ
ของสภาคณาจารย และจัดหาอุปกรณใหสภาคณาจารยไดใชในกิจการของสภาคณาจารย 
  สมาชกิชมรมฯ ซึ่งไดแก อดีตสมาชิกและสมาชิกปจจุบัน มีหนาที่รวมกันคือสรางความ
สามัคค ีและถายทอดประสบการณ ความรูความสามารถใหกนัและกนั เพ่ือจุดมุงหมายเดียวกัน คือ 
การพัฒนาสรางสรรคประโยชนตอมหาวทิยาลยัโดยรวม 
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30.  ขอบังคับชมรมสมาชิกสภาคณาจารย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2545 
 
ขอ 1 ชื่อขอบังคับ 
 ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับชมรมสมาชิกสภาคณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2545” 
 
ขอ 2  วันใชบงัคับ 
 ใหมีผลใชบังคบัตั้งแตวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2545 เปนตนไป 
 
ขอ 3 นิยาม 
 ในขอบังคับน้ี 
  “ชมรม”  หมายความวา ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  “กรรมการ” หมายความวา กรรมการชมรมสมาชิกสภาคณาจารย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
  “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการชมรมสมาชิกสภาคณาจารย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
  “สภาคณาจารย” หมายความวา สภาคณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
 
ขอ 4 ชื่อชมรม 
 ชมรมนี้ให เรียกวา “ชมรมสมาชิกสภาคณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” ใชอักษรยอ
ภาษาไทยวา “ชสจ” และเรียกเปนภาษาอังกฤษวา “Chulalongkorn University Faculty Senate 
Member Club” ใชอักษรยอภาษาอังกฤษวา “CUFSMC” 
 
ขอ 5  วัตถุประสงค 
 วัตถุประสงคของชมรม คือ 
  1.  เพ่ือรวมขุมปญญาในอดีตและปจจุบันของมหาวิทยาลัยในการใหคําปรึกษา และจัด
กิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงานของสภาคณาจารยใหแข็งแกรง  รวมทั้งกิจกรรมอันจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม 
  2.  สงเสริมใหอดีตสมาชิกและสมาชิกสภาคณาจารยปจจุบัน ไดทําความรูจักคุนเคย 
และรูรักสามัคคี โดยใหชมรมเปนแหลงที่พบปะสังสรรค 
  3.  แลกเปลี่ยนความรู ในหมูอดีตสมาชิก สมาชิกสภาคณาจารยปจจุบัน และ
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาตางๆ 
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ขอ 6  เครื่องหมายชมรม 
 เครื่องหมายชมรมเปนรูปสัญลักษณพระเก้ียวของสภาคณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ดานลางมีขอความวา “ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” 
 
 
ขอ 7 ที่ตั้งชมรม 
 ชมรมนี้ตั้งอยูที่สํานักงานสภาคณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาคารจุลจักรพงษ ชั้นลาง 
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  
 

หมวดที่ 2 
สมาชิก 

 
ขอ 8  ประเภทของสมาชิก 
 สมาชิกของชมรม มี 3 ประเภท คือ 

8.1 สมาชิกกิตติมศักด์ิ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูมีอุปการะคุณแกชมรมฯ และผูบริหาร
มหาวิทยาลัย 

8.2 สมาชิกสามัญ มี 2 ประเภท ดังตอไปน้ี 
 8.2.1  เคยเปนสมาชิกสภาคณาจารยจุฬาลงกรณ 
  มหาวิทยาลัย 
 8.2.2  สมาชิกสภาคณาจารยปจจุบัน 
8.3 สมาชิกสมทบ ไดแก ผูสมัครเปนสมาชิกในประเภทตอไปน้ี 
 8.3.1  เปนอาจารยประจํามหาวิทยาลัย 
 8.3.2  เปนอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัย 

 
ขอ 9  การเปนสมาชิก 

9.1 สมาชิกกิตติมศักด์ิ เปนโดยคณะกรรมการชมรมพิจารณา 
  เชิญเปนสมาชิก 

9.2 สมาชิกสามัญ คือ อดีตสมาชิกสภาคณาจารย และ สมาชิกสภาคณาจารยปจจุบัน 
เปนสมาชิกโดยอัตโนมัติ 

9.3 สมาชิกสมทบ คือ คณาจารยทั่วไปสามารถเปนสมาชิกได โดยย่ืนใบสมัครตาม
ระเบียบ โดยมีคณะกรรมการของชมรมสมาชิกสภาคณาจารยเปนผูพิจารณาอนมัุต ิ

 
ขอ 10 คาบํารุง 
 ไมมี 
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ขอ 11 สิทธิของสมาชิก 
 สิทธิของสมาชิก มีดังน้ี 

11.1 ประดับเครื่องหมายของชมรม 
11.2 เขารวมประชมุ ฟงการบรรยาย หรือรวมกิจกรรมอ่ืน ของชมรม 
11.3 ใชที่ทําการของชมรมเปนที่ประชุม สังสรรค รับประทานอาหาร และแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น 
 
ขอ 12  การขาดสมาชิกภาพ 
 สมาชิกภาพยอมสิ้นสุดเม่ือสมาชิกผูน้ันถงึแกกรรม หรือลาออก 
 

หมวด 3 
การบริหารชมรม 

 
ขอ 13 การประชุมของชมรม 
 มี 3 ประเภท คือ 

13.1 การประชุมประจําเดือน (สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ) 
13.2 การประชุมประจําป (สมาชิกสามัญไมนอยกวา 10 คน) 
13.3 การประชุมใหญประจําป (สมาชิกสามัญไมนอยกวา 25 คน) 

 
ขอ 14 องคประกอบของคณะกรรมการชมรม 
 การบริหารงานของชมรม ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการชมรม  ซ่ึงมีจํานวนไมเกิน 15 คน 
ตามตําแหนงตอไปน้ี 

14.1 ประธานชมรมจํานวน 1 คน มาจากการเลอืกตั้ง 
14.2 รองประธานชมรม (ประธานสภาคณาจารยโดยตาํแหนง) 
14.3 เลขานกุาร (เลขาธิการสภาคณาจารยโดยตาํแหนง) 
14.4 เหรัญญิก (จากการแตงตั้ง โดยประธานชมรม) 
14.5 กรรมการกลาง 7 คน  ซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง 
14.6 นายทะเบยีน (จากการเลือกตั้ง โดยประธานชมรม) 
14.7 กรรมการจากการแตงตั้งโดยประธานชมรม ไมเกิน 
  3 คน 

ขอ 15 การไดมาของประธานชมรม และ กรรมการ 
  15.1  สมาชิกชมรมเปนผูเลือกประธานชมรม  ผูที่มีคะแนนมากที่สุดใหถือวาผูน้ันไดรับ
เลือกเปนประธานชมรม และโดยกําหนดใหเลือกประธานชมรมในวันประชุมใหญประจําป และตองมี
สมาชิกสามัญมาประชุมไมนอยกวา 25 คน จึงถือเปนองคประชุมได  ประธานมีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ 2 ป 
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  15.2  สมาชิกชมรมเปนผูเลือกกรรมการกลางอีก 7 คน โดยกําหนดใหเลือกในคราว
เดียวกับการเลือกประธานฯ โดยมีวาระไมเกิน 2 ป เชนเดียวกับประธานฯ 
  15.3  ประธานชมรมสามารถแตงตั้งสมาชิกชมรมที่เหมาะสมเปนเหรัญญิก นาย
ทะเบียนและกรรมการอีกจํานวนไมเกิน 3 คน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
 
ขอ 16  อํานาจหนาที่ของประธานชมรม 

16.1 รับผิดชอบบริหารกิจการของชมรมใหเปนไปตาม 
 วัตถุประสงคของชมรม 
16.2 เปนผูแทนของชมรมในการติดตอประสานงานกับสภาคณาจารยจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย และหนวยงานนอกมหาวิทยาลัย 
16.3 เปนประธานในการประชุมของคณะกรรมการ และในการประชุมประจําป 
16.4  แตงตั้ง และมอบหมายงานแกกรรมการ 
16.5  รวมมือกับองคการหรือหนวยงานที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกับชมรมฯ 
16.6  จัดกิจกรรมหรือจัดหาแหลงสนับสนุนชมรมฯ และสภาคณาจารย อํานวยการ

เพ่ือจัดกิจกรรมในการจัดหารายได 
 
ขอ 17 อํานาจหนาที่ของกรรมการ 
 รับผิดชอบบริหารกิจการของชมรมใหเปนไปตามวตัถุประสงคของชมรมรวมกับประธาน
ชมรม 
 

หมวดที่ 4 
การเงินของชมรม 

 
ขอ 18 รายไดของชมรม 
 ชมรมอาจมีรายได เพ่ือดําเนินการของชมรมดังน้ี 

18.1 เงินบริจาคจากสมาชิก 
18.2 เงินจากการจัดกิจกรรมของชมรม 
18.3 เงินบริจาคอ่ืนๆ 

 
ขอ 19 การดูแลรักษาเงิน 
 เหรัญญิกมีหนาที่ดูแลรักษาเงินของชมรม  โดยนําไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย หรือที่
สหกรณออมทรัพย จุฬาฯ  โดยมีสมุดบัญชีและมีหลักฐานการรับ จาย และการเก็บรักษาเงินไวโดย
ครบถวน และรายงานการเงินของชมรมตอคณะกรรมการ 
 
ขอ 20  การจายเงิน 
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 ประธานชมรมมีอํานาจสั่งจายเงินดวยตนเองไดคร้ังละไมเกิน 5,000 บาท  หากเกินกวา
กําหนดใหคณะกรรมการเปนผูอนุมัติการสั่งจาย โดยประธานชมรมหรือรองประธานชมรมที่ไดรับ
มอบหมายจากประธานชมรมและเหรัญญิกเปนผูมีอํานาจลงนามรวมกันในการจายเช็คของชมรม 
 

หมวดที่ 5 
การแกไขขอบังคับของชมรม 

 
 ขอบังคับของชมรม อาจเปลี่ยนแปลงแกไขไดตามความเห็นของที่ประชุมใหญประจําป 
 
 

....................................... 
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สภาคณาจารยเยี่ยมคารวะนายาสภามหาวิทยาลัย 20 มกราคม 2553 
 

 
 

สภาคณาจารยเยี่ยมคารวะนายกสภามหาวิทยาลัย 19 สิงหาคม 2552 



xxiii 

 
 

รายนามประธานชมรมสมาชิกสภาคณาจารยตั้งแตป 2545 ถึง
ปจจุบัน 

 

 ศ. ดร.ประสม สถาปตานนท (ถึงแกกรรม) มี.ค.2546 – มี.ค.2548 ปที่ 1 – 2 
 

 ศ. ดร.ประสม สถาปตานนท (ถึงแกกรรม) มี.ค.2548 – ธ.ค.2548 ปที่ 3 
 

 ผศ. ประณต นันทิยะกุล  ธ.ค. 2548 – มี.ค. 2550  ปที่ 3 - 4 
 

 ผศ. ประณต นันทิยะกุล  มี.ค. 2550 – มี.ค. 2552  ปที่ 5 – 6 
 

 รศ. ดร.พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย  มี.ค. 2552 – มี.ค. 2554  ปที่ 7 – 8 



xxiv 

 

 
 

คณะกรรมการชมรมสมาชกิสภาคณาจารยชุดปจจุบัน 
(ป 2552-2554) 

 

  



xxv 

 
 
 

คณะกรรมการจัดทํา “ขุมความคิด 3: อดีตถึงปจจุบัน” 
 

1. รศ.ประณต  นันทิยะกุล   ที่ปรึกษา 
2. รศ.ดร.พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย   ที่ปรึกษา 
3. ผศ.ภญ.วงแข  หงสวิศิษฐกุล (ชีวธาดาวิรุทน) ที่ปรึกษา 
4. ผศ.ดร.พรชัย  พัชรินทรตนะกุล   ประธาน 
5. รศ.ดร.อรพินท พานทอง   รองประธาน 
6. อ.ภาวรรณ  หมอกยา   กรรมการ 
7. รศ.ดร.สุนันท  พงษสามารถ   กรรมการ 
8. รศ.ปาริชาต  ภูสวาง    กรมการ 
9. รศ.พชรวรรณ  จันทรางศุ   กรรมการ 
10. รศ.สพ.ญ.ดร.อนงค บิณฑวิหค   กรรมการและเลขานุการ 
11. รศ.ดร.นพภาพร พานิช    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
12. นางสุนทรี  ทองประเสริฐ   ผูชวยเลขานุการ 
 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 



 
   (ภาพถายโดย ผศ.ดร.พรชัย พัชรินทรตนะกุล) 

 

ตึกจักรพงษ 
 

สถานที่ตัง้ 
หอประวัตจิุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 


	Binder 1
	3.1 ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.pdf
	2
	3
	4
	5. อธิการบดีสนทนากับสภาคณาจารย์ ศ.ดร

	Binder2.pdf
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30




