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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
แรก เมื่อปพุทธศักราช 2471 
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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 
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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
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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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ประธานสภาคณาจารย มีหนาที่สงเสริมบทบาทของคณาจารย 

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

 

สภาคณาจารยมีอํานาจหนาที่ 
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ตาม 
 จรรยาบรรณดังกลาว 
(3) ประมวลและประเมินความกาวหนาทางวิชาการ และจัดทําขอเสนอแนะเก่ียวกับการ
พัฒนา 
 ทางวิชาการเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป 
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 ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะปฏิบัติหนาที่ตามความเห็นของ
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1. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรคร้ังแรกแหงกรุงสยาม 
ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 25 ตุลาคม 2473* 

 
สวสัด์ิ  จงกล**  

 
" ดวยวันที่ 25 ตุลาคมศกนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

จะเสด็จพระราชดําเนินพระราชทานปริญญาแกบัณฑิตของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การพระราชทานปริญญาบัตรคร้ังนี้         
เปนคร้ังแรกอันพึงบังเกิดข้ึนในประเทศสยาม สํานักทานเปน
สํานักศึกษาแหงหนึ่ง ถาทานสนใจในเร่ืองนี้จะแตผูแทนไปประชุม    
ในการนี้แลว มหาวิทยาลัยยินดีตอนรับ และขอเชิญไป ณ ตึก
มหาวิทยาลัยดานถนนสนามมา เวลา 16.30 นาฬิกา... "  
 

จดหมายเชิญฉบับนี้มหาวิทยาลัยสงไปยังหนวยงาน 11 แหงมีอาทิ สยามโซไซเอตี, อัลลิยะ
อังซ ฟรังเซส, โซซิเอตา อันเตลิเฆียรี, กรมยุทธศึกษาทหารบก, กรมยุทธศึกษาทหารเรือ, สภากาชาด
สยาม, วชิรพยาบาล, มหามงกุฎราชวิทยาลัย, ราชบัณฑิตยสภา, กรมรางกฎหมาย และโรงเรียน
กฎหมาย ผูที่ไดรับเชิญคร้ังนั้นมีหลายกลุม ไดแก พระบรมวงศานุวงศ เสนาบดี และขาราชการชั้น
ผูใหญของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงทหารเรือ 
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตราธิการ กระทรวงพาณิชและ
คมนาคม กระทรวงวัง กรมราชเลขาธิการ กรมพระคลังขางที่ เอกอัครราชทูตของประเทศที่สงมา
ประจําในประเทศไทย อาจารยพิเศษของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาจารยเกา บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ และผูเกื้อหนุนโรงพยาบาลศิริราช  

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกเวชชบัณฑิตหรือแพทยศาสตรบัณฑิตของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มีข้ันที่หองซ่ึงอยูชั้นบน ดานสนามมา (ตึก 1 คณะอักษรศาสตรในปจจุบัน) ของ
มหาวิทยาลัย  งานพระราชทานปริญญาบัตรคร้ังแรกนั้น เร่ิมจากเมื่อพระบรมวงศานุวงศและผูรับ
เชิญเขารวมพิธีเขาสูหองประชุมแลว พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา
รําไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินเขาสูหองประชุม ทรงเทียนชนวนที่พระพุทธรูปและ
พระบรมฉายาสาทิสลักษณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ตอจากนั้นเสนาบดี
                                                 
* สารสภาคณาจารย ปที่ 19 ฉบับที่ 4 มิถุนายน 2533 
** อาจารยสวัสด์ิ  จงกล หัวหนาฝายวิจัยและเผยแพร หอประวัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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กระทรวงธรรมการ (มหาอํามาตยเอกพระวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร คร้ังนั้นยังไมได
ทรงกรม) ทูลเกลาฯ ถวายฉลองพระองคครุยบัณฑิตพิเศษแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานครุยกิตติมศักด์ิแกขาราชการของมหาวิทยาลัยสองทาน 
คือ บัณฑิตช้ันโท (มหาบัณฑิตในปจจุบัน) ทางวิทยาศาสตรแกพระยาภะรตราชาผูบัญชาการ 
(อธิการบดีในปจจุบัน) และบัณฑิตชั้นเอก (ดุษฎีบัณฑิตในปจจุบัน) แกศาสตราจารย น.พ. A.G.Ellis 
คณบดีคณะแพทยศาสตร (ตอมาเปนอธิการบดีคนแรกของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระหวาง        
พ.ศ. 2478-2478) ตอจากนั้นผูบัญชาการของมหาวิทยาลัยกลาวญัตติกรรม พระบาทสมเด็จ       
พระเจาอยูหัวพระราชทานประกาศนียบัตร (ปริญญาบัตรในปจจุบัน) บัณฑิตใหมกลาวคําปฏิญญา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินสําหรับผูไดคะแนน      
ยอดเยี่ยมตลอดหลักสูตร 4 ป เหรียญทองแดงสําหรับผูไดคะแนนเปนที่ 1 ในแผนกอายุรศาสตร 
แผนกศัลยาศาสตร แผนกสูติศาสตร แผนกพยาธิวิทยา แผนกสรีระวิทยา และแผนกกายวิภาควิทยา 
ทั้งในป พ.ศ. 2471 และ 2472   ทั้งนี้เนื่องจากมีผูสําเร็จการศึกษาใน พ.ศ. 2471 จํานวน 18 คน       
ใน พ.ศ. 2472  จํานวน 16 คน  รวมทั้งส้ินเปนเวชชบัณฑิต (แพทยศาสตรบัณฑิตในปจจุบัน) 34 คน   
ตอจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระบรมราโชวาท ถวายไทยธรรมแดพระสงฆ 
พระสงฆถวายอดิเรก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีเสด็จ
พระราชดําเนินกลับ  

เนื่องจากสาระของงานพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของเมืองไทยมีบางอยางซ่ึงเปน
ตนแบบของงานพระราชทานปริญญาบัตรในปจจุบัน และมีบางอยางที่เปนลักษณะเฉพาะของงาน
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสาระดังกลาวพอเปนสังเขปดังนี้  

เร่ืองที่เปนตนแบบของงานงานพระราชทานปริญญาบัตร ไดแก การประสาทปริญญาบัตร
ใหแกนิสิตผูสําเร็จการศึกษา โดยท่ัวไปมหาวิทยาลัยซึ่งรัฐบาลต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติจัดต้ัง
มหาวิทยาลัยนั้น ในกฎหมายดังกลาวจะกําหนดอํานาจหนาที่ใหมหาวิทยาลัยประสาทปริญญา        
ใหบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาได แตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยถือกําเนิดจากพระบรมราชโองการ           
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวใหต้ัง "สํานักฝกหัดวิชาขาราชการฝายพลเรือน"               
เมื่อ พ.ศ. 2442 (ตอมาไดโปรดเกลาใหเปล่ียนช่ือเปน "โรงเรียนมหาดเล็ก" เมื่อวันที่ 1 เมษายน       
พ.ศ. 2445) ตอมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหประกาศ
พระบรมราชโองการสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กเปนสถาบันอุดมศึกษาและพระราชทานช่ือวา 
"โรงเรียนขาราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว" เมื่อ 1 มกราคม           
พ.ศ. 2453 และไดโปรดเกลาฯ ใหประกาศพระบรมราชโองการประดิษฐานโรงเรียนขาราชการพล
เรือนฯ ข้ึนเปน "จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย" เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2459 จุฬาลงกรณ
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มหาวิทยาลัยเพิ่งมีพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2477 หลังจากที่ได
พระราชทานปริญญาบัตรแลวถึง 4 ป สําหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนั้น มหาวิทยาลัยได  
กราบบังคมทูลอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี        
พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินพระราชทานปริญญาบัตร ตอมาสภากรรมการจัดการ              
(สภามหาวิทยาลัยในปจจุบัน) ไดเสนอใหกระทรวงธรรมการ (คร้ังนั้นจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสังกัด
กรมมหาวิทยาลัย กระทรวงธรรมการ) กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตวาการที่พระบาท 
สมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรนั้น มหาวิทยาลัยขอพระบรม
ราชานุญาตสงวนธรรมเนียมนี้ไว คือถือวาการพระราชทานปริญญาบัตรเปนการหนาที่นั่ง หากเสด็จ
ไมไดก็จะเปนการถวายปฏิญญาตอพระบรมฉายาสาทิสลักษณ และรับพระราชทานปริญญาบัตร
จากผูแทนพระองค เมื่อทรงทราบ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวก็ไดพระราชทานพระบรม 
ราชานุญาตตามที่มหาวิทยาลัยกราบบังคมทูล ดังนั้นจึงเปนธรรมเนียมสืบตอมาจนถึงรัชกาล
ปจจุบัน และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐอ่ืนๆ ก็ดําเนินตามธรรมเนียมนี้  

การกลาวคําปฏิญญาของบัณฑิตหนาพระที่นั่งก็ เปนสวนสําคัญอยางหนึ่งของพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ในคร้ังนั้นคําปฏิญญาของบัณฑิตซึ่งเปนนิสิตคณะแพทยศาสตร สาระ
ของคําปฏิญญาจึงเปนการรักษาจรรยาบรรณของแพทย ตอมามีคําปฏิญญาของพยาบาลซึ่งมี
ลักษณะคลายนิสิตแพทย ในป พ.ศ. 2478 มีผูสําเร็จวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตร
บัณฑิต แตก็ยังไมมีคําปฏิญญารวม จนกระทั่งถึงป พ.ศ. 2479 มีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาดาน
แพทยศาสตร วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและอักษรศาสตร จึงมีคําปฏิญญารวมคณะ มีขอนา
สังเกตวาคําปฏิญญาซ่ึงรางข้ึนนั้นมีใจความส้ันๆ วา " ขาพเจา...(ออกชื่อ) ขอปฏิญญาตอหนาคณะ
ผูสําเร็จราชการแทนพระองคและสภามหาวิทยาลัย ดังตอไปน้ี ขาพเจาจะดํารงตนอยูในทางท่ีชอบ 
จะไมประพฤติผิดศีลธรรม เพื่อนํามาซ่ึงเกียรติคุณแหงวิชาชีพของขาพเจาและเกียรติคุณแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กับทั้งเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และรัฐธรรมนูญ " แตอธิการบดี 
(จอมพลแปลก พิบูลสงคราม) ส่ังการใหใช " ขาพเจา...(ออกชื่อ) ขอกลาวคําปฏิญญาตอหนา         
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ตอหนาคณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค สมเด็จพระเจาอยูหัว และ
ตอหนาคณะมหาวิทยาลัย ซึ่งชุมนุมกันอยู ณ สถานที่นี้วา (1) ขาพเจาจะยอมเสียสละทุกประการ
เพื่อความวัฒนาถาวรของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและรัฐธรรมนูญ (2) ขาพเจาจะปฏิบัติตาม
คําส่ังของผูบังคับบัญชาและเจาหนาที่ของรัฐบาลที่ชอบดวยกฎหมายโดยเครงครัดเสมอ "  

เร่ืองที่มีลักษณะเฉพาะของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยไดทูลเกลาฯ 
ถวายฉลองพระองคครุยบัณฑิตพิเศษในพระฐานะท่ีทรงเปนพระบรมราชูปถัมภกแหงจุฬาลงกรณ
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มหาวิทยาลัย    ทั้งนี้เปนเพราะมหาวิทยาลันนี้ไดรับพระบรมราชูปถัมภจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวเปนปฐมในคํากราบบังคมทูลของเสนาบดีกระทรวงธรรมการมีขอความสําคัญและชัดเจนยิ่งวา  

" โรงเรียนขาราชการพลเรือนฯ นั้น พระบาทสมเด็จ      
พระเจาอยูหัวพระบรมเชษฐาธิบดี ไดทรงดํารงตําแหนงพระบรม
ราชูปถัมภ คร้ันยกโรงเรียนนั้นข้ึนเปนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
แลว ก็ไดทรงดํารงตําแหนงนั้นสืบมา คร้ันเมื่อใตฝาละอองธุลี      
พระบาทไดเสด็จข้ึนเถลิงสิริราชสมบัติแลว ถึงแมจะเปนที่เขาใจ
กันอยูวา ทรงดํารงตําแหนงพระบรมราชูปถัมภสืบสนองพระบรม
เชษฐาธิบดีตอมาก็ดี แตยังหาไดถึงโอกาสที่จะขอพระราชทาน 
พระมหากรุณาใหทรงแสดงพระองคในหนาที่ประการใดไม ใน
บัดนี้เปนโอกาสอันสมควร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยขอ
พระราชทานทูลเกลาฯ ถวายฉลองพระองคครุยในตําแหนง       
พระบรมราชูปถัมภ เพื่อเชิดชูพระเกียรติยศและสวัสดิมงคลแก
คณะมหาวิทยาลัยสืบไปเบ้ืองหนา และขอพระราชทานพระบรม
ราชูปถัมภ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในตําแหนงนั้นเปนปฐม 
โดยพระราชทานประกาศนียบัตรแกบัณฑิตชุดแรกในวาระนี้ " 

  
เร่ืองบัณฑิตพิเศษและพระบรมราชูปถัมภนี้ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดเคยทูลเกลาฯ 

ถวายเข็มบัณฑิตพิเศษของโรงเรียนขาราชการพลเรือนฯ ทางรัฏฐประศาสนบัณฑิต เข็มธรรมศาสตร
บัณฑิต (นิติศาสตรบัณฑิตในปจจุบัน) และเข็มคุรุบัณฑิต (ครุศาสตรบัณฑิตในปจจุบัน) แด
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ในวโรกาสที่เสด็จพระราชดําเนินทรงวางศิลาพระฤกษ     
ของตึกบัญชาการ (ตึก 1 คณะอักษรศาสตรในปจจุบัน) ของโรงเรียน ในคร้ังนั้น พระบาทสมเด็จ        
พระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดํารัสตอบส้ันแตสําคัญยิ่งวา  

" เรามีความขอบใจที่ใหเข็มบัณฑิตทั้ง 3 พแนกแกเรา เรา
มีความยินดีไมรูวาจะตอบอยางไร เราต้ังใจจะอุปถัมภใหกิจการ
ไดเปนไปตามสําเร็จตามความมุงหมายของกรรมการ" 

  
เร่ืองที่สองท่ีเปนลักษณะเฉพาะของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยคือ กถาญัตติกรรม ซึ่ง               

ผูบัญชาการเปนผูกลาวหนาพระที่นั่ง สาระของญัตติกรรมเปนการประกาศวา "นิสสิตซึ่ง
มหาวิทยาลัยนี้ไดรับพระราชทานพระบรมราชโองการใหฝกหัดอบรมบมนิสัยมาจนเปนที่เห็น สมควร
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แลวดวยประการทั้งปวงที่จะไดรับปริญญาเวชชบัณฑิตชั้นตรีเพื่อเปนเกียรติยศพระกรุณาธิคุณอยูชั่ว
กาลนาน " จากนั้นจึงขานช่ือผูจะรับพระราชทานปริญญาบัตร ขอความในตอนทายเปนคําถามวา 
"ถาทานสมาชิกแหงคณะจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งประชุมเฝาทูลละอองธุลีพระบาทอยู ณ 
สถานที่นี้ ไมเห็นสมควรดวยประการใดแลว ก็ขอใหทานผูนั้นคัดคานข้ึนในทามกลางสันนิบาตนี้ แต
ถาเห็นสมควรแลวขอใหทานดํารงดุษณีภาพอยู" ผูบัญชาการถามเชนนี้รวมสามคร้ัง จากนั้นจึง
ประกาศวา "...ขาแตทานสมาชิกแหงคณะจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยผูทรงเกียรติ บัดนี้ดวยอาการ
ดุษณีภาพของทาน สันนิบาตแหงคณะจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดยินยอมพรอมใจกันรับนิสสิตดังที่
ขานนามมาแลวนั้นเขาเปนสมาชิก ควรไดรับพรราชทานปริญญาเวชชบัณฑิตแลว..." การประกาศ
กถาญัตติกรรมเปนสวนหนึ่งของพิธีที่มีความหมายศักด์ิสิทธิ์ที่ประกาศคุณวุฒิและคุณธรรมของนิสิต
ผูจะกลายเปนบัณฑิตตามพิธี เขาใจวาบูรพาจารยของเราจะอนุวัตพิธีนี้จากสวนหนึ่งของการ
อุปสมบทพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ในพิธีอุปสมบทนั้นคณะสงฆกลาวกถาญัตติกรรมเปนภาษา
บาลี ดังที่เปนที่รูกันทั่วไปวา "สวดญัตติ" ซึ่งออกเสียงกันวา "สวดยัด" สาระของญัตติกรรมของการ
อุปสมบทตรงกันที่ พระสงฆทานจะถามคณะสงฆและผูอยูในพิธีวา นาคผูอุปสมบทมีคุณสมบัติ
ครบถวนแลว หากผูใดคัดคานก็ใหกลาวคําคัดคาน ถาไมมีก็ถือเปนอันวาคณะสงฆและผูอยูในพิธี
ยอมรับใหนาคผูนั้นอุปสมบทได พิธีนี้เทาที่คนควาจากเอกสารซ่ึงมีอยูนั้นไดมีการปฏิบัติมาจนถึง 
พ.ศ. 2484 สวนจะเลิกไปเมื่อใดนั้นยังไมพบจากเอกสารเทาที่มีอยูขณะนี้  

ลักษณะเฉพาะของการพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอีกสองเร่ือง
คือ การใหปริญญาบัตร หรืออนุมัติการรับปริญญา แมวานักกฎหมายและผูทรงคุณวุฒิทั้งคนไทย
และชาวตางประเทศ ซึ่งเปนที่ปรึกษาดานกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมในคร้ังนั้นเห็นพองกันวา ใน
ป พ.ศ. 2473 ซึ่งยังไมมีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แตพระบรมราชโองการก็
เปนกฎหมายอยูแลว จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจึงทรงสิทธิ์และอํานาจซ่ึงชอบธรรม ที่จะประสาท
ปริญญาแกนิสิตผูสําเร็จการศึกษา แตกรรมการสภาจัดการฯ ในคร้ังนั้นก็พรอมใจกันกราบบังคมทูล
ขอพระบรมราชานุญาตพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ใหมหาวิทยาลัยประสาทปริญญาได 
จึงเทากับวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใหปริญญาแกนิสิตผูสําเร็จการศึกษาโดยพระบรมราชานุญาต 
อีกเร่ืองหนึ่งคือ เส้ือคลุมวิทยฐานะ (academic gown) สภากรรมการจัดการฯ และสภาที่ปรึกษา
ของสภากรรมการจัดการฯ เห็นพองกันวา ควรกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตใชครุย ซึ่งเปน
เส้ือคลุมที่เปนเคร่ืองแบบเต็มยศซ่ึงใชเฉพาะในพระราชพิธี ทั้งนี้เพื่อเปนเกียรติแกบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยแหงแรกของไทย ในคร้ังนั้นไดมีการพิจารณากันอยางรอบคอบวาแบบของครุย          
วิทยฐานะควรมีลักษณะอยางไร ในที่สุดก็เลือกไว 5 แบบแลวนําข้ึนทูลเกลาฯ ขอพระบรมราช
วินิจฉัยวา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยควรใชครุยวิทยฐานะแบบใด พระบาทสมเด็จพระปกเกลา
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เจาอยูหัวไดทรงส่ังการใหนําเขาสูการพิจารณาของที่ประชุมเสนาบดีสภา และไดพระราชทาน        
พระบรมราชวินิจฉัยใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใชครุยวิทยฐานะดังที่เปนอยูในปจจุบัน  

หวังวาขอมูลเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาคร้ังแรกในกรุงสยาม จะเปนประโยชนแกทาน
ผูสนใจ หากมีขอมูลและ / หรือขอคิดเห็นประการใด กรุณาแจงใหทางหอประวัติจุฬาฯ ทราบดวยจัก
ขอบคุณยิ่ง  
 

   
 

 
 

ชมรมสมาชิกสภาคณาจารยเล้ียงแสดงความยินดีกับสมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับการเลือกต้ัง 20 มิถุนายน 2549 
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2. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 21 พฤษภาคม 2493* 
 

สวสัด์ิ  จงกล** 
 

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 153/2493 เมื่อวันเสารที่ 13 พฤษภาคม 2493 ณ 
หองประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร เร่ิมประชุมเวลา 9.50 น. มีจอมพล ป. พิบูลสงคราม อธิการบดี
ในฐานะอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเปนประธานในที่ประชุม ศาสตราจารย ม.ร.ว.สลับ ลดาวัลย 
เปนกรรมการและเลขานุการ เร่ืองที่ประชุมซึ่งสําคัญยิ่งมี 2 เร่ืองคือ เร่ืองแรกคณบดีหาคณะ ไดแก 
วิศวกรรมศาสตร อักษรศาสตรและครุศาสตร วิทยาศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร พาณิชยศาสตร
และการบัญชี เสนอช่ือนิสิตผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรคณะตางๆ ในระดับปริญญาตรีและ
อนุปริญญา เพื่อขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เร่ืองที่สําคัญยิ่งคือ การทูลเกลาฯ ถวายปริญญา
กิตติมศักด์ิแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งที่ประชุมอนุมัติใหทูลเกลาฯ ถวายปริญญา
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  

กําหนดการของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปนั้นมีวา ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 
2493 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จเขาสูหอประชุม ทรงจุดเทียนชนวนที่แทนบูชา นายกสภามหาวิทยาลัยถวายรายงานเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย และทูลเกลาฯ ถวายปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิแดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร 
บัณฑิตใหมกลาวคําปฏิญญา พระราชทานรางวัล พระราชทานพระบรมราโชวาท ถวายเคร่ืองไทย
ธรรมแดพระสงฆ แลวเสด็จพระราชดําเนินกลับ  

ขออัญเชิญพระปฐมบรมราโชวาทสวนหนึ่งที่พระราชทานแกสมาชิกแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยในปนั้น ดังนี้ 

“.. .สําหรับผู สําเร็จการศึกษาที่ ได รับปริญญาและ
อนุปริญญาในวันนี้  ขาพเจาขอแสดงความยินดีดวย เพราะการ
บรรลุถึงผลข้ันสุดทายของการศึกษาเชนที่ไดปฏิบัติมานั้นเปนส่ิง

                                                 
* สารสภาคณาจารย ปที่ 19 ฉบับที่ 4 มิถุนายน 2533 
** อาจารยสวัสด์ิ  จงกล หัวหนาฝายวิจัยและเผยแพร หอประวัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ที่ทําไดยากและนาสรรเสริญ แตขอใหนึกอยูเสมอวา เมื่อทาน
สําเร็จการศึกษาออกไปแลว  ยังมีคนเปนจํานวนมากที่เอาใจใส
เฝาดูการกระทําของทานอยูตอไป  ใครทําดีก็ไดรับคําชมเชย
และสรรเสริญ ใครทําไมดีเขาก็จะพากันติ และพลอยติชมถึง
สถานศึกษาของทานดวย   ชื่อมหาวิทยาลัยของทานคือ 
“จุฬาลงกรณ” จะติดตัวทานไปดวยเสมอไมวาจะประพฤติดีหรือ
ประพฤติชั่ว  ฉะนั้น ทุก ๆ คร้ังที่ทานจะกระทําการส่ิงใดลงไปจง
คิดแลวคิดอีก  ทบทวนดูทั้งทางไดทางเสียใหแนชัดเสียกอน  
“จุฬาลงกรณ” หาไดเปนแตเพียงช่ือของมหาวิทยาลัยนี้เทานั้น
ไม  ยังเปนนามของผูพระราชทานกําเนิดของสถานที่แหงนี้ดวย  
ฉะนั้น จึงเปนการจําเปนอยางยิ่งที่ทานจะตองปฏิบัติตนให
เหมาะสมกับเปนผูที่ไดรับการอบรมส่ังสอนไปจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยนี้เทานั้นไม ยังเปนพระนามของพระผูพระราชทาน
กําเนิดของสถานศึกษาแหงนี้ดวย ฉะนั้นจึงเปนการจําเปนอยาง
ยิ่งที่ทานจะตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับเปนผูที่ไดรับการ
อบรมส่ังสอนไปจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแหงนี้...” 

 
ในงานพระราชทานปริญญาบัตรคร้ังนั้นมีขอมูลและผลสืบเนื่องนาสนใจที่ควรนําเสนอ ณ 

ที่นี้หลายประการ  ประการแรก มีจุฬาฯ บัณฑิตรุนนี้อยางนอย 4 ทาน มีโอกาสสนองพระมหา
กรุณาธิคุณตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดแก   
ดร.เชาวน ณ ศีลวัฒน เปนองคมนตรี,  ทานผูหญิงมนัสนิตย วนิกกุล เปนราชเลขานุการในพระองค
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ,   คุณวิลาวัลย วีรานุวัตต และคุณประมุท บูรณศิริ ทํางาน
สนองพระมหากรุณาธิคุณ  อาจจะมีทานอ่ืนอีกก็ไดแตผูเขียนไมทราบจึงตองขออภัยไว ณ ที่นี้ 
ประการที่สอง มีผูที่สรางช่ือเสียงและทําคุณประโยชนแกประเทศชาติบานเมืองอยางมาก เชน
ทางดานวิศวกรรมมี คุณพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา,  ดร.จิตติ  วัชรสินธุ,  ศาสตราจารย ดร.นิวัตต  
ดารานันท,  คุณประชา  ตันศิริ,  คุณประวิทย  รุยาพร,  คุณเสรี  สืบสงวน,  คุณกระจก  ศุภกิจวิเลขการ,             
คุณอาทร  ปทุมสูตร,  คุณเชิด  วิริยะพานิช   ทางดานวิทยาศาสตรมี ดร.เฉลียว  สุรสิทธิ์,  คุณชายไหว 
แสงรุจิ   ทางดานสถาปตยกรรมศาสตรมี พล.ร.ต.ประเทือง  คงฤทธิ์   ทางดานพาณิชยศาสตรและ
การบัญชีมี คุณอาทร  ติดติรานนท,  คุณเฉลียว  สุวรรณกิตติ,  ศาสตราจารยเถาวัลย  นันทาภิวัฒน 
ทางดานอักษรศาสตรมี คุณหญิงวิรัตน  ชมะนันทน,  ศาสตราจารยคุณหญิงเกื้อกูล สวัสดิ-ชูโต 
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(เสถียรไทย ในปจจุบัน) เปนตน  เชื่อวาคงจะมีทานอ่ืนทําคุณประโยชนแกบานเมืองอีกมากเชนกัน 
ประการที่สาม มีสามทานเคยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีคือ คุณประกายเพ็ชร  อินทุโสภณ,  คุณปรีดา 
พัฒนาถาบุตร และคุณประยูร  จินดาศิลป  

ขอมูลซึ่งนาสนใจสําหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรคร้ังนั้นคือ บัณฑิตผูไดรับพระราชทาน
ปริญญาบัตรจากพระหัตถพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนคนแรกคือ คุณประกายเพ็ชร  อินทุโสภณ 
วศบ.เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  คนสุดทายคือ คุณอเนก ณ สงขลา เขารับพระราชทานอนุปริญญา
บัตรการบัญชี  และอาจจะเปนการบังเอิญหรือไมก็ไมทราบที่มีนิสิตผูหนึ่งไดรับพระราชทานรางวัล
เหรียญทองแดง สาขาวิชาชีววิทยาจากพระหัตถของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และตอมา       
ไดมีโอกาสทํางานใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมากผูหนึ่ง นิสิตผูนั้นกําลังเรียนช้ันปที่สอง คณะ
วิทยาศาสตร ชื่อจรัส  สุวรรณเวลา  

ที่สําคัญยิ่งสําหรับบัณฑิตรุนนี้ก็คือ ในชวง 4 ปที่ศึกษาอยูในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
นิสิตรุนนี้ไดมีโอกาสดีที่สุดในชีวิต และยากที่นิสิตรุนอ่ืนจะมีโอกาสเชนนั้นก็คือ การมีสวนรวม
ถวายความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยถึง 4 คร้ัง คร้ังแรกเปนการเขาถวายบังคม      
พระบรมศพ และการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงศพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล  งานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงศพพระบาท สมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว   และงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493  ทั้งหมดนี้นิสิต
จํานวนหนึ่งไดเขารวมพระราชพิธีในขบวนอิสริยยศในหนาที่มหาดเล็กหลวงและตํารวจหลวง ผูที่มี
โอกาสดีเชนนั้นตางเต็มใจอยางยิ่ง แมวาทานอธิการบดี (ม.จ.รัชฎาภิเษก โสณกุล) จะทรงทราบ 
และตอมาไดรับส่ังใหนิสิตทราบอยางกะทันหัน โดยเฉพาะงานขบวนแหพระบรมอัฐิพระบาท 
สมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวนั้นเปนเวลาจวนจะสอบอยูแลว แตมีนิสิตจํานวนมากสมัครเขารวม
ในพระราชพิธี  

พระปฐมบรมราโชวาทที่พระราชทานในงานพระราชทานปริญญาครั้งแรกในรัชสมัยของ
พระองคทาน (17 วันหลังพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493) ที่อัญเชิญ
มาไวในตอนตนนี้สะทอนพระราชปณิธานและน้ําพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอยาง
ชัดเจน  เพราะมิไดพระราชทานสาระของพระบรมราโชวาทในเร่ืองนี้เพียงคร้ังเดียว  จึงขออัญเชิญ
พระบรมราโชวาทในวาระตาง ๆ ที่พระราชทานแกชาวจุฬาฯ มาเปนอุทาหรณเพิ่มเติมดังนี้ 
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“...ในวงสังคมนั้นเลา ทานจะตองรักษามารยาทอันดี
งามสําหรับสุภาพชน รูจักสัมมนาคารวะ ไมแข็งกระดาง มีความ
ออนโยนแตไมออนแอ พรอมจะเสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อ
สวนรวม วางตนใหดี เพื่อเปนแบบอยางใหสมเกียรติที่เปนบัณฑิต 
และพยายามบําเพ็ญกรณียกิจเพื่อเปนกําลังแกบานเมือง เปนทาง
สงเสริมเกียรติคุณของตนเองและของสถานศึกษาอันมีเกียรติ
ของทาน คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสืบไปดวย...” 

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก 
นิสิตจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2496) 

 
“...คนมีวาจาสัตยเปนที่นับถือของคนทั้งหลายฉันใด 

คนที่ไมผิดนัดและตรงตอเวลายอมเปนที่นับถือของคนทั้งหลาย
ฉันนั้น  จงเปนผูตรงตอเวลาเสมอ อยาใหพลาดได 

คําเตือนของขาพเจาขอนี้ปฏิบัติไมยากนัก ถาทาน
ทั้งหลายมีความพยายามและเอาใจใส การไมผิดนัดและเปน       
ผูตรงตอเวลานั้นเปนคุณสมบัติของผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ       
ขอนิสิตทั้งหลายจงจําคําเตือนขอนี้ของขาพเจาไว  ทานทั้งหลาย
เลาเรียนจากมหาวิทยาลัยนี้แลว ทานก็จะไปเปนกําลังของชาติ
บานเมือง ถาทานปฏิบัติตามคําเตือนนี้ไดอยางเครงครัดแลว        
ไมแตตัวทานเทานั้นที่จะประสบความรุงเรือง ชาติบานเมือง      
อันเปนที่รักของเราก็จะมีความเจริญรุงเรืองดวย เมื่อทานเปน      
ผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทานก็ยอมจะไดชื่อเสียง และช่ือเสียงของ
ทานก็จะเก่ียวโยงไปถึงมหาวิทยาลัยอันเปนสถานที่อบรมและ
ใหการศึกษาแกทานดวย ถานิสิตในมหาวิทยาลัยนี้เปนผูประพฤติ
ปฏิบัติชอบ ประกอบดวยคุณธรรมอันเปนที่นานิยมสรรเสริญ
เชนนี้แลว หากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
เจาของพระนามของมหาวิทยาลัยนี้ไดทรงทราบดวยญาณวิถีใด ๆ 
ก็ดี คงจะทรงช่ืนชมยินดีดวย...” 

(พระราชหัตถเลขาพระราชทานแกสาราณียกรอัญเชิญลงใน
หนงัสือ “มหาวิทยาลัย” ฉบับวันที่ 23 ตุลาคม 2496) 
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“...การที่ทานทั้งหลายคิดจัดออกหนังสือ เพื่อเปนการ
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ผูทรงมีอุปการคุณอันยิ่งลนแกมหาวิทยาลัยนี้  เปนกิจ
อันหนึ่งที่ควรสรรเสริญ  ขอผลแหงความรูจักกตัญูรูคุณผูให
อุปการะนี้ จงดลบันดาลใหนิสิตทั้งหลายจงประสบความสําเร็จ
ในการศึกษาและใชความรูที่ไดจากการศึกษานั้นเปนประโยชน
แกชาติบานเมืองสืบไป...” 

(พระราชหัตถเลขาพระราชทานแกสาราณียกรอัญเชิญลง 
ตีพิมพในหนังสือ “มหาวทิยาลัย” ฉบับวนัที่ 23 ตุลาคม 2497) 

 
“...วันนี้เปนวันสําคัญที่สุดสําหรับนิสิตจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย  หากนิสิตทุกคนจะถือเปนโอกาสพิเศษที่จะ
สํารวจตัวเอง วาไดทําตัวเหมาะสมแลวหรือไมที่มีโชคดีไดศึกษา
อยูสถานศึกษาอันมีเกียรติสูง และต้ังใจแนวแนที่จะประพฤติ
ความดีเพื่อชื่อเสียงเกียรติคุณของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแลว 
ก็จะเปนการเหมาะสมอยางยิ่ง  และจะเปนการแสดงความสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระปยมหาราชอยางประเสริฐ
ที่สุด...” 

(พระราชหัตถเลขาพระราชทานแกนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูเขียนยงัคืนไมพบวา พระราชทานในวาระและโอกาสใด     
หากนิสิตเกาหรืออาจารยทานใดทราบ กรุณาแจงใหผูเขียน
ทราบดวยจะไดบันทึกในขอมูลของหอประวัติจุฬาฯ ตอไป) 

 
“...เราตองการอะไร เราตองการความเจริญ ความสงบ 

ความสุขของสวนรวม โดยเฉพาะของมหาวิทยาลัยเปนสวนรวม  
แลวทําไมเราจะตองมาตีหัวกันเพื่อเ ร่ืองหยุมหยิมอยางนี้             
แลวก็ขอเตือนอีกอยางหนึ่งวา ไมใชพวกเราฟดกันเองเทานั้น  
คนอ่ืนเขาก็ชวยฟดดวย ถาคนอ่ืนชวยฟดมันจะยุง แลวทุกคนก็
จะเสีย ไมอยากใหทุกคนเสียดวยเร่ืองหยุมหยิม... พระเกี้ยวเปน
เคร่ืองหมายซึ่งถือวาเปนเคร่ืองหมายของมหาวิทยาลัย การเชิดชู
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พระเกี้ยวเปนการเชิดชูสถาบัน  การเชิดชูสถาบันมีประโยชนในทาง
ที่จะทําใหทุกคนที่เกี่ยวของ ทั้งครู ทั้งลูกศิษย ทั้งผูที่เปนศิษยเกา 
ทั้งผูที่เปนศิษยปจจุบัน ทั้งผูที่ไมเคยเปนศิษย ทั้งผูที่เปนศิษยเลย  
แตวาขอเชิดชูสถาบันนี้วาเปนสถาบันชั้นสูงที่จะชวยใหบานเมือง
เจริญกาวหนาได ทุกคนตองเชิดชูความคิดหรือสถาบัน ธงสีชมพู 
พระเกี้ยว จึงเปนส่ิงสําคัญ และตองชวยเชิดชู...” 

(พระบรมราโชวาทพระราชทานแกนิสิตจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
ในการเสด็จพระราชดําเนนิมาทรงดนตรี ณ หอประชุม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในวนัเสารที่ 20 กันยายน 2512) 

 
พระราชหัตถเลขา และพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแก

ชาวจุฬาฯ ที่อัญเชิญมานี้เปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น  ยังมีพระราชกระแสพระราชดําริ และพระมหา
กรุณาธิคุณที่พระราชทานแกชาวจุฬาฯ ทั้งวัตถุ จิตใจ และสติปญญา ยังมีอีกเหลือคณานับ          
ชั่วชีวิตของแตละชีวิตสําหรับชาวจุฬาฯ แลวคงจะไมมีวันที่ถวายความจงรักภักดีแดพระองคทาน
ไดหมดส้ิน  เราคงจะตองทําหนาที่ของเราตอจุฬาฯ และสถาบันหลักของบานเมืองอยางดีที่สุด
เทาที่แตละคนจะทําได ณ บัดนี้และตลอดไป 
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3. โครงการรถรับ-สงบุคลากรมหาวิทยาลัย∗ 
 

ความเปนมา 
  เมื่อปลายป พ.ศ. ๒๕๑๖  มหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะอนุกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง (คําส่ัง
ที่ ๑๑๖๘/๒๕๒๕)  เพ่ือทําหนาที่จัดโครงการพาหนะรับสงขาราชการจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยโดย
ทดลองจัดเพียง  ๑  สาย  โดยเลือกเสนทางจากแบบสอบถามท่ีมีผูโดยสารหนาแนน  คือ  สาย
ดาวคะนอง – ผานถนนจันทร – จุฬาฯ  เร่ิมทดลองภาคปลายปการศึกษา ๒๕๑๖  เมื่อเสร็จส้ิน
โครงการแลว  หากการประเมินผลเปนที่นาพอใจ  มหาวิทยาลัยจะไดพิจารณาดําเนินการตามความ
เหมาะสมตอไป  หากการประเมินผลลมเหลวก็จะไดเลิกโครงการทันที 
  เมื่อตนป พ.ศ. ๒๕๑๗  เกิดวิกฤติการทางน้ํามันอันเปนเหตุใหเกิดขบวนการประหยัด
พลังงานของชาติ  มีการขอใหเลิกใชรถยนตสวนตัว  จึงทําใหมีขาราชการรองเรียนใหมหาวิทยาลัย
พิจารณาขยายการจัดพาหนะรับสงไปตามสายตาง ๆ บาง  ดังนั้น  เพ่ือใหการจัดสวัสดิการพาหนะ
รับสงขาราชการจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยดําเนินไปตามความเหมาะสมกับภาวะการณในขณะนั้น  
มหาวิทยาลัยจึงใหยกเลิกคําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการดําเนินการทดลองพาหนะรับสงขาราชการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่  ๑๑๖๘/๒๕๒๖  และมีคําส่ังที่  ๘๙/๒๕๑๗  ลงวันที่  ๑๕  มกราคม  
๒๕๑๗  แตงต้ังคณะกรรมการชุดใหม  ใหมีอํานาจหนาที่กวางขวางขึ้นกวาเดิม  เพราะคําส่ังเดิมมี
ขอจํากัดใหจัดทดลองเพียง  ๑  สายเทานั้น 
  โครงการทดลองพาหนะรับสงขาราชการจุฬาฯ สายดาวคะนอง – ถนนจันทร – จุฬาฯ          
เร่ิมทดลองเม่ือวันท่ี  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๑๖ – ๒๙  มีนาคม  ๒๕๑๗  ระยะทางประมาณ  ๑๘  ก.ม.  
ไมคิดคาบริการในการเดินทาง  แตตองเลิกลมไปเพราะมีผูใชบริการนอย  ไมคุมคาใชจายที่
มหาวิทยาลัยตองลงทุนไป 
  จากการสรุปและประเมินผลของคณะกรรมการ  มหาวิทยาลัยมีคาใชจายในการใชรถ
มหาวิทยาลัย (รถอีซูซุ  กท. ร – ๘๓๒๕)  คิดคาใชจาย  ๑  เดือน  ใชรถ  ๒๑  วัน  ดังน้ี  คาน้ํามัน  
๗๙๖.๓๒  บาท  คาคนขับ  ๒๐๐.-บาท  ผูชวยคนขัย  ๑๕๐  บาท  คาสึกหรอ  ๓,๔๐๒  บาท                                
รวม  ๔,๕๘๔.๓๒  บาท  ทั้งน้ี  โดยรถว่ิงวันละ  ๗๒  ก.ม.  ๒๑  วัน  วิ่ง  ๑,๕๑๒  ก.ม.  ใชน้ํามัน  
๕๐๔  ลิตร ๆ ละ  ๑.๕๘  บาท  เฉล่ียคาสึกหรอกิโลเมตรละ  ๒.๒๕  บาท 
 
                                                            
∗ สารสภาคณาจารย  ฉบับท่ี  ๒  ปท่ี  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๒๕ 
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บทบาทของสภาคณาจารย 
  คณะกรรมการกิจการอาจารย  พ.ศ.  ๒๕๒๒ – ๒๕๒๓  ของสภาคณาจารยไดทํา
การสํารวจความคิดเห็นเกี ่ยวกับโครงการสวัสดิการจัดรถรับสงบุคลากรของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  เมื่อเดือนพฤษภาคม  ๒๕๒๓  มีผลสรุปวาสมาชิกสวนใหญสนับสนุนโครงการนี้
เนื่องจากจะเปนประโยชนตอบุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนอยางยิ่ง  โดยเฉพาะขาราชการผูนอย  
และควรเรงดําเนินการเปนการดวน 
  ที่ประชุมสภาคณาจารยในการประชุมคร้ังที่  ๔/๒๕๒๔  เมื่อวันศุกรที่  ๒๐  มีนาคม  
๒๕๒๔  มีมติใหเสนอรายงานการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการการจัดรถรับสง
ใหกับบุคลากรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตอมหาวิทยาลัย 
  สภาคณาจารยมีบันทึกที่  ๘๓/๒๕๒๕  ลงวันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๒๔  ถึงอธิการบดี
เสนอขอมูลในการสํารวจของคณะกรรมการกิจการอาจารยของสภาคณาจารย  เพ่ือประกอบการ
พิจารณาเร่ืองการจัดบริการรถรับ – สงบุคลากรมหาวิทยาลัย 
 

บทบาทของมหาวิทยาลัย 
  เนื่องจากเกิดภาวะวิกฤติเรื่องน้ํามันขาดแคลนและมีราคาสูงในตนป  พ.ศ. ๒๕๒๔  
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพประกาศขึ ้นคาโดยสารรถเมลอ ีก   ๑   เทาตัว   บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่งมีหนังสือถึงมหาวิทยาลัย  ขอใหจัดรถสวัสดิการรับ  – สงบุคลากร
มหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยสงเรื่องนี้ใหคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยพิจารณา  ประธาน
คณะกรรมการฯ มอบใหงานสวัสดิการมหาวิทยาลัยสํารวจความตองการของบุคลากร  ตลอดจน
เสนทางเดินรถ  เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสวัสดิการ 
  การประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๒๔  เมื่อวันที่  ๑๐ มีนาคม  ๒๕๒๔  ของคณะกรรมการ
สวัสดิการมหาวิทยาลัย  ไดพิจารณาถึงความเปนไปไดจากขอมูลตาง ๆ ตลอดจนปญหาการจัด
รถรับ – สงของมหาวิทยาลัย  ในวันท่ี  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๑๖ – ๒๙  มีนาคม  ๒๕๑๗ 
  ในที่สุดที่ประชุมมีมติใหจัดเปนโครงการทดลอง  ๔  เดือน  (มิถุนายน  ๒๕๒๔ – 
กันยายน  ๒๕๒๔)  โดยใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมตัวกันในแตละเสนทางในรูปสหกรณ
และมีขอแมวาจะตองมีสมาชิกอยางนอย  ๒๐  คน  จัดเชารถเอกชนมาดําเนินการ  โดยจะขอให
มหาวิทยาลัยชวยคาใชจายครึ่งหนึ่ง  คณะกรรมการมอบหมายใหนายเพชร  วิชชุดากร  และนาย
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ประณต   นันทิยะกุล    เปนผูดําเนินการ  เปนโครงการทดลอง  และใหสรุปประเมินผลเสนอ
มหาวิทยาลัย 
 

โครงการทดลองสายแรก (จุฬาฯ – คลองจั่น) 
  จากการรวบรวมสมาชิกสายจุฬาฯ – คลองจั่น  มีสมาชิกในขั้นตน  ๖๐  คน  เริ่ม
ทดลองวิ่งตั้งแตวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๒๔  มหาวิทยาลัยเห็นชอบและอนุมัติเงินชวยเหลือเดือน
ละ  ๖,๐๐๐  บาท  เปนเวลา  ๔  เดือน 
  การจัดการรถรับ – สงสายแรก (จุฬาฯ – คลองจ่ัน)  โดยคณะกรรมการบริหารประจํา
รถ  ประกอบกับการไดรับความรวมมือดวยดีจากสมาชิกทุกคน  ทําใหการเดินรถสายนี้ประสบ
ความสําเร็จเปนอยางดียิ่ง  จากผลการวิจัยของอาจารยมานะ  ภัทรธรรม,  อาจารยปยนารถ  เหม
สุจ ิ   และนิส ิต   คณะเศรษฐศาสตร  ปรากฏวา   ผู ใช บร ิการไดร ับความสะดวกกวา เด ิม  
(๘๑.๘๒%)  มีความปลอดภัยมาก (๗๙.๕๕%)  ผอนคลายความตึงเครียด (๗๗.๒๗%)  ทําให
ประสิทธิภาพในการทํางานดีขึ้น  (๗๐.๔๖%)  และมหาวิทยาลัยควรจะสนับสนุนโครงการนี้เปน
สวัสดิการของมหาวิทยาลัย (๙๕.๔๖%) 
  เนื่องจากโครงการทดลองของรถรับ – สงสายแรกไดผลเปนที่นาพอใจ  เปนที่นิยม
และเปนที่ตองการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเปนสวนใหญ  อ.ก.ม.  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใน
การประชุมครั้งที่  ๓๐/๒๕๒๔  (๑๖  กันยายน  ๒๕๒๔)  จึงอนุมัติใหชวยเหลือโครงการนี้ใน
วงเงิน  ๓,๐๐๐  บาท   ตอเดือนตอสาย  เปนเวลา  ๓  เดือน  ทั้งนี้  แตละสายจะตองมีบุคลากร
ใชบริการไมนอยกวา  ๔๐  คน 
  ฉะนั้น   ในภาคปลายปการศึกษา  ๒๕๒๔  จึงมีรถรับ – สงเพิ่มขึ ้นอีก  ๔   สาย  
รวมทั้งสายแรกเปน  ๕  สาย  ตามลําดับดังนี้ 
 

  สายจุฬา-ลาดพราว  และ  สายจุฬา-รามอินทรา  
  เร่ิมเปดเดินต้ังแตวันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๒๔  ทั้งสองสายนี้หลังจากมหาวิทยาลัย
ใหการสนับสนุนดานการเงินเพียง  ๓  เดือน  ก็สามารถเลี้ยงตัวเองได 
 

  สายจุฬา-ปากน้ํา  และ  สายจุฬา-นนทบุรี 
  เร่ิมเปดเดินเมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๒๔  หลังจาก  ๓ เดือนที่มหาวิทยาลัยใหการ
สนับสนุนดานการเงินแลวก็ยังไมสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได  แตก็มีแนวโนมวาจะสามารถเลี้ยง
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ตัวเองไดถามหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนอีกระยะหนึ่ง  มหาวิทยาลัยจึงใหการสนับสนุนตออีกตลอด
ภาคตน         ปการศึกษา  ๒๕๒๕  เปนเวลา  ๔  เดือน  หลังจากนั้นก็สามารถเลี้ยงตัวเองได 
  เนื่องจากบุคลากรใหการสนับสนุนและนิยมใชบริการมากขึ้น  ฉะนั้น  ในปการศึกษา  
๒๕๒๕  รถรับ-สงของโครงการเปดเพ่ิมขึ้นมาอีก  ๒  สาย  คือ 
 

  สายจุฬา-โชคชัย 4  และ  สายจุฬา-หมูบานเสรี-หมูบานสหกรณคลองกุม 
  เร่ิมเปดเดินเมื่อวันที่  ๑  มิถุนายน  และ  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๒๕  ตามลําดับ  หลังจากที่
มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนดานการเงินครบ  ๓  เดือนแลว  ก็สามารถชวยตัวเองได 
  สวนสายจุฬา-บางแค  และจุฬา-ดาวคะนอง  ยังไมสามารถเปดเดินไดเพราะมีสมาชิก
นอย   ไมครบ  ๔๐  คน 
  แตอยางไรก็ตาม  ถาสายไหนมีสมาชิกรวมตัวกันไดครบ  ๔๐ คน  มหาวิทยาลัยก็จะให
การสนับสนุนทางดานการเงินเดือนละ  ๓,๐๐๐  บาท  เปนเวลา  ๓  เดือน  ทุก ๆ สาย 
 

การบริหารโครงการรถรับ-สงบุคลากรมหาวิทยาลัย 
  รถรับ-สงแตละสายจะมีคณะกรรมการดําเนินการ  ซ่ึงไดรับการเลือกต้ังจากสมาชิกในแตละ
สาย  ประกอบดวยประธาน  รองประธาน  เหรัญญิก  เลขานุการ  และกรรมการกลางอีกอยางนอย  ๑  
คน  ภาระหนาท่ีอันสําคัญก็คือการจัดเก็บเงินจากสมาชิก  การบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ
สมาชิก  การควบคุมดูแลเร่ืองการเดินรถ  ซ่ึงคณะกรรมการจะตองคอยแกปญหาอยูตลอดเวลา 
  นอกจากคณะกรรมการดําเนินการของรถรับ-สงแตละสาย  ยังมีผูประสานงานทั่วไป  ซ่ึง
จะทําหนาที่ติดตอประสานงานกับมหาวิทยาลัย  และหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ๆ เพ่ือประโยชนในการ
ประชาสัมพันธ 
 

ปญหาและอุปสรรค 
  อยางไรก็ตาม  เนื่องจากโครงการน้ีเปนงานบริการซึ่งจะตองอํานวยความสะดวกใหกับ
บุคคลเปนจํานวนมาก  ยอมมีปญหาอุปสรรคอยูนานัปการ  เปนตนวา  ปญหาเร่ืองอัตราคาบริการ  
มารยาทคนขับ  รถมาไมตรงตามเวลา  รถนํ้ามันหมดกลางทาง  รถไมมารับเลย  ฯลฯ 
  แตอยางไรก็ตาม  ปญหาอุปสรรคตาง ๆ เหลานี้  สมาชิกก็ใหอภัยและกรรมการประจํารถ
แตละสายก็พยายามปรับปรุง  แกไขอยูตลอดเวลา 
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ความสําเร็จของโครงการ 
  ความสําเร็จของโครงการน้ี  มีองคประกอบหลายประการ  เปนตนวา  เปนความตองการ
ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยอยางแทจริง  ทุกคนชวยกันดําเนินการและยอมเสียสละ  มหาวิทยาลัย
มีนโยบายสนับสนุนทั้งในดานการเงิน  การประชาสัมพันธ  (ผานงานประชาสัมพันธ)  การอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ (ผานงานสวัสดิการ)  หนวยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย  เชน  คณะ  สถาบัน  ฯลฯ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาคณาจารยและสโมสรอาจารยซึ่งมีสวนสําคัญในโครงการนี้ต้ังแตเร่ิมตน 
 
สรุป 
  ๑. นับต้ังแตเร่ิมโครงการจนถึงปจจุบัน  (๑  มิถุนายน  ๒๕๒๔ – ๓๐  กันยายน  
๒๕๒๕)  รวมเวลา  ๑๖  เดือน  มหาวิทยาลัยใหเงินสนับสนุนโครงการทั้งส้ิน  ๑๐๒,๐๐๐  บาท  (หนึ่ง
แสนสองพันบาทถวน) 
  ๒. สมาชิกจายคาบริหารคนละ  ๑๕๐ – ๒๐๐  บาท ตอเดือน 
  ๓. มีสมาชิกทั้งส้ินประมาณ  ๗๐๐  คน 
  ๔. มีรถรับ-สง รวม  ๗  สาย 
 

ขอคิดเห็น 
  สมาชิกหลายทานมีความเห็นวา  นาจะมีการดําเนินงานตอไปในรูปของสหกรณซ่ึง
ขณะนี้คณะกรรมการบางสายไดมีการศึกษาขอมูลเบื้องตนไปบางแลว  ทานที่อานเร่ืองนี้มองเห็น
ปญหา  อุปสรรค  และความสําเร็จเบื้องตนของโครงการนี้แลว  นาจะไดแสวงหาทางที่จะหารูปแบบ
วิธีการบริหารที่คิดวาดีที่สุดเพ่ือปรับปรุงใหดีขึ้น  เพราะในภาวะที่องคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ กําลัง
มีปญหา  รถไมเพียงพอ  ไมสะดวก  ความปลอดภัยมีนอย  การชวยเหลือตัวเองของบุคลากร
มหาวิทยาลัย  นาจะไดรับการสนับสนุน  และสงเสริมจากหลายฝายและจากบุคลากรมหาวิทยาลัย 
  เปนที่นายินดีวา  ขณะนี้มีอาจารยมหาวิทยาลัยทานหนึ่งไดใหความสนใจในเรื่องน้ีถึงกับ
ทําการศึกษาคนควา  วิจัย  จนไดรับทุนสงเสริมจากมหาวิทยาลัยคือ  อาจารยจารุวรรณ  ลิมปเสนีย  
แหงภาควิชาผังเมือง  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  ไดรับทุนวิจัยรัชดาภิเษก  ทําการวิจัยเร่ือง  “การ
เดินทางของบุคลากรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  กับการจัดสวัสดิการที่มีผลตอการลดปญหาจราจรใน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” 
 

********************      
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4. โครงการแกไขปญหาจราจรและการจอดรถ 
ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย∗ 

 
หลักการและเหตุผล 

เปนที่ทราบกันดีวาบุคลากร  นิสิตและผูมาติดตอราชการและใชบริการในบริเวณจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ตางประสบปญหาดานการจราจรและการจอดรถมากข้ึนเร่ือย ๆ ปญหานี้มีแตจะหนัก
หนวงข้ึนทุกปเนื่องจากมหาวิทยาลัยกําลังขยายตัวอยางตอเนื่องทั้งทางกายภาพ ทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนการผลิตบัณฑิต และใหบริการวิชาการดานตาง ๆ ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนเพื่อสนอง
ความตองการที่สูงข้ึนของสังคมไทย  ปญหาการจราจรและการจอดรถนอกจากจะมีความสําคัญยิ่งข้ึน
ทุกขณะแลว  ยังเปนปญหาเรงดวนอีกดวย เพราะการแกไขอยางไดผลตองใชเวลานานในการ
เตรียมการ กําหนดมาตรการและดําเนินงานใหเปนไปตามแผน ปญหาสําคัญและเรงดวนเชนนี้ไมอาจ
แกไขไดดวยการแกปญหาเฉพาะหนาแบบวันตอวัน โดยผูปฏิบัติงานระดับลาง และไมอาจแกไดโดยผู
ตัดสินใจระดับกลาง ปญหานี้เปนปญหาเชิงกลยุทธที่จําเปนตองไดรับการพิจารณากําหนดนโยบาย
โดยผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย  ดังนั้นจึงควรมีมาตรการการแกไขปญหาการจราจรและการ
จอดรถที่ชัดเจนกอนที่สถานการณจะเขาข้ันวิกฤติ 

ยิ่งกวานั้น ในปจจุบันมีหลายหนวยงานท่ีรับผิดชอบการแกไขปญหาการจราจร และการจอด
รถในบริเวณมหาวิทยาลัย แตละหนวยงานทํางานไมไดเต็มที่  เนื่องจากติดขัดทางดานการประสานงาน 
งบประมาณ กําลังคน และการมีภาระรับผิดชอบดานอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากการแกไขปญหาการจราจร
และการจอดรถ ประกอบกับปญหานี้เปนปญหาใหญและซับซอน  การแกไขจําเปนตองใชงบประมาณ
ลงทุนสูง จึงควรมีหนวยงานที่รับผิดชอบงานดานการจราจรและการจอดรถโดยตรง เพื่อจะไดทําหนาที่
วางแผนและจัดการจราจรและสถานที่จอดรถสําหรับบุคลากร นิสิต และผูมาติดตอราชการ และใช
บริการในบริเวณจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดอยางเต็มที่ 
 
รูปแบบขององคกรบริหารในปจจุบัน 

ปจจุบันงานดานการจราจรในมหาวิทยาลัยอยูในความดูแลของคณะกรรมการวางแผนและ
ควบคุมการจราจรในบริเวณมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการชุดนี้มีรองอธิการบดีฝายบริหารเปนประธาน 
กรรมการประกอบดวย ผูแทนหนวยงานที่รับผิดชอบดานการจราจรคือ ศูนยรักษาความปลอดภัย 
โครงการจัดระเบียบการจราจรในบริเวณมหาวิทยาลัยและกองอาคารสถานที่ ผูแทนหนวยงานอ่ืน ๆ 
                                                           
∗ ขอเสนอของสภาคณาจารย ปที่ 20 (พ.ศ. 2533-2534) 
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ไดแก คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันบริการคอมพิวเตอร ฝายประชาสัมพันธ ฝายบุคลากร
สัมพันธ ฝายกิจการนิสิต สภาคณาจารย และสโมสรอาจารย และผูทรงคุณวุฒิอีกสามทาน  
คณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่เสนอแนะมาตรการ พิจารณาปญหา ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติการ
ตาง ๆ อันเกี่ยวกับการจัดระบบจราจรในมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการจราจรใน
มหาวิทยาลัย โดยรายงานตออธิการบดี 
 
ความรับผิดชอบในการดําเนินงานดานการจราจรมีอยูในสามหนวยงานคือ 

1. ศูนยรักษาความปลอดภัย ทําหนาที่ควบคุมดูแลความเรียบรอยของระบบการจราจรและ
ออกใบเตือนผูทําผิดระเบียบการจอดรถ 

2. โครงการจัดระเบียบการจราจรในมหาวิทยาลัย ทําหนาที่ออกตราติดรถและงานดาน
เอกสารอ่ืน ๆ 

3. กองอาคารสถานท่ี จัดทําปายควบคุมการจราจรและดูแลสภาพทางกายภาพของระบบ
ถนน 
 
ขอจํากัดขององคกรในปจจุบัน 

1. ความรับผิดชอบดานการจราจรมีกระจัดกระจายอยูในหลายหนวยงานเกินไป แตละ
หนวยมีบุคลากรจํากัดและยังมีภาระหนาที่อ่ืนนอกเหนือจากงานจราจร เชน ศูนยรักษาความปลอดภัย
มีภาระดานการรักษาความปลอดภัย และกองอาคารสถานท่ีก็มีภาระดานอาคารและสถานที่ 

2. มหาวิทยาลัยเนนที่ปญหาการจราจร แตใหความสําคัญกับปญหาการจอดรถนอยเกินไป 
3. การประชุมประสานงานของคณะกรรมการวางแผนและควบคุมการจราจรในบริเวณ

มหาวิทยาลัยมีนอยคร้ังเกินไป และมักพิจารณาแกไขปญหาเชิงกลวิธีในระยะส้ันเทานั้น มิไดวาง
นโยบายหรือมาตรการเพื่อแกไขปญหาเชิงกลยุทธในระยะยาวแตอยางใด 

4. การดําเนินการแกไขปญหาการจราจรกับงานปรับปรุงผังแมบท และการใชพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยมิไดมีการวางแผนรวมกันอยางตอเนื่อง 
 
ขอเสนอแนะ 

1. มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายที่ชัดเจนที่จะจัดระบบการจราจรใหคลองตัวและจัด
สถานที่จอดรถใหเพียงพอสําหรับบุคลากร นิสิต และผูมาติดตอราชการ และใชบริการในมหาวิทยาลัย
ทั้งในเวลาปกติและในเวลาท่ีมีกิจกรรมพิเศษตาง ๆ 
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2. เพื่อใหการดําเนินการตามนโยบายนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยควรจัดต้ัง
หนวยงานที่รับผิดชอบงานดานการจราจรและการจอดรถโดยตรง โดยมุงใหหนวยงานใหมนี้พึ่งตนเอง
ไดในระยะยาว 
 
ชื่อหนวยงาน  ศูนยจัดการการจราจรและการจอดรถ 
 
ความรับผิดชอบ 

1. วางแผนการจัดระบบการจราจรและสถานที่จอดรถในระยะยาว 
2. ประสานงานระบบการจราจรใหเขากับนโยบายการใชพื้นที่และการปรับปรุงผังแมบท 
3. ประมวลขอมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานดานการจราจรและการจอดรถใน

มหาวิทยาลัย 
4. พิจารณาเพื่อเสนอจัดสรางลานจอดรถและอาคารจอดรถ เพื่อสนองความตองการของ

บุคลากร นิสิต และผูใชบริการของมหาวิทยาลัย 
5. ออกตราติดรถแกบุคลากร นิสิต และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ 
6. จัดทําและแจกจายแผนที่ถนนและสถานที่จอดรถแกผูใชบริการของมหาวิทยาลัย 
7. ประชาสัมพันธดานที่เกี่ยวกับการจราจรและการจอดรถ 
8. วางมาตรการเกี่ยวกับการจราจรและการจอดรถและดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ 
9. บริหารและควบคุมระบบการจราจรและสถานท่ีจอดรถ 
10. ติดต้ังปายและสัญญาณควบคุมการจราจรและการจอดรถ 
11. ติดปายบอกทางและแผนที่ตามบริเวณรอบมหาวิทยาลัย 
12. ซอมบํารุงอุปกรณที่เกี่ยวกับการควบคุมการจราจรและการจอดรถใหอยูในสภาพดีเสมอ 

 
โครงสรางหนวยงาน 
 

                                                                                
                                                                                                                                                                              
 
 
 
 

                                                                                                                                                               

รองอธิการบดีฝายบริหาร

ศูนยจัดการการจราจรและการจอดรถ

คณะกรรมการบริหาร 

ฝายนโยบายและ
ประเมินผล 

ฝายปฏิบัติการ ฝายธุรการ 
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ฝายนโยบายและประเมินผล  ทําหนาที่เกี่ยวกับการวางแผนการจัดระบบการจราจรและ
สถานที่จอดรถในระยะยาว การประสานงานระบบการจราจรใหเขากับนโยบายการใชพื้นที่และการ
ปรับปรุงผังแมบท การเช่ือมระบบการจราจรระหวางสวนตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยซึ่งต้ังอยูคนละซีก
ของถนน  การประสานระบบการจราจรและจอดรถภายในมหาวิทยาลัยกับระบบคมนาคมขนสง
ภายนอก  การประมวลขอมูลและประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพิจารณาเพื่อจัดสรางลานจอดรถ
และอาคารจอดรถ 

ฝายธุรการ  รับผิดชอบดานเอกสารทั่วไป และออกตราติดรถแกบุคลากร นิสิต และ
บุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวของ  การจัดทําและแจกจายแผนที่ถนนและสถานท่ีจอดรถแกผูใชบริการของ
มหาวิทยาลัย  การประชาสัมพันธดานที่เกี่ยวกับการจราจรและการจอดรถ การวางมาตรการเกี่ยวกับ
การจราจรและการจอดรถ 

ฝายปฏิบัติการ  ทําหนาที่บริหารและควบคุมระบบการจราจรและสถานที่จอดรถ  การติดต้ัง
ปายและสัญญาณควบคุมการจราจรและการจอดรถ การติดปายบอกทางและแผนที่ตามบริเวณรอบ
มหาวิทยาลัยและการซอมบํารุง 

 
   

 

 
 

ชมรมสมาชิกสภาคณาจารยเล้ียงแสดงความยินดีกับประธานสภาฯ 17 สิงหาคม 2549 
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5. โครงการรถประจําทาง (Shuttle Bus) ในมหาวิทยาลัย 
 
(จาก ขุมความคิด 2 พฤษภาคม 2541) 

 
 ปญหาใหญของผูอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครที่ยังไมสามารถแกไขไดในขณะนี้คือ ปญหา
การจราจรและผลพวงที่เกิดตามมาไดแก  ภาวะมลพิษและภาวะมลพิษไดเกิดลุกลามไปทุกแหงที่
การจราจรมีสภาพติดขัด ซึ่งรวมถึงสถาบันการศึกษาระดับตาง ๆ ดวย  ดังที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ไดตระหนักถึงปญหาการจราจรที่เกิดผลกระทบโดยรอบมหาวิทยาลัยและบริเวณใกลเคียงเมื่อมี             
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา และมหาวิทยาลัยไดหามาตรการแกไขปญหา
การจราจรติดขัดไดเปนผลสําเร็จ  โดยการหามมิใหผูสําเร็จการศึกษาและผูมารวมงานนํารถยนตเขา
มาในเขตการศึกษาและจัดใหมีบริการรถประจําทางเปนการอํานวยความสะดวกใหจากสถานที่จอดรถ
มายังบริเวณที่จัดงาน  ทําใหในบริเวณจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนสถานที่ปลอดรถยนตในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง 
 สภาคณาจารยไดเห็นถึงประโยชนที่จะเกิดข้ึนในการทําใหเขตการศึกษาของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเปนเขตปลอดรถยนต  เพื่อลดภาวะมลพิษที่เกิดข้ึนและเพิ่มความปลอดภัยและสะดวก
แกคณาจารย บุคลากรและนิสิต ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มาติดตอราชการ  การประชุมสภาคณาจารย 
คร้ังที่ 14/2540 วันศุกรที่ 19 กันยายน 2540  มีมติใหเสนอโครงการรถประจําทาง (Shuttle Bus)            
ในมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยแก
นิสิตและบุคลากร  แกปญหาการจราจรติดขัดภายในมหาวิทยาลัย และลดจํานวนรถยนตที่จะวิ่งไปมา
ภายในมหาวิทยาลัย ทําใหบางพื้นที่หรือเกือบทั่วบริเวณมหาวิทยาลัยเปนเขตปลอดรถยนต 
 แนวทางในการดําเนินการมหาวิทยาลัยตองใหการสนับสนุนจัดรถประจําทางจํานวนหนึ่ง
อยางเพียงพอสําหรับใหบริการแกนิสิตและบุคลากรท้ัง 2 ฝงของมหาวิทยาลัย มีรถออกทุก ๆ 15 นาที 
โดยกําหนดจุดรับสงอยูที่บริเวณจอดรถ ไดแก ฝงตะวันตกของมหาวิทยาลัย บริเวณสถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทรฯ หนาสนามกีฬาจุฬาฯ (ดานนอก) และฝงตะวันออกของมหาวิทยาลัย ที่จอดรถ
อาคารวิทยกิตต  รถยนตที่ไมเกี่ยวของกับราชการของมหาวิทยาลัยเขาในบริเวณปลอดรถยนต               
ดังเสนทางการเดินรถตามแผนที่ที่แนบมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวยแลว  ประโยชนที่คาดวาจะ
ไดรับ นิสิตและบุคลากรสามารถเดินทางไปเรียน/สอนระหวาง 2 ฝงไดอยางสะดวกและทันเวลา ทําให
เขตการศึกษามีทางเดินเทาเพิ่มข้ึน  ทําใหลดภาวะมลพิษจากรถยนต  ลดปญหาการจราจรติดขัดและ
อุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัย 
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 สภาคณาจารยพิจารณาแลวเห็นวาโครงการรถประจําทาง (Shuttle Bus) ในมหาวิทยาลัย
จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอนิสิตและบุคลากรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตอไปในอนาคต และยัง
เปนการสรางวินัยในการจราจรอีกดวย พรอมนี้ไดแนบโครงการดังกลาวมาประกอบการพิจารณาดวย
แลว  โครงการรถประจําทาง (Shuttle Bus) ในมหาวิทยาลัยจะเปนโครงการหนึ่งที่มีสวนในการพัฒนา
และปฏิรูประบบบริหารของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การจราจรในมหาวิทยาลัยบริเวณโดยรอบหอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยระหวางที่มี
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2538 และ 2539 รวมทั้งเมื่อมีการปฐมนิเทศและ          
รับนองใหมปการศึกษา 2540 ที่ผานมา  มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหบริเวณดังกลาวเปนเขตปลอด
รถยนต (Car Free) โดยเฉพาะในระหวางพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการ
บริการรถประจําทางแกบัณฑิตและผูมารวมแสดงความยินดีแกบัณฑิต และผูมารวมแสดงความยินดี
แกบัณฑิต  อันนับวาเปนนโยบายที่ดีคณะกรรมการกิจการอาจารยมีความคิดเห็นวา หากมหาวิทยาลัย
ไดจัดบริการรถประจําทางใหแกนิสิตและบุคลากรตลอดปการศึกษาจะทําใหบริเวณตาง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยปลอดรถยนตมากข้ึน  นิสิตและบุคลากรสามารถเดินทางไปมาในมหาวิทยาลัยและ            
ระหวาง 2 ฝงมหาวิทยาลัยไดอยางปลอดภัยและสะดวกสบายมากข้ึน  คณะกรรมการกิจการอาจารย
จึงเห็นสมควรอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัยควรจะจัดดําเนนิการโครงการรถประจําทางในมหาวิทยาลัยข้ึน 
 
2.  วัตถุประสงค 

1. เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยสําหรับนิสิตและบุคลากร 
2. เพื่อลดจํานวนรถยนตที่จะวิ่งไปมาภายในมหาวิทยาลัยและแกปญหาการจราจรติดขัด

ภายในมหาวิทยาลัย  ทําใหบางพื้นที่และ/หรือเกือบทั่วบริเวณมหาวิทยาลัยเปนเขตปลอดรถยนต 
 
3.  แนวทางปฏิบัติ 
 3.1 ใหมหาวิทยาลัยจัดรถประจําทางจํานวนหน่ึงอยางเพียงพอตลอดเวลาเพื่อใหบริการแก
นิสิตและบุคลากรทั้ง 2 ฝงของมหาวิทยาลัย  มีรถออกทุก ๆ 15 นาที โดยมีจุดรับสงอยูบริเวณที่จอดรถ 
ไดแก 
  3.1.1  ฝงตะวันตกของมหาวิทยาลัย ดานหนวยยานยนต หนาศศินทร หนาสนามกีฬา
จุฬาฯ (ดานนอก) 
  3.1.2  ฝงตะวันออกของมหาวิทยาลัย ที่จอดรถอาคารวิทยกิตต์ิ 
 3.2 หามรถยนตที่ไมเกี่ยวของกับราชการของมหาวิทยาลัยเขาในบริเวณปลอดรถยนต 
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4.  เสนทางการเดินรถ 
 4.1  เสนทางที่ 1  จุดต้ังตนที่อาคารวิทยกิตต์ิ เล้ียวซายเขาซอยจุฬาฯ 64 (ขางเภสัช)              
เล้ียวซายเขาพญาไท เล้ียวขวาเขาจุฬาฯ 12 (ดานขาง MBK) เล้ียวซายเขาจุฬาฯ 13 (ผานหนาศศินทร) 
วนเขาเสนจราจรทางปกติ เล้ียวขวาเขาสนามกีฬาดานหลัง (ดานงานซอมบํารุง-สนามเทนนิส)                
ออกสนามกีฬาดานหนาผานสถานีตํารวจดับเพลิง บรรทัดทอง เล้ียวซายเขาจุฬาฯ 42 (ตรงไปผาน
เคร่ืองกีดขวาง ผานหนานิติ) เล้ียวซายเขาพญาไท (ชิดขวามือ) เล้ียวขวา U-TURN เขาพญาไทขาออก
เบ้ียวซายเขาประตูบัญชี ออกประตูรัฐศาสตร เล้ียวซายเขาอังรีดูนังต เล้ียวขวา U-TURN เขาอังรีฯ              
ขาออกเขาคณะแพทยดานตึกเด็ก (?) ออกจากคณะแพทยดานคณะรัฐศาสตร เล้ียวซายเขาอังรีฯ ผาน
คณะสัตวแพทย ทันตแพทย เล้ียวซายเขาอาคารวิทยกิตต์ิ 
 4.2  เสนทางที่ 2 ออกจากคณะแพทย เขาประตูรัฐศาสตร เล้ียวขวาผานหนาสโมสรอาจารย 
เล้ียวขวาผานสระวายน้ํา 50 เมตร เล้ียวซายผานคณะวิศวกรรมศาสตร เล้ียวซายหอนาฬิกา เล้ียวซาย
ไปประตูหนามหาวิทยาลัย เล้ียวขวาผานสถาปตยเคมี 1-3 ศิลปกรรมศาสตร อักษรศาสตร ออกประตู
อักษร เขาถนนอังรีฯขาออก เขาคณะแพทย 
 
5.  ที่จอดรถหลักของนิสิต 
 1.  ลานจอดรถสถาบัน 3  
 2.  ลานจอดรถหลังโรงยิม 
 3.  ที่วางตรงขามสถานีน้ํามันจุฬาฯ 
 
6.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 6.1  นิสิตและบุคลากรสามารถเดินทางไปเรียน/สอนระหวาง 2 ฝงไดอยางสะดวกและ
ทันเวลา 
 6.2  นิสิตและบุคลากรสามารถเดินทางไปในที่ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยไดอยางสบายใจ ไร
กล่ินควันเสียจากรถยนต 
 6.3  ลดปญหาการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัย 
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คณะกรรมการกิจการอาจารย 
 1.  รศ. ดร.สมบัติ  กาญจนกิจ ประธานกรรมการ 
 2.  ผศ. จรูญลักษณ  คงทวีสกุลเลิศ กรรมการ 
 3.  รศ. ดร.ประพัฒน  ลักษณพิสุทธิ์ กรรมการ 
 4.  ผศ. ปลันธน  จันทิมาภา กรรมการ 
 5.  ผศ. ดร.สุพงศ  นิ่มกุลรัตน กรรมการ 
 6.  รศ. สุนทร  ชวงสุวนิช กรรมการ 
 7.  อ. ทพ.สันต  ชัยศรีสุขอําพร กรรมการ 
 8.  รศ. มัณฑนา  ปราการสมุทร กรรมการและเลขานุการ 
 

   
 

 
 

 สภาคณาจารยแสดงความยินดีกับประธานชมรมสมาชิกสภาคณาจารย 27 มีนาคม 2552 
 

 



ขุมความคดิ 3                                                                                                                                                 ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย 

 
26

6. รถเมลในมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการกิจการอาจารย ประจําสภาคณาจารย∗ 

 
(จากสารสภาคณาจารย ป 2543) 
 
 คณะกรรมการกิจการอาจารย ประจําสภาคณาจารย ไดเล็งเห็นถึงปญหาเร่ืองการจราจร
ในมหาวิทยาลัยทั้งในเร่ืองที่จอดรถ การเดินทางขามคณะของนิสิต คณาจารย และบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย  รวมทั้งปญหาสภาพแวดลอมดานมลพิษ และการประหยัดพลังงาน จึงไดรวมมือกับ
สโมสรอาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดทําโครงการนํารองทดลองใชรถรับ-สงบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ในบริเวณและรอบบริเวณมหาวิทยาลัย  ระหวางวันศุกรที่ 17 ธันวาคม 2542 ถึงวัน
ศุกรที่ 18 กุมภาพันธ 2543 โดยใหบริการเฉพาะวันศุกรเทานั้น 
 ผลจากการสอบถามความคิดเห็นของผูใชบริการ ดวยแบบสอบถามจํานวน 336 ชุด พบ
ประเด็นที่นาสนใจที่สามารถใชเปนแนวทางปฏิบัติที่ดีสําหรับมหาวิทยาลัยที่จะจัดโครงการรถรับ-สง
ภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. นิสิตมีความตองการใชสูงถึง 55% ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
2. มีผูสนใจใชบริการรถรับ-สงบุคลากรจุฬาฯ มากถึง 97.32% ของผูตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด 
3. มีผูสนใจตองการใหมี Parking area 92.86% ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
4. มีผูสนใจตองการใหคาโดยสาร 2 บาท 30.06% ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
5. ผูสนใจเห็นวาเสนทางและเวลาที่ใชในการวิ่งแตละรอบเหมาะสมแลว 60.71% ของผูตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด 
ซึ่งขอมูลดังกลาวนี้คณะกรรมการกิจการอาจารยไดนําเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา

ประกอบการจัดโครงการรถรับ-สงภายในมหาวิทยาลัย เพื่อลดปญหาการใชรถและมลพิษภายใน
มหาวิทยาลัย  และเพื่อขอรับการสนับสนุนใหมีการจัดรถรับ-สงบุคลากรดังกลาวตอไป ตาม
ความตองการของบุคลากรและนิสิต  โดยอาจจะจัดทุกวันในชวงเวลาเปดเทอมหรือเฉพาะวันศุกร
ตามแตทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาตอไป 
                                                           
∗ คณะกรรมการกิจการอาจารย ประจําคณาจารย (พ.ศ. 2542-2543) 

1. รศ.ทพ.สุนทร   ระพิสุวรรณ   ประธาน 2.  รศ.กัลยา ครองแกว กรรมการ 
3. รศ.นพ.กิจประมุข   ตันตยาภรณ  กรรมการ 4.  ผศ.จรูญลักษณ คงทวีสกุลเลิศ กรรมการ 
5. ผศ.ดร.ชาญวิทย  โฆษิตานนท กรรมการ 6.  รศ.ดร.ประจักษ ศกุนตะลักษณ กรรมการ 
7. รศ.สุนทร ชวงสุวนิช กรรมการ 8.  รศ.มัณฑนา ปราการสมุทร กรรมการและ

เลขานุการ 
9. น.ส.กานดา สุรมนัส ผูชวยเลขานุการ 
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ผลการสํารวจความเห็นการใชรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย (Shuttle bus) 
 

1. Sex No % 
 Male 102 36 
 Female 234 69.64 
  336 100.00 

 
 
 
 

2. Age No % 
 15-20 146 43.45 
 21-25 53 15.77 
 26-30 30 8.93 
 31-35 16 4.76 
 36-40 30 8.93 
 41-45 17 5.06 
 46-> 40 11.90 
 Unidentified 4 1.19 
  336  100.00 

 
 

 
3. Status  No % 
 Lecturer 36 10.71 

  Officer 88 26.19 
  Student 185 55.06 
  Pupil 2  0.60 
  Other 17 5.06 
  Unidentified 8   2.38  
    336 100.00 
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4. Travelling No % 
 Drive  80 23.81 
 Chauffeur  50 14.88 
 Mass transit 157 46.73 
 Other  49 14.58  
  336 100.00 

 
 
 

5. Will you use electric train? 
  No  % 
 Yes 141  41.96 
 No 195  58.04 
  336  100.00  

 
 
 

6. Do you need shuttle bus? 
  No  % 
 Yes 327  97.32 
 No 9  2.68 
  336  100.00 

 
 
 

7. If you don’t use electric train, do you still need shuttle bus? 
  No  % 
 Yes 320  95.24 
 No 16  4.76 
  336  100.00 
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8. Should there be a proper parking zone in the University? 
  No % 
 Yes 312  92.86 
 No 19  5.65 
 No answer 5  1.49 
  336  100.00 
 

 
 

9. Proper bus fare 
  No  % 
 Non 21  6.25 
 1 baht 79  23.51 
 2 baht 101  30.06 
 3 baht 57  16.96 
 4 baht 2   0.60 
 5 baht 43  12.80 
 1 to 50 baht 27  8.04 
 10 baht 6   1.79 
  336  100.00 
 
 
10. Service cycle time 
   No % 
 Suitable 204 60.71 
 Not suitable 113 33.63 
 Unidentified 19 5.65     
   336 100.00 
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7. โครงการพัฒนาดนตรีมหาวิทยาลัย∗ 
(พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๑๗ และ ๒๕๑๘ – ๒๕๒๕) 

 
  คณะกรรมการโครงการพัฒนาดนตรีมหาวิทยาลัย  ไดปฏิบัติงานต้ังแตเร่ิมโครงการในป
การศึกษา  ๒๕๑๕  จนส้ินสุดวาระแรกในเดือนสิงหาคม  ๒๕๑๗  คณะกรรมการชุดเดิมไดรับการ
แตงต้ังอีกคร้ังหนึ่ง  และไดเร่ิมปฏิบัติงานในวาระที่สองเมื่อเดือนสิงหาคม  ๒๕๑๘  ระยะเวลาท่ีวางเวน
อยูหนึ่งปนั้น  กอใหเกิดปญหาในชมรมดนตรีหลายประการ  โดยเฉพาะการขาดอาจารยที่ปรึกษา
ชมรม  สภาพของวงและความสามารถในการแสดงกลับไปอยูในสภาพใกลเคียงกับเมื่อสามปกอนที่จะ
มีการพัฒนาดนตรีตามโครงการ  ฉะนั้น  เมื่อเร่ิมโครงการในวาระที่  ๒  คณะกรรมการ  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกรรมการที่เปนอาจารยที่ปรึกษาชมรมจะตองสะสางปญหาตาง ๆ ของชมรมกอนที่จะสงเสริม
และพัฒนาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการ 
  ในระยะแรก  โครงการพัฒนาดนตรีไดกําหนดโครงการ  ๔  ประการ  คือ  
  ๑. จัดต้ังวงนักรองประสานเสียง 
  ๒. จัดต้ังวงโยธวาทิต 
  ๓. สงเสริมและเผยแพรความรูทางดนตรีและผูสนใจ 
  ๔. สงเสริมและเผยแพรความรูทางดนตรีแกผูสนใจ 
 

  โครงการพัฒนาดนตรีสามารถจัดต้ังวงนักรองประสานเสียงไดในป  ๒๕๑๖  และไดขอ
อนุมัติจัดต้ังเปนชมรมนักรองประสานเสียง  ส.จ.ม.  เมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๗  สวนวงโยธวาทิตนั้นยังไม
สามารถจัดต้ังไดเพราะไมไดรับงบประมาณ  โครงการพัฒนาดนตรีไดเสนอโครงการจัดต้ังวงโยธวาทิต
อีกในงบประมาณ  ๒๕๑๗  แตงบประมาณที่โครงการฯ  ไดรับก็ไมสามารถที่จะจัดต้ังวงโยธวาทิตได 
  ในภาคปลายปการศึกษา  ๒๕๑๙  ไดมีการยุบเลิกชมรมตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยและงด
กิจกรรมทุกดาน  ยกเวนกิจกรรมดนตรีและกีฬา  โครงการพัฒนาดนตรีจําเปนตองขยายงานดานดนตรี
ใหกวางขวางมากขึ้น  เพ่ือสนองความตองการของนิสิตสวนมากได  โครงการฯ ไดรับอนุมัติ
งบประมาณเปนพิเศษเพ่ือการนี้และสามารถดําเนินงานไดบรรลุผลดังทีไดต้ังเปาหมายไว 
 

                                                            
∗ สารสภาคณาจารย  ฉบับท่ี  ๔  ปท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๒๖ 
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  โครงการพัฒนาดนตรีไดเสนองบประมาณเพื่อการจัดต้ังวงโยธวาทิตอีกในป ๒๕๒๐  
(งบประมาณเพื่อการซ้ือเคร่ืองดนตรีเพ่ิมขึ้นเปนสองเทาของงบประมาณที่เสนอไวเมื่อป  ๒๕๑๗) 
นอกจากนี้  ก็ไดเสนอโครงการใหมอีกโครงการหนึ่ง คือ  โครงการจัดต้ังวงเชมเบอรออเคสตรา  ท้ังนี้
โดยไดรับความอนุเคราะหในการติดตอสั่งซื้อเครื่องดนตรีจากสถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน  สวนการ
จัดตั้งวงโยธวาทิตนั้น  เร่ิมดําเนินงานดวยการจัดซื้อเคร่ืองดนตรีบางชิ้นกอน-ในปงบประมาณ  
๒๕๒๑  แตยังไมสามารถจัดต้ังวงขนาดสมบูรณครบวงได 
  หลังจากที่ไดจัดต้ังวงเชมเบอรออเคสตราและวงโยธวาทิตแลว  โครงการพัฒนาดนตรีได
วางวัตถุประสงคหลักไว  ๓  ประการ  คือ 
  ๑. สงเสริมชมรมดนตรีทั้ง  ๓  ชมรม  (ชมรมดนตรีไทย  ชมรมดนตรีสากล  ชมรม
นักรองประสานเสียง)  และวงดนตรีอีก  ๒  วง  (วงเชมเบอรออเคสตรา  และวงโยธวาทิต)  ใหมีการ
เลนดนตรีและการรองเพลงไดระดับมาตรฐานหรือมีมาตรฐานสูงขึ้น 
  ๒. สงเสริมสนับสนนุชมรมดนตรีและวงดนตรีของมหาวิทยาลัยใหมีการเผยแพรผลงาน
เพ่ือพัฒนาความสามารถของนักดนตรี  นักรอง  และเพ่ือบริการแกสมาชิกชมรมและนิสิตทั่วไป  
รวมทั้งใหบริการในโอกาสพิเศษตาง ๆ และเพ่ือการกุศล 
  ๓. สงเสริมความรูทางดนตรีแกนักดนตรี  นักรอง  สมาชิกชมรมและนิสิตทั่วไป 
 

  โครงการพัฒนาดนตรีไดดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังน้ี 
 

  ๑. จัดหาเครื่องดนตรีและอุปกรณเกี่ยวกับดนตรี 
   การจัดหาเคร่ืองดนตรีเปนวิธีหนึ่งที่จะทําใหมาตรฐานการเลนดนตรีสูงขึ้นและ
เพ่ือใหสมาชิกที่สนใจมีโอกาสหัดและฝกซอมมากข้ึน  การจัดหาอุปกรณอ่ืน ๆ เชน  เคร่ืองบันทึกเสียง
และมวนเทป  จะทําใหนักดนตรี  นักรอง  ไดบันทึกเสียงการตอเพลง  การฝกซอม  ตลอดจนการ
แสดงผลงานของวงและการแสดงของวงดนตรีที่มีช่ือเสียง  ทั้งนี้  เพ่ือเปนประโยชนอยางยิ่งในการ
ปรับปรุงการเลนดนตรีและการรองเพลง  ใหมีมาตรฐานดียิ่งขึ้น  ในระยะปดภาคการศึกษา  ไดมีการ
ตรวจสภาพเคร่ืองดนตรีและอุปกรณตาง ๆ เพ่ือซอมและบํารุงรักษาใหอยูในสภาพใชการได 
 

   นอกจากเคร่ืองดนตรีและอุปกรณตาง ๆ แลว  โครงการฯ ยังไดจัดซ้ือและจัดทํา
โนตเพลงเพ่ือใหมีเพลงใหม ๆ และมีเพลงจํานวนมากพอที่จะแสดงผลงานในโอกาสตาง ๆ จัดซ้ือเทป
เพลงไทยบรรเลง  โดยครูอาวุโสเพ่ือเปนตนแบบในการฝกซอมและจัดซื้อแบบฝกหัดโนตเพลงเพ่ือใชใน
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การฝกซอม  นอกจากนี้โครงการฯ ไ ดจัดหาท่ีเก็บเคร่ืองดนตรีและอุปกรณตาง ๆ รวมทั้งหนังสือและ
โนตเพลง  เพ่ือเก็บรักษาใหอยูในสภาพดี 
   ทรัพยสินทั้งหมดที่จัดซ้ือดวยงบประมาณโครงการพัฒนาดนตรีไดมีการสํารวจและ
จัดทําบัญชีทรัพยสินไวทุกป  โดยเร่ิมต้ังแตป  ๒๕๒๐  เปนตนมา 
 

  ๒. จัดหาและปรับปรุงหองซอมดนตรี 
   การจัดหาสถานท่ีสําหรับวงดนตรีที่มีขนาดใหญนับวาเปนปญหาสําคัญมาก  
ขณะนี้ยังไมมีสถานที ่ที ่เหมาะสมสําหรับวงเชมเบอรออเคสตราและวงโยธวาทิต  ในดานการ
ปรับปรุงหองซอมดนตรีนั้น  โครงการฯ  ไดดําเนินการปรับปรุงหองใหไดมาตรฐานสําหรับการเลน
ดนตรีและปรับปรุงใหมีความแนนหนา  แข็งแรง  เพ่ือมิใหทรัพยสินอันมีคาสูญหายโดยงาย 
   การปรับปรุงหองดนตรีไดดําเนินการเปนระยะ ๆ ตามงบประมาณทีไดรับในสวน
ของหองซอมดนตรีไทยนั้น  ไดใชงบประมาณจํานวนมากเพ่ือการปรับปรุงหองจนไดมาตรฐานดีแลว                     
แตจําเปนตองยายสถานที่จากชั้นลางศาลาพระเก้ียวมาอยูชั้นบน  และจําเปนตองใชงบประมาณอีก
เปนจํานวนมาก  เพ่ือการปรับปรุงหองใหไดมาตรฐาน 
 

  ๓. สงเสริมปละเผยแพรความรูทางดนตรี 
   โครงการฯ  ไดดําเนินงานในการสงเสริมและเผยแพรความรูทางดนตรี  ซ่ึงมีทั้ง
โครงงานประจําและโครงงานพิเศษหรือโครงงานที่จัดขึ้นเปนคร้ังคราว  ดังน้ี 
   ๓.๑ โครงงานประจํา  ไดแก 
    -- การสอนและฝกซอมใหแกนักดนตรีและนักรอง  ในระยะแรกโครงการฯ 
ไดติดตอเชิญนิสิตเกาผูทรงคุณวุฒิดานดนตรีและนักดนตรีอาชีพบางคนมาชวยสอนและฝกซอมโดย
ไมมีคาตอบแทนใด ๆ แตโครงการฯ เห็นวาการจะพัฒนาการเลนดนตรีและการรองเพลงนั้น  จําเปน
จะตองมีครูซ่ึงมีหนาที่ประจํา  และมีครูจํานวนเพียงพอที่จะสอน  ฝกซอมใหแกนักดนตรี  นักรองและ
สมาชิกชมรม ในป  ๒๕๑๘  โครงการฯ จึงไดเสนอมหาวิทยาลัยใหมีการพิจารณาการจายเงินสมนาคุณ
แกผูสอนดนตรีสาขา ตาง ๆ เชนเดียวกับอาจารยพิเศษท่ีเชิญมาสอนวิชาการแขนงอื่น  และไดรับอนุมัติ
เมื่อปงบประมาณ  ๒๕๒๑ 
    -- การสงเสริมใหนักดนตรีไดไปเรียนเพ่ิมเติม  โดยมีขอแมวาจะตอง
กลับมาชวยงานในวง  เชน การสงนักดนตรีสากลไปเรียนการเรียบเรียงเสียงประสาน  เรียนการสอน
กีตาร  สนับสนุนใหนักดนตรีไทยไปเรียนและขอตอเพลงกับครูอาวุโส  สนับสนุนใหนิสิตในวงนักรอง



ขุมความคดิ 3 ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย 

 33

ประสานเสียงไดเปน             ผูอํานวยเพลง  การสงเสริมสนับสนุนดังกลาวนี้  นอกจากจะพัฒนา
ความสามารถเฉพาะบุคคลแลว  ยังเปนการพัฒนาวงดนตรีของมหาวิทยาลัยดวย 
    -- การจัดหาหนังสือเกี่ยวกับดนตรีและการขับรองเพื่อประโยชนแกนัก
ดนตรี  นักรอง  และนิสิตที่สนใจ 
    -- การจัดทําหองสมุดดนตรีไทย  โดยการติดตอกรมศิลปากรเพ่ือขอถาย
เทปเพลงไทยที่บรรเลงโดยบรมครู  นอกจากนี้  ยังมีโครงการบันทึกเสียงดนตรีไทยโดยเชิญครูดนตรีไทย
อาวุโสและผูเช่ียวชาญดนตรีไทยมาบรรเลงและบันทึกเทป  การจัดทําหองสมุดดนตรีไทยนี้มุงประโยชน
ดานวิชาการและการธํารงรักษาศิลปดนตรีไทย 
    -- การจัดต้ังวงดนตรีกลุมเล็กและวงประสานเสียงกลุมเล็กเพ่ือพัฒนา
ความสามารถเฉพาะกลุม 
    -- โครงการรวมมือกับโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ  เพ่ือสอนและฝกซอมดนตรี
ใหแกนักเรียนเพื่อรวมบรรเลงในวงโยธวาทิตของมหาวิทยาลัย 
   ๓.๒ โครงงานพิเศษซ่ึงจัดขึ้นเปนคร้ังคราว  ไดแก 
    -- การสอนดนตรีและการเตนรํา  จัดขึ้นเพ่ือเปนบริการแกนิสิตทั่วไปมีผูสนใจ
เปนจํานวนมาก  แตผลไมเปนที่นาพอใจ  เพราะจํานวนผูสอนกับเคร่ืองดนตรีไมสมดุลยกับจํานวนผูสนใจ
มาเรียน 
    -- การติดตอเชิญนักดนตรีที่มีชื่อเสียงของไทยมาแสดงดนตรีในโอกาสที่
เหมาะสม 
    -- การรวมมือกับสมาคมหรือสถาบันตาง ๆ ในการจัดการแสดงของคณะนัก
ดนตรีหรือคณะนักรองจากตางประเทศ ตลอดจนความรวมมือในการติดตอเชิญผูทรงคุณวุฒิชาว
ตางประเทศมาแสดงปาฐกถาและสอนวิชาการดานดนตรี 
    -- การจัดประกวดดนตรีและการขับรองเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แสดงออกทางดนตรีของนิสิต 
    -- การจัดกิจกรรมทางวิชาการและการแสดงดนตรีเพ่ือเปนความรูและบริการ
แกนิสิต  เชน  การจัดรายการบรรยายและสาธิตดนตรี  การจัดฉายภาพยนตรและเทปโทรทัศนเกี่ยวกับการ
แสดงดนตรีและการขับรองประสานเสียง  การจัดรายการวิทยุเพ่ือบริการความรูเกี่ยวกับดนตรีประเภทตาง 
ๆ  
    -- ใหคําแนะนําและชวยเหลือแกนิสิตในการจัดดนตรีและนิทรรศการเกี่ยวกับ
ดนตรี  โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดงาน “ดนตรีไทยอุดมศึกษา  คร้ังที่ ๑๒”  ซ่ึงมหาวิทยาลัยเปนเจาภาพ 
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  ๔. สงเสริมการแสดงผลงานของวงดนตรีมหาวิทยาลัย 
   โครงการพัฒนาดนตรีไดสงเสริมใหนิสิตไดแสดงผลงานในโอกาสตาง ๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ไมวากิจกรรมการแสดงดนตรีนั้นจะเปนงานของมหาวิทยาลัยงานของโครงการ
พัฒนาดนตรีและชมรมดนตรี  งานของสโมสรนิสิตหรือองคการบริหารนิสิตงานที่ชมรมหรือคณะตาง ๆ จัด
ขึ้น  งานการกุศล  ทั้งที่โครงการฯ จัดขึ้นเอง (รายการ “๒๐ กันยายน  สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล”  และ
คอนเสิรตสมทบทุนมูลนิธิหนวยแพทยอาสา)  และงานการกุศลที่ผูอ่ืนจัดและติดตอขอใหวงดนตรีของ
มหาวิทยาลัยไปแสดง  งานแสดงในโอกาสพิเศษตาง ๆ เชน  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  นอกจากนี้ยังมีงาน
แสดงผลงาน  ณ  สถาบันอ่ืน  เพ่ือเช่ือมความสัมพันธอันดีตอกัน  การเดินทางไปแสดงดนตรีกลอมขวัญ
ทหารชายแดนทางภาคอีสาน  ภาคเหนือ  และภาคตะวันออก  การแสดงทางวิทยุและโทรทัศน  ทั้งทีเปน
รายการประจําและรายการพิเศษและงานที่นิสิตเกาหรือเอกชนติดตอมา 
   นอกจากงานท่ีไดรับการติดตอไปแสดงแลว  โครงการฯ ยังไดสนับสนุนการแสดง
ผลงานของนิสิตโดยติดตอขอเวลาออกรายการทางวิทยุและโทรทัศน  เชน  การออกรายการเปนประจําทาง
สถานีวิทยุ  อ.ส.  และสถานีวิทยุจุฬาฯ 
 

  ๕. ดําเนินงานดานสวัสดิการ 
   โครงการพัฒนาดนตรีไดสงเสริมใหนิสิตไดจัดหาเครื่องทําน้ําเย็นไวประจําหองซอม
ดนตรีเพ่ือเปนสวัสดิการแกนักดนตรี  นักรอง  และสมาชิกชมรม  นอกจากนี้โครงการยังไดติดตอชวยเหลือ
ใหนักดนตรีบางคนที่มีความจําเปนอยางยิ่งไดเขาพักที่หอพักนิสิตโครงการฯ  ไดเสนอขอใหมหาวิทยาลัย
พิจารณาเกี่ยวกับการใหทุนการศึกษาแกนักดนตรีของมหาวิทยาลัย  แตไมไดรับอนุมัติ  โครงการฯ  ได
พยายามเสนอเรื่องนี้อีกในปตอ ๆ มา  แตไมไดรับการพิจารณาอนุมัติ 
   การดําเนินงานของโครงการพัฒนาดนตรีตามที่กลาวมาขางตนน้ัน  จะเห็นไดวา
โครงการฯ ไดสงเสริมสนับสนุนในดานตาง ๆ ทุกดานที่จะมีผลตอการพัฒนาวงดนตรีของมหาวิทยาลัย  
สวนการพัฒนาดานการฟงและดานความสนใจของนิสิตทั่วไปนั้น  โครงการฯ  ไดดําเนินงานไปบางประการ
แตยังไมประสบผลตามที่มุงหวัง 
   ผลการพัฒนาวงดนตรีของมหาวิทยาลัยนั้น  อาจกลาวไดวาในขณะนี้  วงดนตรีไทย       
เปนวงที่มีขีดความสามารถอยูในระดับนาพอใจ  มีนักดนตรีและนักรองซ่ึงเปนที่รูจักกวางขวางใน
วงการดนตรีไทย 
   วงดนตรีสากล ในระยะป  ๒๕๒๒ – ๒๕๒๔  วงดนตรีสากลเปนวงที่มีขีด
ความสามารถอยูในระดับสูงมาก  มีนักดนตรีและนักรองหลายคนที่ประสบความสําเร็จ 
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   วงนักรองประสานเสียง ต้ังแตระยะเร่ิมกอต้ังจนถึงปจจุบัน นับไดวาวงนักรอง
ประสานเสียงจุฬาฯ เปนวงที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจักแพรหลาย  ขณะนี้ทางวงมีปญหาสําคัญคือ  นักรอง
รุนเกาสําเร็จการศึกษาไปเปนจํานวนมาก  จําเปนตองคัดเลือกนักรองรุนใหมมาเสริมวง  และจะตองใช
เวลาพอสมควรที่จะทําใหการรองเพลงไดมาตรฐานเทาเดิมหรือดีกวาเดิม  ปญหาที่สําคัญอีกประการ
หน่ึงคือ  การฝกซอม  เนื่องจากนักรองในวงมีจํานวนมาก  มาจากคณะ  และช้ันปตางกัน  การฝกซอม
อยางสม่ําเสมอครบวงจึงทําไดยาก 
 

   วงเชมเบอรออเคสตรา เดิมวงเชมเบอรออเคสตรามีความผูกพันอยูกับคณะ       
ครุศาสตร (ดนตรี)  เปนอยางมาก  ท้ังดานการสอน  การฝกซอม  และสถานที่ในการแสดง  นักดนตรี
สวนใหญจะเปนนิสิตคณะครุศาสตร  และตองอาศัยบุคคลภายนอกมาเสริมวงอยูเสมอ  ในป  ๒๕๒๕  
ทางวงไดแยกการสอนและฝกซอม  ตลอดจนกิจกรรมการแสดงออกจากคณะครุศาสตร  และไดเร่ิม
โครงการคัดเลือกนิสิตที่ยังเลนดนตรีไมคอยเปน  หรือเพ่ิงเร่ิมหัดเลน  มีการสอนเปนรอบและแยกกลุม
ผูเรียนตามเคร่ืองดนตรี   มีนิสิตสนใจจํานวนมาก  ทําใหเคร่ืองดนตรีที่มีอยูไมเพียงพอสําหรับการสอน
และฝกซอม  หากโครงการนี้เปนผลสําเร็จ  ทางวงจะมีนักดนตรีประจําวงและสามารถแสดงผลงานได
โดยไมตองอาศัยบุคคลภายนอกมาเสริมวงอีกตอไป 
 

   วงโยธวาทิต วงโยธวาทิตยังอยูในระยะเริ่มจัดต้ังวง  ปญหาของวงมีอยูมาก
โดยเฉพาะปญหาดานครูผูสอนและขาดผูประสานงานระหวางโครงการฯ ครูผูสอนและนักเรียนสาธิต  
เคร่ืองดนตรีที่ใชในการสอนและฝกซอมชํารุดมาก  โครงการฯ ไดพยายามแกปญหาโดยการเปล่ียน
ครูผูสอน        จัดใหมีผูประสานงาน  จัดซอมเคร่ืองดนตรีที่ชํารุดและซื้อเคร่ืองดนตรีเพ่ิมเติมในภาคตน
ปการศึกษา  ๒๕๒๕  วงโยธวาทิตงดการแสดง  ทั้งนี้  เพ่ือเตรียมฝกซอมนักดนตรีและปรับปรุงวงใหมี
ความพรอมที่จะแสดงไดอยางมีประสิทธิภาพ  และไมจําเปนตองอาศัยบุคคลภายนอกมาชวยเสริมวง 
 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
   การดําเนินงานของโครงการฯ มีปญหาและอุปสรรคหลายประการ  เชน 
   -- ปญหาการมอบหมายงานและการติดตองานคอนขางกระทันหัน  ทําใหทางวง
ไมพรอมหรือทําใหเกิดงานซอน  และทางวงตองปฏิเสธบางรายการ  ทําใหผูติดตอเขาใจวาไมใหความ
รวมมือ 
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   -- ปญหาเรื่องกําหนดเวลาและสถานที่แสดง  เชน  การติดตอขอใหแสดงโดย
กําหนดเวลาประมาณ  ๑๐ นาที  แตทางวงตองใชเวลาในการฝกซอมนานและตองใชเวลาในการขน
เคร่ืองต้ังเคร่ืองดนตรีนานพอสมควร  หรือการติดตอไปแสดงในสถานท่ีที่ไมเหมาะสมกับลักษณะของ
วง  ทางวงอาจจะปฏิเสธงานดังกลาว  ทําใหผูติดตอเขาใจผิดคิดวาไมใหความรวมมือ 
   -- ปญหาความไมคลองตัวในการดําเนินงานและการติดตอประสานงาน 
   -- ปญหาดานการประชาสัมพันธ  ในการจัดรายการแตละคร้ัง  วงดนตรีมีความ
พรอมในการแสดง  แตอุปสรรคสําคัญคือ  ขาดการประชาสัมพันธอยางทั่วถึง 
   -- ปญหาความไมสนใจของผูฟง  การจัดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือสงเสริมความรู
ทางดนตรีไมไดรับความสนใจจากผูฟงเทาใดนัก  และกิจกรรมการแสดงของวงดนตรีมหาวิทยาลัยก็
ไมไดรับความสนใจจากนิสิตจุฬาฯ มากนัก  ทั้งนี้  เมื่อเปรียบเทียบกับความสนใจที่ไดรับจากสถาบัน
อ่ืน ๆ หรือจากบุคคลภายนอก 
   การดําเนินงานของโครงการพัฒนาดนตรีเทาที่ผานมาไดเนนดานการสอน  และ
ฝกซอมเพ่ือพัฒนาความสามารถของนักดนตรีและนักรองในวง  โครงการฯ  จะจัดซื้อเคร่ืองดนตรี
นอยลง  แตจะเนนการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองดนตรีและอุปกรณตาง ๆ ในดานกิจกรรม  โครงการฯ จะ
พยายามสงเสริมความรูทางดนตรีแกนิสิตทั่วไปใหมากขึ้น  ทั้งนี้  เพ่ือพัฒนาดานการฟงและเพ่ือให
นิสิตท่ัวไปมีความสนใจดนตรีประเภทตาง ๆ มากยิ่งขึ้น 
 

******************** 
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8. โครงการสงเสริมจริยธรรมของอาจารย∗ 
 
  โครงการนี้สารสภาฯ ฉบับที่แลวไดเสนอใหทราบถึงหลักการไปแลว  บัดนี้สภาฯ  ไดเสนอ
โครงการนี้ตอมหาวิทยาลัยแลว  และในการประชุมคณบดี  และ  อ.ก.ม.  คร้ังที่  ๒/๒๕๒๙  และคร้ังที่  
๓/๒๕๒๙  ไดมีการพิจารณาโครงการน้ี  ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ  และเห็นสมควรขอใหสภา
คณาจารยชวยพิจารณาหาแนวทางและวิธีการดําเนินการเพ่ือใหโครงการน้ีสัมฤทธิผลตอไป  ขณะนี้
คณะกรรมการกิจการอาจารยของสภาคณาจารยกําลังทําการพิจารณาดังกลาวอยูรวมกับกรรมการซ่ึง
ที่ประชุมสภาฯ  แตงต้ังเพ่ิมอีก  ๖  ทาน  ความคืบหนาจะไดเสนอตอไป 
 

หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาทางการศึกษาของชาติในระดับอุดมศึกษาจะมีประสิทธิภาพ  ยอมขึ้นอยูกับ
อาจารยซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบการศึกษาโดยตรง  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนสถาบันหนึ่งที่เล็งเห็น
ความสําคัญของคณาจารยวา  ควรจะมีความเปนเลิศทางวิชาการควบคูกับจริยธรรม  ดังนั้น  สภา
คณาจารยจึงมีโครงการสงเสริมจริยธรรมของคณาจารย  โดยคํานึงถึงลักษณะที่ดีตาง ๆ ของ
คณาจารย  รวมทั้งการปฏิบัติและการดําเนินการ  เพ่ือนําช่ือเสียงมาสูจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีแกนิสิต  ซ่ึงจะเปนผูใหญที่ดีของประเทศชาติในอนาคตสืบไป 
 

วัตถุประสงค 
  ๑.  เพ่ือเสริมสรางใหคณาจารยจุฬาฯ มีจริยธรรมควบคูกับวิชาการ  และเปนประโยชน

ตอสังคม 
  ๒.  เพ่ือรณรงคใหคณาจารยจุฬาฯ มีความต่ืนตัวในดานจริยธรรม 
  ๓.  เพ่ือกําหนดมาตรฐานจริยธรรมที่เหมาะสมกับคณาจารยจุฬาฯ 
  ๔.  เพ่ือเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวแหงความสามัคคีระหวางบุคลากร 
 

จริยธรรมที่ดีของคณาจารยจุฬาฯ 
  ๑.  อุทิศเวลาเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาที่อยางแทจริง  ดวยความรับผิดชอบและ

เสียสละ 
 

                                                            
∗ สารสภาคณาจารย  ฉบับท่ี  ๔  ปท่ี  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๒๙ 
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  ๒.  ปฏิบัติงานในหนาที่ของตนอยางสุจริต    เที่ยงธรรม  และพึงปฏิบัติตอผูอ่ืนโดย
ปราศจากอคติ 

  ๓.  มีเหตุผล  และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
  ๔.  รักษาและสงเสริมความสามัคคี  ความกาวหนาทางวิชาการในหมูคณาจารย

ดวยกัน 
  ๕.  ใหความรวมมือในการดําเนินกิจการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการสอน  

วิจัย  บริหาร  และศิลปวัฒนธรรม 
 

วิธีดําเนินการใหไดมาซ่ึงจริยธรรมที่ดีของอาจารย 
  ๑.  มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายใหเห็นความสําคัญดานจริยธรรม  และคณะ  

สถาบัน  ควรดําเนินการใหบรรลุตามนโยบายนั้น 
  ๒.  การรับอาจารยใหมควรคํานึงถึงคุณสมบัติดานจริยธรรมใหมากขึ้น 
  ๓.  ควรจัดสัมมนาดานจริยธรรมสําหรับคณาจารยใหม  และคณาจารยทั่วไปอยาง

สม่ําเสมอ 
  ๔.  การใหรางวัลอาจารยดีเดน  ควรเนนการพิจารณาคุณสมบัติดานจริยธรรมใหมาก

ขึ้น 
  ๕.  ควรสงเสริมใหเกิดความเขาใจขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดี 
  ๖.  การสอนวิชาการตาง ๆ ควรคํานึงถึงการสอดแทรกจริยธรรมดวย 
  ๗.  ควรดําเนินการใหอาจารยมีความมั่นคงทางสถานภาพเพ่ือตอบสนองความ

ตองการพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตอันสอดคลองดวยจริยธรรม 
  ๘.  ผูบริหารตองเปนแบบอยางและใหความสนใจในการสรางเสริมและพัฒนา

จริยธรรมใหกับคณาจารย 
 

******************** 
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9. แนวทางปฏิบัติเพ่ือสงเสริมจริยธรรมอาจารย∗ 
 

  จริยธรรมจะปฏิบัติไดหรือไมนั้น  ขึ้นอยูกับบุคคลและสภาพแวดลอมเปนสําคัญ  ซ่ึงทั้ง
สองอยางนี้มีความสัมพันธกันอยางแนบแนน  แนวทางปฏิบัติเพ่ือบรรลุถึงจริยธรรมควรคํานึงถึงสภาพ
บุคคลที่เกี่ยวของในสภาพแวดลอมที่มีระเบียบวินัยที่ดี  จึงจะสรางเสริมประสิทธิภาพทางจริยธรรมได 
  สภาพแวดลอมสําคัญที่มีอิทธิพลตอจริยธรรม  ไดแก  นโยบายของมหาวิทยาลัย               
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย  ระเบียบวินัย  สถานภาพของคณาจารย  การเรียนการสอน  
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  การพัฒนาคณาจารย  ซ่ึงจะกลาวถึงรายละเอียดตอไป 
 

  ๑. นโยบายของมหาวิทยาลัย  ควรระบุการดําเนินการไวดังนี้ 
   ๑.๑ กําหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการสนับสนุนความเปนเลิศทางจริยธรรม
ควบคูกันไปกับความเปนเลิศทางวิชาการ 
   ๑.๒ สงเสริมสนับสนุนใหมีการกระตุนใหปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในขอ  ๑.๑  
อยางสมํ่าเสมอ  โดยใชวิธีย้ําเตือนทุกรูปแบบ  ทุกโอกาส  ทุกหนวยงาน  และทุกระดับงาน  ซ่ึงอาจจะ
ใชการประชาสัมพันธ  การจัดสัมมนา  การศึกษาอบรม  การใหรางวัล  หรือวิธีอ่ืน ๆ เพ่ือสรางสรรคให
ทุกคนมีจริยธรรม 
   ๑.๓ วิเคราะหและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงวิธีการดําเนินงานตามขอ  ๑.๒                 
ใหเหมาะสมและทันกับเหตุการณ 
   ๑.๔ ตระหนักในความสําคัญทางจริยธรรมและความจริงที่วา  จริยธรรมเปนส่ิงที่
ตองลงทุน  แสวงหา  และรักษาไว 
 

  ๒. การบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
   การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งท่ีจะกอใหเกิดจริยธรรม
ที่ดีของคณาจารย  จึงควรกําหนดแนวทางปฏิบัติของการบริหารดังนี้ 
   ๒.๑ สรางบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการศึกษา  อบรม  และการพัฒนาจริยธรรม
ในมหาวิทยาลัย  เชน  ใหมีบริการปรับปรุงระบบการบริหารงานทั้งในดานวิธีการบริหาร  และพฤติ
กรรมการบริหาร  จัดบรรยายโดยผูที่มีความสามารถทางวิชาการและจูงใจใหมีจริยธรรม  เปนตน 

 
                                                            
∗ สารสภาคณาจารย  ฉบับท่ี  ๕  ปท่ี  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๒๙ 
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   ๒.๒ กําหนดมาตรฐานการรับและการพัฒนาบุคลากรโดยคํานึงถึงจริยธรรมควบคู
กับวิชาการ  เชน  มีการประเมินจริยธรรมในการรับอาจารยใหม  และในการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการทุกระดับ  รวมทั้งมีการอบรมฟนฟูดานจริยธรรมแกอาจารยเปนระยะ ๆ 
   ๒.๓ รณรงคเพ่ือสงเสริมดานจริยธรรมอยางสม่ําเสมอ  โดยใชส่ือท่ีเหมาะสม  เชน  
คูมือดานจริยธรรม  แผนพับ  แผนปลิว  แผนปด  เปนตน 
   ๒.๔ ใหความสนใจและยอมรับความสําคัญของผูรวมงานในการปฏิบัติตนให
สอดคลองกับจริยธรรม  ดวยการยกยองตามโอกาสอันควร 
   ๒.๕ ผูบริหารตองกลาทําในส่ิงที่ถูกตองอยางเท่ียงธรรม  และมีความรับผิดชอบใน
การสรางเสริมจริยธรรมอยางจริงจังและจริงใจ 
 

  ๓. ระเบียบวินัย 
   มหาวิทยาลัยควรจะปรับปรุงระบบงานและระเบียบวินัยใหสอดคลอง  ใหมีลักษณะ
ที่สงเสริมการทํางานและจริยธรรมของอาจารยโดยปฏิบัติดังนี้ 
   ๓.๑ ปรับปรุงแกไขระเบียบวินัยของขาราชการใหมีลักษณะสงเสริมจริยธรรม
ยิ่งขึ้น 
   ๓.๒ ดําเนินการใหองคกรที่เกี่ยวของกับการใชกฎเกณฑตามขอ  ๓.๑  เขาใจและ
ปฏิบัติสอดคลองกับเจตนารมณในดานการสงเสริมจริยธรรม 
 

  ๔. สถานภาพของคณาจารย 
   บุคคลท่ีเปนอาจารยตองมีความม่ันคงทางดานสถานภาพดานเศรษฐกิจและสังคม
ควบคูกันไปกับความสามารถทางวิชาการ  จึงจะเอ้ืออํานวยใหเปนผูนําดานจริยธรรมแกนิสิตได  
อาจารยจึงจําเปนตองไดรับสวัสดิการในดานตาง ๆ ที่เหมาะสม  โดย 
   ๔.๑ ใหอาจารยมีความกาวหนาในอาชีพได  โดยไมจําเปนตองผูกพันกับตําแหนง
ทางวิชาการเพียงอยางเดียว  เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของคณาจารย
รวมทั้งเอ้ือใหเกิดการพัฒนาจริยธรรม 
   ๔.๒ สงเสริมและปรับปรุงสวัสดิการในดานตาง ๆ เชน  บริการดานสุขภาพอนามัย   
ดานที่อยูอาศัย  และการใหบริการเกี่ยวกับฌาปนกิจ  เปนตน 
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  ๕. การเรียนการสอน 
   อาจารยควรมุงม่ันพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และควรมี
บทบาทดังนี้ 
   ๕.๑ เตรียมการสอนโดยคํานึงถึงหลักสูตร  เน้ือหาวิชา  วิธีการสอน  และการ
ประเมินผล  และควรตรงตอเวลาในการสอน  เพ่ือเปนแบบอยางที่ดีของนิสิต 
   ๕.๒ นําความรูใหมที่ไดจากการศึกษาและวิจัย  มาสอน  และใหประสบการณแก
นิสิต  เพ่ือนรวมงาน  รวมท้ังสถาบันการศึกษา 
   ๕.๓ บําเพ็ญตนเปนแบบอยางทางจริยธรรม 
   ๕.๔ สอดแทรกจรรยาบรรณแหงวิชาชีพในวิชาการสาขาตาง ๆ เมื่อมีโอกาสและ
อยางสม่ําเสมอ  เชน ในการวางหลักสูตรการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมใหแกนิสิต 
   ๕.๕ ประเมินผลการทํางานของตนเองเพ่ือแกไขขอบกพรองในการปฏิบัติหนาที่
อยางตอเนื่อง 
   ๕.๖ ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาอยางสมบูรณ  ทั้งดานวิชาการและดานอื่น ๆ เพ่ือให
นิสิตสามารถบรรลุผลสําเร็จทางการศึกษา  และการดําเนินชีวิตโดยวิธีการตาง ๆ เชน  สงเสริมใหมี
ระเบียบวินัย  โดยยกยองหรือใหรางวัลนิสิตท่ีมีจริยธรรมดี  และตักเตือนหรือลงโทษนิสิตที่ทําผิดตามควร 
 

  ๖. ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
   อาจารยควรเปนผูมีบทบาทสําคัญในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอัน
ดีงามตามแนวทาง  ดังนี้ 
   ๖.๑ มีความรัก  ความหวงแหนและซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย 
   ๖.๒ สรางสรรคจริยธรรมโดยการฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม  
เชน  การจัดพิธีไหวครู  งานประเพณีทางศาสนา  และการแสดงมุทิตาจิตแกเพ่ือนรวมงาน 
   ๖.๓ สรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม  
เชน  แสดงคารวะหรือทักทายกันระหวางคณาจารย  เพ่ือเปนแบบอยางแกศิษย 
 

  ๗. การพัฒนาคณาจารย 
   การพัฒนาคณาจารยของมหาวิทยาลัย  ควรมุงใหอาจารยมีจริยธรรมในการปฏิบัติ
ภารกิจหลักของตน  ทั้งในฐานะอาจารยผูสอน  ผูบริหาร  และผูใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

********************     
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10. โครงการพัฒนากีฬาของมหาวทิยาลัย∗ 
 

  ตามที่มหาวิทยาลัยไดใหความสนใจแกปญหาการพัฒนากีฬา  ดังที่ฝายกิจการนิสิตได     
เสนอโครงการจุฬาพัฒนากีฬาชาตินั้น  สภาคณาจารยเองก็ไดมีความสนใจในการพัฒนากีฬาของ
มหาวิทยาลัยเองทั้งในดานการสงเสริมกีฬาระดับชาติและดานการพัฒนากีฬาของนิสิตทั่วไป  จึงได
มอบหมายใหคณะกรรมการกิจการนิสิตพิจารณาศึกษาเร่ืองน้ี  และไดนําเขาพิจารณาในที่ประชุม          
สภาคณาจารย  คร้ังที่  ๕/๒๕๒๙  เมื่อวันท่ี  ๗  มีนาคม  ๒๕๒๙  และผลการพิจารณานี้จะเอ้ือ
ประโยชนแกโครงการจุฬาฯ  พัฒนากีฬาชาติของมหาวิทยาลัย  ฉะนั้น  ภายหลังจากที่ไดมีการ
อภิปรายและใหความเห็นเพ่ิมเติมอยางกวางขวางแลว  สภาจึงไดมีมติใหเสนอแนะตอทานอธิการบดี
วา 
  ๑. มหาวิทยาลัยควรคัดเลือกผูที่มีความสามารถในทางกีฬาเขาศึกษาในคณะตาง ๆ      
ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยจะกําหนดขึ้น 
  ๒. มหาวิทยาลัยควรสงเสริมนิสิตโดยทั่วไปใหสนใจการเลนกีฬามากขึ้น 
  ๓. มหาวิทยาลัยควรจัดต้ังสํานักกีฬาเพ่ือเปนศูนยกลางในการพัฒนากีฬาของ
มหาวิทยาลัย 
  โดยมีรายละเอียดของโครงการดังนี้ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยเกาแกที่สุดของประเทศไทย  ผลิตบัณฑิตที่มี
ความสามารถทั้งดานวิชาการและการกีฬาออกรับใชประเทศชาติอยางตอเนื่องมาเปนเวลานานแลว  
ปจจุบันแมความเปนเลิศทางวิชาการของจุฬาฯ ยังคงอยู แตความเปนเลิศทางกีฬาไดลดนอยถอยลง
มาก  ดังจะเห็นไดจากผลการแขงขันกีฬาตาง ๆ ที่ผานมา  ทั้งน้ี  อาจมีสาเหตุเนื่องจากวานิสิตที่มี
ความสามารถในดานกีฬาของจุฬาฯ มีจํานวนนอยลง  หรือนิสิตขาดความรูและความสนใจ  หรือเห็น
ประโยชนของการเลนกีฬานอยลง 
  ในดานความเปนเลิศทางวิชาการนั ้น   จุฬาฯ ก็ไดมีการรณรงคอยางเต็มที่และ
ตอเนื่องทําใหสัมฤทธิผลสมปรารถนา  แตดานการกีฬานั้นการสนับสนุนดอยลงและไมเอาจริง
เอาจังตางกับ 

                                                            
∗ สารสภาคณาจารย  ฉบับท่ี  ๕  ปท่ี  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๒๙ 
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สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ซ่ึงต่ืนตัวในเร่ืองของกีฬามาก  ถึงกับมีมาตรการตาง ๆ ที่จะทําใหกีฬาของ
สถาบันนั้น ๆ เดนดังขึ้น เชน การเสนอโอกาสพิเศษแกผูมีความสามารถในทางกีฬาใหเขาศึกษาใน
สถาบันน้ัน ๆ       ได  จึงทําใหจํานวนบุคคลเหลานี้ท่ีจะมาสอบเขาจุฬาฯ  มีนอยลง  เพราะทางจุฬาฯ 
ไมไดเสนอโอกาสพิเศษเชนนั้นใหพวกเขา 
  สวนดานนิสิตปจจุบันนั้น  แมวาแตละคณะจะมีผูที่มีความสามารถทางกีฬาแฝงอยู             
แตเนื่องจากนิสิตเหลาน้ันไมไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่ทําใหเขาเกิดความทอแทใจไมอยากมุงเอาดี
ทางกีฬานัก  และนิสิตสวนใหญเมื่อเขาสูจุฬาฯ  แลวยังไมไดรับคําแนะนําที่ถูกตอง  และเปนทางการ
เกี่ยวกับสถานที่และความสะดวกในการเลนกีฬาที่ทางจุฬาฯ ไดจัดไวใหบริการแกนิสิตทุกคน  และทุก
คณะ  ดังน้ัน  การประชาสัมพันธทุกรูปแบบจึงจะเปนกุญแจสําคัญท่ีจะทําใหนิสิตท้ังหลายไดรับขอมูล
ที่ถูกตองชัดเจน  พรอมทั้งเปนการชักชวนและกระตุนใหนิสิตทุกคนไดใชเวลาวางจากการศึกษาใน
ระบบหนวยกิตน้ีใหเปนประโยชนแกสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตโดยถวนหนากัน 
  โครงการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยน้ี  ถาไดเร่ิมรณรงคในชวงเวลานี้ก็นับวาเปนโอกาส
เหมาะมาก  เพราะเปนที่ยอมรับกันวา  การแขงขันกีฬาซีเกมสคร้ังที่  ๑๓  ที่เพ่ิงผานพนไปแลวนั้น  ได
จุดไฟแหงการสนใจกีฬาแกเยาวชนไทยไดผลดีมาก  ทางจุฬาฯ นาจะถือโอกาสนี้สานตองานดาน
สนับสนุนและพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยใหไดผลตอเน่ืองกันไป  ดังนั้น  เพ่ือฟนฟูความเปนเลิศทาง
กีฬาของจุฬาฯ ขึ้นมาใหม  ทางสภาคณาจารยซ่ึงเล็งเห็นความสําคัญของการกีฬามากจึงไดเสนอ
โครงการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนากีฬาของจุฬาฯ ตอไป 
 

๒. วัตถุประสงค 
  ๑. เพ่ือความเปนเลิศในทางกีฬา 
  ๒. เพ่ือใหนิสิตทุกคนไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
  ๓. สงเสริมสุขภาพ  พลานามัย  และสุขภาพจิตของนิสิต 
  ๔. ปลูกฝงระเบียบวินัย  ความอดทน  และความมีน้ําใจนักกีฬา 
  ๕. เพ่ือใหนิสิตรูวิธีการเลนและกติกาของกีฬาแตละประเภท 
 
 

๓. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  ใหทางมหาวิทยาลัยประสานงานกับคณะตาง ๆ และกลุมกิจกรรมทางกีฬาที่มีอยูการ
ดําเนินงานจะแบงออกเปน  ๒  ทาง คือ   



ขุมความคดิ 3 ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย 

 44

  ๓.๑  การคัดเลือกผูที่มีความสามารถในทางกีฬาเขามาศึกษาในคณะตาง ๆ ตาม
ความสมัครใจโดยตรง  โดยไมผานทบวงมหาวิทยาลัย  และในการน้ีจุฬาฯ  จะตองต้ังเกณฑกําหนด
ดังตอไปนี้ 
    ๓.๑.๑  นิสิตประเภทน้ีจะตองมีแตมสะสมเฉล่ียไมตํ่ากวา  ๒.๕  หรือแลวแต

คณะตาง ๆ จะเปนผูกําหนด  คือ  จะตองเปนผูมีผลการศึกษาอยูใน
เกณฑดี 

    ๓.๑.๒  นิสิตประเภทน้ีจะตองผานการทดสอบความรูพ้ืนฐานและความถนัด
ทางกีฬาที่มหาวิทยาลัยเปนผูกําหนด 

    ๓.๑.๓  ในการเรียนนั้น นิสิตพิเศษประเภทนี้จะตองเรียนและสอบเหมือนนิสิต
ปกติ 

    ๓.๑.๔  คณะควรสงเสริมใหนิสิตประเภทน้ีเลือกวิชาที่มีลักษณะสงเสริมทักษะ
ทางดานกีฬาของนิสิตตามความเหมาะสม 

    ๓.๑.๕  ใหนิสิตพิเศษนี้อยูในหอพักไดเปนกรณีพิเศษ 
    ๓.๑.๖  นิสิตพิเศษประเภทน้ีจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ขึ้น 
    ๓.๑.๗  การคัดเลือกผูที่มีความสามารถทางกีฬาเขาศึกษาในโครงการพิเศษนี้  

มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับผูที่กําลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแหง
อ่ืนเขามาศึกษาตอในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนกรณีพิเศษได 

  ๓.๒  การพัฒนานิสิตปจจุบันใหสนใจการเลนกีฬามากขึ้น  โดยที่นิสิตสวนใหญยังไม
เขาใจวา  ทางมหาวิทยาลัยมีสถานที่และอุปกรณเกี่ยวกับการเลนกีฬาที่เปนสวนกลางแกนิสิต  
โดยทั่วไปอยางไรบาง  จึงทําใหเกิดการเขาใจผิดพลาดไปไดวา  สถานที่เลนกีฬาบางแหงขึ้นอยูกับ
ภาควิชาหรือคณะโดยตรง  จึงทําใหน ิส ิตไมกลาที ่จะไปใชสถานที ่ด ังกลาวได  ดังนั ้น   ทาง
มหาวิทยาลัยควรดําเนินการ  ดังนี้ 
     ๓.๒.๑ ประชาสัมพันธใหนิสิตทั้งมหาวิทยาลัยทราบถึงรายละเอียดของสถานที่

เลนกีฬาทุกแหงที่นิสิตสามารถใชไดทั่วไป  โดยออกเปนโปสเตอรหรือ
แผนพับ 

     ๓.๒.๒ จัดใหมีบริการทําบัตรสมาชิกชมรมกีฬาตาง ๆ ประจําคณะ 
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     ๓.๒.๓ สนับสนุนและใหความสําคัญกับกลุมกีฬาของแตละคณะ  เพ่ือเปนแกน
นําใหนิสิตหันมาเลนกีฬามากขึ้น  เชน  จัดหาอุปกรณกีฬาตาง ๆ และ
สรางสถานที่เลนกีฬาใหคณะท่ีอยูหางไกลจากสนามกีฬาสวนกลาง 

     ๓.๒.๔ จัดระบบอํานวยความสะดวกทางกีฬาแกนิสิต  รวมทั้งการฝกซอมการ
เก็บตัว  การรักษาพยาบาลเม่ือไดรับบาดเจ็บจากการเลนกีฬา 

     ๓.๒.๕ นิสิตปจจุบันผูใดมีพรสวรรคในทางกีฬาเดนชัด  ทางมหาวิทยาลัยควร
สนับสนุนในเรื่องทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรเปนพิเศษ  เพ่ือเปนการ
สงเสริมกําลังใจแกนิสิตผูนั้น 

     ๓.๒.๖ จัดการแขงขันกีฬาระหวางกลุมหรือคณะเปนประจํา  เพ่ือกระตุนใหนิสิต
สนใจ  และมีโอกาสเขามายังสนามกีฬาบอยคร้ังขึ้น 

     ๓.๒.๗ จัดอภิปรายเกี่ยวกับประสบการณการเปนนักกีฬามหาวิทยาลัยของอดีต
นักกีฬาเดนของจุฬาฯ  และนักกีฬาเดน ๆ ในปจจุบันดวยรวมทั้งพิมพ
ประวัติยอ ๆ แจกจายกับนิสิตเพ่ือเปนเคร่ืองกระตุนใหเกิดความสนใจใน
หมูนิสิต 

 

๔. จัดตั้งสํานักกีฬา 
  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการนี้  มหาวิทยาลัยควรจัดต้ังสํานักกีฬาขึ้นเพ่ือ 
  ๔.๑  เปนศูนยกลางในการพัฒนานักกีฬาของมหาวิทยาลัย 
  ๔.๒  เพ่ือสงเสริมการกีฬาของนิสิตอยางจริงจัง 
  ๔.๓  รับผิดชอบ  ประสานงาน  อํานวยความสะดวกเก่ียวกับสถานที่และอุปกรณกีฬา
ตาง ๆ 
  ๔.๔  จัดหาเงินทุนเพ่ือสนับสนุนการกีฬาจากภาครัฐบาลและเอกชน  
 

******************** 
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11. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสติหอพัก∗ 
 

  ดวยคณะกรรมการกิจการนิสิตของสภาคณาจารย  ไดเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของนิสิตในหอพัก  ตอที่ประชุมสภาคณาจารย  ซึ่งสภาคณาจารยในการประชุม  ครั้งที่  ๗/
๒๕๒๙  เมื่อวันศุกรท่ี  ๔  เมษายน  ๒๕๒๙  ไดพิจารณาแลว  มีมติใหเสนอโครงการดังกลาวตอทาน
อธิการบดีตามรายละเอียดดังนี้ 
 

หลักการและเหตุผล 
  ในกระบวนการพัฒนานิสิตใหเปนบุคคลท่ีสมบูรณทั้งดานสติปญญา  รางกาย  อารมณ  
และสังคมน้ัน  หอพักจัดวาเปนกลไกที่สําคัญอยางหนึ่งซึ่งนอกจากจะเปนที่พักอาศัยของนิสิตแลวยัง
เปนสถานที่สงเสริมการศึกษาทางวิชาการและพัฒนาการของบุคคลอีกดวย 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาแหงแรกของไทย  ที่ไดจัดใหมีหอพัก
สําหรับนิสิตมาตั้งแตเริ่มกอตั้งมหาวิทยาลัยจนตราบเทาทุกวันนี้  โดยมีวัตถุประสงคการจัดหอพัก
เพ่ือชวยเหลือนิสิตปริญญาตรีที่มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัดและไมมีที่พักอยูในกรุงเทพฯ รวมทั้งนิสิตที่
มีท่ีพักไมสะดวกตอการมาศึกษา  นอกจากนี้ยังจัดหอพักเพ่ือใหนิสิตไดเรียนรูการอยูรวมกันเคารพใน
สิทธิซ่ึงกันและกัน         มีน้ําใจ  สามัคคี  มีความรับผิดชอบตอตนเองและตอสวนรวม  และสามารถ
ดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยไดถูกตอง  ถานิสิตในหอพักมีพัฒนาการไดตามวัตถุประสงคดังกลาวของ
หอพัก  ก็หมายถึงวาไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม  และจะออกไปเปนสมาชิกของสังคม
นอกรั ้วสถาบันไดอยางมีค ุณภาพตอไป   แตในความเปนจริงแลว   หอพักนิส ิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  สามารถตอบสนองวัตถุประสงคเพียงเปนที่พักอาศัยของนิสิตเทานั้น  การพัฒนานิสิต
ในดานตาง ๆ ยังทําไดไมเต็มที่  เปนที่นาเสียดายอยางยิ่งถามหาวิทยาลัยจะละเลยในโอกาสที่จะใช
ชวงเวลาที่นิสิตไดมาศึกษา  กิน  นอน  อยูรวมกันในหอพักตลอดสี่ปนี้  เพื่อพัฒนาใหนิสิตไดเปน
บัณฑิตที่มีคุณภาพอยางแทจริง  สภาคณาจารยไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนานิสิตดังที
ไดกลาวมานี้  จึงไดเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตในหอพักมาใหมหาวิทยาลัยพิจารณา
ดําเนินการตอไป 
 
 
 
                                                            
∗ สารสภาคณาจารย  ฉบับท่ี  ๕  ปท่ี  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๒๙ 
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วัตถุประสงค 
  โครงการน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิตในหอพักดานตาง ๆ ดังนี้คือ 
  ๑. ชวยใหนิสิตรูจักปรับตัวตอการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 
  ๒. สงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา 
  ๓. สงเสริมใหนิสิตเปนผูมีคุณธรรม 
  ๔. สงเสริมใหนิสิตไดพัฒนาความเปนเอกัตบุคคล 
  ๕. สงเสริมประสบการณการอยูรวมกัน  ซึ่งจะนําไปสูพัฒนาการดานระเบียบวินัย

ความเสียสละ  อดทน  ความเปนผูนําระบอบประชาธิปไตย 
  ๖. สงเสริมใหนิสิตมีพลานามัยสมบูรณและรักษาความสะอาด 
 

วิธีการ 
  ๑. มหาวิทยาลัยควรผสมผสานโครงการเรียนของนิสิตเขากับการอาศัยอยูในหอพัก โดย
ใหนิสิตเกิดความรูสึกวา  หอพักกับการเรียนเปนส่ิงท่ีดําเนินไปดวยกัน  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยอาจทําไดโดย 
    ๑.๑ จัดอุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการศึกษาคนควาของนิสิตไว

ในหอพัก  หรือบริเวณใกลหอพัก  เชน มีหองสมุดภายในหอพัก มีหองทํางาน  
โตะ  เกาอ้ี  สําหรับนิสิตทํางานทีไมปะปนกับหองพักผอน  ซ่ึงอาจจะมีเสียง
วิทยุหรือโทรทัศนรบกวนได 

    ๑.๒ จัดหาอาจารยที่สอนวิชาพ้ืนฐานมาประจําในหอพัก  เพ่ือชวยเหลือนิสิตดาน              
การเรียน ท้ังนี้  ควรเปนอาจารยที่มีเทคนิควิธีที่จะจูงใจใหนิสิตสนใจการเรียน
ดวย 

    ๑.๓ แนะนําวิธีการศึกษาแบบเปนกลุมใหแกนิสิต  โดยใหนิสิตชวยเหลือกันเอง  
หรืออาจนําวิธีกลุมสัมพันธมาใชก็ได 

    ๑.๔ แนะนาํนิสิตเกี่ยวกับการใชชีวิตในหอพัก  รวมทั้งวิธีการศึกษาในมหาวิทยาลัย       
การแนะนําควรทําเปนระยะ ๆ ติดตอกันตลอดป  มิใชจัดตอนเปดภาค
การศึกษาเพียงคร้ังเดียว 

 

   ๒. นอกจากอนุสาสกและผูชวยอนุสาสกแลว  หอพักควรจะมีอาจารยที่ทําหนาที่ให
คําปรึกษาแนะนํานิสิตเกี่ยวกับปญหาการเรียนและปญหาสวนตัวได  ทั้งน้ี  มหาวิทยาลัยควรคัดเลือกผู



ขุมความคดิ 3 ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย 

 48

ที่มีความรูดานการใหคําปรึกษาโดยตรง  และควรเปนผูมีบุคลิกที่นิสิตไววางใจและอยากเขาพบรวมทั้ง
เปนผูที่สามารถจูงใจใหนิสิตมารับคําปรึกษาดวย 
   ๓. มหาวิทยาลัยควรคัดเลือกอาจารยหรือบุคลากรประจําหอพักที่จะเปนแบบอยางที่ดี
แกนิสิตทั้งในดานคุณธรรมและการดําเนินชีวิต  เชน  ความซ่ือสัตย  ระเบียบวินัย  และความสะอาด  
เพราะบุคคลเหลาน้ีเปนผูที่อยูใกลชิดกับนิสิต  และสามารถถายทอดคุณลักษณะเหลานี้ใหแกนิสิตได 
   ๔. เพ่ือเปนการจูงใจใหนิสิตไดทํากิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงจะนําไปสูการรูจักทํางานรวมกัน  มี
ความเสียสละ อดทน มีความเปนผูนํา  และรูจักการเปนผูตามในระบอบประชาธิปไตย  หอพักควรมี
สถานที่ใหนิสิตจัดทํากิจกรรมภายในหอพักได 
   ๕. สนับสนุนใหนิสิตไดมีสวนรวมในการบริหารหอพักใหมากยิ่งขึ้น  โดยใหอาจารยมี
สวนเกี่ยวของนอยที่สุด  เพราะนอกจากจะเปนการชวยใหนิสิตไดฝกหัดการปกครองกันเองแลวยังเปน
การสงเสริมใหนิสิตเกิดความรักในหอพักของตนเอง  และรวมมือกันรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย
ภายในหอพัก  ตลอดจนชวยกันพัฒนาหอพักใหเปนสถานท่ีนาอยูอาศัย 
   ๖. บริเวณภายในและรอบ ๆ หอพักควรไดมีการตกแตงใหสะอาด  เรียบรอย  นาพัก
อาศัย  และนาพักผอนหยอนใจ  และเพ่ือเปนการปลูกฝงนิสัยให รักความสะอาดเปนระเบียบ  
มหาวิทยาลัยควรดูแลซอมแซมวัสดุอุปกรณที่ชํารุดทันที  มิควรใหนิสิตเคยชินกับสภาพแวดลอมที่ไม
สงเสริมใหเกิดการพัฒนา 
   ๗. ควรมีสถานท่ีใหนิสิตไดออกกําลังกายภายในบริเวณหอพัก  เชน  หองเลนกีฬา                
ที่มีอุปกรณกีฬาตามความเหมาะสม 
   ๘. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาสัดสวนของนิสิตที่เขาพักอาศัยกับพ้ืนท่ีที่มีอยู  เพ่ือมิให
นิสิตอยูกันอยางแออัดเกินไป  เพราะการท่ีนิสิตอยูกันอยางแออัดในหอพักนั้น  นอกจากนิสิตจะขาด
สมาธิในการศึกษาแลว  ยังนําไปสูการมั่วสุมและการทําผิดวินัยตาง ๆ ของนิสิตไดงายขึ้น 
   ๙. มหาวิทยาลัยควรขยายหอพักใหรับนิสิตไดมากขึ้น  ท้ังนี้  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณา
เพ่ิมคาธรรมเนียมหอพักใหสูงขึ้น  เพ่ือนํารายไดที่เพ่ิมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิตในหอพัก  
นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยควรจัดสรรทุนยกเวนคาหอพักแกนิสิตที่ขาดแคลนดวย 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
   ฝายกิจการนิสิตควรเปนผูรับผิดชอบดําเนินงานตามโครงการ  และขอความรวมมือจาก
อาจารยและบุคลากรฝายตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
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งบประมาณ 
   มหาวิทยาลัย  ควรใชเงินผลประโยชนของมหาวิทยาลัย  เพ่ือกิจการดานการพัฒนานิสิต
ในหอพัก  และการขยายหอพักสําหรับนิสิต 

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

 

 
 
ชมรมสมาชิกสภาคณาจารยแสดงความยินดีกับประธานสภาฯ 27 กรกฎาคม 2550 
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12. โครงการศูนยจิตวิทยาการปรึกษาและพัฒนา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
(จากขุมความคิด 2 พฤษภาคม 2541) 

 
หลักการและเหตุผล 
 ขณะนี้ประเทศไทยกําลังประสบปญหาทางดานเศรษฐกิจอยางรุนแรง  นิสิตในฐานะที่เปน
สวนหนึ่งของสังคมท่ีกําลังอยูในสภาวะวิกฤติจําเปนตองเผชิญสภาพบีบค้ันที่ เกิดจากความ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  นอกเหนือไปจากปญหาดานการเรียนและการปรับตัวในมหาวิทยาลัยที่มี
มาแตเดิม  สภาพดังกลาวเปนเหตุใหนิสิตจํานวนมากข้ึนมีปญหาทางดานจิตใจในระดับที่จําเปนตอง
ไดรับการชี้แนะเอาใจใสดูแลอยางเรงดวน 
 การใหคําปรึกษาเชิงจิตวิทยา (counseling) เปนงานดานจิตวิทยาที่มุงปรับปรุงแกไข หรือ
รักษาสวนที่เปนปญหา อุปสรรคของบุคคล เชน ปญหาในการเรียน ในการปรับตัว ในการคบเพื่อน                
ในเร่ืองยาเสพติด ตลอดจนพฤติกรรมที่เปนปญหาทางสังคมตาง ๆ เพื่อนําบุคคลกลับมาสูกระแส
สรางสรรคของชีวิตใหไดอีก  นอกจากนี้ ยังเปนงานที่ชวยเสริมสรางมิติของ human excellence               
เพื่อความสุขและประสิทธิภาพในการมีชีวิตภายในกรอบของ academic excellence เปนงานที่                
มุงสรางสรรคความงอกงามทางจิตใจ ที่เรียกวา growth ซึ่งหมายถึงการดํารงอยูของบุคคลอยาง                
มีประสิทธิภาพ เต็มศักยภาพ และมีความสุข  อันเปนภาวะของการมีชีวิตที่เต็มสมบูรณ  ซึ่งนําไปสู 
การมีภาวะคุณธรรมและจริยธรรมที่ ลํ้าลึก  เพราะการไดใชศักยภาพอยางเต็มที่โดยปราศจาก                  
การขัดขวางจากปญหาทางจิตใจในดานตาง ๆ ยอมนําความสุขมาสูบุคคลนั้นและเอ้ือใหเขามี
ประสิทธิภาพอยางยิ่งและภาวะเชนนี้ก็คือ การมีคุณธรรมอยางธรรมชาติในตนเอง  ซึ่งนําความสุข
ใหแกตนเองและผูอ่ืนในสังคม  นอกจากความสามารถในดานการเรียนแลว  มหาวิทยาลัยตอง
รับผิดชอบในความงอกงามของนิสิต  เพื่อใหบรรลุถึงความเปนมนุษยที่สมบูรณดวย 
 ในปจจุบันนี้ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีหนวยงานที่ทํางานใหคําปรึกษาดานจิตวิทยาแก
นิสิต ภายใตฝายกิจการนิสิต  แตการดําเนินงานของหนวยงานดังกลาวยังมีขอบเขตจํากัด  มีบุคลากร
ประจําที่ทําหนาที่ใหคําปรึกษาโดยตรงเพียงหนึ่งคน  สถานที่คอนขางคับแคบ   ขาดบรรยากาศความ
เปนสวนตัว และขาดหองที่จะสามารถจัดกิจกรรมเสริมอ่ืน ๆ ควบคูไปกับการใหคําปรึกษาได  
นอกจากนี้หนวยงานดังกลาวยังไมเปนที่รูจักแพรหลายในหมูอาจารยและนิสิตเทาที่ควร 
 โครงการศูนยจิตวิทยาการปรึกษาและพัฒนา   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (C.U. 
Counseling and Development Center) จึงเปนโครงการที่จะเสริมสรางใหมีศูนยใหคําปรึกษา                
ดานจิตวิทยาและพัฒนาแกนิสิตและบุคลากรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบ  เพื่อใหบริการ
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ใหคําปรึกษาเชิงจิตวิทยาและนําหลักการเสริมสราง human excellence ที่กลาวขางตนมาดําเนินการ
ใหเปนจริง เพื่อใหนิสิตมีชีวิตที่มีคุณภาพทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบริการดานจิตวิทยาการปรึกษาและพัฒนางาน 
2. เพื่อสงเสริม human  excellence 
3. เพื่อสงเสริมการพัฒนามนุษยอยางเปนองครวม 
4. เพื่อใหความเขาใจที่ถูกในการพัฒนาของตนเอง 
5. เพื่อเผยแพรความสนใจในมิติจิตวิญญาณ (spiritual development) 
6. เพื่อสนับสนุนงานวิชาการจิตวิทยาการปรึกษาในระดับสูง 
7. เพื่อสนับสนุนงานวิจัยเพื่อผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาจิตวิทยาการ

ปรึกษา 
8. เพื่อรักษาความเปนผูนําทางวิชาการของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
ลักษณะกิจกรรม 
 1.  การบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคล  เปนการบริการรายบุคคลเพื่อคล่ีคลาย
ปญหาความทุกขใจตาง ๆ เชน ความวิตกกังวลในการเรียนในการสอน ในเร่ืองการเงิน ปญหาเร่ือง
ความรัก  การปรับตัว การคบเพื่อน ปญหาทางเพศ ปญหาการเจ็บปวยบางลักษณะ (อาจารยหรือ
วิทยากรรับภาระไดไมนาเกินวันละ 4 ชั่วโมง สัปดาหละ 3 วัน) 
 2.  กลุมปฏิบัติงานจิตวิทยา  ระยะส้ันต้ังแต 3-5 วัน เพื่อการพัฒนาตน ซึ่งอาจมีลักษณะ
เปนคาย เชน กลุมพัฒนาตน กลุมฝกความไวในการรับรู กลุมจิตสัมพันธ  กลุมฝกการแสดงออกอยาง
เหมาะสม  กลุมมนุษยสัมพันธ  กลุมพัฒนาสุขภาพจิต  บางโอกาสอาจตั้งชื่อใหนาสนใจดวยเรียก
ทั่วไปวา คายมองตน คายคนหา ฯลฯ 
 3.  กลุมปฏิบัติงานจิตวิทยาแบบยาวตอเนื่องเปนรายสัปดาห  ซึ่งอาจจัดเปนวิชาเรียน
กลุมเล็ก ประมาณ 10 คน อาจมีลักษณะการจัดกลุมดังนี้คือ  
  3.1  กลุมพัฒนาตน  กลุมการจัดการตนเอง  กลุมพัฒนาการเรียน  กลุมพัฒนา
บุคลิกภาพ ฯลฯ 
  3.2  กลุมแกปญหาเฉพาะ เชน กลุมแกปญหาติดสภาพวิทยาทัณฑ  กลุมพัฒนาทักษะการ
เรียน  กลุมพัฒนาความเปนผูนํา กลุมฝกการแสดงออกอยางเหมาะสม ฯลฯ 
 4.  โปรแกรมปองกันตาง ๆ  เชน  โครงการตระหนักเร่ืองเอดส  โครงการลดยาเสพติด ฯลฯ 
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ประชากรเปาหมาย 
1. นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2. อาจารยและบุคลากรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
3. บุคคลทั่วไป 
4. องคกรทั่วไปที่สนใจงานพัฒนาคนดวยหลักจิตวิทยาการปรึกษา 
5. งานพัฒนาสังคมและชุมชน 

 
บุคลากร 

1. นักจิตวิทยาการปรึกษามืออาชีพ (professional counselor หรือ counseling 
psychologist) ที่จบปริญญาโท หรือเอกทางดานจิตวิทยาการปรึกษา และมีตําแหนงเปน
อาจารย หรือพนักงานมหาวิทยาลัยอยางนอย 7 คน 

2. จิตแพทย สําหรับรายที่ตองการรักษา 
3. ฝายธุรการ 

 
สถานที่ 

- อยูในที่รมร่ืน  สงบ และมีความเปนสวนตัว 
- มีหองสําหรับทํากลุมเล็ก (ไมเกิน 10 คน) มากพอสมควร 
- มีหองใหญสําหรับ 30 คน มากพอสมควร 
- มีหอง one-way mirror และหองประชิดเพื่อติดต้ังโทรทัศนวงจรปดเพื่อการศึกษาและวิจัย 

 
งบประมาณ 
 เนื่องจากศูนยจะใหบริการทั้งบุคลากร และนิสิตของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  คาใชจาย
บางสวน จึงควรมาจากงบผลประโยชนของมหาวิทยาลัย  และบางสวนมาจากคาธรรมเนียมการศึกษา
ของนิสิต 
 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 ระยะสั้น 
 เนื่องจากการดําเนินงานโครงการเต็มรูปแบบดังที่กลาวขางตนจําเปนตองใชเวลานาน ในชวง
เวลาดังกลาวมหาวิทยาลัยจะไมสามารถใหบริการดานการใหคําปรึกษาแกนิสิตในสภาวะที่สังคมไทย
กําลังเผชิญวิกฤตการณทางเศรษฐกิจไดทันทวงที  รวมทั้งอาจสูญเสียโอกาสในการพัฒนา human 
excellence ดังนั้น ในข้ันตนมหาวิทยาลัยจึงควรเรงดําเนินการในสวนที่สามารถจัดทําไดทันที  โดยมีแนว
ทางการดําเนินงานในระยะส้ันดังตอไปนี้ 
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 1)  กลุมเปาหมาย 
 -  เนนนิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 2)  แนวทางการดําเนินงาน 
 -  จัดใหมีศูนยดานจิตวิทยาปรึกษาและพัฒนาในลักษณะที่สามารถดําเนินงานไดโดยเรง          
ดวนกอน  โดยอาจรวมหนวยจิตวิทยาปรึกษาและพัฒนา  ภายใตการดูแลของฝายกิจการนิสิตเขามาเปน
สวนหนึ่งของศูนยดวย และปรับปรุงใหมีความพรอมในการใหบริการนิสิตและบุคลากรมากข้ึน เชน  จัดหา
สถานที่ที่เหมาะสมกวาเดิม กวางขวาง มีความเปนสวนตัว เหมาะแกการใหบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  
เพิ่มจํานวนบุคลากร  โดยอาจขอความรวมมือจากคณะจิตวิทยาและคณะที่เกี่ยวของอ่ืน ๆ ตลอดจนเนน
การประชาสัมพันธใหนิสิตและบุคลากรไดมารับบริการอยางกวางขวางข้ึน 
 ระยะยาว 
 จัดสรางศูนยที่ขยายกลุมเปาหมาย และบริการเต็มรูปแบบตามวัตถุประสงคของโครงการที่ได
เสนอไวตอนตน 
 
โครงการในอนาคต 
 รวมมือกับคณะจิตวิทยาในการผลิตบัณฑิต และการวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต 
 
ที่ปรึกษา 
 รศ. ดร.โสรีช  โพธิแกว 
 
คณะกรรมการกิจการนิสิต 
 1.  รศ. ปาริชาต  ภูสวาง ประธาน 
 2.  รศ. น.สพ. ดร.โสมทัต  วงศสวาง กรรมการ 
 3.  ผศ. ดร.ยุทธวัฒน  ภัทราภานุภัทร กรรมการ 
 4.  รศ. ดร.อรพินท  พานทอง กรรมการ 
 5.  ผศ. นพ.พงศศักด์ิ  ยุกตะนันทน กรรมการ 
 6.  รศ. ดร.ชูเวช  ชาญสงาเวช กรรมการ 
 7.  อ. ดร.พรรณระพี  สุทธิวรรณ กรรมการ 
 8.  อ. ดร.ดวงกมล  ชาติประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ 
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13. ขอเสนอแนะเก่ียวกบัการ 
บริหารงานภาควิชา∗ 

 
 คณะกรรมการเฉพาะกิจของสภาคณาจารย  ไดเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานภาควิชา และที่ประชุมสภาคณาจารย ในการประชุมคร้ังที่  ๑๑/๒๕๒๙  เมื่อวันศุกรที่  ๒๐  
มิถุนายน  ๒๕๒๙  ไดมีมติใหเสนอตอทานอธิการบดี  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 ภาควิชา คือ  หนวยงานพ้ืนฐานที่มีความสําคัญยิ่งตอวิชาการ  และการบริหารของ
มหาวิทยาลัย  ถาไมมีการปรับปรุงการบริหารภาควิชาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแลวความเปน
เลิศทางวิชาการของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่มุงแสวงหา  ก็จะเปนเพียงภาพลวงตาเทานั้น  ฉะนั้น ที่
ประชุมสภาคณาจารยพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้ 
 ๑. ปญหาของภาควิชา มีอุปสรรคสําคัญหลายประการท่ีทําใหภาควิชาไมอาจ
บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพในสภาพปจจุบันนี้  คือ 
  ๑.๑ ผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยยังมิไดตระหนักอยางแทจริงวา  ภาควิชา
นั้นเปนพ้ืนฐานเพ่ือความเปนเอกและเปนเลิศทางวิชาการ  โดยเฉพาะในศาสตรท่ีมีลักษณะเช่ียวชาญ
เฉพาะทาง (Specialization) สมมติฐานนี้จะเห็นไดจากการที่ภาควิชาไมไดรับทรัพยากรที่เอ้ืออํานวย
ความสะดวกในการบริหารอยางเพียงพอ  นอกจากภาควิชาจะเสาะหาไดเอง 
  ๑.๒ ภาควิชาในมหาวิทยาลัยมีมากเกินไป  จนทําใหเกิดการซ้ําซอน และความ
ซํ้าซอนท่ีมากเกินไปนี้เองทําใหงบประมาณในการบริหารมิอาจกระจายไดท่ัวถึงอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๓ การไดมาซ่ึงหัวหนาภาควิชาดวยวิธีการสรรหา  ยังไมถูกตองตามเจตนารมณ
ของขอบังคับ  หัวหนาภาควิชาสวนมากยังไดมาโดยการยึดคะแนนนิยมสวนใหญ  ซ่ึงนาจะเปนเพียง
ประเด็นหนึ่งในบรรดาปจจัยหลาย ๆ อยางที่ควรนํามาพิจารณาในการสรรหาเทานั้น 
  ๑.๔ หัวหนาภาควิชาไมมีอํานาจในการบริหารอยางแทจริง เพราะสิทธ์ิขาดในการ
พิจารณาความดีความชอบ  หรือมอบหมายงานใหคณาจารยในภาคนั้น  มิไดอยูท่ีหัวหนาภาควิชา           
ในบางคร้ังหัวหนาภาควิชายังไมไดรับทราบดวยซํ้า 
  ๑.๕ หัวหนาภาควิชาที่เขามารับหนาที่ไมมีความรูและประสบการณดานการ
บริหารเพียงพอ  ทําใหขาดประสิทธิภาพในการบริหารงานของภาควิชา 

                                                            
∗ มติสภาคณาจารย  ในการประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๒๙  วันท่ี  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๒๙  ใหเสนออธิการบดี 
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 ๒. แนวทางแกไขปญหา  
  ๒.๑ ผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญแกภาควิชาอยาง
จริงจังดังตอไปนี้ 
   ๒.๑.๑ กําหนดภารกิจซ่ึงหัวหนาภาควิชาจะตองปฏิบัติ  และรับผิดชอบ
ใหชัดเจนและใหเปนที่เขาใจ  ตลอดจนยอมรับทั้งในหมูคณาจารย  และผูบริหารระดับคณะ 
   ๒.๑.๒ จัดหาตําแหนงเลขานุการภาควิชามืออาชีพ  ที่ประจําอยูกับ
ภาควิชาและชวยบริหารงานธุรการไดอยางมีประสบการณ  โดยมิตองใหหัวหนาภาควิชาขอรอง
คณาจารยในภาคมาทําหนาที่นี้  เพราะอาจารยทุกทานมีงานวิชาการประจําอยูแลว 
   ๒.๑.๓ ใหหัวหนาภาควิชาไดริเร่ิมรับผิดชอบกิจการอันเปนงานของ
ภาควิชาโดยตรงอยางแทจริง  โดยเฉพาะอยางยิ่งใหเปนผูกําหนดนโยบายของภาควิชา  ใหมีสวนใน
การพิจารณาความดีความชอบและการมอบหมายงานแกคณาจารย  การขอตัวอาจารยไปชวยงาน
นอกภาควิชา  ควรไดมีการขอความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชากอนดวย 
   ๒.๑.๔ ควรจัดทําคูมือการบริหารงานภาควิชา  และถาเปนไปไดควร
พยายามใหอาจารยที่จะเปนหัวหนาภาควิชานั้นมีโอกาสผานการฝกอบรมการเปนผูบริหารระดับตน
กอน  เพ่ือใหไดหัวหนาภาควิชาที่สามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยางแทจริง 
  ๒.๒ ควรใหความสนใจลงมือจัดระบบภาควิชาโดยลดความซับซอนของภาควิชา
อยางจริงจัง  โดยมุงที่ประสิทธิภาพของการบริหารและความกาวหนาของวิชาการเปนหลักสําคัญ  
กลาวอีกนัยหนึ่งคือมีการปฏิรูปภาควิชาใหสอดคลองกับความเจริญกาวหนาของศาสตรเฉพาะทาง  
และงบประมาณการบริหารมหาวิทยาลัย 
  ๒.๓ ควรทบทวนวิธีการไดมาซ่ึงหัวหนาภาควิชา  ทั้งน้ี  เพ่ือใหไดหัวหนาภาควิชา
ซ่ึงเปนผูนําทางวิชาการ  และสามารถบริหารงานรวมกับทีมบริหารของคณะไดอยางมีประสิทธิผล 
  ๒.๔ ควรจัดใหมีที่ประชุมหัวหนาภาควิชาเพ่ือเปนที่แสดงออกและแลกเปลี่ยน
ทัศนะในการบริหารงานวิชาการ  ใหความรวมมือกันทางวิชาการตลอดจนประสานงานในกิจการตาง ๆ 
อยางเปนประจําสมํ่าเสมอ  โดยแบงตามสาขาวิชา  เพราะลักษณะปญหาในวิชาที่ตางสาขากันอาจ
แตกตางกัน  และใชที่ประชุมนี้เปนฐานขอมูลในการบริหารสําหรับที่ประชุมคณบดีตอไป 
 

********************     
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14. การพิจารณาเบื้องตนเก่ียวกับรายงาน 
“ขอเสนอ : รูปแบบการบริหารภาควิชาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”∗ 

 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการพิจารณารูปแบบ

การบริหารภาควิชาคณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย” โดยคําส่ังที่ 1023/2535 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2535 
โดยมีรองศาสตราจารย ดร.ศลักษณ  ทรรพนันทน เปนประธานกรรมการ ทําหนาที่พิจารณารูปแบบ
การบริหารภาควิชาคณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอกลไกในทางปฏิบัติที่เหมาะสมตอการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานของภาควิชาและหัวหนาภาควิชา ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวไดพิจารณาเสร็จ
และไดมีการเสนอรายงานตอที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2535 และที่ประชุมคณบดีเห็นวา 
เร่ืองนี้คงจะมีผลตอการบริหารคณะตาง ๆ ดวย จึงขอใหคณบดีคณะตาง ๆ รวมทั้งสภาคณาจารยได
ศึกษารายงาน ดังกลาวกอน 

ในการประชุมสภาคณาจารย คร้ังที่ 23/2535 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2535 คร้ังที่ 1/2536 เมื่อ
วันที่ 8 มกราคม 2536 และคร้ังที่ 2/2536 ไดมีการพิจารณารายงานดังกลาว และไดมีการอภิปราย
แสดงความคิดเห็นกันอยางกวางขวาง  แตเนื่องจากสมาชิกสวนใหญเห็นวาเร่ืองนี้เปนเร่ืองใหญ การ
พิจารณาในรายละเอียดคงตองใชเวลาและตองอาศัยขอมูลที่ชัดเจน 

อยางไรก็ดี พอที่จะสรุปความเห็นของสมาชิกสภาคณาจารยซึ่งเปนความคิดเห็นเบ้ืองตนจาก
การศึกษารายงานดังกลาว ไดดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยควรมีองคกรประจําเพ่ือใหขอมูลในการเตรียมบุคคลที่เหมาะสมท่ีจะดํารง
ตําแหนงหัวหนาภาค โดยมีการฝกอบรมและใหมีหลักสูตรสําหรับผูที่จะดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชา
โดยเฉพาะ 

2. ควรพิจารณาโครงสรางการบริหารของมหาวิทยาลัยประกอบดวย เนื่องจากมหาวิทยาลัย
อยูในระบบราชการ โครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยอาจเปนปญหาและอุปสรรคตอการ
บริหารภาควิชาได จึงควรพิจารณาขอจํากัดในเร่ืองนี้ดวย 

3. ควรสอบถามความเห็นจากคณาจารยในภาควิชาที่มิไดเปนผูบริหาร เพ่ือนําขอมูลมา
พิจารณาในการแกไขปญหาและวางแนวทางใหถูกตองตอไป 

4. การแกไขปญหาของภาควิชาควรมองภาพรวมทั้งหมดต้ังแตโครงสรางและผูบริหาร
มหาวิทยาลัยควรมองเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ดวย เนื่องจากจุฬาฯ มิไดเปนมหาวิทยาลัยที่โดดเด่ียว 

                                                           
∗ ขอเสนอของสภาคณาจารย ปที่ 22 (พ.ศ. 2535-2536) 
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5. ควรเนนเร่ืองการคัดเลือกบุคคลเขาเปนอาจารยใหเครงครัดขึ้น โดยเลือกคนดีและมี
ความสามารถสูง เพ่ือเตรียมการที่จะเปนบุคคลที่มีบารมีและเปนที่เคารพ 

6. ควรเสนอใหภาควิชามีแผนงานของภาคที่เปนรูปธรรมโดยระดมความคิดเห็นจาก
บุคลากรในภาควิชารวมกัน 

7. หัวหนาภาควิชาควรเปนผูที่สามารถส่ือนโยบายความคิดหรือขอมูลตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัย
หรือคณะตองการใหไปถงึบุคลากรในภาควิชาไดโดยสมบูรณครบถวนและไมบิดเบือน 

8. ควรกําหนดใหหัวหนาภาควิชาเปนผูนําในวิชาการของภาค เพ่ือใหเกิดการยอมรับและ
ควรสรางบรรยายกาศใหอาจารยในภาคมีความอยากทํางาน โดยการจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวก
และงบประมาณสนับสนุนดวย 

9. หัวหนาภาควิชาควรเปนผูดูแลอาจารยในภาคอยางมีคุณธรรม และควรมีเกณฑการ
ตัดสินความคิดความชอบ 

10. ในฐานะที่สภาคณาจารยมีสมาชิกซ่ึงเปนตัวแทนจากสาขาวิชาตาง ๆ ที่หลากหลาย     
จึงควรที่สภาคณาจารยจะระดมความคิดเห็นในเร่ืองหัวหนาภาควิชาในอุดมคติ เพ่ือรวบรวมความเห็น
เปนรูปแบบของหัวหนาภาควิชาที่เหมาะสมไปยังมหาวิทยาลัยตอไป 

11. ขอเสนอการจัดใหมีที่ประชุมหัวหนาภาควิชา อาจจะทําให (1) มีความซ้ําซอนกับ       
งานบริหารของที่ประชุมคณะกรรมการคณะ ซึ่งมีองคประกอบที่มีผูแทนคณาจารยอยูดวย และ           
ที่ประชุมนี้อาจเปนเคร่ืองมือการใชอํานาจของหัวหนาภาควิชา และ (2) หัวหนาภาควิชาจะมีเวทีแสดง
ความคิดเห็นไดโดยอิสระในการปรับปรุงการบริหารภาควิชาโดยไมตองอยูภายใตการควบคุมของ
คณบดี 

12. ปญหาการบริหารงานในภาควิชาที่ไมประสบผลสําเร็จนั้น ที่จริงแลวเกิดจากภาควิชา
มักจะไมไดบุคคลที่มีความสามารถและมีคุณธรรมที่แทจริงขึ้นมาบริหาร 

13. ควรเนนวิธีการสรรหาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือจะทําใหไดบุคคลที่เหมาะสมขึ้นมาบริหาร
อยางตอเนื่อง 
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15. โครงการจัดต้ังสถาบันผูบริหารระดับสูง∗ 
 

หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากการบริหารงานที่ดีจะนํามาสูความกาวหนาของหนวยงานทุกหนวยงาน  การบริหาร
ในมหาวิทยาลัยก็เชนกัน  ผูบริหารในมหาวิทยาลัยทุกระดับ  เปนบุคคลที่มีความสําคัญมาก จะเปน         
ผูกําหนดนโยบายดูแลกํากับแผนการทํางานใหเปนไปตามนโยบายที่วางไว เปนผูแกปญหาและตัดสินใจ          
ในเร่ืองสําคัญ ๆ ของหนวยงาน  ดังนั้น ถาผูบริหารของมหาวิทยาลัยเปนผูมีความรูมีความสามารถ
ทางการบริหาร มีประสบการณ และมองภาพการณไดไกล ก็จะนํามหาวิทยาลัยไปสูความสําเร็จตาม
เปาหมายและปณิธานที่ต้ังไวอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น ผูบริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ   จึงสมควร
ไดรับการสงเสริมใหมีการพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ถูกตองเหมาะสมใน        
การบริหาร เพื่อใหเกิดผลการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ และมีการประสานความรวมมือที่ดีตอกันใน
การปฏิบัติงานในทุกหนวยงาน  ประกอบกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีอาจารยผูทรงคุณวุฒิเปน
จํานวนมาก  ที่ไดรับเชิญไปเปนวิทยากรอบรมใหกับสถาบันฝกอบรมผูบริหารอื่น ๆ จึงเห็นการสมควร
อยางยิ่งที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะจัดต้ังสถาบันฝกอบรมผูบริหารระดับสูงในมหาวิทยาลัยข้ึน 
เพื่อใหไดผูบริหารที่มีประสิทธิภาพในการบริหารอยางแทจริง 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเทคนิคการบริหารที่เหมาะสมกับบทบาท
หนาที่และความรับผิดชอบของนักบริหารจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทัศนคติ คานิยม        
โดยมุงเนนคุณธรรม 

2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจสถานการณดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การปกครอง และเทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3. เพื่อเปนการเสริมสรางบุคลิกภาพแกบุคลากรทั้งดานรางกายและจิตใจ เพื่อใหเอ้ืออํานวย
ตอการปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบตอมหาวิทยาลัย 
 
วิธีดําเนินการ 

1. จัดต้ังสถาบันฝกอบรมข้ึนเปนหนวยงานอิสระข้ึนตรงกับอธิการบดี มีฐานะเทียบเทาคณะ 
มีผูอํานวยการสถาบันเปนผูดูและดําเนินงานของสถาบัน ดานสถานที่ บุคลากร และหลักสูตร 

                                                           
∗ ขอเสนอของสภาคณาจารย ปที่ 24 (พ.ศ. 2537-2538) 
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2. ใหมีการคัดเลือกบุคลากรสาย ก เขารับการฝกอบรม โดยผูเขารับการฝกอบรมจะตอง
ดํารงตําแหนง ระดับ 8 ข้ึนไป หรือไดรับการแตงต้ังใหเปนผูบริหารระดับหัวหนาภาควิชาข้ึนไป 

3. ระยะเวลาในการอบรมไมเกิน 3 เดือน โดยจัดหลักสูตรเฉพาะจันทร พุธ ศุกร เวลา 9.00-
12.00 น. เพื่อใหผูบริหารสามารถกลับไปทํางานไดตามปกติ และไมเสียเวลาในการอบรม 

4. ในกรณีที่ผูบริหารไดรับการสรรหา แตยังไมผานสถาบันนี้ ใหเขารับการฝกอบรมภายใน 1 เดือน 
นับจากวันที่ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูบริหาร 
 
งบประมาณ 
 ใหมหาวิทยาลัยนําเงินผลประโยชนมาทําการจัดต้ังสถาบันฝกอบรมข้ึน และเปนงบดําเนินการดวย 
 
ผูรับผิดชอบ 
 อธิการบดี 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. จะไดสถาบันที่มีประสิทธิภาพและเปนศูนยกลางของการผลิตผูบริหารในระดับมหาวิทยาลัย 
2. เปนการเตรียมผูบริหารใหมีประสิทธิภาพ มีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีแนวความคิด และหลักการที่ดี 
3. จะไดรับระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพการณปจจุบันและในอนาคต 
4. สรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางผูบริหารในแตละหนวยงาน ทําใหการประสานงานระหวาง

หนวยงานมีประสิทธิภาพข้ึน 
5. ขยายบริการใหกับหนวยงานอ่ืนที่ตองการจัดอบรมผูบริหารในระดับอุดมศึกษา 

คณะกรรมการกิจการอาจารย สภาคณาจารย 
1. อ.ทพ.สันต  ชัยศรีสุขอําพร    ประธาน 
2. อ.จรูญลักษณ  คงทวีสกุลเลิศ    กรรมการ 
3. ผศ.ปลันธน  จันทิมาภา    กรรมการ 
4. รศ.ดร.ประจักษ  ศกุนตะลักษณ   กรรมการ 
5. รศ.ทพ.สุนทร  ระพิสุวรรณ    กรรมการ 
6. ผศ.ดร.สุพงศ  นิ่มกุลรัตน    กรรมการ 
7. ผศ.สุรพล  ชลวิไล     กรรมการ 
8. รศ.มัณฑนา  ปราการสมุทร    กรรมการและเลขานุการ 
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16. โครงการ  
“มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณแบบ : กลยุทธเสริมประสิทธิผล”* 

 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาแหงแรกของประเทศไทย  ไดทําหนาที่ผลิต
บัณฑิต เพื่อตอบสนองความตองการทั้งภาครัฐและเอกชน  พรอมกับการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
ควบคูกันเสมอมา  นอกจากนี้ยังทําการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติอยางตอเนื่อง และจากการ
เปล่ียนแปลงของสังคม  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปรับเปล่ียนพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนจากเดิมมาเปน “มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณแบบ”  เพื่อความเปนมหาวิทยาลัยช้ันนํา มีความเปนเลิศ
ทางวิชาการในระดับนานาชาติ และเปนชุมชนวิชาการที่สมบูรณแบบที่มีการบูรณาการเช่ือมโยงภารกิจ
ดานตาง ๆ ไดแก  การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคมและการทะนุบํารุงศิลปวัฒนา
ธรรมอยางเปนเอกภาพ  ที่ประชุมสภาคณาจารย คร้ังที่ 1/2541 วันศุกรที่ 9 มกราคม 2541  จึงมีมติให
เสนอโครงการ “มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณแบบ : กลยุทธเสริมประสิทธิผล”  ซึ่งประกอบดวยโครงการที่
เปนรูปธรรม 3 โครงการยอยตออธิการบดี ดังนี้ 
 
 โครงการยอยที่ 1 :  โครงการ “ศึกษาบูรณาการการสอนและการวิจัย” 
 โครงการยอยที่ 2 :  โครงการ “เวทีวิจัยจุฬาฯ” 
 โครงการยอยที่ 3 :  โครงการ “ทุนสนับสนุนการวิจัยของอาจารยและนิสิต
บัณฑิตศึกษา” 
 
ทั้งนี้พรอมดวยการเสนอใหหนวยงานรับผิดชอบโดยในโครงการที่ 1 คณะกรรมการวิชาการ ปที่ 27 สภา
คณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะเปนผูรับผิดชอบดําเนินการวิจัย โครงการที่ 2 เสนอให
มหาวิทยาลัยและฝายวิจัยเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ และโครงการที่ 3 ฝายวิจัย  บัณฑิตวิทยาลัย และ
คณะที่มีการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษาโดยมหาวิทยาลัยควรเปนผูกําหนดนโยบายและแผนงานใหฝาย
วิจัยเปนผูรับผิดชอบติดตามผล 
 ผลที่คาดวาจะไดจากโครงการ “มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณแบบ : กลยุทธเสริมประสิทธิผล” จะ
ทําใหทราบขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบบูรณาการเช่ือมโยงการสอนกับการวิจัยที่มีอยูในปจจุบันวามีประมาณ
เทาใด  ทําใหเห็นความพรอม จุดดี จุดดอยของระบบการเรียนการสอน  รวมทั้งการพิจารณาการเรียนการ
สอนควบคูกับการวิจัยอยางมีประสิทธิผลใหเกิดประโยชนสูงสุดตองานวิชาการ  ทรัพยากรมนุษย  สังคม 
และประเทศชาติ  นอกจากนี้จะเปดโอกาสใหคณาจารย  นักวิจัยหรือนักวิชาการมีเวทีสําหรับเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ  ซึ่งการดําเนินการนี้จะเปนการรวบรวมผลงานวิชาการ/วิจัยของคณาจารยและ

                                                 
*   ขอเสนอแนะของสภาคณาจารย ปที่ 27 (พ.ศ.2540-2541) 
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นักวิจัยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  สําหรับใชอางอิงในแตละป  รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพดานการ
วิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ และทําใหมหาวิทยาลัยสรางผลงานวิชาการ/วิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล จะมีนักวิชาการ/นักวิจัยที่มีคุณภาพชวยแกปญหาการขาดแคลนทรัพยากรมนุษยในดานนี้
อีกดวย  ดังเอกสารโครงการที่สงมาประกอบการพิจารณาพรอมนี้ 
 สภาคณาจารยจึงขอเสนอโครงการ “มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณแบบ : กลยุทธเพิ่มประสิทธิผล”  
มาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไปดวยความหวังที่จะเห็นการพัฒนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปน
ชุมชนวิชาการและเปนมหาวิทยาลัยวิจัยที่สมบูรณแบบในอนาคตอันใกลนี้ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  เนื้อหาที่นํามาใชสอนจะข้ึนอยูกับธรรมชาติของรายวิชา
และสาขาวิชาที่เกี่ยวของเปนสําคัญ  อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาภารกิจของมหาวิทยาลัยกับการเรียนการ
สอนก็คงจะหนีไมพนการสอนที่จะตองเนนควบคูไปกับการวิจัย  ที่จะชวยคนควาหรือเสริมใหมีองค
ความรูใหมเพิ่มมากยิ่งข้ึน ดังเชน  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดปฏิบัติมา  โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงสอง
ทศวรรษที่ผานไปในรูปแบบภาระงานของมหาวิทยาลัยวิจัย  ซึ่งในการเรียนการสอนและการวิจัยนั้น  โดย
ทั้งผูสอนและผูเรียนอาจจะตองมีกิจกรรมรวมกันในการบูรณาการแนวความคิดอยางเปนระบบเพือ่ใหเกดิ
ประโยชนสูงสุดตอทั้งตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
 การเผยแพรผลงานทางวิชาการเปนอีกวิธีการหนึ่งที่สําคัญ ที่จะชี้ใหเห็นศักยภาพและ
มาตรฐานความเปนสากลของมหาวิทยาลัยแตละแหงวามีคุณภาพและประสิทธิภาพอยูในระดับใด การ
เผยแพรนั้นสามารถทําไดหลายรูปแบบ  อาจจะอยูในรูปของวารสารทางวิชาการ การประชุมสัมมนา  
อภิปราย  ปาฐกถา เปนตน  สําหรับการเผยแพรนั้นนอกจากจะช้ีใหเห็นศักยภาพแลว  ยังจะแสดงใหเห็น
ถึงผลงานสําคัญของมหาวิทยาลัยที่นําประโยชนใหกับสังคม  ในอันที่จะรวมชี้นําสังคมอีกทั้งสะทอนภาพ
และแนวความคิดอันจะสงผลทั้งทางตรงและทางออมตอสวนรวมไดเปนอยางดี 
 นอกจากการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยจะตองมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีการ
เผยแพรองคความรูที่คนพบตอสาธารณะแลว  อีกแนวทางหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจะหลีกเล่ียงไมไดนั่นก็คือ 
การสรางทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพสูง วิธีการที่จะสรางแนวจูงใจใหไดมาซึ่งทรัพยากรมนุษยเหลานั้น  
การใหทุนสนับสนุนการศึกษาและวิจัยโดยมหาวิทยาลัยจะไดมีโอกาสคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพมาสราง
ใหไดบัณฑิตที่มีภูมิรูและภูมิธรรมมาชวยประเทศชาติตอไป 
 จากประเด็นทั้งสามคณะกรรมการวิชาการเห็นวา  เปนแนวทางสวนหนึ่งของกลยุทธเสริม
ประสิทธิผลสําคัญอยางยิ่งในขณะนี้ที่มุงจะชวยสงเสริมสนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณแบบ
ไดอยางเหมาะสมที่จะสรางความเปนเลิศทางวิชาการใหเกิดข้ึนตรงตามเปาหมายมหาวิทยาลัยวิจัย
สมบูรณแบบของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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2.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 1.  เพื่อศึกษาปริมาณและรูปแบบการบูรณาการเช่ือมโยงการสอนกับการวิจัย  รวมทั้ง             
แรงบันดาลใจและปจจัยที่มีผลตอการบูรณาการเช่ือมโยงการสอนกับการวิจัยของคณาจารยจุฬาฯ 
 2.  เพื่อใหคณาจารยไดมีเวทีสําหรับเผยแพรผลงานวิจัยสูสาธารณชน  ไดรับขอมูลยอนกลับ
จากผูสนใจหรือเพื่อนรวมงาน  รวมทั้งไดมีการแลกเปล่ียนความรูและประสบการณรวมกันในการพัฒนา
ศาสตรที่ตนสนใจและเชี่ยวชาญกันอยางมีระบบแบบแผนที่ชัดเจน 
 3.  เพื่อสนับสนุนใหมีการสรางนักวิชาการ/นักวิจัย ที่มีคุณภาพซ่ึงจะเปนการรักษาระดับ
มาตรฐานการศึกษาสูงและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของจุฬาฯ 
 
3.  แนวทางการดําเนินการ 
 เพื่อใหวัตถุประสงคของโครงการ “มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณแบบ ; กลยุทธเสริมประสิทธิผล” 
ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว  คณะกรรมการวิชาการไดเสนอโครงการที่เปนรูปธรรม สามารถ
ดําเนินการได 3 โครงการยอยดังนี้ 
 โครงการยอยที่ 1  โครงการ “ศึกษาบูรณาการการสอนและการวิจัย” 
 โครงการยอยที่ 2  โครงการ “เวทีวิจัยจุฬาฯ”  
 โครงการยอยที่ 3  โครงการ “ทุนสนับสนุนการวิจัยของอาจารยและนิสิตบัณฑิตศึกษา” 
 สําหรับแนวทางดําเนินการทั้งหมดจะปรากฏอยูในแนวทางการดําเนินงานของแตละโครงการยอย 
 
4.  หนวยงานรับผิดชอบ 
 โครงการยอยที่ 1  คณะกรรมการวิชาการ ปที่ 27 สภาคณาจารย จุฬาฯ เปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการวิจัย 
 โครงการยอยที่ 2  มหาวิทยาลัยและฝายวิจัยเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 
 โครงการยอยที่ 3  ฝายวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย และ/คณะท่ีมีการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา 
โดยมหาวิทยาลัยเปนผูกําหนดนโยบายและแผนงานโดยฝายวิจัยรับผิดชอบติดตามผล 
 
5.  ผลที่คาดวาจะไดรับจากโครงการ 
 1.  โครงการที่ 1  ไดทราบขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการบูรณาการเชื่อมโยงการสอนกับการวิจัยที่
มีอยูในปจจุบันวามีปริมาณมากนอยเพียงใด  ซึ่งขอมูลเหลานี้จะชวยใหเห็นความพรอม  จุดดี จุดดอย
ของระบบการเรียนการสอน  รวมทั้งการพิจารณาการเรียนการสอนควบคูกับการวิจัยอยางมีประสิทธิผล
ใหเกิดประโยชนสูงสุดตองานวิชาการ ทรัพยากรมนุษย สังคม และประเทศชาติ 



ขุมความคดิ 3   ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย 

 63

 2. โครงการที่ 2  คณาจารยและนักวิจัย/วิชาการมีเวทีสําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ             
ซึ่งการดําเนินการนี้จะชวยใหจุฬาฯ ไดรวบรวมผลงานวิชาการ/วิจัยของอาจารยจุฬาฯสําหรับใชอางอิงใน
แตละป รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.  โครงการที่ 3  มหาวิทยาลัยสามารถสรางผลงานวิชาการ/วิจัยอยางมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล และประเทศชาติจะมีนักวิชาการ/นักวิจัยที่มีคุณภาพ ชวยแกปญหาการขาดแคลนทรัพยากร
มนุษยในดานนี้ 
 
6.  งบประมาณ 
 โครงการที่ 1   35,000 บาท เปนคาดําเนินการวิจัย 
 โครงการที่ 2   1-2 ลานบาท/ป 
 โครงการที่ 3   116,000-135,000 บาท/ทุน 1 ป (3-5 ป สําหรับดุษฎีบัณฑิต และ 2 ป สําหรับ
มหาบัณฑิต) 
 
คณะกรรมการวิชาการ 
 1.  รศ. ดร.พัฒนา  ภวะนันท ประธาน 
 2.  รศ. ดร.จินตนา  ยูนิพันธุ ที่ปรึกษา 
 3.  ศ. ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน กรรมการ 
 4.  รศ. ดร.สุนันท  พงษสามารถ กรรมการ 
 5.  รศ. ดร.สุพัฒน   สุกมลสันต กรรมการ 
 6.  รศ. ศิรางค  ทับสายทอง กรรมการ 
 7.  ผศ. ดร.พนิดา  ดามาพงศ กรรมการ 
 8.  รศ. ดร. พ.ต.ต.หญิงพวงเพ็ญ  ชุณหปราณ กรรมการ 
 9.  รศ. ดร.สุทธนู  ศรีไสย กรรมการและเลขานุการ 
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โครงการยอยท่ี 1 
โครงการ “ศึกษาบูรณาการการสอนและการวจิัย” 

 
หลักการและเหตุผล 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาแหงแรกของประเทศไทย  ถือกําเนิดเมื่อ         
พ.ศ. 2459  ดวยพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ผูทรงเล็งเห็นความสําคัญ
ของการศึกษาของชาติทุกระดับ  โดยเฉพาะการศึกษาระดับสูง  เพื่อสรางกําลังคนเขารองรับระบบ
ราชการ อันเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศในยุคนั้น  และตอมาไดผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนอง           
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  การสรางองคความรูอันเปนทรัพยสินทางปญญา และสรางความแข็งแกรงของ
วิชาการ  ตลอดจนบริการวิชาการแกสังคมและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติอยางตอเนื่องตลอดมา 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีจินตนาการรวมกันที่จะสรรคสรางใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เปนมหาวิทยาลัยช้ันนํา มีความเปนเลิศทางวิชาการในระดับนานาชาติ เปนชุมชนวิชาการ เปน
มหาวิทยาลัยสมบูรณแบบที่มีการบูรณาการเช่ือมโยงภารกิจดานตาง ๆ อันไดแก การผลิตบัณฑิต การ
วิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางเปนเอกภาพ (ทิศทางการพัฒนา
จุฬาฯ ระยะ 15 ป พ.ศ. 2540-2554) โดยสรุป ชาวจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใฝฝนและมุงมั่นที่จะสานฝน
ใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปน “มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณแบบ” นั่นเอง 
 อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในภาพรวม  ปรากฏวา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยยังมีผลงานวิจัยไมมากนัก  ชาวจุฬาฯสวนใหญยังไมไดใชการวิจัยเปนวิถีชีวิต  การบูรณา
การภารกิจตาง ๆ ยังขาดเอกภาพ  โดยเฉพาะการบูรณาการเช่ือมโยงระหวางการวิจัยกับการเรียน              
การสอน ยังมีลักษณะเปนภารกิจตางข้ัว งบประมาณวิจัยมีเพียงปละประมาณ 100 ลานบาท สวนใหญ
มาจากแหลงทุนภายนอก บทความตีพิมพในตางประเทศ ส่ิงประดิษฐตาง ๆ และการจดสิทธิบัตรก็มี
จํานวนไมมากเชนกัน (ทิศทางการพัฒนาจุฬาฯ ระยะ 15 ป พ.ศ. 2540-2554) 
 ในป พ.ศ. 2514 หนวยวิจัยสถาบันจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดทําการสํารวจนักวิจัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งพบวามีอาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรอยละ 29 เทานั้น ที่ทําการวิจัย
ควบคูกับการสอน  บัดนี้ เวลาผานไปถึง 26 ป จึงเปนที่นาสนใจวาในสภาพปจจุบัน  มีอาจารยมากนอย
เพียงใดที่ทําวิจัยควบคูกับการสอน  อีกทั้งอาจารยไดประสบปญหาและอุปสรรคอะไรบาง  สําหรับ
อาจารยที่ทําวิจัยควบคูกับการสอนน้ัน  มีรูปแบบบูรณาการเช่ือมโยงระหวางการวิจัยและการเรียน              
การสอนอยางไร มีปจจัยอะไรบางที่เปนแรงบันดาลใจใหอาจารยไดบูรณาการเชื่อมโยงการวิจัยกับ             
การเรียนการสอน  ตลอดจนแนวทางในการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารย ทั้งอาจารยประจําและอาจารย
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ใหมไดเห็นลูทางในการบูรณาการเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ เปนตาม
ธรรมชาติและเปนวิถีชีวิตแหงความเปนมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณแบบนั่นเอง 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 โครงการนี้มีวัตถุประสงคทั่วไป เพื่อศึกษาการบูรณาการเชื่อมโยงการวิจัยและการเรียนการ
สอนของอาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  สําหรับวัตถุประสงคเฉพาะของการศึกษามีดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาปริมาณของอาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่ทําการสอนควบคูกับการทํา
วิจัยโดยรวม  จําแนกตามสาขา คณะ และภาควิชา 

2. เพื่อศึกษารูปแบบการบูรณาการเชื่อมโยงการสอนกับการวิจัยของคณาจารยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยโดยรวม  จําแนกตามสาขา คณะ และภาควิชา 

3. เพื่อศึกษาแรงบันดาลใจและปจจัยที่มีผลตอการบูรณาการเช่ือมโยงการสอนและการวิจัย
ของคณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในแตละรูปแบบ 

4. ศึกษาแนวทางในการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยไดมีบูรณาการเช่ือมโยงการสอนกับการ
วิจัยอยางมีประสิทธิภาพ 

 
กรอบความคิดในการศึกษา 
 รูปแบบที่ 1    การสอนแยกจากการวิจัยโดยส้ินเชิง 
 

    

   การสอน การวิจยั 
 

 รูปแบบที่ 2    การสอนและการวิจัยเกี่ยวของกันโดยบังเอิญ 
 
   
   การสอน การวิจยั 
 

 รูปแบบที่ 3    การสอนและการวิจัยมกีารผสมผสานคาบเกี่ยวกัน มีการนําผลวิจัยไปใชใน
การเรียนการสอน 
  
   การสอน การวิจัย 
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 รูปแบบที่ 4    การสอนบูรณาการเชื่อมโยงกับการวจิัย ซึง่เปนการสอนโดยใช
กระบวนการวจิัยใชผลวิจัยและใชวิธีการสอนอ่ืน ๆ บูรณาการเช่ือมโยงกัน 
 
 
 
   การสอน  การวิจัย 
 รูปแบบที่ 5    การสอนบูรณาการเชื่อมโยงกับการวจิัยอยางมีเอกภาพ เปนกระบวนการ
เดียวกนั 
 
 
 
   การสอน การวิจัย 
 

 รูปแบบที่ 4 และ 5   นาจะเปนรูปแบบพื้นฐานของมหาวิทยาลัยวิจยั 

 
วิธีดําเนินการศึกษา 

1. สํารวจสภาพการสอนและการวิจัยของอาจารยจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย 
2. ทําการศึกษาเฉพาะกรณีอาจารยจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัยทีม่ีการสอนบูรณาการเช่ือมโยง

กับการวิจยั พรอมศึกษาแรงบันดาลใจและปจจัยที่สงผลตอการบูรณาการเช่ือมโยงการสอน
กับการวิจยั 

3. จัดประชุมพิจารณาผลวิจยัและเสนอมาตรการในการสงเสริมสนับสนนุใหอาจารยไดมี
การบูรณาการเช่ือมโยงการสอนกับการวิจยั 

4. จัดทาํขอเสนอ เสนอมหาวทิยาลัย 
5. จัดพิมพผลวิจัยและรูปแบบบูรณาการเช่ือมโยงการสอนกับการวิจัย เพื่อเผยแพร 

 
ประโยชนที่ไดจากการศึกษา 

1. ไดกลยุทธและกลวิธีในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการวิจัย
ของอาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2. ไดกลยุทธและกลวิธีในการสงเสริมและพัฒนาการบูรณาการเชื่อมโยงการสอนกับการ
วิจัยของอาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

3. ไดแนวทางในการดําเนินงานบูรณาการเช่ือมโยงภารกิจดานตาง ๆ ไดแก  การสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตอไป 

4. องคความรูที่จะใชในการศึกษาและวิจัยตอไป 
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ระยะเวลาในการศึกษา    มกราคม – มิถุนายน  2541 
 
งบประมาณ     35,000 บาท เปนงบดําเนินการวิจัยโดยคณะกรรมการวิชาการ สภาคณาจารย 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ    คณะกรรมการวิชาการ ปที 27 สภาคณาจารย จุฬาฯ 
 
ผูดําเนินการวิจัย 
 1.  รศ. ดร.พัฒนา  ภวะนันท ประธาน 
 2.  รศ. ดร.จินตนา  ยูนิพันธุ ที่ปรึกษา 
 3.  ศ. ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน กรรมการ 
 4.  รศ. ดร.สุนันท  พงษสามารถ กรรมการ 
 5.  รศ. ดร.สุพัฒน   สุกมลสันต กรรมการ 
 6.  รศ. ศิรางค  ทับสายทอง กรรมการ 
 7.  ผศ. ดร.พนิดา  ดามาพงศ กรรมการ 
 8.  รศ. ดร. พ.ต.ต.หญิงพวงเพ็ญ  ชุณหปราณ กรรมการ 
 9.  รศ. ดร.สุทธนู  ศรีไสย กรรมการและเลขานุการ 
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โครงการยอยท่ี 2 
โครงการ “เวทีวิจัยจุฬาฯ” 

 
หลักการและเหตุผล 
 ความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยจะสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายไดอยางสมบูรณหรือไมนั้น  
ยอมข้ึนอยูกับบทบาท หนาที่ และภารกิจ  รวมทั้งกลยุทธในการดําเนินการของทรัพยากรที่มีคุณคาตาง ๆ 
ที่มีอยูอยางจํากัดในมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรมนุษยเปนประการสําคัญ และเมื่อ
พิจารณาตามภารกิจหลักที่มหาวิทยาลัยตองดําเนินการอยูในปจจุบันคือ การสอน การวิจัย การใหบริการ
ทางวิชาการ การชี้นําสังคม และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแลว  ประเด็นสําคัญที่มหาวิทยาลัยจําเปน
ที่จะตองพัฒนาอยางเรงดวนนั่นก็คือ การพัฒนามหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยวิจัย ตามเปาหมายที่ได
ต้ังไวมาแลวกวาทศวรรษ 
 จากการแขงขันทางวิชาการระหวางมหาวิทาลัยทั้งภายในและตางประเทศ  ซึ่งจะเปนไดจาก
ขอมูลการจัดลําดับมหาวิทยาลัยดีเดนหาสิบอันดับแรกของเอเชียของนิตยสารเอเชียวีค  ที่แมวา              
ขอมูลตาง ๆ ที่นํามาใชประกอบการพิจารณา  รวมทั้งเกณฑทั้งหมดยังไมมีความชัดเจนเพียงพอก็ตาม                 
ส่ิงนี้นาจะสะทอนใหมหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงบทบาทและภารกิจตอไปในอนาคตวา มหาวิทยาลัย          
ควรที่จะเดินไปในทิศทางใด และควรที่จะสรางคุณคาทางวิชาการแบบใดจึงจะเหมาะสมกับการเปน
มหาวิทยาลัยชั้นแนวหนาของภูมิภาคและของโลกนี้ไดอยางเต็มภาคภูมิ ในทํานองเดียวกันขอคนพบ                         
จากโครงการวิจัยเร่ือง “ดัชนีแสดงคุณภาพงานวิชาการของอาจารย”  ซึ่งดําเนินการวิจัยโดยคณะกรรมการ
วิชาการสภาคณาจารย ปที่ 26 สมัยที่ 18 พ.ศ. 2539-2540 ไดชี้ใหเห็นวา จํานวนผลงานวิจัยของ
คณาจารยทั้งหมดจะไดรับอิทธิพลมาจากตัวแปรสําคัญที่มีนัยสําคัญทางสถิติอยางนอย 3 ตัวแปรคือ 
ประสบการณทํางานวิจัย ตําแหนงทางวิชาการ และประสบการณ การสอน โดยที่ตัวแปรสําคัญที่สุดคือ  
ประสบการณทํางานวิจัยนั้นยอมแสดงใหเห็นวาถาหากไดมีการพัฒนาคณาจารยในดานการวิจัยให
มากกวาที่เปนอยูแลว  จะสงผลใหคณาจารยผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อสนองตอบตอการเรียนการสอน 
สังคม และประเทศชาติ ไดอยางเต็มความสามารถ  อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาปริมาณงานวิจัยที่
คณาจารยไดดําเนินการมาแลว จากการคนพบของคณะกรรมการวิจัยดังกลาวพบวา  ปริมาณงานวิจัย
ของคณาจารยในแตละสาขาวิชาโดยเฉล่ียตอปตอคนมีจํานวนไมมากนัก (สาขาวิทย-กายภาพ : สาขา
วิทย-ชีวภาพ : สาขาสังคมศาสตร : สาขามนุษยศาสตร = 0.81 : 1.30 : 0.58 : 0.37) ดังนั้นเพื่อกระตุนให
คณาจารยไดผลิตผลงานวิจัยใหมากย่ิงข้ึนและพัฒนางานวิจัยใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนนอกเหนือไปจาก
การใหการฝกอบรมการวิจัยใหกับคณาจารยแลว  มหาวิทยาลัยควรที่จะไดมี “เวทีวิจัย” ใหกับคณาจารย
และนักวิจัยไดเผยแพรผลงานสูสาธารณชนทั้งทางตรงและทางออม  อันจะเปนการใหบริการทางวิชาการ
แกสังคมและชุมชนตามภารกิจของมหาวิทยาลัยที่มีอยู รวมทั้งเปนการยกระดับคณาจารยใหมีศักยภาพ
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ในดานการวิจัยและไดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ อันจะเปนประโยชนตอการเรียนการสอน การสรางช่ือเสียง
ใหกับมหาวิทยาลัย และประเทศชาติสืบไป 
 
วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อเปนเวทีใหคณาจารยและนักวิจัยไดเผยแพรผลงานวิจัยสูสาธารณชน 
2. เพื่อใหคณาจารยและนักวิจัยไดรับขอมูลยอนกลับสําหรับพัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. เพื่อใหคณาจารย นักวิจัย และผูสนใจไดแลกเปล่ียนความรู แนวคิด ขอมูลระหวางกัน 

รวมทั้งรวมมือกันพัฒนางานวิจัยอยางเปนระบบใหเจริญกาวหนาในศาสตร หรือสาขาวชิา
ที่ตนเองเช่ียวชาญ 

 
ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายวิจัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายไดดําเนินการจัดประชุม
ทางวิชาการ “เวทีวิจัยจุฬาฯ”  รวมทุกสาขาวิชาที่มีอยูในมหาวิทยาลัย 
 
แนวทางการดําเนินการ 

1. มหาวิทยาลัยควรจัดต้ังคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อพิจารณาดําเนินงานใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของโครงการ “เวทีวิจัยจุฬาฯ” 

2. การจัดประชุมเพื่อเผยแพรงานวิชาการในแตละป ควรจัดในรูปแบบการประชุมสัมมนา
และโปสเตอรแสดงผลงานวิจัย และอาจแยกสาขาวิชา และ/หรือ รวมทุกสาขาวิชาไว
ดวยกัน 

3. ระยะเวลาของการจัดควรเปนชวงสัปดาหกอนหนาวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยหรือ
ในชวงอ่ืนที่มหาวิทยาลัยเห็นวาเหมาะสม ควรกําหนดเวลาที่แนนอน โดยใหคณะงด
กิจกรรมอ่ืน เพื่อใหอาจารยสามารถรวมงานไดทุกคน 

4. การจัดประชุมแตละคร้ังควรมีการรวบรวมหรือจัดทําวารสารผลงานวิจัยเพื่อใชสําหรับ
เผยแพรหรืออางอิงได 

5. การจัดทําแผนงานสรรหานักวิจัย/วิชาการผูมีชื่อเสียงระดับโลกมาบรรยายเพ่ือกระตุน
ความสนใจของอาจารย 

 
ผลที่คาดวาจะไดรับจากโครงการ 

1. ผูวิจัยไดมีโอกาสและเวทีสําหรับการเผยแพร ความรู ขอคนพบ แนวคิด รวมทั้ง
ขอเสนอแนะตอสาธารณชนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม 
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2. ผูวิจัยและผูสนใจไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลรวมกัน อันจะเปนการสรางความ
รวมมือและพัฒนาองคความรูในศาสตรเดียวกันใหเจริญกาวหนา 

3. มหาวิทยาลัยไดรับขอมูลและผลงานวิจัยของอาจารย  รวมทั้งจะไดผลงานวิจัยที่สมบูรณ
ของคณาจารยในแตละสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยอีกดวย 

4. การจัดประชุมทางวิชาการจะทําใหสาธารณชนทราบภารกิจของมหาวิทยาลัย ที่มุงสราง
ผลงานทางวิชาการที่มีคุณคาใหกับสังคม  ชวยช้ีนําและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอ
สังคมและประเทศชาติ อันจะนํามาซ่ึงชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยตอไป 

 
คณะกรรมการวิชาการ 
 1.  รศ. ดร.พัฒนา  ภวะนันท ประธาน 
 2.  รศ. ดร.จินตนา  ยูนิพันธุ ที่ปรึกษา 
 3.  ศ. ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน กรรมการ 
 4.  รศ. ดร.สุนันท  พงษสามารถ กรรมการ 
 5.  รศ. ดร.สุพัฒน   สุกมลสันต กรรมการ 
 6.  รศ. ศิรางค  ทับสายทอง กรรมการ 
 7.  ผศ. ดร.พนิดา  ดามาพงศ กรรมการ 
 8.  รศ. ดร. พ.ต.ต.หญิงพวงเพ็ญ  ชุณหปราณ กรรมการ 
 9.  รศ. ดร.สุทธนู  ศรีไสย กรรมการและเลขานุการ 
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โครงการยอยท่ี 3 
โครงการ “ทุนสนับสนุนการวิจัยของอาจารยและนิสิต

บัณฑิตศึกษา” 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 เปนที่ทราบโดยท่ัวไปวา การจัดอันดับมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับ
นานาชาติจะใชวิธีการประเมินจากปจจัยหลักหลาย ๆ อยางที่สําคัญ ไดแก คุณวุฒิของอาจารย ผลงาน
วิชาการ คุณภาพของบัณฑิต เคร่ืองมืออุปกรณการศึกษา งบประมาณสนับสนุน เปนตน  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของประเทศ  มีชื่อเสียงดีเดน ไดรับการยอมรับระดับนานาชาติ
เร่ืองมาตรฐานการศึกษาอยูในระดับสูง มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิสูง เปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ มี
ความสามารถในการสรางผลงานวิชาการที่มีคุณภาพดีได  ดังนั้นการสนับสนุนใหอาจารยไดสรางผลงาน
วิชาการอยางตอเนื่องจึงมีความจําเปนยิ่ง  อยางไรก็ตามมีขอมูลที่นาสังเกตและเปนหวงที่ไดรับจาก
การศึกษาของสภาคณาจารย ปที่ 26 สมัยที่ 18 พ.ศ. 2539-2540 โดยคณะกรรมการวิชาการไดศึกษา 
“ดัชนีแสดงคุณภาพงานวิชาการของอาจารย” พบวามีขอมูลปริมาณงานวิจัยของอาจารยอยูในเกณฑที่
ไมมากในภาพรวม มีตัวเลขประมาณไมถึง 1 เร่ือง/คน/ป จากขอมูลนี้จึงเปนความจําเปนเรงดวนที่
มหาวิทยาลัยควรจะเรงสนับสนุนใหมีมาตรการกระตุนอาจารยใหความสําคัญเพิ่มการสรางผลงาน              
วิจัยใหม ๆ  ข้ึน เพื่อสรางองคความรูและศึกษาปญหาแกปญหาภายในประเทศ ขณะเดียวกันจะเปน
มาตรการสรางผลงานวิจัยและพัฒนาวิชาการของอาจารยในมหาวิทยาลัยไปพรอมกัน  มีความจําเปน
อยางเรงดวนที่ตองมีมาตรการกระตุนใหอาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตองเรงผลิตผลงานวิชาการ-
วิจัยเพิ่มข้ึนอยางกาวกระโดดยิ่งข้ึน เพื่อมิใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยยืนอยูหลังสถาบันการศึกษาระดับ
นานาชาติอ่ืน ๆ จึงควรจัดใหโครงการที่ใหสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยแกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่
ไดรับคัดเลือกใหเขาศึกษาในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เพื่อเรงเพิ่มศักยภาพการสรางองคความรูและ
การสรางผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 การจัดทําโครงการกองทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จะเปนมาตรการหน่ึงที่จะ 
ชวยกระตุนใหเกิดการสรางผลงานวิจัย-วิชาการข้ึนไดแบบกาวกระโดดที่สามารถเพิ่มและพัฒนาผลงาน
วิชาการไดอยางรวดเร็วในเวลาอันส้ัน แผนงานนี้จะสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย          
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 ที่สนับสนุนใหเพิ่มการสรางนักวิจัยและนักวิชาการที่
มีคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาจํานวนมากในสภาวะการขาดแคลนบุคลากรโดยเฉพาะทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปจจุบัน ซึ่งยังขาดแคลนอยูมากทั้งในภาครัฐและเอกชน และมีแนวโนมจะ
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เพิ่มความตองการมากข้ึนในอนาคต ในปจจุบันมีผูสนใจเขามาศึกษาตอนอยมากจากเหตุผลภาวะของ
เศรษฐกิจและความรับผิดชอบตอครอบครัวและสังคม  เร่ืองนี้จึงเปนความตองการเรงดวนอยางหนึ่งของ
ชาติดวย  โครงการทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาจะเปนการสนับสนุนและกระตุนใหมีการ               
เรงสรางผลงานวิชาการของอาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิผลและมีคุณภาพได  
โดยการใหเงินทุนอุดหนุนสนับสนุนการศึกษา  การทําวิจัยและคาใชจายใหแกนิสิตที่ไดรับการคัดเลือก
เขามาศึกษาตอ และมหาวิทยาลัยจะไดบุคคลที่มีความสามารถมีคุณภาพสูงเขามาศึกษาและชวยกัน
สรางผลงานวิชาการรวมกับอาจารย จะทําใหไดผลงานวิชาการที่มีคุณภาพและปริมาณเพิ่มข้ึนแบบ         
กาวกระโดดได  นอกจากนี้ยังชวยใหมหาวิทยาลัยไดผลิตบุคลากรรุนใหมที่มีความสามารถดานงาน
วิชาการ/วิจัย ที่มีคุณภาพเพิ่มมากข้ึนเพื่อรับใชสังคมตอไปในอนาคต 
 
2.  วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อสนับสนุนการสรางผลงานวิชาการที่มี คุณภาพของอาจารยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
 2.2  เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 2.3  เพื่อสรางนักวิชาการ/นักวิจัยที่มีคุณภาพระดับปริญญาโท/เอก 
 
3.  แนวทางการดําเนินงาน 
 3.1  ใหทุนสนับสนุนการวิจัยของอาจารยและนิสิตบัณฑิตศึกษา  โดยเปนเงินสนับสนุนแก
อาจารยที่มีโครงการวิจัยและนิสิตที่ทําวิจัยในโครงการนั้น  ผูไดรับคัดเลือกจะไดการสนับสนุนในรูปของ
คาใชจาย ลงทะเบียนการศึกษา เสนอผลงานวิจัย  ตลอดจนคาใชจายเงินเดือนของนิสิตระดับปริญญา
โท/เอก 
 3.2  สรางแรงจูงใจใหอาจารยผลิตผลงานวิจัย/วิชาการ ไดมีนิสิตคุณภาพดีมาชวยงานวิจัย  
ทั้งนี้โดยยอมใหสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธเปนผลงานวิชาการรวมกันของอาจารยที่ปรึกษารวมกับ
นิสิตไดดวย 
 3.3  สรางแรงจูงใจและชักชวนใหนิสิตที่มีความสามารถสูง ผลการเรียนดีในระดับตน ๆ สนใจ
เขามาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาใหมากข้ึน  โดยมีงบประมาณอุดหนุนคาใชจายสวนตัวที่เหมาะสมตาม
สถานภาพและภาระคาใชจายอ่ืนตามความจําเปน  โดยมีเงื่อนไขผูกมัดใหนอยที่สุด เพื่อใหโครงการบรรลุ
เปาหมาย 
 3.4  จัดทําแผนงานความรวมมือระหวางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนําใน
ตางประเทศ เพื่อแลกเปล่ียนองคความรูและรวมงานวิชาการ/วิจัยตลอดจนการแลกเปล่ียนประสบการณ
ของนิสิต-นักศึกษา/อาจารย ระหวางสถาบันการศึกษา 
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4.  แผนดําเนินการ หลักเกณฑการใหทุนและงบประมาณ 
 4.1  การพิจารณาใหทุนสนับสนุนการวิจัยแกอาจารยและนิสิต จะใหทุนผูไดรับคัดเลือกเขา
เรียนในหลักสูตรที่เนนการทําวิทยานิพนธทั้งระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  โดยการใหทุนทําการ
วิจัยแกอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และใหทุนการศึกษา ทุนคาใชจาย เงินเดือน แกนิสิต  ตลอดจนทุน
คาใชจายเสนอผลงานวิจัย และทุนศึกษา/วิจัยระยะส้ันตางประเทศ 
 4.2  อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธผูขอรับทุนวิจัยจะตองเปนผูมีผลงานวิจัย ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  ผลงานวิจัยสวนหนึ่งของวิทยานิพนธนิสิตตองมีการนําเสนอ
ผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติหรือไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ  โดยเปนผลงานรวมของอาจารยกับนิสิต  อาจารยผูขอรับทุนจะตองเขียน
แนวทางหรือกรอบของงานวิจัยที่สามารถรับนิสิตที่สนใจเลือกเขามาทําวิทยานิพนธ  ซึ่งนิสิตอาจเลือก
เร่ืองที่นิสิตสนใจศึกษาโดยเฉพาะได 
 4.3  นิสิตผูขอรับทุนตองเปนผูที่มีผลการเรียนดีในระดับปริญญาตรี โดยมีคะแนนสะสมเฉลี่ย 
3.25 ข้ึนไป สําหรับหลักสูตรตรงปริญญาเอก และมีคะแนนสะสมเฉลี่ย 2.8 ข้ึนไปสําหรับหลักสูตร
ปริญญาโทหรือเปนผูที่ผานการสอบเขาศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตศึกษาตามที่คณะกรรมการ
หลักสูตรกําหนด โดยเกณฑคุณสมบัติตองไมตํ่ากวาที่บัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกําหนด 
 4.4  งบประมาณอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีคาใชจาย 
  4.4.1  ระดับดุษฎีบัณฑิตใหทุนปละ 135,000 บาท/คน 
   -  สําหรับผูจบปริญญาตรีเวลาไม เกิน 5 ป  เปนเงิน 675,000 บาท/คน
ประกอบดวยคาใชจายตลอดโครงการ/คน (5ป) 
   ก)  เงินทุนวิจัยและเผยแพรงานวิจัย 150,000 บาท 
   ข)  เงินทุนเงินเดือนนิสิต 5,000 บาท/เดือน 300,000 บาทเปนเวลา 60 เดือน 
   ค)  คาลงทะเบียนและอุปกรณการเรียน (25,000 บาท/ป) 125,000 บาท (เปน
เวลา 5 ป) 
   ง)  คาใชจายทําวิจัยและเสนอผลงานวิจัยตางประเทศ 100,000 บาท 
   -  สําหรับผูจบปริญญาโทเวลาไมเกิน 3 ป เปนเงิน 405,000 บาทประกอบดวย 
คาใชจายตลอดโครงการ/คน (3 ป) 
   ก)  เงินทุนวิจัยและเผยแพรงานวิจัย 90,000 บาท 
   ข)  เงินทุนเงินเดือนนิสิต (5,000 บาท/เดือน) 180,000 บาทเปนเวลา 36 เดือน 
   ค)  คาลงทะเบียนและอุปกรณการเรียน 25,000 บาท/ป 75,000 บาท(เปนเวลา 3 
ป) 
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   ง)  คาใชจายทําวิจัยและเสนอผลงานวิจัยตางประเทศ 60,000 บาท 
  4.4.2  ระดับมหาบัณฑิตใหทุนปละ 116,000 บาท/คน เวลาไมเกิน 2 ป เปนเงิน 228,000 
บาท/คน ประกอบดวยคาใชจายตลอดโครงการ/คน 
   ก)  คาใชจายทําวิจัยและเผยแพรงานวิจัย 40,000 บาท 
   ข)  เงินทุนเงินเดือนนิสิต (4,500 บาท/เดือน) 108,000 บาทเปนเวลา 24 เดือน 
   ค)  คาลงทะเบียนและอุปกรณการเรียน 25,000 บาท/ป 50,000 บาท(เปนเวลา 2 
ป) 
   ง)  คาเดินทางทําวิจัยหรือเสนอผลงานวิจัยตางประเทศ 30,000 บาท 
 
5.  หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 ฝายวิจัย บัณฑิตวิทยาลัยและคณะที่มีการสอนบัณฑิตศึกษา  โดยมหาวิทยาลัยเปนผูกําหนด
นโยบายและแผนการใหทุนวิจัย  เร่ิมจากการใหทุนการวิจัยระดับปริญญาเอกเปนหลักและใหทุนระดับ
ปริญญาโทในสาขาวิชาที่จําเปนตองพัฒนาวิชาการและหาผูเรียนไดยาก  โดยเฉพาะสาขาวิชาทาง
วิทยาศาสตร เปนตน 
 
6.  มาตรการประเมินผลและติดตาม 
 6.1  หลักสูตรที่จะใหทุนจะตองเปนหลักสูตรที่ทําวิทยานิพนธเปนหลัก  งานวิทยานิพนธควร
เปนการแสวงหาองคความรูใหมที่ไมเคยมีใครทํามากอนหรือเปนงานที่ชวยแกปญหาและนําไปใช
พัฒนาอุตสาหกรรม/ประโยชนอ่ืน การเสนอเร่ืองวิทยานิพนธและการสอบวิทยานิพนธตองเปนไปตาม
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
 6.2  ผลงานวิจัยจะตองไดรับการยอมรับใหนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติคือ 
ระดับนานาชาติ 
 6.3  ผลงานวิจัยตองไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือ
ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร  โดยใหถือเปนขอผูกพันใหอาจารยที่ปรึกษาหลัก ผูคุมวิทยานิพนธที่เขา
อยูในโครงการตองรับผิดชอบใหมีผลงานตีพิมพดังกลาว 
 6.4  ดําเนินการติดตามผลดังตอไปนี้ 
  6.4.1  จํานวนผูสมัครและคุณภาพของผูสมัครเขาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ความ
หลากหลายของผูสนใจเขาเรียนในหลักสูตรตาง ๆ โดยเร่ิมติดตามผลใน 2-3 ป หลังเร่ิมโครงการ 
  6.4.2  จํานวนผลงานวิจัยและนักวิจัยที่ผลิตไดและจํานวนนิสิตที่รับทุน โดยเร่ิมประเมิน
หลังทําโครงการต้ังแตปที่ 6 เปนตนไป 
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  6.4.3  คุณภาพของผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ และจํานวน
สิทธิบัตรคุณภาพของส่ิงประดิษฐ จํานวนผลงานที่นําไปสูการใชประโยชนเพื่อพัฒนาวิชาการ 
อุตสาหกรรมหรือประโยชนอ่ืน ๆ ประเมินต้ังแตปที่ 6 ของโครงการ 
  6.4.4  การเพิ่มความสามารถของอาจารยในมหาวิทยาลัยที่ผลิตผลงานวิชาการ และการ
ไดรับงบประมาณทุนวิจัยจากภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ประเมินต้ังแตปที่ 6 ของโครงการ 
 
7.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ยกระดับมาตรฐานการศึกษาและวิชาการของมหาวิทยาลัย 

7.1 สรางผลงานวิชาการ/วิจัย/ส่ิงประดิษฐหรือผลงานอื่น ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
วิชาการของอาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

7.2 สรางนักวิชาการและนักวิจัยระดับปริญญาโท/เอกของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่ม
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพมารับใชประเทศชาติและสังคม 

7.3 สรางและสะสมองคความรูจากทรัพยากรภายในประเทศเพ่ือพัฒนาแกปญหาของชาติได
โดยตรง 

7.4 สงเสริมการเพิ่มประสบการณวิชาการของนิสิตและอาจารยกับอาจารยของมหาวิทยาลัย
ที่มีชื่อเสียงในตางประเทศ 

 
คณะกรรมการวิชาการ 
 1.  รศ. ดร.พัฒนา  ภวะนันท ประธาน 
 2.  รศ. ดร.จินตนา  ยูนิพันธุ ที่ปรึกษา 
 3.  ศ. ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน กรรมการ 
 4.  รศ. ดร.สุนันท  พงษสามารถ กรรมการ 
 5.  รศ. ดร.สุพัฒน   สุกมลสันต กรรมการ 
 6.  รศ. ศิรางค  ทับสายทอง กรรมการ 
 7.  ผศ. ดร.พนิดา  ดามาพงศ กรรมการ 
 8.  รศ. ดร. พ.ต.ต.หญิงพวงเพ็ญ  ชุณหปราณ กรรมการ 
 9.  รศ. ดร.สุทธนู  ศรีไสย กรรมการและเลขานุการ 
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17. บทบาทการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา 
 

ศ. นพ.จรัส สุวรรณเวลา 
 
(จากสารสภาคณาจารยในชวงป 2545 – 2550) 
 

 พัฒนาการของอุดมศึกษาในประเทศตาง ๆ ใชแนวทางที่แตกตางกัน ตัวอยางเชน  
มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ  ในระยะแรกเนนการฝกจิตใจและอุปนิสัยใหเปนผูไดรับการศึกษา
ดี สวนในประเทศฝรั่งเศสเนนการสรางความสามารถในวิชาชีพตาง ๆ ตามความจําเปนทั้งเชิง
วิชาการ ความสามารถและจรรยาบรรณของอาชีพนั้น ๆ สําหรับประเทศเยอรมนี มหาวิทยาลัยเนน
การคนควาวิจัยในทางลึกของศาสตร เปนตน  เมื่อกอต้ังระบบอุดมศึกษาในประเทศญี่ปุนในสมัย
เมอิจิ ไดนําระบบเยอรมันไปใช เกิดสถาบันวิจัยเฉพาะทาง และกิจการในมหาวิทยาลัยก็เนนการ
วิจัยคนควา นักศึกษาตองทําการวิจัยเปนสวนสําคัญของการศึกษา  แมนักศึกษาปริญญาตรีก็ตอง
ใชเวลา 1 ปในการวิจัย  ระบบความกาวหนาของครูอาจารยก็เนนความสามารถในการวิจัย และ
ผลงานวิจัยเปนสําคัญ 
 สําหรับประเทศไทยเรา  ซึ่งต้ังตนอุดมศึกษา เมื่อ 100 ปกอน ในเวลาใกลเคียงกับญ่ีปุน  แต
เรารับระบบฝร่ังเศสมา เนนการศึกษาวิชาชีพ  สถาบันอุดมศึกษาเปนแหลงผลิตบัณฑิตดวยการ
ถายทอดความรูที่นําเขามาจากตางประเทศ  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก ทรงใหความเห็นไวในระยะแรก ๆ ของระบบอุดมศึกษาไทยวา มหาวิทยาลัยของไทย ยัง
ไมใชมหาวิทยาลัย เพราะไมมีการวิจัยคนควา 
 ในการสัมมนาเร่ืองวิกฤตอุดมศึกษาไทย เมื่อ พ.ศ. 2512 นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเห็น
ตรงกันวา  มีภาวะวิกฤตจากการขาดการวิจัยคนควาหาความรูใหม  ต้ังแตนั้นมาไดมีพัฒนาการดาน
การวิจัยในมหาวิทยาลัยไทย  การวิจัยจึงเปนส่ิงใหมในสังคมไทยที่เราเพิ่งจะเห็นความสําคัญ 
 ดวยสภาพการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง  มีการต่ืนตัวในการศึกษาข้ัน
สูงมากข้ึน  ความตองการใชความรูมีมากขึ้น  กระแสโลกาภิวัตนทําใหเกิดการแขงขันกันมากข้ึน 
นโยบายและกิจกรรมตาง ๆ ตองมีฐานความรูและขอเท็จจริง  ผูวางนโยบายและผูปฏิบัติตอง
รับผิดชอบตอการตัดสินใจโดยใชขอมูลและเหตุผล  ความจําเปนจะตองมีและใชการวิจัยในสังคมไทย 
และบทบาทของมหาวิทยาลัยในการนี้เดนชัดข้ึน 
 เพื่อใหเห็นความจําเปนทั้งในลักษณะนามธรรมและรูปธรรม  จะขอยกนิทานข้ึนมาเปน
แนวทางวิสัชนา 4 นิทาน 
  

 นิทานเรื่องแรก   ประยุกตจากรามเกียรต์ิ  ตอนพระลักษณถูกหอกโมกศักด์ิสลบไป 
พิเภกผูเปนผูรูวิทยาการทั้งหลาย  แนะนําใหไปเอายา คือ สังกรณีตรีชวา ที่ภูเขาไกลมาก และตอง
เก็บกอนพระอาทิตยข้ึน  บังเอิญในกองทัพพระรามมีหนุมานซ่ึงมีความสามารถมาก  สามารถไปฉุดรถ
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พระอาทิตยใหหยุด แลวเหาะไปเก็บยามาไดทันกอนรุง  จึงรักษาพระลักษณใหหายได  ในปจจุบัน
คําแนะนําแบบนี้มีมาก  เปนคําแนะนําที่จะมีผลเมื่อปฏิบัติตามขอแมได ในกรณีนี้ ถาไมมีหนุ
มานหรือหนุมานถูกพระอาทิตยเผาไหมเปนจุณไป  ก็จะไมไดผลผูแนะนําก็ลอยตัว  เพราะแนะนํา
แลว และยืนยันวาไดผล ถามีผูมีความสามารถนําไปปฏิบัติใหเปนจริงได  นโยบายระดับชาติก็มี
ทํานองนี้อยูไมนอย 
 ขอแตงเร่ืองรามเกียรต์ิเสียใหม  ความวา นอกจากพิเภก ยังมีพระสัสตรุต ตามพระราม
ออกไปดวย  พระสัสตรุตเปนแพทย (ความจริงคนช่ือสัสตรุต เปนอาจารยแพทยแตงตําราสัสรุตะสา
มหิตาไว ใชการแกปญหาดวยขอมูลขอเท็จจริง และเหตุผล หรือดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร) 
พระสัสตรุต ไดตรวจอาการแลว เห็นวา  จากการที่พระลักษณเกิดอาการแขนขาออนแรงไปโดยเร็ว
หลังจากถูกหอก  คงจะเปนหอกอาบยาพิษ ที่นาจะทําจากยางไม มีสารเคมี curare อยูยาแกมีอยูที่
องคการเภสัชกรรมใหไปเอามาแกพิษได  แกพิษแลวก็ยังมีเร่ือง หอก  ที่ปกอยูที่หนาอกขางซาย ตรง
กับหัวใจ  ถาแทงเขาหัวใจ คงจะรอดไดยาก  ดึงหอกออกก็จะเสียเลือดมาก  แตจากการตรวจรางกาย
พระลักษณแลว เอกซเรยยืนยันพบวา พระลักษณมีหัวใจอยูขางขวาไมใชขางซายอยางคนทั่วไปก็
แกไขสถานการณและพระลักษณหายได 
 นิทานเร่ืองนี้สอนใหรูวา ในการตัดสินใจแกปญหานั้นมีไดหลายแบบ 
 แบบที่หนึ่ง  เปน tenacity แปลวา  สืบเนื่องกันตอมา  ตัดสินใจโดยไมตองคิด เหมือนติด
อยูบนขบวนรถบนทางดวน ไมมีทางเลือกอยางอ่ืน ตองตามกระแสไป 
 แบบท่ีสอง  เปนการตัดสินใจแบบเผด็จการ ผูมีอํานาจหรือผูใหญถูกเสมอ  ผูนอยตองเช่ือ
และปฏิบัติตามรูสึกวา เรามีอยูในวงราชการและวงการทั่วไปไมนอย 
 แบบที่สาม  ตัดสินใจโดยมีผูหยั่งรูบอก หรือมีลางสังหรณ ผูมีญาณหยั่งรูอาจมีคําตอบได
เพราะสามารถคิดแบบรวบยอด  รวมขอมูลและเหตุผลตาง ๆ ไวแลว  แตการรูลึกซึ้งแบบนี้คงจะ
เปนสวนนอย  สวนใหญคงมีฐานเปนไสยศาสตร บางทีในการบริหารประเทศยังใชไสยศาสตรดวยซํ้า 
 แบบที่ส่ี   เปนการลองผิดลองถูก  คลายกระโดดจากตึกสูงแลวหวังวาจะไมตาย  เราก็ใช
อยูไมนอย  ผลที่เกิดข้ึนตามมาในอนาคตไมทราบวาจะมีใครรับผิดชอบ 
 

 แบบการตัดสินใจที่พึงจะเปน  นาจะเปนการตัดสินใจบนฐานของขอมูลและเหตุผล 
หรือการตัดสินใจ ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร การตัดสินใจอาศัยขอมูลหลักฐานที่เช่ือถือได ทั้ง
หลักฐานที่เปนความรูในลักษณะใชไดทั่วไป  ที่เรียกวา generic knowledge  กับหลักฐานในกรณี
เฉพาะ ที่ตองตัดสินใจนั้นประกอบกัน แลวพิจารณาอยางสมเหตุสมผล รวมทั้งพิจารณาปจจัย
โดยรอบ ทั้งที ่เกี่ยวของกับกรณีนั้น ๆ และคาดไดวาจะเปนผลกระทบตามมาภายหลัง ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม มนุษยธรรม ส่ิงแวดลอม คุณธรรม และจริยธรรม  จึงเปนการตัดสินใจ
ที่ดี กระบวนการนี้หากทําอยางโปรงใสมีผูอื ่นรับรูและยอมรับได หรือเปนขอมูลสาธารณะที่
อธิบายการตัดสินใจนั้นได ก็จะดียิ่งข้ึน 
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 ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ขอมูลหรือความรูจะมีความจํากัดในการใช  เมื่อใช
ความรูไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม จะเปนการยืดขยายจากฐานความจริงออกไปเสมอ (extrapolation 
หรือ generalization) ดังนั้นผูตัดสินใจจะตองมีความถอมตน  ยอมที่จะมีขอสงสัยวาจะไมถูกอยู
ไดไมมากก็นอย  กระบวนการทางวิทยาศาสตรจึงตองมีการทดสอบสมมติฐานเปนข้ันตอนสําคัญ  
เมื่อตัดสินใจอยางหนึ่งอยางใดแลวจะตองติดตามเฝาดูผลวาเกิดข้ึนตามที่คาดหมายไวหรือไม หาก
ไมตรงก็ตองปรับแกจึงจะไดผลดีที่สุด 
 กระบวนการในการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร  จําเปนตองใชกระบวนการวิจัย และผู
ตัดสินใจที่ดี จําเปนตองมีความสามารถ และความรูในการวิจัยอยูดวย จึงจะดําเนินการขั้นตอน
ตาง ๆ ของการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตรได เชน  การพิจารณาความเชื่อถือไดของขอมูล การ
ใชตรรก การใชกฎความนาจะเปนและสถิติตาง ๆ เปนตน  นอกจากน้ีบางข้ันตอนจําเปนตองการ
วิจัยมาประกอบ ใหมีขอมูลเพียงพอ จึงจะตัดสินใจไดดี 
 

การวิจัยจึงเปนเครื่องมอืในการตัดสินใจ 
 
 ทีนี ้หันมาพิจารณาเรื่องการศึกษาที ่เกี ่ยวของกับนิทานเรื่องนี ้โดยคงจะสรุปไดวา 
พิเภกนาจะเรียนมาจากมหาวิทยาลัยที่ใชการเขาฟงการบรรยาย จดคําบรรยายและตอบขอสอบปรนัย
จนไดเกียรตินิยมมา  จึงมีความรูตามตําราอยางกวางขวางมากกวาผูอ่ืน  สวนโรงเรียนของพระสัสตรุต
สอนนักศึกษาแพทย ดวยหลักวิทยาศาสตรหาขอมูลและพิจารณาดวยเหตุผลเชน  การศึกษากายวิภาค
ศาสตร  มีอยูในสัสรุตะสามหิตาวา ใชศพคนใสไวในกระชัง  นําไปแชที่น้ําไหลเชี่ยว ใหรางกายเนา
เปอยออกไปทีละช้ัน  ศึกษาสวนประกอบของรางกายมนุษยได  เห็นไดวาพระสัสตรุตไดศึกษากาย
วิภาคศาสตรของมนุษยดวยการชําแหละศพมนุษยเมื่อ 3,000 ปกอน แมแต Galen ซึ่งเปนตนตํารับ
การแพทยแผนตะวันตกยังศึกษากายวิภาคศาสตรดวยการชําแหละหมู  หลังจากพระสัสตรุตกวาพันป 
Vesalius จึงทําการชําแหละมนุษยและแกความรูที่ผิดพลาดที่ Galen สอนไว 
 ทีนี้ลองดูกระบวนการในการเรียนรู  เรามีบันไดที่ตองกาวข้ึนหลายข้ัน  การมีมวลความรูเปน
เพียงบันไดข้ันแรกใหเกิดสูตมยปญญา หรือปญญาจากการไดยินไดฟงมากไดฟงเลคเชอร จดไป และ
ทองจําไดก็เปนระดับหนึ่ง บันไดกาวตอไปเปนการมีความเขาใจในเร่ืองนั้น ๆ แลวจึงนําไปใชได 
สามารถมีวิจารณญาณเลือกความรูมาใชเปน ปรับใหเหมาะสมได  การเขาใจเหตุและผลแตละเร่ือง จึงมี
ความสําคัญวิเคราะหสภาพตาง ๆ ได เห็นสาเหตุและผลได  ตรงกับจินตมยปญญา หรือโยนิโสมนสิการ  
อุดมศึกษาของเราบางกรณีก็ข้ึนบันไดไดถึงระดับนี้  แตคงจะไมใชสวนใหญเพราะแมแตปริญญาโท
บางแหงก็ใชแตฟงเลคเชอร  จําความรูไปแลวสํารอกออกมาใหครูผูสอนก็สอบได และไดปริญญาไป 
บันไดข้ันสูงของการศึกษาคือ สังเคราะหได เกิดนวัตกรรมได มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคไดที่เรียกวา 
ภาวนามยปญญาอุดมศึกษาของเรายังกาวถึงข้ันนี้นอยมาก  บัณฑิตที่พอวิเคราะหไดยังสังเคราะหไม
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เปน  บัณฑิตปริญญาเอกเอาแตถายทอดมวลความรู หรืออยางมากวิเคราะหเปนวิทยานิพนธก็ไมมี
ของใหม มีแตลอกเขามา ยิ่งตองสรางบัณฑิตปริญญาเอกมาก ๆ โดยทรัพยากรจํากัด และ
จําเปนตองลดคุณภาพก็เปนการลดคาปริญญา แบบลดคาเงินบาท  นาจะเปนอันตรายอยางยิ่ง 
 เปาหมายของอุดมศึกษาไทย กลาวกันวา มุงใหผูเรียนคิดเปน  ทําเปน และแกปญหาได แต
เรามักไมไดพิจารณาใหลึกซึ้ง และสรางใหเกิดขึ ้นจริง  การแกปญหาเปนคงหมายถึง การ
แกปญหาไดอยางถูกตอง  มีขอมูลเปนฐานและใชเหตุผลไดเหมาะสม กลาวอีกนัยหนึ่งวา เปนการ
แกปญหาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ซึ่งตองสรางข้ึนดวยการศึกษาที่สรางจินตมยปญญา 
รวมกับการพิจารณาแงมุมขอดี ขอเสีย ความเหมาะสมตามความเช่ือ คานิยม สุนทรียภาพ และ
ความถูกตองดวยคุณธรรม จริยธรรม เปนความคิดรวบยอดดวย  การใชการวิจัยในกระบวนการศึกษา
จึงเปนหนทางใหบรรลุผลสําเร็จระดับสูงนี้ได 
  

วิจัยจงึเปนเคร่ืองมือในการศึกษา 
  
 การศึกษาที่ใชการคนควาวิจัยเปนวิธีการเรียนที่สรางวิจารณญาณและความสามารถที่
จําเปนหลายประการ  การเรียนการสอนกับการวิจัยควรผสมเปนเนื้อเดียวกัน  นิสิต นักศึกษาตอง
คนควาวิจัย ทํา project หรือทําวิทยานิพนธที ่มีคุณภาพและเปนวิทยานิพนธแทจริง ไมใช
เอกสารที่ชั่งเปนกิโลแตขาดปญญา ทําอยางไรเราจึงจะทําใหนิสิต นักศึกษาไมวาปริญญาตรี โท 
หรือเอก  ผูวิจัยหรือเปนผูชวยวิจัย ที่เรียนรูจากการวิจัย เรียนจากการคนควา และประสบการณจริงใช
ความคิดนอกกรอบที่เขาเหลานั้นมีอยู  เปนทางสรางนวัตกรรมการศึกษา เปนการสรางปญญาใหเขา 
ไมใชการดับปญญาของเขาอยางที่เปนอยูในปจจุบัน 
 

 นิทานเรื่องที่สอง  เปนนิทานอีสปสมัยใหมที่ศาสตราจารยลี หยุน วู แหงมหาวิทยาลัย
แหงชาติเกาหลีไดดัดแปลงข้ึน  ในนิทานอีสปโบราณเตาวิ่งแขงชนะกระตาย  เพราะวากระตาย
ประมาทไปนอนหลับเสีย  ในปจจุบันการแขงขันระหวางคน และระหวางประเทศเขมขนกวาเดิม  
นอกจากกระตายจะไมไปนอนหลับแลว  ยังสรางขวากหนามและสนามเพลาะกันไวดวย  เตาไมมีทาง
ชนะได หากเตาจะชนะได ตองหดหัว  หดขาเขาไปขางในกระดอง พลิกตนเอง  ตกหนาผาไป หากไม
ตายเสียก็อาจชนะกระตายได 
 แตเดิมมาประเทศตาง ๆ ใชกําแพงภาษี และการจํากัดการนําเขาเปนเคร่ืองมือในการกีดกัน
สินคาจากประเทศอ่ืน  เมื่อกระแสโลกาภิวัตนทําใหเกิดการคาเสรี  ก็มีกําแพงคุณภาพ กําแพงความ
ปลอดภัยแหงชีวิตมนุษย ตอพันธุพืชพันธุสัตวและตอสภาพแวดลอม  รวมทั้งการคุมครองสิทธิ
มนุษยชนเขามาดวย  สินคาที่มีสารปนเปอน ที่ผลิตโดยมีผลเสียตอสภาพแวดลอมหรือที่ผลิตโดยใช
แรงงานทาส และแรงงานเด็กก็หามนําเขา  ประเทศดอยพัฒนาซ่ึงขาดความสามารถในการดูแลส่ิง
เหลานี้ ก็ไมสามารถแขงขันไดทํานองเตาไมมีทางชนะกระตายได 
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 นิทานเร่ืองนี้สอนใหรูวา ในการแขงข้ันกันนั้นผูที่ดอยกวา ตองรูจักตนเอง ใชจุดแข็งของ
ตนเองได เชน เตามีกระดอง ตองใชเปนประโยชนใหได 
 ไทยเราจะชนะในการแขงขันระหวางประเทศไดตองรูจุดแข็ง หรือจุดไดเปรียบของตนเอง 
ตองรูส่ิงที่อาจเรียกยา สมรรถนะไทย ตัวอยางเชน  การมีจิตใจบริการ เต็มใจใหบริการ ดวยความยินดี 
ยิ้มแยมแจมใส ยิ้มอยูเสมอ  ทําใหบริการการบินของไทย  บริการโรงพยาบาล และการทองเที่ยวเปนที่
ติดใจของชาวตางชาติ  ความอดทน  อดกล้ัน  และอะลุมอลวย  ก็เปนแรงดึงดูด ขณะเดียวกัน  เรา
ก็มีบางอยางที่ไมดึงดูดอยูดวย  ความรูเร่ืองสมรรถนะไทยยังมีอยูจํากัดบังเอิญการวิจัยของเราเกี่ยวกับ
ความเปนไทยดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรระดับพื้นฐานยังออนมาก  หากเดินในศูนยหนังสือ
จะเห็นแตหนังสือที่ฝร่ังแตงจากการศึกษาสังคมไทยในมหาวิทยาลัยไทย  วิชาสังคมศาสตรและ
พฤติกรรมศาสตร เรายังเปนเพียงภาควิชาเล็ก ๆ ที่ไดรับการสนับสนุนนอย  โดยวิชาการดาน
สังคมศาสตร เราไปเนนประยุกตเสียเปนสวนใหญ เชน รัฐศาสตร  นิติศาสตร  เศรษฐศาสตร  นิเทศ
ศาสตร  และครุศาสตร เปนตน  การวิจัยเชิงสังคมศาสตรพื้นฐาน และมนุษยศาสตร จึงยิ่งมีนอยลงไป
อีก 
 ปจจัยในการสรางความสามารถในการแขงขันอีกประการหนึ่ง คือ การรูจักภูมิประเทศ เตา
ตองรูวาตกหนาผาที่ใดจึงจะมีโอกาสรอดและชนะได  เราตองรูสภาพแวดลอมหนทางขางหนาและ
อนาคต  ในการแขงขันกันเกี่ยวกับเทคโนโลยีเราตองรูแนวโนมเทคโนโลยีในอนาคต  หากพิจารณาดูดี 
ๆ จะเห็นวาเรามองไมคอยเห็น  เพราะเรามีสายตาไมไกล  เราเนนประยุกตและประโยชนระยะส้ันเปน
หลัก  แมจะพยายามติดตามความกาวหนาในโลกก็ไดแตฟงและตามเขา  ทั้งนี้อาจเปนเพราะเรา
ไมไดวิจัยใหรูลึกซ้ึงในวิทยาศาสตรพื้นฐาน  แมวาเราจะมีคณะวิทยาศาสตร และภาควิชาพื้นฐาน เชน  
คณิตศาสตร  ฟสิกส  เคมี  ชีววิทยา  ธรณีวิทยา และอ่ืน ๆ  เราก็ยังเนนการสอนเปนหลัก  การวิจัยจริง 
ๆ มีนอยมาก เวลาเราทําการวิเคราะหแตละปญหาที่ตองการความลึกซ้ึง  จึงลงลึกไดเล็กนอย จะมอง
อนาคตใหเห็นไกลตองเขาใจพื้นฐานทั้งลึกและกวาง 
 ปจจัยที่สาม คือ  ความคิด และนวัตกรรม หาทางใหม ๆ ตลอดจนมีความกลาพอที่จะนํา
นวัตกรรมมาใช   ทํานอกกรอบจึงจะมีทางแขงขันได  รัฐบาลแคนาดาไดทําการศึกษาเร่ือง
ความสามารถในการแขงขันของชาติเมื่อ 4-5 ปกอน  มีขอสรุปวา  นวัตกรรมเปนปจจัยหลักในการ
แขงขัน รัฐบาลแคนาดาจึงจัดสรรงบประมาณ 1,000 ลานเหรียญเปนกองทุนเรงรัดการสรางนวัตกรรม  
ศาสตราจารยเดวิด  สแตรงเวย  ผูอํานวยการกองทุนไดเนนวา นวัตกรรมจะเกิดไมได  ถาไมมีความรู
พื้นฐานที่ลึกซ้ึง  การขาดความรูพื้นฐานจะทําไดเพียงลอกเทคโนโลยีมาใช  เขาจึงลงทุนอยางหนักใน
การสนับสนุนการวิจัยในมหาวิทยาลัย และเนนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร  ในการจัดการวิจัย ต้ังแต
ระดับพื้นฐานไปจนถึงนวัตกรรม 
 การวิจัยเปนการสรางความรูใหม  ทั้งที่เปนความรูสากลและความรูเฉพาะกรณี  การวิจัย
ความรูที่เปนสากลจะชวยใหสามารถติดตามความกาวหนาไดทัน  ฟงและพูดกับผูอ่ืนรูเร่ือง  เกิด
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วิสัยทัศน และรูเทาทันความรูโดยที่พลังสมองของคนไทยไมไดดอยไปกวาคนชาติอ่ืน  หากใหมีโอกาส
และมีความพรอมก็สามารถสรางความรูใหมที่เปนสากล  นําหนาโลกได  สามารถจดสิทธิบัตรเปน
เจาของความรู หรือเทคโนโลยีนั้นได  ขณะนี้เราเพิ่งจะเร่ิมพอมีการจดสิทธิบัตรกันบาง  แตยังนอยเมื่อ
เทียบกับประเทศอ่ืน  การสนับสนุนการวิจัย  จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง  ประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย
ไดใหการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในระดับสูงกวาเรามาก  ประเทศจีนก็เนนการลงทุนในมหาวิทยาลัย
หลายแหง  เพื่อใหเปนมหาวิทยาลัยช้ันนํา  สามารถวิจัยสรางความรูใหม แขงขันในโลกได  อันจะเปน
ฐานในการแขงขันทางการคา ทางเศรษฐกิจและทางสังคมตอไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การวิจัย เพื่อใหรูขอมูลเฉพาะกรณีก็มีความจําเปนนับเปนความรูใหมในแตละสถานการณ 
เพื่อใหสามารถดัดแปลงความรูและเทคโนโลยีไปใชไดอยางเหมาะสม ไมวาการศึกษา การบริการ
สุขภาพ สันทนาการ  การผลิต เกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม  ยอมตองใชความรูในสภาพเฉพาะที่
จะใชความรูและเทคโนโลยี  จึงจะไดผลดี  การวิจัยเพื ่อใหเกิดความรูในแตละสภาพ ยังอาจ
นําไปสูนวัตกรรม ในการดําเนินกิจการใหไดผลดีที่สุด เชน  การรักษาพยาบาลที่สอดคลองตรงกับ
ความคิดและความเช่ือของผูปวย  การเกษตรที่สอดคลองตรงกับสภาพดินและฤดูกาล เปนตน 
 การวิจัยประยุกตที่หาความรูสําหรับนําไปใชยอมมีความสําคัญในสภาพท่ีเราตองปรับ
ความรูสากลใหเปนประโยชนไดดีข้ึน  การวิจัยและพัฒนาเพื่อใหเกิดผลผลิตใหมหรือกระบวนการใหม  
ก็จะชวยใหงานไดผลดีข้ึน สามารถแขงขันไดดีข้ึน 
 การพัฒนาก็ตองอาศัยการวิจัย  ในระยะที่ยังไมทราบปญหา  การวิจัยชวยหาปญหา แลว
ทําปญหาใหชัดรูขนาดขอบเขตและลักษณะของปญหา รูสาเหตุและปจจัยที่เกี่ยวของ นําไปสูการมี
นวัตกรรม  สรางแนวทางการแกปญหาทดสอบทางเลือกตาง ๆ แลวหาทางปฏิบัติใหทําการพัฒนา
ได  โดยทําการประเมินผล และปรับแกเปนระยะ ๆ  

ริเร่ิมสรางสรรคได 
 สังเคราะหได 

 วิเคราะหได 
มีวิจารณญาณ เลือกเปน

 นําไปใชได 
  มีความเขาใจ 

มีมวลความรู
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 การวิจัยในรูปแบบตาง ๆ เหลานี้จะเสริมกันและกันมีบอยคร้ังที่ตองอาศัยความรูพื้นฐาน 
หรือการวิจัยพื้นฐาน  การวิจัยที่จําเปน จึงอาจเปนการวิจัยในระดับตาง ๆ ได สวนสําคัญ คือการ
วิจัยโดยมีเปาหมายและสามารถดําเนินการไดครบวงจร 
 การวิจัยที่จําเปนในการพัฒนาประเทศ  สรางความเขมแข็ง จึงตองมีทั้งวิจัยพื้นฐาน วิจัย
ประยุกต วิจัยและพัฒนา วิจัยการปรับความรูและเทคโนโลยีไปใช  ตลอดจนนวัตกรรมโดยกระทํา
ไดครบวงจรอยางมีคุณภาพ 
  

วิจัยจึงเปนปจจัยสําคัญในการสรางความรู 
อันเปนฐานของความสามารถในการแขงขัน 

 
 หากประเทศไทยไมพัฒนาการวิจัยก็อยาหวังเลยวาจะสามารถแขงขันไดในโลก 
 นิทานเรื่องที่สาม  คอนขางทันสมัย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรับส่ังในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาปที่ผานมา เลาถึงเด็กสองคนทะเลาะกันเพราะคนแรกไปนั่งบนโตะรีดผา  อีกคนจะ
รีดผา  แตคนแรกไมยอมลงจากโตะจึงทะเลาะกันในตอนทายของเรื่อง  ทรงกลาววาเด็กที่นั่นบนโตะ
รีดผานั้นผิด  เพราะโตะรีดผาเขามีไวใชรีดผา 
 ฟงดูเรื่องที่ทรงเลา คลาย ๆ กับธรรมดา ๆ แตคิดดูใหดีจะลึกซึ้งมาก สังคมไทยใน
ปจจุบันมีปญหาความขัดแยงตาง ๆ อยูมาก  ที่เกิดข้ึนทํานองนี้และมีขอมูล  ขอคิดเห็น และจุดยืนที่
แตกตางกัน  ไมยอมกันตกลงกันไมได จนบางกรณีเกิดความรุนแรง ทางแกนาจะเปนการสรางคานิยมที่
ถูกตองเหมาะสมสําหรับสังคมไทย  รูบทบาทหนาที่ของแตละสวน ตัดสินสิ่งตาง ๆ ดวยขอมูล 
ขอเท็จจริง และเหตุผล 
 การแกปญหาความขัดแยงจึงอาศัยขอมูล ขอเท็จจริง ในกรณีนั้น ๆ ที่ไดจากการวิจัย และ
มีการแปลงผลอยางถูกตองเชื่อถือได  โดยผูทําการศึกษาวิจัยตองมีความซื่อสัตยสุจริตมั่นคงใน
วิชาการ และมีความเปนกลาง จนเปนที่ยอมรับไดของทุกฝาย 
 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 9 ยังไดกลาวถึง  สังคมที่พึงประสงคไววา เปน
สังคมที่เอ้ืออาทรตอกัน เมื่อเด็กที่นั่งบนโตะรีดผาตองไปนั่งที่อ่ืน  หากมีที่นั่งที่เหมาะสมแตไมยอมไป 
ก็ยอมเปนสิ่งที่ไมถูกตอง  แตถาไมมีที่นั่งแลวเด็กที่จะรีดผา ชวยกันหาที่นั่งใหดวย ก็จะเปนการเอ้ือ
อาทรตอกันไมตองทะเลาะกัน  ความเอ้ืออาทรเปนคานิยมไทยมาแตเดิมและไดคํ้าจุนสังคมไทยมา
เปนเวลานาน การคนควาวิเคราะหวิจัย  ใหเขาใจสังคมไทยใหถองแทจะชวยใหสามารถใชสมรรถนะ
ไทยในการแกปญหาไดดียิ่งข้ึน 
 ลองดูตัวอยาง หลักประกันสุขภาพถวนหนา หรือโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ในระดับ
ปรัชญาหรือหลักการนับเปนส่ิงที่ดี  ในการสรางความเสมอภาคในสังคม  รักษาสิทธิมนุษยชน และ
ดูแลชวยเหลือผูที่ชวยตนเองไมได  ใหมีโอกาสไดรับการดูแลสุขภาพ 
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 พอลงมาถึงระดับปฏิบัติก็เกิดปญหาไดไมนอยนําไปสูความขัดแยงได  เชน  ในสิทธิ
ประโยชนของโครงการใหทั้งถอนฟน และอุดฟน  แตโดยที่ถอนฟนเสียคาใชจายถูกกวาอุดฟน  ผู
ใหบริการบางแหงอาจถอนฟนหมดเลย  เมื่อมีฟนผุที่ควรอุดไดก็ไปถอนเสีย  อยางนี้ก็ไมถูกตอง ไมได
คุณภาพ ปญหาจึงมีวา เมื่อไรควรอุด เมื่อไรควรถอนและกระทําไดถูกตองตามเกณฑ 
 มีคนไปขอรับบริการตรวจเอกซเรยปอดทั้ง ๆ ที่ไมไดเจ็บปวยอะไร และขอจาย 30 บาท
ตามขอกําหนด  ถาผูใหบริการทําใหก็จะมีคาใชจายสูงจนเกินกําลังเงินที่ไดรับอยูขณะนี้ 
 วิธีการรักษาพยาบาลที่เจ็บปวยก็เหมือนกัน ประชาชนควรไดรับบริการอยางใด  จึงจะ
ถูกตอง ยอมรับไดวามีคุณภาพและคุมคา 
 การดูแลคุณภาพบริการ ข้ึนอยูกับองคความรูที่มีอยูในขณะนั้น  ซึ่งมีพลวัตเปล่ียนแปลงเร็ว
มาก  ตองมากําหนดเปนมาตรฐาน หรือเปนแนวทางเวชปฏิบัติ ดูขอดี ขอดอยในทางเลือกตาง ๆ 
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพ และการรับรองคุณภาพของบริการ 
 ขณะนี้เรากําลังอยูในยุคที่มี information explosion มีขอมูล และองคความรูใหม
มากมาย แถมความรูยังเสมือนมีชีวิต คือ เกิด ใชงาน แลวก็ดับได  ส่ิงที่เปนจริงเช่ือถือและใชไดใน
ขณะหนึ่ง ตอไปไมนานก็กลายเปนส่ิงไมจริงก็ได ธนาคารโลกไดวิเคราะหเร่ืองกลไก และการจัดการ
กับความรูไวตองใชหลายข้ันตอน 
 ในการจัดทําเกณฑมาตรฐานและแนวทางเวชปฏิบัติ เพื่อรองรับหลักประกันสุขภาพถวน
หนา  เราระดมนักวิชาการและนักปฏิบัติกวา 300 คน มาดําเนินการตามข้ันตอนของกลไกความรู  
เพื่อใหไดแนวทางเวชปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติในการใหบริการ 
 ข้ันตอนแรกของการจัดการกับความรู คือ การเขาใหถึงความรูที่ทันสมัย  ความรูที่กระจาย
อยูในที่ตางๆ ทั่วโลก  โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแลวทั้งหลาย  หากเราดูจากหนังสือตํารา  แมเลม
ลาสุดก็จะลาไป 4-5 ป ถาดูจากวารสารทางวิชาการ ก็จะลาชาไป 1-2 ป ขณะที่ระบบอิเล็กทรอนิกส 
คอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต  ทําใหเราเขาถึงไดกวางขวางและรวดเร็วมาก  สําหรับเร่ืองที่
เปล่ียนแปลงเร็วมาก เชน วิธีการรักษาโรค หรือยาใหม ๆ ขอมูลจะลาสมัยไปโดยเร็ว เวลาและ
เทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ จึงเปนปจจัยสําคัญในการเขาถึงความรู  ทําใหเกิดชองวาง มีการ
เปรียบเทียบวาเหมือนแผนดินแยก เปน knowledge divide หรือ digital divide (หมายถึง ชองวางจาก
การใชคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต) ชองวางอาจะเปนระหวางประเทศทําใหบางประเทศลาหลัง และ
ถูกทิ้งหางออกไปทุกที  ชองวางนี้อาจเปนระหวางกลุมบุคคลหรือระหวางภูมิประเทศ  ผูที่ปฏิบัติงาน
ในทองถิ่นหางไกลชนบท  ผูที่จบการศึกษาไปนานแลว และหางจากสถาบันการศึกษายอมมีโอกาส
ถูกทิ้งหางดานการเขาถึงความรู คณะผูจัดทําแนวทางเวชปฏิบัติ เพื่อเปนเกณฑสําหรับพิจารณา
คุณภาพของบริการสุขภาพ  ไดใชกลไกอินเทอรเน็ต คนขอมูลที่ทันสมัยที่สุด  ทั้งขอมูลดิบจาก
ผลงานวิจัยและขอมูลที่มีการวิเคราะหแลว  นํามาเขาสูกลไกข้ันที่สอง คือ การพิจารณาความถูกตอง
เช่ือถือไดของความรูนั้น ๆ โดยดูกระบวนการวิจัยทั้งการเก็บขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  การแปล  และ
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การสรุปผล  ดูวาการศึกษานั้น ๆ เช่ือถือไดเพียงใด  ปรากฏวามีรายงานจํานวนไมนอยที่ดอยคุณภาพ  
และเช่ือถือไมได  ในกรณีที่มีการศึกษาวิจัยหลายรายงานในเร่ืองเดียวกันก็วิเคราะหความเชื่อถือได 
เปรียบเทียบ และเสริมหรือหักลางกัน ที่เรียกวา meta-analysis 
 เมื่อไดรายงานที่เช่ือถือไดแลว  ตองตีคาหรือดูความคุมคาขององคความรูนั้น ๆ โดย
พิจารณาผลดี ผลเสีย ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและเชิงสังคม เชน คาใชจายที่ตองใชในการใชความรูและ
เทคโนโลยีนั้น เปนการทํา cost benefit analysis ดูเลยไปถึงวา เราสูไหวหรือไมดวยทรัพยากรที่เรามีอยู 
และยังพิจารณาความคุมคาทางสังคม เชน ผลกระทบตอความเสมอภาคและผลกระทบตอสิทธิ
มนุษยชน เปนตน 
 เมื่อไดขอความรูที่ใชไดและคุมคาแลว  จึงทํา knowledge optimization  ซึ่งหมายถึงการทํา
ความรูใหใชไดงาย ๆ แบบ user friendly เปนขอความที่ยอยแลว ส้ันพอสมควร ผูใชเขาใจได นําไปใช
ได มีอยูในรูปตาง ๆ เชน คําแนะนํา (guideline) คูมือ (manual) บทเรียนจากอดีต (lesson learned) 
หรือรูปแบบงาน (model) เปนตน 
 เมื่อไดรางขอความรูที่ยอยแลว  โดยใชหลักฐานทางวิชาการรวมกับการพิจารณาความ
คุมคา และการใชไดตามสภาพที่ตองใชความรูนั้น แลวตองนําไปใชจริง และประเมินผลดวย
กระบวนการวิจัย  บางกรณีอาจตองจัดเปนโครงการวิจัยที่มุงประเมินผลการใช ผลกระทบและ
ผลสัมฤทธิ์อยางเปนระบบดวย  เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (operational research) แลวนําผลมา
ปรับแกขอความรูที่ยอยแลวนั้นใหดียิ่งข้ึน 
 ในการกระจายความรูไปสูผูใชนั้น ก็มีกลวิธีที่ตองปรับเปล่ียน  แตเดิมเราถือวาความรูเฉพาะ
เปนส่ิงที่ยาก หรือเขาใจไมได สําหรับบุคคลทั่วไป จะตองใชนักวิชาชีพเฉพาะดาน เมื่อมีปญหาตองไป
ปรึกษาผูเช่ียวชาญ เชน เจ็บปวยตองไปหาหมอ  อาศัยหมอใชความรู เจ็บปวยเฉพาะเร่ือง ตองไปหา
แพทยเฉพาะทาง หาแพทยทั่วยังไมพอ คลายกับความรูเปนส่ิงศักด์ิสิทธิ์แตะตองไมได  ดวยการ
เปล่ียนแปลงจากเทคโนโลยี การสื่อสารสารสนเทศ  ความรูไมใชส่ิงศักด์ิสิทธิ์อีกตอไป กลายเปน
สมบัติสาธารณะที่ใครก็เขาถึงได  ผูปวยอาจอานตําราหรือดูขอมูลจาก website ในอินเทอรเน็ต 
เกี่ยวกับโรคของตนและการรักษา  ไมตองยอมรับการตัดสินใจของแพทยทั้งหมด การกระจายความรู
จึงตองมีสาระ และวิธีการสื่อที่เนนผูรับเปนหลัก  ไมใชตามใจผูให ตองใหผูรับความรู เขาใจได และ
นําไปใชได กลาวอีกนัยหนึ่งวา  การสอนไมมีความหมายจนกวาผูเรียนจะไดเรียนรูแลว  ส่ือที่ใชในการ
กระจายความรูก็มีหลากหลาย  สามารถกระจายไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว 
 ในการนําความรูไปใช  ผูใชก็ตองมีความสามารถและเจตคติที่เหมาะสม บุคคลไมนอยยัง
ดอยความสามารถในการรับส่ือและนําความรูไปใช  แถมอาจดอยวิจารณญาณในการเลือกเช่ือและ
ไมเช่ือ หรือมีเจตคติเชิงเผด็จการทางความคิดจิตใจแคบ หรือยึดมั่นถือมั่นใจความเห็นเดิมของตน 
บัณฑิตที่จบจากอุดมศึกษา ตองมีความสามารถและเจตคติที่จะใชความรูใหมใหทันสมัย 
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 สําหรับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค กําลังมีการจัดทําเกณฑมาตรฐาน และแนวปฏิบัติ
บริการสุขภาพ เพื่อเปนเคร่ืองมือในการรักษาคุณภาพของบริการ  สรางความเขาใจที่ตรงกันของผู
ใหกับผูรับบริการ และระหวางผูใหบริการดวยกันเอง  ปองกันและลดความขัดแยง ตลอดจนเปนหลักใน
การประเมินและประกันคุณภาพบริการ 
 
 
 

การวิจัยจึงเปนเครื่องมือในการยอยความรู 
 

 สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่ในการยอยความรู และใชกระบวนการวิจัยทั้งในการยอย
ความรู และการสรางบัณฑิตใหรูเทาทันความรู ตลอดจนมีเจตคติที่เหมาะสมในสังคมเปนฐาน 
 นิทานเร่ืองสุดทายเปนเร่ืองกษัตริยเมืองหนึ่ง  มีแตลูกสาว ตองการหาลูกเขยมาชวยงาน
และสืบทอด  จึงจัดการประลองข้ึน  มีเจาชายและผูคนไปรวมประลองมากมาย คนหนึ่งแสดงพลัง
ดวยการยกอาวุธที่หนักมาก แสดงวามีกําลังกายแข็งแรง  อีกคนมีภาษีกวา ใชคานงัดหินกอนใหญ
มากใหยกข้ึนได แสดงวามีทั้งกําลังกายและปญญา  แตคนที่ชนะเปนคนที่เอ้ือมมือไปขางหลัง จับ
เข็มขัดที่ เอวของตนเองแลวยกตัวขึ ้นจากพื ้นได  เราอาจกระโดดก็อยู ลอยจากพื ้นได แค
พริบตาเดียว จะยกใหลอยอยูนาน ๆ ตองสามารถจริง ๆ  
 นิทานเร่ืองนี้สอนใหรูวา  ความสามารถในการปรับตนเองใหสูงข้ึนกวาเดิม เปนส่ิงที่กระทําได
ยากและเปนความสามารถช้ันยอดที่ตองเกิดข้ึนจากภายในตนเอง 
 กรณีเปรียบเทียบที่จะขอยกมาประกอบ คือ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
ออกไปทําการวิจัยเร่ืองโภชนาการในชุมชน  โดยรวมทําวิจัยกับชาวบานในหมูบานเปนการวิจัยดวย
การกระทําแบบมีสวนรวม หรือ participatory action research หรือ PAR ประชาชนในหมูบานวัด
สภาพการขาดอาหารของเด็กในหมูบาน ทําการปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไกไข แลวจัดทําอาหาร
สําหรับเด็ก ในการประชุมคร้ังหนึ่งเพื่อเสนอผลงานวิจัย แสดงถึงสภาพโภชนาการของเด็กในหมูบาน
ของตน และวิธีการแกปญหาตาง ๆ แสดงใหเห็นวารูถึงปญหา วิเคราะหสาเหตุได และหาวิธี
แกปญหาที่เปนไปไดจริง ปฏิบัติได ไดนั่งฟงอยูดวย เห็นชัดวา ชาวบานมีพลังจากการมีความรูและ
ปฏิบัติไดเองในแบบวิจัย  ความจริงเร่ืองการวิจัย ทําใหเกิดพลังของบุคคล กลุมบุคคล หรือชุมชนนี้  
กําลังไดรับความสนใจท่ัวโลก สภาวิจัยสุขภาพเพื่อพัฒนา ไดศึกษาในทวีปแอฟริกาและลาตินอเมริกา 
ในเร่ืองนี้หลายแหง 
 สําหรับชุมชนชนบท  การวิจัยสรางพลังได ชุมชนเมือง หรือวงการนักวิชาการก็จะมีพลัง  
หากมีความรูและใชกระบวนการวิจัย 
 

การวิจัยจึงเปนเครื่องมือในการสรางพลัง 
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 จากเร่ืองทั้งส่ีนี้  จะเห็นวาการวิจัยมีบทบาทได 4 ประการคือ (1) การสรางความรู อัน
นําไปสูการตัดสินใจแกปญหาได และความสามารถในการแขงขัน  ซึ่งเปนทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนา การ
วิจัยประยุกต  การวิจัยปฏิบัติการ และการวิจัยพื้นฐาน  (2) การวิจัยเปนเคร่ืองมือในการศึกษา สราง
คนใหแกปญหาดวยขอมูลและเหตุผล มีวิจารณญาณและปญญา (3) การวิจัยเปนเคร่ืองมือในการยอย
ความรู ทําใหติดตามความรูในโลกไดทัน นํามาใชไดและลดความขัดแยง และ (4) การวิจัยเปน
เคร่ืองมือในการสรางพลังอันทําใหบุคคลและชุมชนเกิดความเปนอิสระ และพึ่งตนเองได 
 ทีนี้หันมาดูบทบาทที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย บทบาททั้งส่ีก็ตองนําไปใชเปนหนาที่ของ
มหาวิทยาลัยที่จะทําใหเปนเลิศ  การปฏิรูปอุดมศึกษาไมใชการปรับโครงสรางระดับชาติ หรือ
ระบบการควบคุมกํากับดูแล  แตหัวใจของการปฏิรูป ตองเปนการปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรู ซึ่ง
ตองพัฒนาอาจารย พัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการสอบ และประสบการณการเรียนรู  จําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีปฏิสัมพันธกับสังคมภายนอก และโลกปฏิบัติ คณะแพทยศาสตรจึงตองมีโรงพยาบาลสําหรับ
การศึกษาแพทยศาสตร ซึ่งตองมีทั้งปญญาความรู ทักษะความสามารถ และเจตคติ  จรรยาบรรณ
วิชาชีพ  มีโรงเรียนแพทยในประเทศเพื่อนบานที่เนนการบรรยายในหองเรียนขนาด 400-500 คน 
ปรากฏผลชัดเจนวา ผูที่จบไมสามารถเปนแพทยได  ใชความรูไมเปน คิดไมเปน แกปญหาไมได ขาด
เจตคติ และคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งตองใชทุกขณะในการปฏิบัติงานจริง คณะครุศาสตรก็ตองมีโรงเรียน
สําหรับการฝกปฏิบัติ 
 

ความสามารถในการแขงขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรางความรู

เครื่องมือใน เครื่องมือใน

การศึกษา การยอยความรู

วิจัย

เครื่องมือใน 
การสรางพลัง

ปญญา 
 

-------- 
 

วิจารณญาณ 
 

-------- 
 

แกปญหา 
 

ดวยขอมูล 
และเหตุผล 

ตาม/ใช 
 

ความรูได 
 

-------- 
 

คุณภาพ 
 

-------- 
 

ลดความ 
ขัดแยง 

อิสรภาพ พึ่งตนเอง
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 หากเปรียบเทียบกับคณะวิศวกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร  คณะทางเทคโนโลยี 
หรือคณะทางสังคมศาสตรประยุกตตาง ๆ แลว  คณะเหลานี้ไมมีงานปฏิบัติในโลกจริงอยูดวย  หาก
เรียนแตในหองเรียน และหองทดลองก็จะสูไดออกไปทํางานจริงไมได  หลายมหาวิทยาลัยจึงไดจัดใหมี
กิจการจริง หรือกึ่งจริงข้ึน หรือสงนิสิตนักศึกษาไปฝกงานเปน intern ในกิจการภาคเอกชนและภาครัฐ 
การปฏิบัติงานและการฝกงาน ก็ตองใชการวิจัยเปนวิถีชีวิต กลืนกระบวนการวิจัย และการทําวิจัย
เขาไปในงานตาง ๆ และใชการวิจัยเปนเคร่ืองมือในการศึกษา ในการยอยนําความรูไปใช และในการ
สรางพลัง 
 ในการประชุมทางวิชาการของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยครั้งนี้จะไดพิจารณากันถงึ
สถานภาพในปจจุบัน และหามาตรการในการยกระดับความเขมแข็งดานการวิจัยของอุดมศึกษา
ไทย ก็หวังวาจะมีคําตอบที่เปนทางออก  อันจะเปนทั้งหลักการ และการปฏิบัติจริง  ทําใหมหาวิทยาลัย
ของเราเดินเขาไปยังเสนทางสูมหาวิทยาลัยวิจัย  ขอที่พึงระวังคือ ความเปนมหาวิทยาลัยวิจัย ตองมี
ลักษณะหลากหลาย ใชบทบาทการวิจัยแตกตางกันหรือในสัดสวนที่ตางกันได  ไมใชทุก
มหาวิทยาลัยเลิกเนนการเรียนการสอนหันไปทําโครงการวิจัยกันอยางเดียว 
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18. แจงเกิดเว็บไซตสภาคณาจารย  
๒๖ มีนาคม ๒๕๔๒ 

รองศาสตราจารย ดร.นวลทพิย   กมลวารินทร 
 
(จากสารสภาคณาจารย มีนาคม 2542) 

 
คํากลาวรายงานของประธานสภาคณาจารย 
 “กราบเรียน  ทานประธานมูลนิธินิสิตเกาจุฬาฯ และประธานชมรมจุฬาพฤทธาจารย  
ที่รักและเคารพอยางสูง  ในนามของสภาคณาจารยและประชาคมจุฬาฯ ทั้งมวล  ขอกราบขอบพระคุณ
มูลนิธินิสิตเกาจุฬาฯ และโดยเฉพาะอยางยิ่งคือ  ทานประธานฯ  ที่ไดเล็งเห็นการณไกลโดยไดกรุณา
สนับสนุนกิจการของสภาคณาจารยและของจุฬาฯ อยางสม่ําเสมอ  โดยเฉพาะในคร้ังนี้  ที่ไดกรุณา
สนับสนุนการจัดทํา  Website ที่สภาคณาจารยขึ้น เพ่ือสงเสริมการแลกเปลี่ยนและรวมมือกันระหวาง
มวลสมาชิกของสภาคณาจารย และประชาคมจุฬาฯ อีกท้ังเปนการเปดโอกาสใหสภาคณาจารยจุฬาฯ 
กาวสูโลกภายนอกและสากล เราเช่ือวา Website ของสภาคณาจารยจะชวยใหการบริหารงานของสภา
คณาจารยมีประสิทธิภาพมีความโปรงใสและไดรับความรวมมือจากสมาชิกและประชาคมมากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้เพ่ือสรางสรรคใหจุฬาฯ เปนมหาวิทยาลัยที่ดีท่ีสุดมิใชภายในประเทศเทานั้น แตเราหวังวาจุฬาฯ 
จะเปนมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคน้ี 
 ในโอกาสอันเปนมงคลในวาระวันคลายวันสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยปที่ ๘๒  
ขอกราบเรียนทานประธานฯ รับมอบของที่ระลึกจากพวกเราและกรุณาทําพิธีเปด Website ของ
สภาคณาจารยตอไป ขอกราบเรียนเชิญครับ” 
 เมื่อวันที่  26  มีนาคม  2542  ซึ่งเปนวันคลายวันสถาปนา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สภาคณาจารยไดรวมเฉลิมฉลองดวยการเปดตัว Website ของสภาคณาจารย (CUFS  Website) 
อยางเปนทางการโดยไดเชิญประธานมูลนิธินิสิตเกาจุฬาฯ ศาสตราจารย ดร.บุญรอด  บิณฑสันต  
มาเปนประธานทําพิธีเปด  ดังนั ้นตั้งแต  11.49 น. ของวันที่  26  มีนาคม  2542  เปนตนไป  
ป ร ะ ช า ค ม จุ ฬ า ฯ  ส า ม า ร ถ เ ยี่ ย ม ช ม  Website ข อ ง  ส ภ า คณ า จ า ร ย  จุ ฬ า ฯ  ไ ด ที่  
http://www.senate.chula.ac.th 
 CUFS  Website มีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ประกอบไปดวยขอมูลของสภาคณาจารย ดังนี้ 
 - ประวัติความเปนมา 
 - โฉมหนาของประธานสภาคณาจารยต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
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 - สมาชิกสภาคณาจารย  ป 2541 – 2542 
 - ผลงานของคณะกรรมการชุดตาง ๆ 
 - รายงานประจําป 
 - ขาวสภาคณาจารยที่ไดออกเผยแพรไปแลว  18  ฉบับ 
 - สารสภาคณาจารย ประจําปที่ 28 ทีไดออกเผยแพรไปแลว ทั้ง 3 เลม 
 นอกจานี้ CUFS  Website ยังไดจัดหาแหลงขอมูลที่เปนประโยชนไวใหแกผูสนใจใน
หนา Other Links เชน ขาวจาก CNN และ BBC แหลงคนหารายชื่อหนังสือและบทความจาก 
Digital Library ของจุฬาฯ สําหรับผูที่สนใจดานวิชาการในสาขาวิชาตาง ๆ ก็สามารถคนหาขอมูล
ที่ตนสนใจไดและหากผูใดสนใจที่จะสงจดหมายถึง ฯพณฯ นายกชวน  หลีกภัย  ก็สามารถสงผาน
ในหนา Other Links นี้ไดเชนกัน  พรอมทั้งมีสมุดเยี่ยมเพื่อใหทุกทานไดบันทึกไว  ตลอดจนให
ขอเสนอแนะที่มีตอสภาคณาจารย  หรือตอจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยของเรา 
 เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ มุงใหหนวยงานราชการปฏิบัติงานดวยความ 
“โปรงใส”  CUFS  Website  ไดจัดทําขอมูล  ดังกลาวเพ่ือรายงานใหประชาคมทราบถึงความเปนไปใน
การปฏิบัติงานของสภาคณาจารย รวมทั้งเปดโอกาสใหทานที่มีความสนใจในงานของสภาฯ รวมถึง
กิจการของมหาวิทยาลัยไดเสนอความคิดเห็น  หรือใหขอมูลที่เปนประโยชนเพ่ือรวมกันพัฒนาสภา
คณาจารยฯ และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใหสมบูรณในทุก ๆ ดาน  เปนการเตรียมการรองรับการ
เปล่ียนแปลงของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่อาจเกิดขึ้นภายใตพระราชบัญญัติท่ีตางไปจากเดิม  และ
ถึงแมการเปล่ียนแปลงดังกลาวจะเกิดขึ้นหรือไมก็ตาม  สภาคณาจารยตระหนักอยูเสมอถึงการปฏิบัติ
หนาที่อยางเต็มความสามารถดวยความถูกตองและเปนธรรม  โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก  
ซ่ึงตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากทุก ๆ ฝาย 
 การกําเนิดของ CUFS  Website  นับเปนนิมิตหมายที่ดีสําหรับประชาคมจุฬาฯ ท่ีมีความ
สนใจในเทคโนโลยีและสารสนเทศ  เพราะนอกจากจะไดทราบถึงขอมูลในเร่ืองของสภาคณาจารยแลว  
ยังเปนจุดนัดพบที่สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นและความสนใจท้ังในหมูสมาชิก หรือสมาชิกกับ
ประชาคมท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ในอนาคต  CUFS อาจจัดประชุมทาง Internet เพ่ือ
ระดมความคิดในการแกปญหาในเร่ืองเรงดวนตาง ๆ ตอไป  ผูใดสนใจที่จะติชม Website นี้ กรุณาสง 
E-mail ไปที่  sbussako@pioneer.netserv.chula.ac.th 
 โครงการ  CUFS  Web Sever  นี้เสนอโดยกองบรรณาธิการสภาคณาจารย ปที่ 28  ไดรับ
การสนับสนุนดานงบประมาณจากมูลนิธินิสิตเกาจุฬาฯ เปนจํานวน  250,000  บาท  โดยประธานมูลนิธิฯ  
ศาสตราจารย ดร.บุญรอด  บัณฑสันต  ไดเล็งเห็นความสําคัญของการนําเทคโนโลยีนี้มาเปนชองทาง
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ใหประชาคมจุฬาฯ  ได รับทราบและมีสวนร วม  ในกิจกรรมตาง  ๆ  เ พียงปลายนิ้ ว สัมผัส  
นอกเหนือไปจากเรื่องงบประมาณแลวงานทั้งหมดนี้คงสําเร็จไมไดถาปราศจากความทุมเทของ
ผูรับผิดชอบในการจัดทํา  Website น้ี  คือ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษกร   สําโรงทอง  ซึ่งเปนประธาน
คณะอนุกรรมการจัดทํา โครงการ Web Sever  ของสภาคณาจารย  นอกจากนี้ยังไดรับความรวมมือ
เปนอยางดีจากเจาหนาที่ของสภาคณาจารยทุกทานในการจัดหาขอมูล  และอํานวยความสะดวกใน
ดานตาง ๆ ซ่ึงทางกองบรรณาธิการขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 Website  นี้จะไมมีประโยชนอันใดเลยไมวาจะทําไดดีแคไหน  ถาชาวจุฬาฯ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสมาชิกสภาคณาจารยเองไมไดติดตาม  รับขอมูลหรือสงขอมูล  แสดงความคิดเห็นเพ่ือ
แลกเปลี่ยนใหประชาคมไดรับทราบดวย  ทางคณะผูจัดทําตระหนักดีวาความกาวหนาของเทคโนโลยีนี้
เปนไปอยางรวดเร็วมากอาจทําใหผูที่สนใจไมสามารถใชประโยชนจาก Website นี้อยางเต็มที่  
คณะผูจัดทําจึงเตรียมการสาธิตและใหลองปฏิบัติ  ตลอดจนตอบขอสงสัยสําหรับผูที่ตองการทบทวน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศนี้อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  ซ่ึงวันเวลาและรายละเอียดของการเขาการ
เขารวมการสาธิตนี้  จะไดแจงทางขาวสภาฯ และทาง Website นี้ดวย 
 
คณะอนุกรรมการ CUFS  Web Sever   
ผศ. ดร. บุษกร  สําโรงทอง ประธาน 
ผศ. ดร. โสรัจจ หงศลดารมภ กรรมการ 
ผศ. ดร. พันศักด์ิ พลสารัมย กรรมการ 
อ. อริยา   อรุณินท กรรมการ 
คุณวิภา   รุงอุทัยศิริ เลขานุการ 
 

##################################### 
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19. โครงการเว็บเซอรเวอร สภาคณาจารย 
ผศ. ดร.บุษกร   สําโรงทอง 

ประธานคณะอนุกรรมการโครงการฯ 
 
(จากสารสภาคณาจารย มิถุนายน 2542) 

 
เปาหมายของโครงการ คณะอนุกรรมการโครงการ Web Server มีเปาหมายหลักในการ
ดําเนินงาน คือ 
 1. เพ่ือเปนการเผยแพรแนะนําพันธะกิจของสภาคณาจารยตอมหาวิทยาลัย  แกคณาจารย 

บุคลากร นิสิตและบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
 2. สรางเครือขายกลุมผูสนใจที่มิใชสมาชิกสภาฯ  ประชาสัมพันธสภาคณาจารยใหเปน

ที่รูจักโดยกวาง 
 3. เพ่ือเปดโอกาสใหเกิดกลวิถีในการสื่อสารท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 4. รายงานขาวความเคล่ือนไหวของมหาวิทยาลัยและจัดกลุมอภิปรายได  โดยผาน

เครือขาย Internet (CUFS Forum หรือ  Video Conference) 
 โครงการที่เพ่ิงจัดทําขึ้นเปนคร้ังแรกของสภาคณาจารยโดยเปนสวนหนึ่งของกอง
บรรณาธิการสารสภาคณาจารย และไดรับความเห็นชอบจาก ที่ประชุมสภาคณาจารย คร้ังที่ 10/2541  
วันศุกรที่ 7 สิงหาคม 2541  ใหดําเนินการจัดทําโครงการ Web Server โดยไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจํานวน 250,000.00 บาท สําหรับจัดซ้ือครุภัณฑและดําเนินการจากมูลนิธินิสิตเกา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยซ่ึงมี ศาสตราจารย ดร.บุญรอด บิณฑสันต เปนประธานมูลนิธิ การดําเนินงาน
โดยสรุป คือ 
 1. การดําเนินงานในระยะ  3  เดือนแรก  เปนระยะเวลาของการจัดหา/ซ้ือครุภัณฑ 
(เคร่ืองคอมพิวเตอร แมขาย พรอมทั้งระบบ Server)  การจัดหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
มารวมดําเนินงาน จัดเตรียมสถานที่พรอมทั้งบุคลากรที่จะดูแล รับผิดชอบและจัดเตรียมขอซ้ือ Web site 
 2. การดําเนินงานในระยะที่ 2 (ตุลาคม – ธันวาคม 2541) เปนระยะเวลาของการติดตอ
ประสานงานจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย และอุปกรณจําเปนที่เกี่ยวของ เตรียมจัดทําเอกสาร
ตลอดจนขอมูลตาง ๆ สําหรับจัดทํา Homepage ของสภาคณาจารย 
 3. การดําเนินงานในระยะที่ 3 (มกราคม – มีนาคม 2542) เปนระยะที่ทดลองเปด 
Web site และแนะนํา Web site ของสภาคณาจารยตอสมาชิกสภาคณาจารยของมหาวิทยาลัย 
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ตลอดจนบุคคลทั ่ว ไปที ่สนใจการดํา เน ินงานของสภาคณาจารย   พรอมทั ้งจ ัด ซื ้อ เค รื ่อง
คอมพิวเตอรเพ่ิมเติมอีก  1  เคร่ือง  เพ่ือเปนเคร่ืองสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกสภาฯ 
ที่ประสงคจะเขาเยี่ยมชมและคนหาขอมูลจาก Web site  และเปนการปองกันมิให Operating 
System ของคอมพิวเตอรแมขายและขอมูลตาง ๆ ใน Server ไดรับความเสียหาย  โครงการ Web Server 
ของสภาคณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดทําการเปดตัวอยางสมบูรณ เมื่อวันศุกรที่ 26 มีนาคม  
2542  ซึ่งเปนวันสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  โดย ศาสตราจารย ดร.บุญรอด  บิณฑสันต  
ใหเกียรติมาเปนประธานรวมดวยประธานสภาคณาจารยและสมาชิกสภาฯ 
 4. การดําเนินงานในระยะที่ 4 (เมษายน – มิถุนายน 2542)  เปนการจัดฐานขอมูล
ปรับปรุงขอมูลตาง ๆ เพ่ือใหทันตอเหตุการณ  และจัดทําขอมูลที่สําคัญ  เชน ประวัติความเปนมา
ของสภาคณาจารย ขอบังคับฯ และระเบียบของสภาฯ การแนะนําสมาชิกสภาฯ เปนภาษาอังกฤษ  
และขณะนี้อยูในระหวางดําเนินการจัดทํา Web Board สําหรับใชแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกัน
ระหวางสมาชิกสภาฯ คณาจารยทั่วไป บุคลากร นิสิตและบุคคลทั่วไปท่ีสนใจ 
 

######################################## 
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20. การใหอาจารยไปหาประสบการณ 
ภายนอกมหาวิทยาลัยในเวลาราชการ∗ 

 

 สภาคณาจารยไดต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจ  เพ่ือศึกษาเร่ืองการใหอาจารยไปหาประสบการณ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  ซึ่งคณะกรรมการไดเสนอผลจากการศึกษาขอมูลโดยละเอียดตอที่ประชุมสภา
คณาจารยพิจารณา  ซ่ึงสภาคณาจารยในการประชุม  คร้ังที่  ๑๑/๒๕๒๙  เมื่อวันศุกรที่  ๒๐  
มิถุนายน  ๒๕๒๙  พิจารณาแลวเห็นชอบใหเสนอตอทานอธิการบดี  ตามรายละเอียดดังนี ้
ปญหา   ดวยปรากฎวา  ในปจจุบันอาจารยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่ง

ใชเวลาราชการไปปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย  เชน  สอน
พิเศษ  ทําวิจัย  และ/หรือใหคําปรึกษา  ดําเนินธุรกิจและบริหารงาน  ฯลฯ  
โดยมหาวิทยาลัยมิไดมีสวนรับรูหรืออนุญาตเปนทางการแตอยางใด  ทําให
มหาวิทยาลัยไดรับประโยชนจากบุคลากรสายวิชาการนอยกวาที่ควรจะเปน  
ทั้งกอใหเกิดปญหาความไมชัดเจนในหลักปฏิบัติที่ถูกที่ควร นํามาซ่ึงความ
ระสํ่าระสายในการบังคับบัญชาทุกระดับ  ความไมเปนธรรมในหมูอาจารย
ดวยกันและภาพพจนที่เส่ือมเสียมาสูคณาจารยโดยสวนรวม 

สาเหตุของปญหา อาจพิจารณาไดวา  พฤติกรรมท่ีเกิดผลในแงลบตอมหาวิทยาลัยเชนนี้มี
สาเหตุใหญ ๆ ดังนี้ 

    ๑. คาตอบแทนที่อาจารยไดรับจากมหาวิทยาลัยไมสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงในการดํารงฐานะของอาจารยในสังคม  จึงตอง “ไปหา
ประสบการณ”  เพ่ือใหไดมาซ่ึงคาตอบแทนนอกเหนือจากที่ไดรับจาก
มหาวิทยาลัย 

    ๒. มหาวิทยาลัยตระหนักถึงคุณคาทางวิชาการเฉพาะตัวของอาจารยที่เขา
มีอยูนอยกวาท่ีควร  และมิไดนําความชํานาญการนั้นมาใชใหเกิดประโยชน
แกมหาวิทยาลัยอยางเต็มท่ี  จึงตองไปหาประสบการณใหเปนประโยชน
ภายนอกมหาวิทยาลัย  และเพ่ือจะไดมาซ่ึงช่ือเสียงจากการนี้แทน 

                                                            
∗ มติสภาคณาจารย ในการประชุม  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๒๙  วันท่ี  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๒๙  ใหเสนออธิการบดี 
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    ๓. อาจารยหลายคนหลงผิดวา  การกระทําเชนนี้เปนการกระทําที่ถูกตอง
และกลับเขาใจวา   อาจารยไมไปหาประสบการณไมฉลาดและไมมี
ความสามารถ 

 
แนวทางในการแกปญหา การแกปญหาน้ีใหบรรลุผล  จําตองคํานึงถึงสาเหตุดังกลาวขางตนมิใช

อาศัยกฏระเบียบราชการที่มีอยูมาบังคับแตอยางเดียว  ซ่ึงอาจไมสอดคลอง
กับสภาพการณในมหาวิทยาลัยอันเปนองคกรที่มุงเสริมสรางบรรยากาศและ
ผลิตผลทางวิชาการ 

 

    การแกปญหาควรมีแนวทางดังนี้ 
    ๑. เรงสรางทัศนคติที่ถูกตองใหตรงกันในหมูคณาจารยวา  อาจารยเปน
บุคลากรของมหาวิทยาลัย จึงตองมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีการงานของมหาวิทยาลัยเปนหลักมิใชมี
อิสรภาพท่ีจะเลือกกระทําการใด ๆ ตามที่ตนชอบเทานั้น 
    การสรางทัศนคตินี้อาจทําไดโดย 
    ก. ผูบริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ  โดยเฉพาะผูนําในระดับสูงสุดควรแจง

ใหทราบแนวปฏิบัติท่ีถูกตองอยางแจมชัด  และปฏิบัติใหสอดคลองกัน
กับแนวทางที่วางไวอยางสมํ่าเสมอโดยปราศจากอคติดวย 

    ข. สภาคณาจารยดําเนินการประชาสัมพันธใหเกิดความเห็นพองตองกัน
ในทัศนคติที่ถูกตองดังกลาว 

 

    ๒. มหาวิทยาลัยควรยอมรับวา  ระบบการแจกจายงานวิจัย  งานบริการ
ทางวิชาการ  ฯลฯ  ของมหาวิทยาลัยท่ีมีคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  ยังขาดความเปนธรรม
อยูไมนอย  และยังมิไดถูกนํามาใชเพ่ือเสริมสรางขวัญกําลังใจ  และสถานภาพแกคณาจารยอยางเปน
ระบบ  แตกลับมีแนวโนมหลักที่จะสนับสนุนสงเสริมผูท่ีมีความเดนอยูแลว  หรือผูที่ใกลชิดกับผูบริหาร
ในระดับตาง ๆ มากกวาที่จะมีแผนพัฒนาบุคลากรวิชาการโดยทั่วไป  ซ่ึงจะเปนฐานของชื่อเสียงและ
ฐานะของมหาวิทยาลัยในระยะยาว  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะตองปรับปรุงแกไขระบบนี้อยางจริงจัง  
และตอเนื่อง  เพ่ือใหเปนการเสริมสรางการกระจายงานและการกระจายรายไดที่ทั่วถึง  อันจะลดระดับ
การกระทําท่ีเอาเปรียบมหาวิทยาลัยในที่สุด 
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    ๓. การกระจายงาน  จําเปนตองกระจายอํานาจการบังคับบัญชาดวย
มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญแกภาควิชาในฐานะหนวยผลิตหลักทั้งดานการสอน  การวิจัย  และ
การบริการวิชาการใหสอดคลองกับหลักการบริหารในเร่ือง การกระจายอํานาจ  โดยใหหัวหนาภาควิชา
มีความรับผิดชอบและอํานาจเบื้องตนในการควบคุมดูแลคณาจารยในภาควิชา  ใหไดรับรูและเปนผูให
ความเห็นชอบในการท่ีคณาจารยในภาควิชาจะไปปฏิบัติงานใดก็ตามไมวาในมหาวิทยาลัย  หรือนอก
มหาวิทยาลัย  ผูบริหารในระดับสูงขึ้นไปจําเปนตองใหการสนับสนุนคํ้าจุนอยางชัดแจงและสม่ําเสมอ
แกภาควิชาที่ปฏิบัติหนาที่นี้ดวยวิจารณญาณและความเที่ยงธรรม 
 

    ๔. คณาจารยจะตองยอมรับวา  หัวหนาภาควิชามีสิทธิและอํานาจอันชอบ
ธรรมที่จะพิจารณามอบหมายแจกจายงาน  อนุมัติ  อนุญาตใหคณาจารยที่สังกัดภาควิชาไปหา
ประสบการณภายนอกมหาวิทยาลัยในเวลาราชการดวยเหตุผลอันสมควร  ซึ่งมุงประโยชนสวนรวม
ของมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ 
 

    ๕. สภาคณาจารยพรอมที่จะทําหนาที่สงเสริมระบบการบริหารที่วานี้ใหอยู
ในทํานองคลองธรรม  เปนท่ีพ่ึงของคณาจารย  หัวหนาภาควิชา  และผูบริหารระดับอ่ืนที่ประสบปญหา
ในการปฎิบัติหนาที่โดยชอบของตนตามระบบใหมท่ีกลาวมาน้ี 
 

******************** 
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21. เขาทําอะไรกันในสภามหาวิทยาลัย* 
 

ประสม  สถาปตานนท** 
 
1. เกริ่นนํา 

เร็ว ๆ นี้เองที่กลุมอาจารย 5 ทาน ซึ่งพวกเราเลือกต้ังเขาไปเปนกรรมการสภาฯ รอนสาร
ฉบับที่ 4 รายงานการปฏิบัติหนาที่มาใหทราบกันกอนหมดวาระ และใกลกันนั้น “จุฬาสัมพันธ”     
ก็กลาวถึงการรับสมัครเลือกต้ังกรรมการสภาฯ 6 ตําแหนง ตบทายดวยขาวดวนของสภาคณาจารย    
ที่รายงานเรื่องการปรับปรุงขอบังคับฯ วาดวยการเลือกต้ังกรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารยประจํา 
และเชิญชวนใหเพื่อนคณาจารยลงสนามรับสมัครเลือกต้ังในระหวาง 4-12 มิถุนายนนี้  อาจารย
จะคิดเหมือนผมหรือไมวาเอาอีกแลวเรอะขอเสียงสักคนนะคะ (ครับ) อีกแลวหรือ 

ใชครับผม  เร็ว ๆ นี้ละครับที่โอกาสของผูสนใจและหวงใยในกิจการของมหาวิทยาลัย      
ก็จะเวียนมาถึงอีกแลวคํารบหนึ่ง  ที่มีคณาจารยเกือบ 20 คน ลงรับสมัครแลว  และวันดีเดยที่       
เราจะไดใชสิทธิอีกคร้ังหนึ่งเพื่อเลือกเฟนคนที่เหมาะสมที่สุด 6 คน ใหไปรวมทําอะไรกันอยูบน 
หองประชุมสารนิเทศทุก ๆ เดือน  อยูในสภามหาวิทยาลัยซึ่งเปนองคกรสูงสุดที่มีอํานาจและหนาที่
ตามกฎหมายใหควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยนั้น ก็อยูอีกไมนานเกินรอนัก คือ        
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน นี้เอง 

จะดวยเหตุผลอันใดยังไมชัด แตเมื่อ “สารสภาคณาจารย” ระลึกถึง และขอใหผมออกโรง
มาเชิญชวนรองเรียน กระตุนเตือนหรือปลุกระดมใหพวกเราเหลาคณาจารยอยาไดลืมเลือนหรือ
ละเลยในโอกาสสําคัญอันนี้  ผมรีบรับคําดวยความยินดี  เพราะกลัววาทานจะเปล่ียนใจ และดวย
ประสบการณที่ผมเคยรับใชเปนกรรมการสภาฯ ประเภทนี้ชุดแรกในป 2522-2524 ก็อยากเห็น
กรรมการสภาฯ ชุดที่ 5 ที่เราจะเลือกเฟนกันคร้ังนี้เขาไปรับใชเพื่อประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัย   
ผมจะพยายามยอเร่ืองใหทานทราบวาสภามหาวิทยาลัยเปนอยางไร เขาทําอะไรกันที่นั่น และ       
เราทานที่เปนคณาจารยจะชวยกันทําอะไรไดบางใหสภาฯ หรือเพื่อสภาฯ 

 
2. เรื่องของสภาฯ ที่ควรรูไวกอน 

สภามหาวิทยาลัยของเรานี้ กฎหมายบัญญัติใหประกอบดวยบุคคล 30 คน นายกสภาฯ หนึ่ง 
อุปนายกหรืออธิการบดีโดยตําแหนง หนึ่ง กรรมการ 7 คนจากกลุมบริหาร (รองอธิการบดีหนึ่ง 

                                                 
* สารสภาคณาจารย ฉบับที่ 4 ปที่ 16 มิถุนายน 2530 
** กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํารุนแรก 2522-2524 
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คณบดีหา ผูอํานวยการหนึ่ง) กรรมการ 7 คนจากกลุมคณาจารย (ประธานสภาคณาจารยโดย
ตําแหนงหนึ่ง คณาจารยที่เคยสอนมาแลว 5 ปหก) และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 
14 คน โดยมีเลขานุการสภาฯ คนหนึ่งซึ่งเปนรองอธิการบดี 

เนื่องจากนายกและกรรมการสภาฯ ทั้งส้ิน ยกเวนอธิการบดี มีวาระอยูในตําแหนง 2 ป      
จึงสงผลใหทุก 2 ปปฏิทินที่ลงทายดวยเลขคู  เร่ิมจากป 2522 มานี้เปนปเลือกต้ัง โดยท่ีจะ        
เร่ิมขบวนการเลือกต้ังและสรรหาเพื่อแตงต้ังกันต้ังแตเดือนมิถุนายนเปนตนไป จนถึงประมาณสิ้นป
เชนป 2530 นี้  ประเดิมดวยการเลือกต้ังคณาจารย 6 คน เขาไปเปนกรรมการสภาฯ  สวนคนที่ 7 
คือประธานสภาคณาจารยโดยตําแหนงนั้น  ทานมีการเลือกต้ังเปล่ียนแปลงกันเปนประจําทุก ๆ ป
ในเดือนกรกฎาคมอยูแลว  ดังนั้นเมื่อไดกรรมการสภาฯ 7 คน จากกลุมคณาจารยแลว  กลุม
ผูบริหารก็จะเลือกต้ังกรรมการอีก 7 คน เขามารวมเปน 14 คน และใหกรรมการดังกลาวรวมกับ
นายกสภาฯ และอธิการบดีพิจารณากล่ันกรองรายช่ือผูทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งคณะกรรมการ       
สรรหาเสนอมาไมนอยกวา 21 ชื่อนั้น ใหเหลือเพียง 14 ชื่อ และเสนอใหทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงต้ังใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  พรอมกันนั้นก็จะมีการสรรหานายกสภาฯ เพื่อเสนอ         
โปรดเกลาฯ ใหแตงต้ังเชนกัน  และในท่ีสุดกอนส้ินป 2530 นี้ เราจะไดสภามหาวิทยาลัยชุดใหม
โดยสมบูรณ 

สภามหาวิทยาลัยชุดนี้ จะมีความสําคัญเพิ่มข้ึนเปนพิเศษอยางหน่ึงคือ จะเปนชุดที่
จะตองดําเนินการแสวงหาและเสนอช่ือเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังอธิการบดีคนใหม
แทนอธิการบดีคนปจจุบัน ซึ่งจะดํารงตําแหนงครบสองวาระติดตอกันในป 2532   ดังนั้น              
ผมจึงขอย้ําใหพวกเราคณาจารยทั้งหลายโปรดใหความสนใจและความสําคัญเปนพิเศษตอ             
สภามหาวิทยาลัยชุดนี้  เร่ิมดวยการเลือกต้ังกรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารยประจํา 6 คน         
ในวันที่ 30 มิถุนายน เพื่อจะเขาไปเปนผูทรงคุณวุฒิและรอบรูในกิจการการของมหาวิทยาลัย  
อยางแทจริง  สอดคลองกับเจตนารมณของ พ.ร.บ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และขอบังคับที่มี 
การปรับปรุงใหเหมาะสมข้ึน 

 
3. จะใหเขาไปทําอะไรกันในสภาฯ 

ในสภามหาวิทยาลัยนั้น เราพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ที่เปนนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ 
โครงการกิจการ และการดําเนินงานทุกดานของมหาวิทยาลัย และเร่ืองอ่ืน ๆ ที่บัญญัติไววาเปน
หนาที่ตามกฎหมายของสภาฯ รวม 13 ขอ โดยปกติสภาฯ ประชุมเดือนละคร้ัง ๆ หนึ่งประมาณ       
3 ชั่วโมง  เอกสารการประชุมแตละครั้งหนักเปนกิโล  ทั้งแจกมาลวงหนาที่ตองศึกษาทําการบาน
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มากอนเขาประชุม และแจกเพิ่มเติม ซึ่งตองอาน คิด และตัดสินใจอยางรวดเร็วในที่ประชุม        
ซึ่งกรรมการสภาฯ ของเราจะตองแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนดวย 

เมื่อ 6 ปที่แลว  ผมไดเคยเขียนเลาบทบาทของกรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารยประจํา         
ชุดแรก (2522-2524) ใหสารสภาคณาจารยไปแลวคร้ังหนึ่ง และมีหลายตอนที่ผมเช่ือวายังคง
ใชไดอยู “การอภิปรายในเร่ืองใด ๆ ก็ตาม จะมีพวกเราคนใดคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นซักถาม
หรือในบางครั้งก็ชวยใหความกระจางแกสภาฯ ในเร่ืองที่เขาวาระ...เรามิไดเขาไปเปนกรรมการ 
สภาฯ เพื่อไปคาน หรือจับผิดหรือเอาประโยชนทางตรงหรือทางออม  เราชวยใหมหาวิทยาลัยได
ทัศนะของผูที่ไมตองบริหาร แตก็อยากเห็นความเจริญกาวหนาของมหาวิทยาลัยไปในทิศทางที่
ชอบที่ควรและที่ถูกตอง...” 

ครับ คณาจารยที่เราควรจะเลือกเฟนใหไปเปนกรรมการสภาฯ ชุดที่ 5 นี้ คงจะตองพูด 
เปนฟงเปนหรือนัยหนึ่งแสดงและรับฟงความคิดเห็นในสภาฯ ได  และคงตองเปนการพูดที่
รับผิดชอบ นาฟง สรางสรรค แมวาจะขัดแยงในประเด็นกับผู อ่ืน  โดยเฉพาะอยางยิ่งกับ             
ฝายบริหารก็ตาม เราคงตองไดคนที่ขยันทําการบาน แสวงหาและสรุปขอมูลที่ถูกตองเช่ือถือไดมา
ใชเปนหลักฐานยืนยันประกอบกับการตัดสินใจ และดวยเหตุนี้เองที่กรรมการสภาฯ เหลานี้แตละ
ทานคงตองมีเวลาทํางานและตองทํางานหนักนอกสภาฯ บอยคร้ังทีเดียวที่มหาวิทยาลัยจะแตงต้ัง
หรือขอแรงทานเหลานี้ไปชวยงานในระดับนโยบายอยูหลายดานเพ่ือที่จะไดรับรูและแสดงความ
คิดเห็นตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเสียแตตน  กอนมีการพิจารณาเร่ืองนั้น ๆ ในสภาฯ 
ตอไป ผมจึงเคยกลาวไววา “...ดวยเหตุนี้เองที่ในบางคร้ัง เราไดชวยผูบริหารช้ีแจงในสภาฯ และ       
คงสะทอนใหกรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกไดเห็นวา เราไดสอดสอง รับรู และ
ชวยเหลือฝายบริหารมากจนถึงการนําเร่ืองเขาสภาฯ...พวกเรา 7 คน รวมทั้งประธานสภา
คณาจารยที่เปนกรรมการโดยตําแหนง ไมเคยเปนปญหาหรือสรางปญหาใหกับฝายบริหารใน
ความคิดเห็นของเรา...และคิดวาผูบริหารคงจะเห็นดวยไมมากก็นอย...”  ขอความที่กลาวมาเมื่อ   
6 ปที่แลว ถามันเปนแกนสารเปนหลักการที่ดีและเปนสัจธรรมแลว ก็ควรจะใชไดอีกในวันนี้และ
ตลอดไป 

ในสภาคณาจารย จะมีงานที่นาสนใจใหกรรมการสภาฯ ที่เราจะเลือกต้ังเขาไปนี้ได
ติดตามเก่ียวของอยูตลอด  ถาเราชอบงาน อยากทํา อยากเห็น และอยากมีบทบาทเกี่ยวของกับ
ความเจริญกาวหนาของมหาวิทยาลัย เวลาสองปตามวาระนั้นผานไปไดเร็วสําหรับผูที่อุทิศตน
ใหกับงานโดยไมไดนับวันเวลา และก็คงมีเร่ืองที่ยังไมจบ หรือยังอยากเห็น หรืออยากจะทําอยู       
อีกตอไป  เมื่อถึงวันที่ตองอําลา เมื่อถึงวันที่ครบวาระ และมอบภารกิจนี้กับผูอ่ืนเขามารับใช



ขุมความคดิ 3   ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย 

 99

มหาวิทยาลัยตอไป  สองปนั้นเพียงพอที่จะพิสูจนความเช่ือมั่นและไววางใจของเขาท่ีใหโอกาส      
เขาเขามารับใชมหาวิทยาลัยในนามของเรา “คณาจารยประจํา” 

 
4. จะใหโอกาสใครไปแทนเรา 

ถาอาจารยรักจุฬาฯ ไมยิ่งหยอนไปกวารักตัวเอง ถาอาจารยรูเร่ืองและสนใจในเร่ืองตาง ๆ 
ของจุฬาฯ มากพอ พอกับเร่ืองของตัวเองแลว  อาจารยก็นาจะเขาไปรับใชมหาวิทยาลัยได             
ในบทบาทของกรรมการสภาฯ ประเภทนี้  แตพวกเรามีเชนนั้นเปนพัน ๆ แลวกรรมการสภาฯ        
ชุดที่  5 นี้  มีเพียง 6 คน และบัดนี้เราไดเพื่อนเรารวม 20 คน เสนอตัวมารับใชแลว  เราจะให
โอกาสคร้ังนี้กับใคร ถาทุก ๆ ทานที่สมัครรับเลือกต้ังคร้ังนี้ก็ดี ๆ ดวยกันทั้งนั้น 

ขอบังคับกําหนดใหกระจาย 6 คนนั้นไปหลายหนวยงานของมหาวิทยาลัย โดยจะเลือกซํ้า
หนวยกันไมได ตองระวังนะครับ เพราะบัตรของทานจะเปนบัตรเสียไดถาทําเชนนั้น  ดังนั้นเมื่อ      
เราไดกรรมการฯ ชุดนี้ 6 คน แลว เราจะไดคนที่มีพื้นฐานและประสบการณหลายอยางที่ไมซ้ํากัน 
และจะเปนประโยชนในการทํางานรวมกันในสภามหาวิทยาลัย  ความรอบรูในคนหนึ่งยอมจะนอย
กวาความรอบรูของคนหลายคนรวมกัน  แตคงไมเปนอุปสรรคตอการรับรูและรับผิดชอบรวมกันใน
กลุมที่ใหญและใหญข้ึนไปเปนสภาฯ ในการรวมสรางสรรคมหาวิทยาลัยใหเจริญรุดหนาตอไปไมมี
วันเส่ือมสูญ  ถาพวกเรานั้นไดขยายตัวออกไปกับจุฬาฯ จนไมมีพวกเราอยูที่ไหนอีกนอกจากพวก
เราชาวจุฬาฯ 

เมื่อผมสมัครมารับใชทานเมื่อ 8 ปที่แลว ผมไดสัญญากับทานวา “จะสนับสนุนการ
เปล่ียนแปลงของมหาวิทยาลัยไปในทางท่ีดีข้ึน”  และผมก็ไดทําหรือพยายามทําอยางดีที่สุดไป
แลว  ในวันนี้เพื่อนอาจารยอีกเกือบ 20 คน คงจะมีสัญญากับทานและผมอีกไมมากก็นอยวา       
เขาจะเขามารับใชมหาวิทยาลัยเพื่อทานและเพื่อผมประการใดหรืออยางไร  ไตรตรองใหดีครับ       
ถาทานมิไดรูจักเขามากอน ประวัติ ผลงานประสบการณ และสัญญาของเขานั้นจะคงอยู 2 ปที่เขา
อยูในสภาฯ จะทําใหทานรูจักเขาดีข้ึนเองวา ทานเลือกเฟนในวันส้ินเดือนนี้ดีแลวหรือยัง  เพราะ
เขาเหลานั้นคงจะตองอยูกับทานตอไปที่นี่อีกนานพอที่จะหลอกทานคร้ังตอไปไมไดอีก  แตทาน
ตองเร่ิมดวยมีศรัทธาในตัวเขา  มอบหมายความไววางใจใหเขาไปทํางานใหญแทนเราดวย 
ความหวังที่เห็นเขาไดรับใชมหาวิทยาลัยเชนเดียวกับที่เราอยากจะไปทําเอง  ดวยความเชื่อวาเขา
จะไมทําใหทานผิดหวัง ทานคงตองสละเวลาไมเกิน 5 นาที ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2530 
ระหวาง 9-15 น. มามอบหมายภารกิจที่สําคัญใหกับเพื่อนของทาน 6 คน ไปทํางานในนามของ
ทานอีก 2 ปขางหนา เพราะถาหากเขารูวา เขาตองทําอะไรกันในสภามหาวิทยาลัยแทนพวกเรา
จํานวนมาก พวกเราที่อาจซุกซอนอยูในมุมแคบ ๆ แหงใดของมหาวิทยาลัยนี้  พวกเราที่เปน       
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กลุมเงียบสงบจนดูเหมือนจะไมสน ไมเอาไหน ไมมีโอกาสรับไหว รับปากใหเสียงกับใครหรือ        
พวกใครแลว  พลังของพวกเราในวันนั้นจะแสดงถึงความหวงใย ความรับผิดชอบ และจารยสัญญา 
ของอาจารยตออาจารย ที่เพื่อนของเรา 6 คน จะรับไปดวยความสํานึกและตระหนักในหนาที่         
ของเขาตลอดไป 

ถาเขาชวยกันไปเลือก “มหา” ได ทําไมเราจะทําอยางเขา หรือใหเยี่ยมกวาเขาไมได 
ขอบคุณครับที่คิดและจะออกไปเลือกต้ัง 

 
   

 

 
 

ชมรมสมาชิกสภาคณาจารยแสดงความยินดีกับประธานสภาฯ 24 กุมภาพันธ 2552 
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22. เทคโนโลยีสารสนเทศในวิกฤติการณปจจุบัน 
(ธันวาคม 2540) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรชัย  พัชรินทรตนะกุล  
อาจารย ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ 

 
(จาก ขุมความคิด 2 พฤษภาคม 2541) 
 
 เทคโนโลยีสารสนเทศจัดเปนหนึ่งในเทคโนโลยีสําคัญที่ไดรับการพัฒนาข้ึนมาในยุคลาสุด 
เทคโนโลยีไดรับการคิดคนประดิษฐข้ึนเพื่อตอบสนองตอการจัดการกับขอมูล เชน การรวบรวมขอมูล 
การเก็บบันทึกขอมูล การประมูลขอมูล ฯลฯ ตลอดไปจนถึง การสื่อขอมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง 
โดยวิธีการตาง ๆ เชน โทรศัพท โทรสาร ภาพนิ่ง ภาพยนตร ระบบสื่อพหุคุณ (Multimedia) และ      
อินเตอรเนท เปนตน 
 เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีผลตอการพัฒนาในทุกระดับ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยตลอดไป
จนถึงระดับชาติ ทั้งนี้เพราะวาการพัฒนามีพื้นฐานต้ังอยูบนการตัดสินใจที่ถูกตอง รวมทั้งการผลิตสินคา
และบริการที่ดีและการใชสินคาและบริการอยางฉลาด ซึ่งในการนี้จะตองมีฐานขอมูลรองรับจึงจะเปนการ
ตัดสินใจ การผลิตและการบริโภคที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แตเปนที่นาเสียดายวาสภาวะ
วิกฤติการณทางการเงินในปจจุบันไดทําการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของชาติตอง
หยุดชะงักลง อันจะทําใหการพัฒนาตาง ๆ ตองไดรับผลกระทบบางอยางหลีกเล่ียงไมได 
 ส่ิงที่สังคม โดยเฉพาะสังคมมหาวิทยาลัยพอจะกระทําไดบางภายใตวิกฤติการณนี้ ก็คือ เรา
จะตองใชทรัพยากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูในปจจุบันใหเกิดประโยชนสูงสุด ไมวาจะเปน
ทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรครุภัณฑหรือซอฟตแวร โดยคํานึงถึงความประหยัด การแบงปน
ทรัพยากรระหวางหนวยงานและความรวมมือระหวางฝายตาง ๆ ทั้งนี้การลงทุนดานครุภัณฑขนาดใหญ
และระบบเครือขายขนาดใหญคงทําไดยาก  เราจึงตองเล้ียงดูบุคลากรและสินทรัพยที่มีอยูใหประคองตัว
ไปได จนกวาสภาพทางเศรษฐกิจการเงินจะฟนข้ึนมา 
 และในระหวางนี้เราคงจะทอดท้ิงไมติดตามความกาวหนาใหม ๆ ในวงการเทคโนโลยี
สารสนเทศนี้ไมไดการพัฒนาบุคลากรคงตองทําไปอยางตอเนื่องสม่ําเสมอทั้งในระดับการผลิตบัณฑิต 
การผลิตชาง และการฝกอบรมในที่ทํางาน  เทาที่ทรัพยากรและระบบการศึกษาและการฝกอบรมใน
ปจจุบันจะเอ้ืออํานวยใหได เพื่อที่บุคลากรของเราจะพรักพรอมอยูเสมอตอการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
 ในที่สุดถึงแมสภาพการณปจจุบันจะเลวรายสักเพียงใด แตสภาพเชนนี้ไมใชสภาพที่ถาวร 
เมื่อถึงวันที่วิกฤติการณคล่ีคลายลง เราหวังวาเราคงจะพรอมสําหรับวันนั้น เพราะฉะนั้นในระยะนี้จึง
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จําเปนตองมีการวางแผนสําหรับอนาคตอยางเปนระบบ ทั้งแผนกําลังคนและแผนพัฒนาในระดับตาง ๆ 
เพื่อที่เราจะไดไมเสียเวลา และสามารถกาวเดินตอไปไดในทันทีอยางมั่นคงบนเสนทางของเทคโนโลยี
สารสนเทศ อันเปนสายเลือดเสนใหญในสังคมขาวสารและสังคมผูบริโภคในยุคปจจุบัน 
 สําหรับเทาที่เปนอยูในปจจุบันนี้นั้น  เทคโนโลยีสารสนเทศคงจะมีปญหาและแนวทางแกไข
ดังตอไปนี้ 

1. ปญหา 
1.1 ปญหาดาน Hardware และ Software 

1.1.1 สภาพเศรษฐกิจในปจจุบันสงผลใหเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในสวนของ 
Hardware และ Software มีราคาสูงข้ึนมาก การจัดซื้อเทคโนโลยีใหมจะตองใชเงินตราตางประเทศ จึง
คาดวาจะไมสามารถลงทุนจัดหาเทคโนโลยีใหมไดสะดวกเหมือนที่ผานมา 

1.1.2 เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู ไดรับการใชงานไมเต็มที่ เพราะบุคลากรใน
หนวยงานตาง ๆ ขาดความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยี นอกจากนี้ระบบสนับสนุนเทคโนโลยีเชน
ระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร ระบบเครือขาย และการจัดการฐานขอมูลไมสมบูรณเทาที่ควร ทําใหใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศไดจํากัด 

1.1.3 ขอกําหนดทางภาษีทําใหคอมพิวเตอรที่ประกอบภายในประเทศมีราคาสูงกวา
คอมพิวเตอรที่นําเขาจากตางประเทศ แมวารัฐบาลจะไมคิดภาษีชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส แตสวนประกอบ
อ่ืน ๆ เชน สวนประกอบที่ทําจากพลาสติกตองเสียภาษีนําเขาถึง 30 % 

1.2 ปญหาดานบุคลากร 
1.2.1 บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีคูแขงจากตางประเทศเพิ่มข้ึน ซึ่งเปน

ผลมาจากสนธิสัญญาตาง ๆ ที่ทําไวกับตางประเทศ เชน  Washington Accord  หรือ APEC Engineer 
ซึ่งเปดโอกาสใหวิศวกรทํางานในประเทศใดก็ได ถาบุคลากรของไทยคุณภาพไมดีพอจะไมสามารถสู
คูแขงจากประเทศอ่ืนได 

1.2.2 บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไมมีความรูในเชิงการนําวิชาการมา
ประยุกตใชในการผลิตเทคโนโลยีเทาที่ควร และมักจะมีความคิดวาบุคลากรของไทยไมสามารถผลิต
เทคโนโลยีไดดีเทาตางประเทศ 

1.2.3 ผูใชเทคโนโลยี ขาดความรูและขาดทักษะที่จําเปน 
1.2.4 ผูใชเทคโนโลยีมีปญหาในการเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี คนจํานวนมาก

โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูสูงอายุปฏิเสธที่จะเรียนรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และคนไทยจํานวนมากมี
ความรูภาษาอังกฤษซ่ึงเปนพื้นฐานของการเรียนรูวิธีใชเทคโนโลยีไมเพียงพอ 

1.2.5 ในปจจุบันยังมีการใชเทคโนโลยีโดยขาดความรับผิดชอบทางจริยธรรม 
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1.3 ปญหาดานเนื้อหาสาระของสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศ 
1.3.1 สารสนเทศหรือขอมูลที่สามารถใชผานเทคโนโลยีสารสนเทศมีมาก แตยังไมมี

การคัดสรร จัดการ หรือชี้แนะในลักษณะที่ชวยใหผูใชใชไดสะดวก เชน ยังไมมีการพัฒนาขอมูลที่ชวยให 
คนหาขอมูลที่เกี่ยวของไดจากแหลงเดียว เชน ขอมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมในประเทศ หรือไมมีการจัดทํา
ดรรชนีเนื้อหาในสาขาวิชาตาง ๆ ในลักษณะที่จะอํานวยความสะดวกสําหรับผูใชในวงวิชาการ 
 

2. แนวทางการแกไขปญหาระดับประเทศ 
2.1 แนวทางการแกไขปญหา Hardware และ Software 

2.1.1 การลงทุนเพื่อจัดซื้อเทคโนโลยีสารสนเทศใหมจากตางประเทศ ควรพิจารณาใช
เงินสกุลอ่ืนแทนเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา เชน ควรพิจารณาจัดซื้อเทคโนโลยีจากญ่ีปุน 

2.1.2 ในการลงทุนดานเทคโนโลยี ใหแบงเทคโนโลยีเปน 2 ประเภท คือ Practical 
Technology หรือเทคโนโลยีที่ใชปฏิบัติงานของหนวยงาน และ Advanced Technology หรือเทคโนโลยี
ข้ันสูง หนวยงานท่ัวไปควรลงทุนจัดซื้อเฉพาะ Practical Technology ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่เพียงพอ           
ตอการใชงานทั่วไปโดยไมจําเปนตองใช Hardware หรือ Software รุนใหมลาสุด เพราะเทคโนโลยี              
มีการพัฒนาไปรวดเร็วมาก การลงทุนตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอยูเสมอทําใหสิ้นเปลือง
คาใชจายมาก 
  ในสวนของ Advanced Technology ควรใหเฉพาะหนวยงานที่รับผิดชอบการเรียน
การสอนและการพัฒนาเทคโนโลยี จัดซื้อในจํานวนจํากัดเพื่อประโยชนในการเรียนรูและติดตาม
ความกาวหนาของเทคโนโลยีเทานั้น 

2.1.3 สงเสริมหนวยงานและบุคลากรในประเทศในการผลิตเทคโนโลยี 
2.1.4 สงเสริมการวิจัยและการพัฒนาโดยหามาตรการใหภาคเอกชนสวนรวมมากข้ึน 

เชน รัฐบาลอาจกําหนดใหองคกรที่ใหการสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับ
การลดหยอนภาษีบางสวนได  

2.1.5 สงเสริมใหมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการประดิษฐคิดคนและการผลิตเทคโนโลยี
ภายในประเทศ เชน การจัดต้ัง Software Park เพื่อสงเสริมการผลิต Software ภายในประเทศ  เปนตน 

2.2 แนวทางการแกไขปญหาดานบุคลากร 
2.2.1 ในการผลิตบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศควรเนนใหมีความรู 

ความสามารถมีคุณลักษณะที่เปนเอกลักษณเพื่อที่จะไดแขงขันกับคูแขงจากตางประเทศได และควรเนน
ใหมีความสามารถในการประยุกตใชวิชาความรูในการผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแกปญหา
ภายในประเทศ 
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2.2.2 แมวาจะเปนชวงที่เศรษฐกิจตกตํ่า การฝกอบรมบุคลากรโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศควรกระทําอยางตอเนื่อง มิฉะนั้นเมื่อเศรษฐกิจฟนตัวแลวประเทศไทยจะมี 
ปญหาดานการขาดแคลนบุคลากร นอกจากนี้ เนื่องจากวาการนําเทคโนโลยีใหมเขามาเปนไปไดยาก           
จึงเปนโอกาสที่เหมาะสมที่ควรจัดอบรมเพื่อลดชองวางทางความรูระหวางผูที่ชํานาญและผูที่ขาดความรู
ดานการใชเทคโนโลยี 

2.2.3 ควรหาแนวทางสงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีอยางมีจริยธรรมในทุกระดับ 
2.3 แนวทางการแกไขปญหาดานระบบสนับสนุน และสารสนเทศ 

2.3.1 รัฐบาลควรพิจารณาลดราคาคาใชเทคโนโลยีการสื่อสาร เชน คาสายโทรศัพท
และคาโทรศัพททางไกล ซึ่งเปนระบบสนับสนุนที่สําคัญที่จะใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพและแพรหลายอยางยิ่ง 

2.3.2 ควรสงเสริมใหมีการพัฒนาฐานขอมูลในดานตาง ๆ 
 
 3. แนวทางการแกไขปญหาในระดับมหาวิทยาลัย 
 3.1  ในดานหลักสูตร ควรจะพิจารณาผลิตบัณฑิตในสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มี
ความรูความสามารถและมีเอกลักษณเพื่อที่จะแขงขันในตลาดแรงงานโลกได 
 3.2  ควรสงเสริมใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เชน คณะวิศวกรรมศาสตรและคณะ
วิทยาศาสตรมีบทบาทในการผลิตเทคโนโลยี เชน ประกอบคอมพิวเตอรมากข้ึน นอกจากจะเปน
หนทางใหหนวยงานในมหาวิทยาลัยสามารถจัดหาคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูงมาใชในราคา
ประหยัดแลว ยังชวยใหนิสิตที่มีสวนเกี่ยวของในการผลิตมีความชํานาญมากข้ึน 
 3.3  มหาวิทยาลัยควรใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหคุมคา และใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อประหยัดคาใชจายในสวนอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยดังตอไปนี้ 

3.3.1  มหาวิทยาลัยควรใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารระหวางอาจารย 
บุคลากร นิสิต โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเผยแพรขาวประชาสัมพันธ เพื่อลดคาใชจายจากการใชกระดาษ 

3.3.2  พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ เพื่อใชในงานบริหารของหนวยงาน
ตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย 

3.3.3  พัฒนาระบบคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนหรือ CAI 
 3.4  พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยใชเทคโนโลยีสารสนเทศได
คุมคาข้ึน 

3.4.1  ปรับปรุงระบบเครือขาย เพิ่มสายโทรศัพทที่ตอเขา Server ของมหาวิทยาลัยให
เพียงพอตอความตองการของผูใช ควรจะพิจารณาแยกหมายเลขสําหรับผูใชกลุมอาจารย และนิสิต 
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3.4.2  พัฒนาระบบฐานขอมูลทางวิชาการ และระบบท่ีชวยในการสืบคนขอมูลทาง
วิชาการ 

3.4.3  ประเมินผลการลงทุนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งควร
พิจารณาวามีผูใชบริการสอดคลองกับเปาหมายของการลงทุนหรือไม เพราะเหตุใด เชน การลงทุน 
Search Bank หรือการลงทุนซ้ือฐานขอมูลตาง ๆ ที่ตองเสียคาใชจายสูง มีผูใชจํานวนเทาใดและมี
อุปสรรคในการใชอยางไร 
 3.5  มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาระบบ IT โดยมอบหมายให
หนวยงานที่เกี่ยวของรับผิดชอบในเร่ือง IT มีเพียงหนวยงานเดียว เพื่อความคลองตัวในการพัฒนาระบบ
ไดอยางเต็มที่และเปนการประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัยดวย 
 

   
 

 
 

สมาชิกแสดงความยินดีกับประธานชมรมสมาชิกสภาคณาจารย 11 พฤศจิกายน 2552 
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23. PM ใน CU : อดีต ปจจุบัน และอนาคต 
ฉบับออกนอกระบบราชการ 

โดย  “ดงเธ็ค” 
 
(จากสารสภาคณาจารยป 2541 – 2542) 
 
 PM ในท่ีนี้มิไดหมายถึง นายกรัฐมนตรี หลังเที่ยงหรือนายไปรษณีย ฯลฯ แตหมายถึง 
Participative  Management  หรือ การบริหารจัดการแบบใหผูรวมงานมีสวนรวมซ่ึงบทความนี้จะพิจารณา
เฉพาะท่ีเกิดขึ้นและดําเนินไปใน  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือ Chulalongkorn University คือ  CU  ของ
เราเทานั้น 
 PM  เปนคําที่ใชบอยแตไมคอยมีนิยามแนนอน  โดยยออาจหมายความต้ังแตการเปดชองให
แสดงทัศนะไปจนถึงการจัดใหมีกลไกที่สลับซับซอนเพื่อผูปฏิบัติงานไดมีบทบาทในการตัดสินใจใด ๆ ที่
กระทบถึงตนซ่ึงอาจใหรวมตามลําพังหรือ  เปนคณะบุคคลเปนทางการหรือสวนตัว กอน (suggest) 
หรือ หลัง (feedback)  การดําเนินงาน  รวมทั้งอาจมีการจัดขอมูล ชองทางและอุปกรณที่จําเปนให 
 ในอดีตอันไกลโพน  การบริหารแนวนี้ถาหากมีก็คงเปนไปอยางไรรองรอยและความประทับใจ
เพราะไมไดมีหลักฐานกลาวถึงการนํามาใชปฏิบัติเลย คงปรากฏเพียงในรูปพระราชดําริของสมเด็จ
พระบรมราชชนกฯ (พ.ศ. 2471) โดยทรงกลาวถึงคณะเซเนต หรือ สภาศาสตราจารย วานาจะใหมีขึ้น
เทานั้น 
 ในอดีตที่ใกลเขามากอนหนาจะประกาศใชพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2522  มีการรับรูการมีสวนรวมของผูปฏิบัติงานตามพระราชดําริ  โดยจัดใหมีสภาศาสตราจารยขึ้น 
(พ.ศ. 2508) แตก็ไมบรรลุผลจึงลมเลิกไปกับมีการเร่ิมยอมรับการมีสวนรวมของคณาจารยในรูปที่
ปจจุบันรูจักกันวา  การสรรหา 
 ภูริโช  เลาวาในบทความเร่ืองการเลือกต้ังผูบริหารในมหาวิทยาลัย1 วา เดิมแมกฎหมายของ
มหาวิทยาลัยจะระบุถึงการเลือกต้ังผูบริหาร แตก็เปนการแตงต้ังโดยฝายบริหารนั่นเอง เพราะ
องคประกอบของสภามหาวิทยาลัยสมัยนั้นมีกรรมการโดยตําแหนง (บริหาร) มากกวากรรมการอื่น และ
การแตงต้ังก็ขึ้นกับอาวุโสทางราชการของผูไดรับแตงต้ังเปนสําคัญ จนเมื่อป พ.ศ. 2508 อธิการบดี
ขณะนั้นไดนําวิธีการซาวเสียง หรือการหยั่งเสียงเพ่ือเลือกผูบริหารมาใชเพ่ืออาศัยเปนชองทางสนับสนุน
ใหอาจารยผูออนอาวุโสกวาแตไดรับคะแนนนิยมมากกวาไดเปนคณบดี  นับเปนตนกําเนิดของการยอมรับ
                                                            
1  ขาวสภาคณาจารย ฉบับที่ 55 วันท่ี 10 มิถุนายน 2519 หนา 31-33 
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ฟงความเห็นของผูรวมงานเพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารมหาวิทยาลัยอยางเปดเผย
และนิยมแพรหลายตอมาอยางรวดเร็ว โดยขยายวิธีการเชนนี้ไปใชกับตําแหนงอ่ืน เชน ตําแหนงอธิการบดี
ดวย 
 เมื่อปรับปรุงกฎหมายของมหาวิทยาลัยขึ้นเปนพระราชบัญญัติป พ.ศ. 2522 แนวคิดเร่ือง
การมีสวนรวมและรับฟงผูรวมงานจึงถูกนํามาใชอยางชัดเจนเปนทางการ (ไมใชใชตามใจชอบหรือเปน
เพียงศิลปะในการบริหาร) และกวางขวาง  โดยนอกจากกําหนดเร่ืองการสรรหาผูบริหารต้ังแตระดับ
อธิการบดีลงไปจนถึงหัวหนาภาควิชาไวอยางเจาะจงแลว  ยังไดใหมีผูแทนคณาจารยรวมเปนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย รวมเปนกรรมการในคณะกรรมการประจําคุณ และมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสภาคณาจารย
ไวในกฎหมายฉบับนี้เปนครั้งแรกเพื่อใหอาจารยไดเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย2 
 การใหมีสวนรวมไมไดมีเฉพาะแตในกฎหมายของมหาวิทยาลัยเทานั้น  แตตอมายังนํามาใช
กับการดําเนินงานตามกฎหมายอื่น  เชน  การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ตามกฎหมายระเบียบ
ขาราชการฯ ซ่ึงอยูในความดูแลรับผิดชอบของทบวงมหาวิทยาลัยดวย 
 เขาใจวา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยยอมรับการมีสวนรวมของผูปฏิบัติงานในขอบเขต
กวางขวาง (ไมวาเร่ิมแรกจะดวยเจตนาเชนใดก็ตาม) เนื่องจากเห็นคุณคาของวิธีการนี้เปนที่ทราบกันดีวา
วิธีนี้สอดคลองกับกระบวนการประชาธิปไตย (PM จึงเรียกอีกอยางหนึ่งวา Democratic Management)3 
ทําใหบรรยากาศการทํางานไมอึดอัดแบบในสังคมปด  ถูกใจผูทํางาน  ลดการตอตานไมเขาใจกัน  ผู
ตัดสินใจสามารถมองไดกวางกวาลําพังความคิดตนเองตัดโอกาสเปนเผด็จการและการตัดสินใจที่ขัดแยง
กับความเห็นของเพ่ือนรวมงาน  มีทางไดรับความรวมมือจากผูรวมงานมากขึ้น  พิจารณาดานคุณคา
ความเปนมนุษย  การมีสวนรวมทําใหผูทํางานรูสึกวาตนเปนสมาชิกแทจริงที่มีศักด์ิศรีและความ
ภาคภูมิใจในหนวยงานที่ตนสังกัด หรือถาเปนการใหมีสวนรวมแบบเปนกลุมบุคคลอยางสภาคณาจารย ก็
ทําใหอธิการบดีมีที่ปรึกษาที่เปนผูแทนคณาจารยมาส่ือกลางทั้งรับฟงความเห็นจากคณาจารยมาศึกษา
เสนอแนะและเช่ือมโยงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยกับคณาจารยไดอยางกวางขวางและมีน้ําหนัก  
เนื่องจากสภาฯ ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานตาง ๆ กันที่อาสาสมัครมาทํางานเพ่ือประโยชนของ
มหาวิทยาลัยเปนสวนรวมและทํางานอยางเปนระบบ  ไมขึ้นกับอําเภอใจของปจเจกบุคคล 
 เมื่อนํามาใชในสถาบันการศึกษาวิธีการดังกลาว มิใชเปนการปดความรับผิดชอบปลอยให
พวกมากลากไปหรือซ้ือเวลา  แตเปนการตอบสนองทางวิชาการ เนื่องจากผูบริหารมหาวิทยาลัยมีฐานะ
เปนผูใหบริการดวยไมใชบังคับบัญชาแตอยางเดียว  การรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงานเปนวิถีทาง
                                                            
2  ศาสตราจารย ดร.เกษม   สุวรรณกุล  ชีวิตและผลงาน หนา 35,59,124,126,128,132 
3 การมีสวนรวมในฐานะเปนสวนหนึ่งของประชาธิปไตยระดับชาติ  จากรฐัธรรมนญูฉบับปจจุบัน มาตรา 46, 56, 170, 190, 214, 282 
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สําคัญที่เปดชองใหผูบริหารสามารถหย่ังและประเมินสถานการณเพ่ือปฏิบัติภารกิจของตนไดสอดคลอง
กับสภาของหนวยงานอยางแทจริงอาจตองเสียเวลากวาตัดสินใจตามลําพังบาง แตผลท่ีไดยั่งยืนและ
นาช่ืนชมกวา 
 แตท่ีควรเขาใจใหแจมแจงก็คือการรับฟงทัศนะ หรือเปดโอกาสใหผูรวมงานในมหาวิทยาลัย
มีสวนรวมในการดําเนินงานเทาที่ใชอยูนั้น  มิไดหมายความวาทางมหาวิทยาลัยโดยองคกรเชน สภา
มหาวิทยาลัย  หรือโดยผูบริหารเชน  อธิการบดี เปนตน  จะมีพันธกรณี “ตอง” ปฏิบัติตามทัศนะนั้น
เสมอไป  ถาไมใชกรณีที่เปนการเลือกตั้งซึ่งจําตองเปนไปตามคะแนนเสียงที่ไดแลวการมีสวนรวมใน
รูปอื่นก็เปนแตเพียงเปดโอกาสใหแสดงและใชประกอบการพิจารณาเทานั้นซึ่งหากไมเขาใจเชนนี้  
จะเปนภัยอยางใหญหลวงทั้งแกตนเองเพราะตกเปนเหย่ือของความผิดหวังคับของใจ และแกมหาวิทยาลัย  
เพราะนํามาซึ่งความขัดแยงกันไดโดยงาย เมื่อบางคร้ังทัศนะของตนไมตรงกับการตัดสินใจของผูบริหาร
มหาวิทยาลัยตองยอมรับวาแมแสดงทัศนะไปแลวไมไดรับการปฏิบัติตาม ก็เปนเร่ืองผูรับผิดชอบที่แทจริง
สามารถเลือกปฏิบัติในทางที่เห็นควรไดเปนเรื่องของเวลาเทานั้นที่จะพิสูจนในที่สุดวาทัศนะของใคร
ถูกกวากัน 
 และผูมีสวนรวมยอมตองตระหนักดวยวาการไดมีสวนรวมนั้นที่ยอมรับกันมาไดจนถึงทุกวันนี้
ก็เพราะเห็นกันวาถาใชในทางที่ชอบที่ควรเปนประโยชนตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะ
ใหคงยอมรับปฏิบัติกันตอไปไดตองขึ้นอยูกับการใชโอกาสที่ตนมีสวนรวมนั้นอยางมีวุฒิภาวะดวย
ความรับผิดชอบ รอบรู มีเหตุผลและสุจริตดวยเจตนาบริสุทธิ์ เพ่ือประโยชนสวนรวมมากกวาเห็นแก
ไดสวนตัวหรือใชอารมณ 
 แมในปจจุบันมหาวิทยาลัยของเรากําลังอยูระหวางดําเนินการเพ่ือปรับปรุงกฎหมายให
โครงสรางและการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยไมอยูในระบบราชการในอนาคตอันใกลนี้ แตการไมเปน
ราชการก็มิไดเปนเหตุผลในตัวมันเองที่จะตองปฏิเสธการมีสวนรวม เชน ที่ใชกันอยูในปจจุบัน  เพราะ
การจัดการแบบนี้มิไดจํากัดวามีไดเฉพาะในมหาวิทยาลัยในระบบราชการ (โดยแทจริงแลวความเปน
ราชการนั้นเองควรจะเปนอุปสรรคตอการเปดใหมีสวนรวมดวยซํ้าไป)  แมจะเปนธุรกิจเอกชนเองก็สามารถ
ใชประโยชนจากการบริหารจัดการแนวนี้ไดเชนกัน  ถาผูมีสวนรวมมีวุฒิภาวะและตระหนักในบทบาท
สวนรวมของตน  ถาทั้งผูรวมงานและผูบริหารบังคับบัญชาตางเขาใจ  เชื่อถือไววางใจกัน รับฟงซึ่งกัน
และกัน  เอาใจเขาใสใจเรา  การจัดการภายใตภาวะเชนนี้ควรจะเปนประโยชนและยิ่งจะเอ้ืออํานวยตอ
ความสําเร็จของมหาวิทยาลัยในอนาคตมากกวาที่ผูบริหารจะทําหนาที่ของตนไปตามลําพังโดยไมฟง
ผูรวมงาน  ซ่ึงแทที่จริงแลวก็เปนฐานแหงความสําเร็จและผลงานของตนนั่นเองเลย 
 จึงคาดหมายวา วิ ธีการดี ๆ ที่ใชอยูในปจจุบันเพ่ือใหสวนรวมแกผูปฏิบัติงานจะไม
ปลาสนาการจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในอนาคตตรงกันขามกลับเห็นวา หากผูเกี่ยวของทั้งหลาย
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คิดวาถึงเวลาแลวท่ีจะขยายฐานการมีสวนรวมจากเทาท่ีเปนอยูนี้ใหกวางออกไปและม่ันคงยิ่งขึ้นอีก
เพ่ือบูรณภาพ  และประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัยยิ่งขึ้น  ก็นาจะพิจารณา
เปดทางใหทําโดยกําหนดไวเสียลวงหนาเลยในรางกฎหมายที่กําลังจัดทําอยูเพ่ือใหมีความครบถวน
ตามท่ีจะพึงคิดกันไดในขณะนี้อยางแทจริงโดยอยางนอยท่ีสุดอาจกําหนดสาระสําคัญเปนแนวทางไวกอน  
แลวใหสามารถอนุวัติเปนขอบังคับในรายละเอียดเมื่อถึงวาระอันตองปฏิบัติจริงภายหลังก็ได 
 

   

 

 
 

อธิการบดีแสดงความยินดีกับสํานักงานสภาฯท่ีปรับปรุงใหม 1 มิถุนายน 2552 
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24. จากอดีตสูอนาคตของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พระบรมราโชวาทในโอกาสตาง ๆ ลวนเปนเหมือน 

ประทีปสองทาง ใหเราไดเลือกเดินทางทีถู่ก 
รศ. ทพ.ภาณุพงศ วงศไทย 

 
(จากสารสภาคณาจารย ป 2542-2544) 
 
 ทุกทานคงทราบกันบางแลววา อดีตของจุฬาฯ ของเรามีความเปนมาเปนอยางไร ใน
อนาคตยังคงสับสนวาจะเดินไปทางใดกันแน  แตคงไมมีใครปฏิเสธไดวา ประชาคมทุกหมูเหลาของ
จุฬาฯ ลวนสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
พระบรมวงศานุวงศ 
 การสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณนั้น สามารถกระทําไดหลากหลายทาง หลากหลาย
ความคิดที่จะกระทําถาจะใหดีที่สุดในฐานะประชาคมของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ก็นาจะศึกษา
คนควา หรือหาทางใหตนเองไดซาบซึ้งถึงพระราชกระแส พระราชดํารัส และพระบรมราโชวาท ใน
โอกาสตาง ๆ ซึ่งลวนเปนเหมือนประทีปสองทางใหเราทั้งหลายไดเลือกเดินทางที่ถูกปฏิบัติตนไดถูก 
และยึดมั่นในความเปนสวนหนึ่งของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีหนาที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อความ
เจริญของประเทศชาติในอนาคต 
 

ความมุงหมายของมหาวิทยาลัย 
พระราชดํารัสแกพระบรมวงศานุวงศผูแทนรัฐบาลตางประเทศและขาทูลละอองธุลีพระบาท 

เม่ือเสด็จกลับจากยุโรป เม่ือ ประกา พ.ศ. 2440  
(พระบรมราโชวาท ร.๕ ร.๖ หนา 23-25 โรงพิมพพระจันทร ทาพระจันทร พระนคร) 

 
 “เราหวังใจวาทานทั้งหลายคงจะเปนผูอุตสาหะที่จะชวยเราในกิจการทั้งหลาย ซึ่งเราคิด
จะทําใหเปนการดีตอกรุงสยาม ความมุงหมายซ่ึงเรามีอยางเดียวกัน จะตองเปนไปเพื่อความ
เจริญรุงเรืองแกกรุงสยาม โดยวิธีซึ่งมีกฎหมายอันดี มียุติธรรมอันดี ปฏิบัติราชการโดยความซื่อตรง  
เพราะเหตุฉะนั้น เราตองไมเปนผูที่หลับตาถือเอาการซึ่งจะเปนการดีตอชาติอ่ืน  แตจะไมเปนการดี
หรือเปนการดวนเกินตองการของประเทศสยามไป อีกฝายหนึ่งเราจะตองไมเปนผูหลงใหลหลับตา
ถือมั่นตามแบบอยางหรือกฎหมายโบราณ  ซึ่งอาจดีไดในกาลคร้ังหนึ่ง  แตเปนการลวงพนจาก
ความพอดี ซึ่งเรามีความตองการและมีความคิดอยูบัดนี้” 
 ถึงแมวาพระราชดํารัสนี้จะพระราชทานแกพระบรมวงศานุวงศ ผูแทนรัฐบาลตางประเทศ 
และขาทูลละอองพระบาทนานมาแลว  แตอันที่จริง ผมรูสึกวานาจะอัญเชิญมาเปนแนวทางของพวก
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เราไดเนื่องจากเขายุคสมัยในการปรับเปล่ียนตาง ๆ เชนในปจจุบัน ทรงแสดงใหเห็นความมุงหมายที่
เราจะตองมีไปในทิศทางเดียวกันเปนที่สุด คือ จะเปนไปเพื่อความรุงเรืองของประเทศชาติเปนสําคัญ 
และการปรับ เปล่ียนนั้นจะตองไมเปนเหตุใหเกิดประโยชนตอชาติอ่ืน รวมทั้งไมเรงรีบ เรงดวน จน
เกินความตองการ ในขณะนั้นของประเทศชาติไป รวมทั้งตองไมยึดติดอยูกับแบบอยางหรือกฎหมาย
เกา ซึ่งอาจจะไมพอดี หรือเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน 
 

กําเนิดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พระบรมราโชวาทเม่ือพุทธศักราช ๒๔๒๗ รัชกาลที่ ๕  

พระราชทานแกนักเรียนโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบท่ีสอบไลได  
(๒๓ ตุลารําลึก หนา ๒๑) 

 
 “เมื่อไดกลาวถึงโรงเรียนนี้วา จะเปนการสงเคราะหแตตระกูลเจานาย ด่ังนี้  ใชวาจะละลืม
ตระกูลขาราชการและราษฎรเสียเมื่อไร  โรงเรียนที่มีอยูแลวและที่จะต้ังข้ึนตอไปภายหนาโดยมาก 
ไดคิดจัดการโดยอุตสาหเต็มกําลังที่จะใหเปนการเรียบรอยพรอมเพรียงเหมือนอยางโรงเรียนนี้ และ
คิดจะใหแพรหลายกวางขวางเปนที่คนเรียนไดมากข้ึนกวาแตกอนทั้งจะมีโรงเรียนวิชชาอยางสูงข้ึน
ไปอีก  ซึ่งไดกําลังคิดจัดอยูบัดนี้  เจานายราชตระกูลต้ังแตลูกฉันเปนตนไปตลอดถึงราษฎรที่ตํ่าที่สุด
จะใหไดมีโอกาสเลาเรียนไดเสมอกัน  ไมวาเจา วาขุนนาง วาไพร  เพราะฉะนั้นจึงขอบอกไดวาการ
เลาเรียนในเมืองเรานี้จะเปนขอสําคัญที่หนึ่งซึ่งฉันอุตสาหจัดข้ึนใหเจริญจงได” 
 

โรงเรียนมหาดเล็กหลวง 
พระนิพนธในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 

กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ๒๔๘๑ 
(ถวายดวงประทีป  จารึกพระคุณแล  หนา ๑๗-๑๘) 

 
 “เดิมมีพระราชประสงคจะใหฉันจัดโรงเรียนนั ้นเหมือนอยางเคยจัดโรงเรียนสวน
กุหลาบ  มาในกระทรวงธรรมการ  แตฉันกราบบังคมทูลขอตัว  ดวยเห็นวาโรงเรียนมหาดเล็กจะ
ฝกหัดขาราชการพลเรือนทุกกระทรวง อธิบดีโรงเรียนอิสระตางหากจากกระทรวงตาง ๆ จะดีกวา  
แตจะตองเปนผูทรงเกียรติคุณในทางวิชาความรูถึงผูคนนับถือจึงจะจัดการไดสะดวก” 
 “ถึงรัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชปรารภถึงเงินที่ชาว
ไทยไดเร่ียไรกัน สรางพระบรมรูปทรงมาถวายสนองพระเดชพระคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว พระปยมหาราช เมื่องานรัชมงคล มีจํานวนเงินเหลือจากที่สรางพระบรมรูปอยูกวา 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใครจะทรงสรางส่ิงอนุสรณ ซึ่งเกิดประโยชนแกบานเมืองตอบแทนชาวเมืองไทย
ดวยเงินรายนั้น ทรงพระราชดําริวาโรงเรียนมหาดเล็กหลวง  ซึ่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ ไดทรง
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ต้ังไวเปนประโยชนแกการปกครองใหชาวเมืองไทยอยูเย็นเปนสุข  แตวาประโยชนยังไดเพียงในการ
ปกครองหัวเมืองควรขยายประโยชนของโรงเรียนนั้นใหแพรหลายไปถึงการอ่ืน ๆ ในฝายพลเรือนให
ทั่วกัน  จึงโปรดใหขยายการโรงเรียนมหาดเล็กหลวงเปนโรงเรียนขาราชการพลเรือนพระราชทาน
เงินเหลือสรางพระบรมรูปทรงมาใหใชเปนทุนและพระราชทานท่ีดินผืนใหญของพระคลังขางที่ที่
ตําบลปทุมวัน  รวมทั้งตึกที่สรางไวเปนวัง ซึ่งเรียกกันวา “วังกลางทุง” สําหรับใชเปนโรงเรียนดวย 
พนักงานจัดโรงเรียนขาราชการพลเรือนนั้น  โปรดใหมีกรรมการคณะหนึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ใหตัวฉันเปนนายก และสมเด็จพระอนุชาธิราช เจาฟากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ เจาพระยาพระ
เสด็จฯเจาพระยาอภัยราชา พระยาศรีวรวงศ เจาพระยาธรรมศักด์ิมนตรี  พระยาเทพวิฑูรฯ รวม ๖ 
คนดวยกัน  อํานวยการใหพระยาศรีวรวงศ คงเปนอธิบดีอยูเหมือนอยางโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ใน
พ.ศ. ๒๔๕๙ นั้น  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จึงโปรดใหขยายการโรงเรียนขาราชการ
พลเรือนเปนมหาวิทยาลัยมีนามวา “จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” และทรงพระกรุณาโปรดใหฉันเปนที่
ปรึกษาของมหาวิทยาลัยตอมา” 
 จากพระบรมราโชวาทและพระนิพนธในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพ ที่แสดงใหเห็นแลวนี้  ความรูสึกของผมชัดเจนในพันธะแหงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงแสดงพระ
ราชปณิธานไวในการที่จะสรางใหเกิดความเสมอภาคทางการศึกษาของประชาชนทุกระดับถึงแมวา
ปจจุบันการแบงชนช้ันดังเชนแตกอนไมมีแลว  แตยังคงมีความแตกตางของประชาชนในแงเศรษ
ฐานะ  ซึ่งเปนหนาที่ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่จะหาทางสนองพระราชปณิธานอยางสุดกําลัง
ความสามารถ  รวมทั้งตระหนักถึงภาระผูกพันซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรง
พระราชทานไว โดยการที่ทรงนําเงินประชาชนที่เหลือจากการสรางพระบรมรูปทรงมา มาใชในการ
สรางมหาวิทยาลัย  เพื่อใหลูกหลานไดตระหนักวา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแหงนี้ สวนหนึ่งเกิดจาก
เงินของประชาชน  ประชาชนควรตระหนักถึงความเปนเจาของ อีกสวนหนึ่งเกิดจากพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองคดวยพระวิสัยทัศนที่ยาวไกลในการที่จะเปดโอกาสใหเกิดการศึกษาระดับสูง
โดยท่ีประชาชนแบกภาระนอยที่สุดดวยการที่ทรงพระราชทานพื้นที่เพื่อการศึกษาและหารายไดเพื่อ
สนับสนุนการศึกษาไวใหอยางพรอมเพรียง  ดังนั้น การเปล่ียนแปลงที่จะเกิดข้ึนจะตองหลีกเล่ียง
ความกระทบกระเทือนตอประชาชนทุกระดับชั้นใหมากที่สุด เชน  เด็กที่มีความสามารถ แตพอแม
ยากจน จะตองไดรับการสนับสนุนในทุกดานอยางพอเพียงที่จะทําใหสามารถศึกษาในจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยได ไมใชดวยเงินกู หรือเงินทุนเพียงเล็กนอย เพื่อแกปญหาเฉพาะหนาเทานั้น 
 ดวยเหตุที่ทรงเห็นดวยกับขอกราบบังคมทูลเสนอของ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระ
ยาดํารงราชานุภาพ  ในเร่ืองวิธีการบริหารจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ซึ่งแสดงใหเห็นไดวาทรงมี
เจตจํานงใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีการบริหารที่เปนเอกเทศจากกระทรวงธรรมการ เปนอิสระ
ชัดเจน  แตไมใชของผูใดผูหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง และไมใชเอกชน เนื่องจากยังทรงโปรดเกลาฯ ให
ผูมีชื่อเสียงและความสามารถมาเปนอธิบดี  รวมทั้งทรงต้ังสภานโยบายข้ึนเพื่ออํานวยการการบริหาร
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ของอธิบดี ทานเหลานี้ยังคงรับราชการถวายอยูในขณะนั้น  แตมีความเปนอิสระจากกฎระเบียบของ
กระทรวงทบวงกรมอ่ืน  นี่อาจจะเปนแนวทางท่ีชัดเจนที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  อาจจะดําเนิน
รอยตามพระบรมราชวินิจฉัยในอนาคตอันใกลนี้ 
 
แนวทางของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เมื่อพิจารณาในแงของความเปนสากล 

พระบรมราโชวาทพระราชทานประชาชน เม่ือเสด็จกลับจากยุโรป เม่ือประกา พ.ศ.๒๔๔๐ 
(พระบรมราโชวาท ร.๕ ร.๖ หนา ๒๗-๒๘ โรงพิมพพระจันทร ทาพระจันทร พระนคร) 

 
 “ในที่สุดควรที่เราท้ังหลาย อยาพึงชอบใจไปอยางเดียวในส่ิงซึ่งเปนอยางตางประเทศแลว  
และไมชอบใจในสิ่งซึ่งเปนอยางไทย หรืออยาพึงชอบใจไปอยางเดียวในสิ่งซึ่งเปนอยางไทยแลว 
และไมชอบใจในส่ิงซ่ึงเปนอยางตางประเทศ  ดวยเหตุวาทุกเมืองและทุกคนดวยกันหมด  ยอมมีความ
ดีและความช่ัวระคนปนกันอยู  และเราทั้งหลายตองพยายามที่จะเอาเยี่ยงอยางความดีมา แตที่อ่ืน ๆ 
และในเวลาเดียวกัน เราทั้งหลายไมพึงควรจะเพาะแตที่จะรักษา ยังควรจะทําใหเจริญข้ึนในส่ิงอันดี 
และส่ิงที่เคารพนับถือวาเปนอาการกิริยา และธรรมเนียมแหงประเทศของเราดวย” 
 

พระบรมราโชวาทพระราชทานพวกนักเรียนในกรุงเทพฯ 
 เมื่อเสด็จกลับจากยุโรป ประกา พ.ศ.๒๔๔๐  

(พระบรมราโชวาท ร.๕ ร.๖ หนา ๒๗-๒๘ โรงพิมพพระจันทร ทาพระจันทร พระนคร) 
 
 “เราไมไดมาเรียนจะเปนฝร่ัง เราเรียนเพื่อจะเปนคนไทย ที่มีความรูเสมอดวยฝร่ัง” 
 “ในเมืองเรา ๆ ไดคิดอยูที่จะอุดหนุนการเลาเรียนในเมืองเรา  ซึ่งเห็นวาเปนเคามูลสําคัญ
ของความมั่นคงของพระราชอาณาจักร ดังเชนกลาวมาแลว  นักเรียนผูใดที่มีความรูและความสามารถ
ไมวาชาติตระกูลอยางใด คงจะไดรับความอุดหนุนของเรา ใหความรูตามสมควรแกปญญาของตน 
และไดรับผลอันเกิดแตความรูนั้น โดยไมมีที่เลือกที่เวน” 
 

พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ไดทรงพระราชทาน 
กับคณะกรรมการหนวยทนัตกรรมพระราชทาน 

 
 “เมื่อเคร่ืองไมเคร่ืองมือที่ประดิษฐคิดคนข้ึนมาใชเอง โดยคนไทยเชนนี้ นาที่จะนําไป
ประกวดส่ิงประดิษฐที่สภาวิจัยแหงชาติ” 
 เมื่อไดมีโอกาสพิจารณาพระบรมราโชวาททั้งสามนี้แลว  ผมมีความรูสึกวาทรงมีพระราช
ประสงคใหเราเปนไทยที่มีความรูเสมอดวยฝรั่ง  ซึ่งแสดงความจําเปนถึงการเลือกรับความรู และ
เทคโนโลยีเฉพาะที่ดีจากตางประเทศ มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับประเทศเรารวมทั้งสนับสนุนการ
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ประดิษฐคิดคนส่ิงตาง ๆ ข้ึนใชภายในประเทศ  การที่จะมุงเนนใหเราสามารถสรางความรูที่เหนือฝร่ังใน
ปจจุบัน คงจะเปนการยาก และจําเปนตองมีการเตรียมการมุงพัฒนาพื้นฐานของเราในดานวิชาการ
และการวิจัยเสียกอน  ควบคูกับการยึดมั่นในปณิธานที่จะสรางส่ิงตาง ๆ ของเราข้ึนมาเอง ถึงแมวาส่ิง
เหลานั้นในเบ้ืองตนจะยังไมเทียบเทากับของตางประเทศในปจจุบันที่สําคัญก็คือ   อยาใหการนํา
ความรูหรือเทคโนโลยีเหลานี้ที่เขามาอยางไมเลือกเฟน เปนเคร่ืองทําลาย อาการกิริยาและธรรมเนียม
ของประเทศเราที่ถือวาเปนวัฒนธรรมอันดีงาม  พรอมทั้งตองชวยกันรักษาส่ิงที่ดีใหเจริญและคงอยู
ตลอดไป 
 เหลานี้ลวนเปนแนวทางที่เราควรยึดถือ และปลูกฝงแกนิสิต  ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญของ
ประเทศชาติในโอกาสตอไป  เพื่อใหลูกหลานตระหนักวา “ความเปนสากลมิไดหมายถึง เปนอยาง
เขาแตเปนอยางเราที่มีความรูเสมอดวยเขา” 
 

แนวทางในการปฏิบัติตนของเราชาวจุฬาฯ 
 
พระบรมราโชวาทรัชกาลที่ ๖ ทรงแสดงแดครูและนักเรียน ณ โรงเรียนมหาดเล็กหลวง ในพระบรม
ราชูปถัมภ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๗  (พระบรมราโชวาท ร.๕ ร.๖  หนา ๔๐  โรง
พิมพพระจันทร ทาพระจันทร พระนคร) 
 “พระธรรมวินัย, คือ  คําส่ังสอนของพระพุทธเจาของเรา  ซึ่งเปนของละเอียดลึกซ้ึงนั้น จะมี
ประโยชนแกผูที่นับถือและปฏิบัติตามเพียงไร ยอมจะพรรณนาไดไมมีที่ส้ินสุด แทจริงบรรดาศาสนา
ทั้งหลาย ยอมประกอบดวยคําส่ังสอนที่เปนประโยชนเชนนี้ทั้งนั้น, แตฝายเราผูเปนคนไทย, บานเมือง
เราไดนับถือพระพุทธศาสนามานานแลว  เราจึงควรเลือกพระพุทธศาสนาสืบตอจากบิดามารดาปูยา
ตาทวดของเรา” 
 

ธรรมาธรรมะสงคราม (๑) 
(พระราชนิพนธในสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว) 

 ดูราประชาราษฎร นรชาตินิกรชน 
จงนึกถึงฐานตน วาตกตํ่าอยูปานใด 
 ไมสูอมรแมน ฤ วาแมนปศาจได 
ฝูงสัตว ณ กลางไพร ก็ยังเกงกวาฝูงคน 
 ทั้งนี้เพราะข้ีขลาด บ มิอาจจะชวยตน 
ตางมัวแตกลัวชน จะตําหนิและนินทา 
 ผูใฝซึ่งอํานาจ ก็ตองอาจและหาญกลา 
ใครขวาง ณ มรรคา ก็ตองปองประหารพลัน 
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 อยากมีซึ่งทรัพยส่ิง จะมานิ่งอยูเฉยฉะนั้น 
เมื่อใดจะไดทัน มนะมุงและปรารถนา 
 กําลังอยูกับใคร สิก็ใชกําลังคราห 
ใครออนก็ปะรา ชิตะแนมิสงสัย 
 สัตรีผูมีโฉม ศุภลักษณาไซร 
ควรถือวามีไว เปนสมบัติ ณ กลางเมือง 
 ใครเขลาควรเอาเปรียบ และมุสาประดิษฐเร่ือง 
ลวงลอ บ ตองเปลือง ธนะหากําไรงาม 
 เมื่อเห็นซ่ึงโอกาส ผูฉลาดพยายาม 
สอเสียดและใสความ และประโยชน ณ ตนถึง 
 ใครทวง ฤ ทักวา ก็จงดาใหเสียงอึง 
เขานั้นสิแนจึ่ง จะขยาดและเกรงเรา 
 พูดเลนไมเปนสา ระสําหรับจะแกเหงา 
กระทบกระเทือบเขา ก็สนุกสนานดี 
 ใครจนจะทนยาก และลําบากอยูไยมี 
คิดปองซึ่งของดี ณ ผูอ่ืนอันเก็บงํา 
 ใครทําใหขัดใจ สิก็ควรจะจดจํา 
ไวหาโอกาสทํา ทุษะบางเพื่อสาใจ 
 คําสอนของอาจารย ก็บุราณะเกินสมัย 
จะนั่งใยดีไย จงประพฤติตามจิตดู 
 บิดรและมารดา ก็ชรานักหนาอยู 
เล้ียงไวทําไมดู นับจะเปลืองมิควรการ 
 เขาทําใหกําเนิดเรา ก็มิใชเชนใหทาน 
กฎธรรมะดาทาน วาเปนของไมอัศจรรย 
 มามัวแตกลัวบาป ก็จะอยูทําไมกัน 
อยากสุขสนุกนัน ทิก็ตองดําริหแสวง 
 ใครมีกําลังออน ก็ตองแพผูมีแรง 
ใครเดชะสําแดง ก็จะสมอารมณปอง 
 ดูราประชาราษฎร ทานอาจเห็นอติดี 
แหงการสงครามนี้  อยาระแวงและสงสัย 
 ธรรมะและอะธรร มะทั้งสองส่ิงนี้ไซร 
อันผลจะพึงให บ มิมีเสมอกัน 
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 อะธรรมยอมนําสู นิราบายเปนแมนมั่น 
ธรรมะจะนําพลัน ใหถึงสุคตินา 
 เสพธรรมะสงให ถึงเจริญทุกทิวา 
แมเสพอะธรรมพา ใหพินาศและฉิบหาย 
 ในกาลอนาคต ก็จะมีผูมุงหมาย 
ขมธรรมะทําลาย และประทุษฐมนุษโลก 
 เช่ือถือกําลังแสน ยะจะข้ึนเปนหัวโจก 
หวังครองประดาโลก และเปนใหญในแผนดิน 
 สัญญามีตราม่ัน ก็จะเรียกกระดาษช้ิน 
ละทิ้งธรรมะส้ิน เพราะอางคําวาจําเปน 
 หญิงชายและทารก ก็จะตกที่ลําเค็ญ 
ถูกราญประหารเห็น  บ มิมีอะไรขวาง 
 ฝายพวกอะธรรมเหิม ก็จะเร่ิมจะริทาง 
ทําการประหารอยาง ที่มนุษมิเคยใช 
 ฝายพวกที่รักธรรม ถึงจะคิดระอาใจ 
ก็คงมิยอมให พวกอะธรรมไดสมหวัง 
 จักชวนกันรวบรวม พลกาจกําลังขลัง 
รวมทรัพยสพรึบพร่ัง เปนสัมพันธไมตรี 
 ชวยกันประจันตอ พวกอะธรรมเสนี 
เขมแขงคําแหงมี สุจริตะธรรมสนอง 
 ลงทายฝายธรรมะ จะชํานะดังใจปอง 
อะธรรมะคงตอง ปะราชัยเปนแนนอน 
 อันวามนุษโลก ยังโชคดีไมยอหยอน 
อะธรรมมะราญรอน ก็ชํานะแตชั่วพัก 
 ภายหลังขางฝายธรรม จะชํานะประสิทธิ์ศักด์ิ 
เพราะธรรมะยอมรักษ ผูประพฤติณ คลองธรรม 
 อันคําเราทํานาย ชนทั้งหลายจงจดจํา 
จงมุงถนอมธรรม เถิดจะไดเจริญสุข 
 ถึงแมอะธรรมขม ข่ีอารมณใหมีทุกข 
ลงทายเมื่อหมดยุค ก็จะไดเกษมสานต 
 ถือธรรมะผองใส จึ่งจะไดเปนสุขสราญ 
ถือธรรมะเที่ยงนาน ก็จะไดไปสูสวรรค 
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 ความรูสึกของผมถูกกระตุนเตือนจากพระบรมราโชวาทและพระราชนิพนธนี้  ทําใหตองยอน 
กลับไปมองตนเองถึงความผิดที่ไดกระทําผานมาในการปฏิบัติตนตอสถานการณตาง ๆ รวมทั้งทําให
ตองยอนกลับไปศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจาที่ไดรับการถายทอดโดยทานพระธรรมปฎก และ
ปฏิญาณตอตนเองวาจะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคําส่ังสอน  เพื่อพัฒนาตนเองใหทําหนาที่ที่
รับผิดชอบเย่ียงมนุษยใหดีที่สุดถึงแมวาจะไมสมบูรณรอยเปอรเซ็นตก็ตาม สุดทายเมื่อเริ่มศึกษา
จึงพบวา เหตุใด พระเจาอยูหัวองคปจจุบันจึงทรงตรัสวา “เราจะปกครองแผนดินโดยธรรม”  
มิใชปกครองแผนดินตามคําสอน หรือขอแนะนําของฝร่ัง ตามที่ไดทรงเลาเรียนมา 
 
เราตองสรางนิสิตอยางไรจึงจะสามารถทําใหประเทศชาติในอนาคตเจริญรุงเรือง

ได 
พระราชดํารัส ในพิธีทูลเกลาทูลกระหมอมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
ของ คณะทันตแพทยศาสตร ๕ สถาบัน ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต  

วันอังคารที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๓๒ 
 

 “ขอขอบใจสถาบันการศึกษาท้ัง ๕ แหงเปนอันมาก ที่นําปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
และเส้ือครุยมามอบให  นับเปนการใหเกียรติยกยองขาพเจาอยางแทจริง เมื่อไดรับแลวผูรับก็ควร
แสดงสัมโมทนียกถาตามธรรมเนียม  ขาพเจาจึงขอนําขอสังเกตซ่ึงอาจเปนประโยชนแกการจัด
การศึกษาในมหาวิทยาลัยมาปรารภกับทาน 
 เจตนาอันสําคัญของมหาวิทยาลัย ก็คือ มุงจะอบรมนักศึกษาใหเปนคนเกง คือ ใหมีความ
เปนเลิศในดานตาง ๆ รอบตัว เชน ในดานวิชาการ ดานความคิดริเร่ิม ดานความกลาหาญสามารถใน
การแสดงออก และดานความกระตือรือรนที่จะกาวหนา เปนตน  การสอนคนใหเกง  ถาดูเฉพาะบางแง
บางมุม  อาจเห็นวาดีวาสอดคลอง ตองกับสมัยเรงรัดพัฒนา  แตถามองใหถี่ถวนรอบดานแลว จะเปน
วาการมุงสอนคนใหเกงเปนเกณฑอาจทําใหเกิดจุดบกพรองตาง ๆ ข้ึนในตัวบุคคลไดไมนอยที่สําคัญ
ก็มี 

๑. บกพรองในความคิดพิจารณาที่รอบคอบและกวางไกล  เพราะใจรอน เรงจะทําการให
เสร็จโดยเร็ว เปนเหตุใหการงานผิดพลาด ขัดของ และลมเหลว 

๒. บกพรองในความนับถือและเกรงใจผูอ่ืนเพราะถือตนวาเปนเลิศ เปนเหตุใหเยอหยิ่ง
มองขามความสําคัญของบุคคลอ่ืนและมักกอความขัดแยงทําลายไมตรีจิตมิตรภาพ
อันดีตลอดจนความสามัคคีระหวางกัน 

๓. บกพรองในความมัธยัสถพอเหมาะพอดีในการกระทําทั้งปวง  เพราะมุงหนาแตจะทําตัว
ใหกาวหนา เปนเหตุใหเห็นแกตัว เอารัดเอาเปรียบ 
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๔. บกพรองในจริยธรรมและความรูจักผิดชอบชั่วดี เพราะมุงแตจะแสวงหาผลประโยชน
เฉพาะตัวใหเพิ่มพูนข้ึน  เปนเหตุใหทําความผิดและความชั่วทุจริตไดโดยไมรูสึกสะดุง
สะเทือน 

  
 ผูที่มีจุดบกพรองดังกลาวนี้  เห็นกันอยูวามักจับเหตุจับผล จับหลักการไมถูก สวนใหญจึง
ประสบปญหาและความผิดพลาด  ไมอาจสรางความเจริญกาวหนาที่มั่นคงแทจริงใหแกตนแก
บานเมืองไดตามเปาหมาย  ดังนั้น นอกจากจะสอนใหคนเกงแลว  จําเปนอยางยิ่งที่จะตองอบรมใหดี
พรอมกันไปดวย  ประเทศของเราถึงจะไดคนที่มีคุณภาพพรอม คือ ทั้งเกงทั้งดี มาเปนกําลังของ
บานเมือง กลาวคือ ใหความเกงเปนปจจัยและพลัง สําหรับการสรางสรรค ใหความดีเปนปจจัยและ
พลังประคับประคองหนุนนํา  ความเกงใหเปนไปในทางที่ถูก ที่ควร ที่อํานวยผล เปนประโยชนอันพึง
ประสงคแตฝายเดียว  ขาพเจาเห็นวา ถามหาวิทยาลัยทั้งหลายรวมมือกันสรางความเกงและความดี
ใหเกิดข้ึนพรอมกันในตัวนักศึกษาได  อีกไมนานความผิดพลาด  สับสนรวมทั้งปญหาขอขัดของ
นานาประการในบานเมืองเราจะทุเลาลดนอยลงและความเจริญกาวหนาที่แทจริง  จึงเกิดขึ้นได
รวดเร็วกวาที่เรากําลังเรารอนกระทํากันอยูในเวลานี้ 
 ขอขอบใจทุกทานและทุกสถาบันอีกครั้งหนึ่ง ทั้งอวยพรใหมีความสุข ความสําเร็จ 
และความเจริญกาวหนายิ่ง ๆ ข้ึนไป  ในหนาที่และสัมมาชีพที่แตละทานประกอบอยู 
 คงไมตองแปลความ  เพราะทรงช้ีใหเห็นชัดเจนถึงลักษณะของนิสิตที่พึงประสงค เพื่อให
อาจารยไดรูวาควรสรางบัณฑิตอยางไร ที่จะทําใหประเทศชาติเจริญรุงเรือง  รวมทั้งเปนการกระตุน
เตือนใหอาจารยยอนกลับมาดูตัวเอง เพื่อพัฒนาตนเองใหพรอมเสียกอนที่จะสรางบัณฑิตข้ึนมารับ
ใชประเทศชาติไดอยางเหมาะสม 
 สุดทายนี้ ผมขอความกรุณาใหทานที่สนใจโปรดรอบทความตอไป ซึ่งผลกําลังพยายาม
รวบรวมอยู  โดยท่ีมีเจตนาท่ีอยากใหพวกเราชวยกันสรางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหสมกับที่ลน
เกลาฯ รัชกาลที ่ ๖  ตองการใหมหาวิทยาลัยแหงนี ้เสมือนพระบรมราชานุสาวรีย แหง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ดวยวิธีการทําใหหัวใจของพวกเราเปนหนึ่งเดียวและ
แตกตางจากสังคมอ่ืนตามเนื้อเพลงพระราชนิพนธ ที่วา “น้ําใจนองพ่ีสีชมพู” 
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25. มหาวิทยาลัยกับหลักสูตรนานาชาติ 
รศ. ดร.ชูเวช  ชาญสงาเวช 

 
(จากสารสภาคณาจารยป 2542-2543) 

 
 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศ การลงทุนจากตางประเทศที่
เพิ่มข้ึน ทําใหมีความตองการบุคลากรในสาขาวิชาตาง ๆ ทั้งดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร 
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรการแพทยที่สามารถใหบริการและทํางานรวมกับ
ชาวตางชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนั้นการที่มีโรงเรียนนานาชาติ จํานวนมากเปดสอนใน
ประเทศนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ 12 หรือ ม.6 ตลอดจนนักเรียนที่จบชั้น ม.6 ของโรงเรียนทั่วไปมี
แนวโนมที่จะเลือกเรียนหลักสูตรนานาชาติในสถาบันภายในประเทศ แทนการไปศึกษาในตางประเทศ 
ซึ่งประหยัดคาใชจาย ไดอยูใกลผูปกครองและมีบรรยากาศของความเปนนานาชาติดวย  
วัฒนธรรมหลากหลายของผูเรียน เพื่อสนองความตองการดังกลาวขางตน  สภาคณาจารยโดย
คณะกรรมการวิชาการ∗ จึงเห็นสมควรจัดใหมีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการ 
ปรัชญา และวัตถุประสงคตาง ๆ ของการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติข้ึนเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 
2543  ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเขาใจลักษณะของหลักสูตรนานาชาติที่มีมาตรฐานสากล  การ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ปญหา อุปสรรค และการแกไข และเพื่อเปนแนวทางการสงเสริม
หลักสูตรนานาชาติภายในมหาวิทยาลัย 
 การประชุมสัมมนาทางวิชาการคร้ังนี้มีผูสนใจเขารวมประมาณ 60 คน การประชุมไดรับ
เกียรติจาก ผศ. ชูชีพ  ฉิมวงษ ประธานสภาคณาจารย เปนผูกลาวเปด เนื้อหาการสัมมนา
ประกอบดวยการบรรยายนํา เร่ือง “มหาวิทยาลัยกับหลักสูตรนานาชาติ” โดย รองศาสตราจารย 
ดร.ธัชชัย สุมิตร ผูอํานวยการศูนยระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต และคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ( ตําแหน งในขณะนั้น )  การบรรยายเ ร่ือง 
“สถาบันการศึกษานานาชาติ” โดย ศาสตราจารย นายแพทยเฉลิม วราวิทย คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  “ประสบการณการบริหารหลักสูตรนานาชาติ” โดย รองศาสตราจารย 
ดร.สุรวุฒิ  ประดิษฐานนท คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ในฐานะอดีต

                                                           
∗ กรรมการวิชาการ ประจําคณาจารย ปที่ 29 (พ.ศ. 2542-2543) 

1. รศ. ดร.พัฒนะ   ภาวะนันท ประธาน 2.  รศ. ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการ 
3. รศ. ดร.พอพันธ วัชจิตพันธ กรรมการ 4.  อ. วรรณา ศรีวิริยานุภาพ กรรมการ 
5. อ. สามารถ  สุขกนิษฐ กรรมการ 6.  รศ. โสภิต ธรรมอารี กรรมการ 
7. รศ. ดร.ชูเวช ชาญสงาเวช กรรมการ 8.  ผศ. ดร.จินตนา สายวรรณ กรรมการและเลขานุการ 
9. นางวิภา รุงอุทัยศิริ ผูชวยเลขานุการ 
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รองผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  และ “หลักสูตรของวิทยาลัยการ
สาธารณสุข”  โดย ศาสตราจารย นายแพทยจิตร  สิทธีอมร คณบดีวิทยาลัยการสาธารณสุข 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปดทายดวยการอภิปรายซักถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวาง
ผูเขารวมการประชุมสัมมนา ซึ่งมีรองศาสตราจารย ดร.พัฒนะ  ภวะนันท ประธานคณะกรรมการ
วิชาการ สภาคณาจารย เปนผูดําเนินการ 
 รองศาสตราจารย ดร.ธัชชัย  สุมิตร ไดเลาถึงประสบการณในการจัดต้ังศูนยระดับ
ภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิตที่คณะวิศวกรรมศาสตร  ซึ่งเร่ิมดําเนินการเรียนการสอนเมื่อ 
พ.ศ. 2538 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและสรางสรรคผลงานวิจัยในดานการบริหารและเทคโนโลยี
ทางการผลิตที่ไดมาตรฐานนานาชาติ  โครงการนี้จัดต้ังข้ึนโดยความรวมมือระหวางคณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กับ Warwick Manufacturing Group.  University of 
Warwick สหราชอาณาจักร โดยการสนับสนุนของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ British 
Council โดยที่ไมไดรับงบประมาณจากแหลงใด ๆ เลยในการกอต้ัง  ลักษณะของหลักสูตรเปน
หลักสูตรที่ใหปริญญารวมทั้งจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและ University of Warwick มีนิสิตที่
เรียนเต็มเวลาและไมเต็มเวลา การเรียนการสอนเปนแบบโมดูลาร คือ ในชวงเวลาหนึ่ง ๆ นิสิตจะ
เรียนเพียงรายวิชาเดียวจนจบวิชาภายในประมาณ 40 ชั่วโมงในสองสัปดาห คือ เสาร อาทิตย และ
พักไป 4 วัน ตอดวยการเรียนในวันศุกร เสาร และอาทิตยตอมา  แตละรายวิชาเปนการสอนรวมกันใน
สัดสวนประมาณ 60:40 คือ อาจารยจาก Warwick Manufacturing Group 60% และฝายไทย 40%  
โดยในสวนหลังนี้มีวิทยาการจากวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมมาใหประสบการณจากการทํางาน
จริง  วิธีการเรียนมีหลายรูปแบบผสมผสานกันตลอดรายวิชา  รวมถึงการวิเคราะหกรณีศึกษาในกลุม
ยอย และการทํารายงานโดยการประยุกตความรูที่เรียนในวิชากับงานที่นิสิตทําอยู  การประเมินผล
การเรียนทําโดยทั้งอาจารย Warwick Manufacturing Group และอาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
หลังจากเรียนครบ 14 รายวิชาแลว ยังมีการทําวิทยานิพนธ ซึ่งในกรณีนิสิตที่เรียนไมเต็มเวลาจะตอง
เปนเร่ืองเกี่ยวกับปญหาจริงในสถานที่ทํางานของนิสิต โดยมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมในฝาย
อุตสาหกรรมดวย  ซึ่งในสวนของวิทยานิพนธนี้เปนความรับผิดชอบของทางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ทั้งหมด โดย Warwick Manufacturing Group มีอาจารยมาตรวจประเมินวิทยานิพนธที่แลวเสร็จไป
ทุกฉบับ  และที่ผานมาก็ไดรับการรับรองจาก University of Warwick ทั้งหมดรวมทั้งปนี้มีนิสิตหนึ่ง
รายไดรับรางวัลชมเชยเปน Best Student Overseas ดวย  อันเปนการยืนยันวาหลักสูตรของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหเนื้อหาสาระเทียบเทียมไดกับหลักสูตรที่อังกฤษ 
 ปญหาที่เกิดข้ึนจากประสบการณที่ผานมาพอจะประเมินไดเปนสองประเด็นคือ 

1. การพูดภาษาอังกฤษ นอกชั้นเรียนมีเวลาคอนขางสั้น พอออกจากชั้นแลวนิสิตไม
คอยจะใชภาษาอังกฤษ เพราะระหวางที่อยูในชั้นเรียนก็เรียนกันอยางเขมขนมากอยูแลว  นิสิตที่จบ
ไปจึงมีขอดอยในการใชภาษาอังกฤษอยูบางเมื่อเทียบกับการไปเรียนที่อังกฤษ 
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2. การเขียนรายงาน นิสิตยังไมใชภาษาอังกฤษไมดีนัก ถึงแมจะเรียนและทํารายงานไป 14 
วิชาตลอดหลักสูตรแลว เวลาเขียนวิทยานิพนธก็ยังมีปญหาการใชภาษาอยูดี 

นอกจากนั้น การดําเนินการหลักสูตรนานาชาติในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ยังมีความ
ลําบากในดานงานธุรการ  ซึ่งแบบฟอรมทุกอยางตองกรอกเปนภาษาไทยหมด นักศึกษาตางชาติ
ตองใหเพื่อนคนไทยกรอกแบบฟอรมให แลวใหตนเซ็นอยางเดียว โดยไมรูเร่ืองวาเปนอะไร 

ตอขอซักถามจากผูเขารวมการสัมมนาเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการสอน รศ. ดร.ธัช
ชัย  สุมิตร ไดอธิบายวาในหลักสูตรจะมีการประเมินการสอนในแตละรายวิชาเปนสามระดับ คือ การ
ประเมินการสอนแตละคาบโดยนิสิตแตละคน ในเร่ืองของเนื้อหาวามีการครอบคลุมกวางไปหรือแคบ
ไป เร็วหรือชาไป โดยมีใบประเมินใหนิสิตทุกคน  ระดับที่ 2 เปนการประเมินโดยนิสิตกลุมยอย 
ประเมินการสอนทั้งรายวิชาโดยแตละกลุม เชน ถานิสิตในช้ันเรียนมี 24 คน อาจแบงเปน 3-4 กลุม โดย
ใชแบบฟอรมรวมกันกลุมละ 1 ใบ ซึ่งมีประเด็นประเมินในดานตาง ๆ และประเมินรายวิชาโดยรวม  
รวมทั้งมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ ดวย  การประเมินนี้ทําในชั่วโมงสุดทายของการเรียน
รายวิชานั้น ๆ โดยมีอาจารยคนกลางเปนประธานรับฟงการนําเสนอผลการประเมินจากนิสิตแตละ
กลุม  อาจารยผูสอนรายวิชามีสิทธิที่จะอธิบายตัวเอง หรือแมแตแสดงความเห็นแยง  การประเมินนี้
มีวัตถุประสงคหลักคือ นําไปปรับปรุงรายวิชาในการสอนครั้งตอไป ไมเปนการตัดสินวาอาจารยดี
หรือไมดี 

ในแงของการประเมินผลการเรียนและการทํารายงานของนิสิต  หลักสูตรนี้มีการใชปก
รายงานเปนมาตรฐานเพื่อไมใหเกิดความแตกตางระหวางปกทาง University of Warwick จะมีการ
สุมตัวอยางรายงานใหกรรมการตรวจขอสอบจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาพิจารณา เปนการ
ประกันคุณภาพผลงานและมาตรฐานการใหเกรดของอาจารย ซึ่งแตกตางจากวิธีการในระบบของ
จุฬาฯ  ซึ่งเนนระเบียบปฏิบัติที่เปนข้ันตอนการทํางาน 

ศ. นพ.เฉลิม  วราวิทย  ผูบรรยายทานตอไปเนนวาหลักสูตรนานาชาติคงไมใชเพียงสอน
เปนภาษาอังกฤษอยางเดียว  ส่ิงสําคัญตองเนนเนื้อหาที่นอกจากจะมีความเปนนานาชาติแลว ยัง
ตองเนนความรูระดับทองถิ่นพรอมกันไปดวย เชน หลักสูตรแพทยหรือหลักสูตรสังคมศาสตร ที่สอน
ในสถาบัน อุดมศึกษาในภาคตะวันออกเ ฉียง เหนื อก็ ควรมี เนื้ อหาความ รู ใน ภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เร่ืองเมืองไทย ควบคูไปกับการเรียนรูเนื้อหาในระดับโลกดวย  การออกแบบ
หลักสูตรนานาชาติขอใหทําความเขาใจวาประเทศชาติตองการอยางไร  มหาวิทยาลัยตองการ
อยางไร โดยไมตองติดขัดอยูกับกรอบหลักสูตรที่มีอยูเดิม 

รศ. ดร.สุรวุฒิ  ประดิษฐานนท ไดกลาวถึงประวัติการกอต้ังสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิ
รินธรวา เริ่มตนเปนหลักสูตรนานาชาติภาษาอังกฤษทางดานวิศวกรรมศาสตร เปนเอกเทศจาก
คณะวิศวกรรมศาสตร  เมื่ อป  พ .ศ .  2535  ต้ั ง เปนสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติของ
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในอีกสองปตอมา และเปล่ียนช่ือเปนสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  
เมื่อป พ.ศ. 2539 

แนวคิดในเชิงบริหารตั้งแตเร่ิมกอต้ังสถาบันสิรินธรนั้น ตองการรูปแบบการบริหารแบบ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรของจุฬาฯ ตางกันที่ศศินทรเปนระดับบัณฑิตศึกษา แตสถาบันสิ
รินธรเร่ิมจากปริญญาตรี ความรวมมือในการกอต้ังไดจากสามฝาย คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ Keidanren ของญ่ีปุน  เปนเงินกวา 200 ลานบาท  มี
คณะกรรมการอํานวยการกํากับดานนโยบาย และคณะกรรมการวิชาการกํากับดูแล อนุมัติหลักสูตร
และการประเมินตอสัญญาจางอาจารย ผูบริหารประกอบดวย ผูอํานวยการและกรรมการประจํา
สถาบัน แบงสวนการบริหารเปน School เชน School of Electrical Engineering and Information 
Technology เปนตน อาจารยประจํามีสัญญาจางสองปสําหรับผูที่จบปริญญาเอกตอไดหนึ่งคร้ัง  ถา
ยังไมไดเปนผูชวยศาสตราจารยสัญญาจางสองปสําหรับผูที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยโดยตอ
ไดหนึ่งคร้ัง  ถายังไมไดเปนรองศาสตราจารย เวนแตทําหนาที่บริหาร สัญญาจางส่ีปสําหรับผูดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป  เงื่อนไขการจางอาจารยดูเหมือนกับจะไมมั่นคง แตที่ผานมามีการ
ไมตอสัญญาจางใหอาจารยเพียงคนเดียว อาจารยทุกคนตองจบปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เปด
สอน  ในสาขาเดียวกันไมควรจบจากสถาบันเดียวกันเกินสามคน  ภาระงานสอนที่ใชประกอบการ
ประเมินปรับเงินเดือนและตําแหนงทางวิชาการคือ สอนส่ีรายวิชา (3 หนวยกิต) ตอป  คุมปฏิบัติการ
สองรายวิชาตอป  ที่ปรึกษาโครงงานสามโครงงานตอป  เปนอาจารย ที่ปรึกษา เปนกรรมการภายใน
สถาบันอยางนอยสามชุด และที่ สําคัญตองมีบทความตีพิมพอยางนอยหนึ่งบทความ  ใน
วารสารวิชาการนานาชาติหรือเทียบเทา  สถาบันสนับสนุนการไปสัมมนาตางประเทศโดยจาย
คาลงทะเบียนและคาเคร่ืองบินให แตคาที่พักใหเพียงคร่ึงเดียว  อาจารยหนึ่งคนมีสิทธิจางนักศึกษา
ผูชวยสอน วิจัยไดหนึ่งคน คุณวุฒิข้ันตํ่าจบปริญญาตรี 

การดําเนินการของสถาบันไมไดรับงบประมาณแผนดินเลยแมแตนิดเดียว  ตองยืนอยูได
ดวยตนเอง  จึงจําเปนตองต้ังกองทุน  เชน ที่ศศินทร คาเลาเรียนระดับปริญญาตรีนับวาแพงที่สุดใน
ประเทศไทยคือ ปละ 130,000 บาทโดยเฉล่ีย  แตเทียบกับโรงเรียนนานาชาติ เชน รวมฤดี ซึ่งเก็บป
ละ 300,000 บาทแลวก็ยังนับวาถูกมาก  ปญหาสําคัญอยูที่ความไมเขาใจในปรัชญาการจัดต้ังและ
ปรัชญาดําเนินการของสถาบันในสวนที่มองจากมหาวิทยาลัย ซึ่งจะตองถกเถียงกันอีกยาว 

ศ .  นพ .จิตร   สิทธีอมร   ผู บรรยายคนสุดทายในรายการนี ้  กลาวถึงการกอตั้ง
วิทยาลัยการสาธารณสุขวา ไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 15 ลานบาท เกือบ 10 ปที่กอต้ังมา
ไดหาเงินเขามาใชในการดําเนินงานรวม 180 ลานบาท  ปจจุบันมีกองทุนอยู 50 ลานบาท  กลยุทธ
การบริหารที่ใชไดแก การพัฒนาวิชาการถือเปนเร่ืองสําคัญที่สุด โดยพิจารณาจากชองวางในตลาด 
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ไมใหซ้ําที่มีอยูเดิมสถาบันมีบุคลากรประจําประมาณ 20 กวาคน  แตถารวมบุคลากรที่ปกติประจํา
ที่ อ่ืน เชน กระทรวงสาธารณสุข องคกรพัฒนาของเอกชน ภาคเอกชนคณะตาง ๆ รวมถึง
สถาบันวิจัยสังคม และคณะนิติศาสตรดวยแลว ก็เปนขายงานที่มีประมาณ 50 คน นโยบายการจาง
บุคลากรเปนแบบยืดหยุน ภายใตกรรมการนโยบายซ่ึงมีอธิการบดีเปนประธาน คณบดีมีความเปน
เอกเทศในการส่ังจายเงิน ดูแลบุคลากรโดยใชตัวชี ้วัดผลการดําเนินงาน ใชกลยุทธการพัฒนา
บุคลากร วิทยาลัยจะตั้งคําถามบุคลากรที่จางมาวาอีก 5 ปอยากเปนอยางไรแลวพัฒนาใหเปนไป
อยางนั้น 

ในดานการบริหารเงิน  วิทยาลัยจะพยายามไมใชเงินกนถุงในการทํางาน  แตจะใชวิธี 
“ถูตะเกียง” เอา  วิทยาลัยไดรับทุนวิจัยจากแหลงภายนอกประมาณ 11-12 ลานบาท มากเปนที่สองใน
จุฬาฯ  รองจากคณะแพทยศาสตรซึ่งมีบุคลากร 450 คน  และมีรายไดจากการจัดประชุมวิชาการ
และประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ ในการจัดประชุมจะไมใชเชิญวิทยากรตางชาติมาบรรยาย
เทานั้น  แตจะเชิญเขามาเปนยี่หอ  แลวเราบริหารจัดการการประชุมเอง ใหคนของวิทยาลัยทํา  ทําให
วิทยาลัยไดส่ังสมประสบการณ  งบปลาสุด 28 ลานบาทต้ังไวเปนรายไดที่จะมาจากการประชุม
นานาชาติ 10 ลานบาท เชน เดือนตุลาคมนี้กําหนดจะประชุมใหญ World Health Organization ที่
โรงแรมแชงกรีลา มีสมาชิกจาก 17 องคกรมารวมประชุม  รายไดจากงานเหลานี้สามารถนํามาจุนเจือ
การอบรม  ซึ่งตองลงทุนมาก กําไรนอย  การบริหารงานตองยึดหลักการตลาดคือ   1. ตองรูวาลูกคา
คือใคร    2. ลูกคาตองการอะไร   3. ตองสรางบริการที่ลูกคาตองการ  เมื่อสรางบริการแลวก็ตอง
โฆษณา จะตองมีหลาย ๆ ตลาด อยาไปคิดตลาดแคบตลาดเดียว  คิดตลาดกวาง ตลาดหลาย ๆ สวน 

ในดานความสัมพันธระหวางคณาจารยกับนิสิต   มีหลักการหาประการคือ 1. ตอง
แนะนําแหลงคนควา  2. ชวยคนหาหัวเร่ือง  3. สอนใหคิดแลวทํา คือนิสิตจะตองประสานแนวคิด
กับรายละเอียดไดอยางกลมกลืน  4. ประเด็นนํา คือนิสิต  และ 5. รูผลิตบัณฑิตคุณภาพ 

สุดทายในเรื่องของกลยุทธ สรุปไดวา  ผูบริหารจะตองออกไปแสวงหาแหลงทุนใหม ๆ 
หาโครงการดี ๆ เขามา  คณาจารยและบุคลากรตองผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูง สรางเอกลักษณความ
รวมมือของคนในหนวยงาน มีระบบขาวสารขอมูลที่สําคัญทุกอยาง โดยเฉพาะดานการเงิน มีระบบ
ติดตามคุณภาพภายใน และประเมินจากภายนอกโดยกัลยาณมิตร 

ในตอนทายของการประชุมสัมมนา ที่ประชุมไดมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันอยางกวางขวางในประเด็นตาง ๆ เชน ประสบการณการจัดทําหลักสูตรนานาชาติในคณะ
ตาง ๆ การจัดหลักสูตรในลักษณะสหสาขาวิชา  การตีคาคุณวุฒิของหลักสูตรนานาชาติเทียบกับ
หลักสูตรปกติ ความหมายที่แทจริงของคําวาหลักสูตรนานาชาติ เปนตน  กลาวโดยสรุป ผูเขารวม
การประชุมสัมมนาคร้ังนี้ ไดรับความเขาใจแนวคิดของการจัดหลักสูตรนานาชาติ และตระหนักถึง
ปญหา อุปสรรคและการแกไข  สมดังเจตนารมณที่ต้ังไวทุกประการ   ประเด็นสําคัญก็คือ การจัด
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หลักสูตรนานาชาติมิใชจัดเพื่อหารายได แตจัดเพื่อพัฒนาวิชาการ  ซึ่งถาทําไดถูกตองเช่ือวาจะ
ยกระดับคุณภาพทางวิชาการไดอยางแนนอน โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปจจุบันซึ่งมีการ
เปล่ียนแปลงทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี  หากมหาวิทยาลัยไมอยูในสภาพที่จะแขง เพียง
อยูเฉย ๆ เราก็คือถอยหลัง  ตลาดของจุฬาฯ นั ้นคงตองเปนตลาดนานาชาติ จึงหนีไมพนที่
มหาวิทยาลัยเราจะตองปรับเปล่ียนหลักสูตรใหมีความเปนนานาชาติมากข้ึน ซึ่งคงตองอาศัยการ
สงเสริมจากมหาวิทยาลัยตอไป 

 
 

ภูมิปญญา (ไทย) เปนของไทยใชใครอ่ืน 
มาชมชืน่ จงึรูคา วามากหลาย 
ชวยประหยัด ชวยขจัด อันตราย 

ใหปลอดภัย ส่ิงแวดลอม ถนอมนาน 
เปนเอกลักษณ ของทองถิน่ หมิน่ไมได 
แมของใหม ของนอกมา หาเหมือนไม 

จงชวยกนั อนรัุกษ ตักเติมไว 
ลูกหลานไทย ตองใสใจ ไวเตือนตน 
เราคือไทย ดวยหัวใจ ดวยใบหนา 

ตองเสาะหา ขุมทรัพยไทย ใหถวนทั่ว 
ตองเผยแพร ใหคนไทย ไดต่ืนตัว 

เคารพขรัว ชาติจึงรอด ปลอดภัยเอง 
 

 ศรีเพ็ญ  ศุภพทิยากุล 
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26. การหย่ังเสยีงคณาจารยเพื่อสรรหาอธิการบดี: 
บทสรุปและวิเคราะห 

โสรัจจ หงศลดารมภ 
 

(จากสารสภาคณาจารยป 2542) 
 

 เมื่อปลายสัปดาหที่ผานมา    สภาคณาจารยไดเปนผูดําเนินการหยั่งเสียงคณาจารย
ของมหาวิทยาลัย เพื่อสรรหาบุคลากรที่จะมาเปนอธิการบดีสืบตอจาก ศาสตราจารย ดร.เทียนฉาย กี
ระนันทน ที่กําลังจะหมดวาระในอีกไมกี่เดือนขางหนา  การหยั่งเสียงนี้ จัดทําข้ึนเนื่องจากสภา
คณาจารยในฐานะหนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยมีหนาที่ตองเสนอช่ือบุคคลที่เห็นสมควรใหเปน
อธิการบดี เพื่อมอบใหแกคณะกรรมการสรรหาฯที่สภามหาวิทยาลัยแตงต้ังข้ึน  โดยมีศาสตราจารย 
นายแพทย จรัส สุวรรณเวลา  เปนประธาน  แตเนื่องจากสภาคณาจารยมีฐานะเปนองคกรที่ทํา
หนาที่เสมือนตัวแทนของคณาจารยในมหาวิทยาลัย  การเสนอช่ือของสภาคณาจารยจึงอยูในรูปการ
หยั่งเสียงคณาจารยทุกคณะและสถาบัน  โดยจัดใหมีการหยั่งเสียงสองรอบ  รอบแรกจัดข้ึนในวัน
พฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2542 ที่ผานมา  คณาจารยแตละทานเสนอช่ือบุคคลไดไมเกินทานละ
สามชื่อ  และสภาคณาจารยไดขอประวัติและผลงานของบุคคลที่มีผูเสนอช่ือสูงสุดหกทานแรก  เพื่อ
เสนอใหคณาจารยพิจารณาในการหย่ังเสียงในรอบสองตอไป ผลการหย่ังเสียงปรากฏวา ผูที่ไดรับการ
เสนอชื่อสูงสุดหกอันดับแรก เรียงตามลําดับตัวอักษรมีดังนี้ คือ  
 ศ. ดร.เทียนฉาย   กีระนันทน 
 รศ. ดร.ธัชชัย สุมิตร 
 รศ. ดร.ปราณี กุลละวณิชย 
 ศ. ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน 
 ศ. ดร.สุจิต บุญบงการ 
 ศ. ดร.สุชาดา กีระนันทน 
 
 อยางไรก็ตาม  หลังจากประกาศรายช่ือทั้งหกทานนี้แลว ศาสตราจารย ดร.สมหวัง พิธิยา
นุวัฒน และศาสตราจารย ดร.สุจิต  บุญบงการ ไดมีบันทึกขอถอนตัวมายังสภาคณาจารย  ดังนั้น
รายช่ือผูไดรับการหย่ังเสียงในรอบที่สอง  จึงเหลือเพียงส่ีทานเทานั้น 
 การหยั่งเสียงรอบสองไดจัดขึ้น  ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2542  ผลปรากฏ
วา  รองศาสตราจารย ดร.ธัชชัย  สุมิตร จากคณะวิศวกรรมศาสตร  ไดรับคะแนนเสียงจากคณาจารย
มากเปนอันดับหนึ่ง  ซึ่งนําผูที่ไดคะแนนเสียงอันดับสอง คือ ศาสตราจารย ดร.เทียนฉาย  กีระนันทน 
อยูกวา 10%  
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 ดังนั้น สภาคณาจารยจึงมีมติใหเสนอชื่อ  รองศาสตราจารย ดร.ธัชชัย สุมิตร  เขารับการ
พิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาของสภามหาวิทยาลัยเพียงทานเดียวตามเกณฑที่สภาคณาจารย
ไดกําหนดไวในการประชุมสภาฯ คร้ังที่ 16/2542 วันศุกรที่ 19 พฤศจิกายน 2542 วาหากผูที่ไดคะแนน
เสียงอันดับสอง และสามหางจากอันดับ 1 เกินกวา 10% จะเสนอรายช่ือผูที่ไดคะแนนเสียงมาเปน
อันดับ 1 แตผูเดียว 
 การหยั่งเสียงนี้เกิดข้ึนทามกลางกระแสขาวมากมาย  หลายดานเก่ียวกับอนาคต และ
ทิศทางของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวกับการเปล่ียนสถานะของ
มหาวิทยาลัย จากสวนราชการไปเปนองคกรมหาชนอิสระในกํากับของรัฐฯ หลายทานมองวาการหย่ัง
เสียงคร้ังนี้มีสวนเกี่ยวของกับการเปล่ียนสถานภาพของมหาวิทยาลัยที่กําลังดําเนินการอยู  แตตาม
ความเปนจริงแลวเหตุการณสองอยางนี้ไมมีอะไรเก่ียวของกัน 
 การสรรหาอธิการบดี เปนเหตุการณประจําที่ตองกระทําทุกคร้ังที่อธิการบดีส้ินสุดวาระการ
บริหารงาน (4 ป) หรือลาออก  ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2522  ที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน  สวนการเปล่ียนสถานภาพของมหาวิทยาลัย  แนนอนวายอมไมใช
เหตุการณประจํา  แตเกิดข้ึนเนื่องจากประเทศกําลังประสบกับการเปล่ียนแปลงอยางยิ่งใหญ 
 บางทานอาจวิเคราะหวา  การที่คณาจารยสวนใหญลงคะแนนให รองศาสตราจารย ดร.ธัช
ชัย สุมิตร นั้น เปนเพราะไมเห็นดวยกับนโยบายการเปล่ียนสถานะของมหาวิทยาลัย  แตการคิด
เชนนั้น อาจเปนการนําเร่ืองสองเร่ืองมาผูกกันอยางไมสูจะถูกตองนัก เพราะนโยบายการเปล่ียน
สถานภาพมหาวิทยาลัยไมใชเป นนโยบายของ ศาสตราจารย ดร.เทียนฉาย  กีระนันทน  
อธิการบดี คนปจจุบันแตผูเดียว  หากแตมคีวามโยงใยเกี่ยวเนื่องกันอีกหลายปจจัย  โดยเฉพาะจาก
ฝายรัฐ และอธิการบดีเองก็มีนโยบายที่ชัดเจนในการผลักดันใหรัฐบาลมีภาระผูกพันที่จะสนับสนุน
มหาวิทยาลัยอยางเต็มที่ เมื่อพนจากความเปนราชการแลว  
 อยางไรก็ดี การหยั่งเสียงคร้ังนี้มิใชการเลือกต้ัง  แตเปนกระบวนการหนึ่งที่สภา
คณาจารยในฐานะองคกรเพื่อประชาคมจุฬาฯใชเพื่อหาช่ือผูสมควรเปนอธิการบดี เสนอตอ
กรรมการสรรหาฯเทานั้น  กรรมการสรรหาฯยังคงตองรับรายชื่อผูสมควรเปนอธิการบดีจากทุกคณะ
และหนวยงานในมหาวิทยาลัยอีก  จนกระทั่งถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2542  จากนั้นจึงนํารายชื่อ
ทั ้งหมดมาพิจารณาคัดเลือกสงใหสภามหาวิทยาลัยดําเนินการตอไปใหไดอธิการบดีคนใหม  
ภายในไมกี่สัปดาหขางหนานี้ 
 เราคงตองรอดูผลการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯวาจะพิจารณาเสนอชื ่อ
บุคคลใดที่เหมาะสมที่สุดตอสภามหาวิทยาลัย  บุคคลที่จะนําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกาวไป
ขางหนาทามกลางการเปล่ียนแปลงอันรวดเร็วของโลกคงไมปฏิเสธวา  ปจจุบันนี้กระแสตาง ๆ ที่
หล่ังไหลเขามายังประเทศเราจากท่ีตาง ๆ ทั่วโลกนั้นมีกําลังแรงมาก  และถาเราไมปรับตัว 
มหาวิทยาลัยของเราก็ยากที่จะดํารงอยูอยางมีศักด์ิศรี และคงความเปนมหาวิทยาลัยอันดับนําไวได
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ตอไป  เราในฐานะคณาจารยควรคิดใหมากวาทิศทางใดคือ ทิศทางที่ดีที่สุดสําหรับ
มหาวิทยาลัยของเรา 
 

   
 

 
 

ฉลองวันสถาปนาสภาคณาจารย 2 ตุลาคม 2550 
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27. รูไวใชวา... 
อาจารยควรทําอยางไรเมื่อถูกสอบสวนทางวินัย 

 
(จากขาวสภาคณาจารย 10 กันยายน 2542) 
 
 เปนที่ทราบกันดีในขณะนี้วา อาจารยถูกรองเรียนมากข้ึน ถาปญหานี้เกิดข้ึนกับตัวทาน
เอง จะทําอยางไร ขอมูลตอไปนี้อาจจะเปนประโยชนแกทานบาง 
 
 มูลกรณีความผิดวินัยของขาราชการอาจปรากฏตอผูบังคับบัญชาได 4 กรณีดวยกันคือ 
โดยการกลาวโทษจากบุคคลซึ่งมิไดเปนผูเสียหายโดยตรง  โดยการกลาวหาจากผูที่ไดรับความ
เสียหายจากการกระทําผิดวินัยของขาราชการน้ัน โดยการพบเห็นเองของผูบังคับบัญชา หรือจาก
การชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือสํานักตรวจเงินแผนดิน 
 
 ผูบังคับบัญชาควรทําอยางไร...  เมื่อปรากฏการกลาวหาวากระทําผิดวินัยดังกลาวข้ึน 
เปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาที่จะพิจารณาในเบื้องตนวาเปนกรณีมีมูลอันควรกลาวหาวากระทํา
ผิดหรือไม  ทั้งนี้ไมมีหลักเกณฑที่แนนอนข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาเอง ซึ่งหาก
ผูบังคับบัญชามีความเห็นวาขอกลาวหามีมูลแลว จะตองมีการดําเนินการทางวินัยตอขาราชการผู
นั้นในทันที แตหากผูบังคับบัญชาเห็นวาไมมีมูลอันควรกลาวหา  เร่ืองก็จะยุติไปไมมีการดําเนินการ
ใด ๆ ตอไปอีก 
 
 ในการดําเนินการทางวินัย  ถาหากเปนกรณีที่กลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง  
กฎหมายกําหนดใหผูบังคับบัญชาผูถูกกลาวหา มีอํานาจดําเนินการสอบสวนความจริง โดยวิธีการที่
เห็นสมควร และมีอํานาจส่ังลงโทษแกผูกระทําความผิดไดตามสมควรแกกรณี (โทษทางวินัยสําหรับ
ความผิดวินัยอยางไมรายแรงมี 3 สถานะ คือ ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือน) แตถาหาก
เปนการกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจะตองมีการแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการ
สอบสวนโดยมีผูซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุขาราชการผูนั้นเปนผูสั่งแตงตั้ง  มีการแจงขอกลาวหาและ
สรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ  ใหสิทธิผูถูกกลาวหาที่จะชี้แจงและนําพยานหลักฐานมา
สืบแกขอกลาวหา และเมื่อคณะกรรมการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เสร็จแลว จะทําการ
ประชุมลงมติ แลวทํารายงานการสอบสวนเสนอตอผูส่ังแตงต้ังตอไป 
 ผูถูกกลาวหาควรทําอยางไร... ตามกฎหมาย ก.พ.ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2540) ออกตามความ
ใน พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวยการสอบสวน ขอ 21 กําหนดวาในการ
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สอบปากคําผูถูกกลาวหา  หามมิใหบุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตใหอยูในที่สอบสวน
เพื่อประโยชนแหงการสอบสวน  แตทานที่ถูกสอบวินัยก็สามารถใชสิทธิตามมาตรา 23 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 นําทนายหรือที่ปรึกษาของตน
เขามาในการพิจารณาสอบสวนได 
 
 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา ผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิด... 
 

   
 

 
 

วันสถาปนาสภาคณาจารย 1 ตุลาคม 2551 
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28. ศักด์ิศรีและความมั่นคงของจุฬาฯ 
ศ. ดร.ชัยอนันต  สมุทรวณิช 

 
(จากสารสภาคณาจารยป 2543-2544) 
 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีฐานะเหมือนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย คือ เปน
สถาบันการศึกษาที่ไดรับจัดต้ังโดยพระมหากษัตริย  โดยพฤตินัยยอมถือไดวา สถาบันการศึกษาทั้ง
สองแหงเปนของพระมหากษัตริย  คุณสมบัตินี้จึงยอมแตกตางไปจากมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่ไดรับการจัดต้ังในภายหลัง  ชาวจุฬาฯ จึงมีภาระหนาที่อันสําคัญยิ่ง คือ  
การดํารงไวซึ่งศักด์ิศรีและความมั่นคงแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 อยางไรก็ดี  สถานการณของโลกไดเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วในทุก ๆ ดาน ที่สําคัญ
คือ การเปล่ียนแปลงของกระแสโลก นั่นคือ สถานการณที่เปนโลกาภิวัตน ซึ่งทุกประเทศจําเปนตอง
ติดตอ กันอยางใกลชิดในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และที่เกี่ยวของ
กับเราโดยตรงคือ  การเปลี่ยนแปลงในดานการศึกษา  ซึ่งในยุคนี้ถือเปนการเปล่ียนแปลงที่จะมี
ผลกระทบตอประเทศชาติและชาวจุฬาฯโดยตรงทีเดียว  พวกเราจึงจําเปนตองปรับตัวใหสอดรับกับ
กระแสโลกาภิวัตนดังกลาว  การจะดํารงชีวิตในจุฬาฯ ใหเหมือนเดิมอยางที่เคยชินกันมา  นาจะเปนไป
ไมไดอีกตอไป  ปญหาคือ เราจะทําอยางไรจึงจะสามารถทําใหจุฬาพัฒนาตัวเองไปขางหนา  อยางมี
ศักด์ิศรีและความมั่นคงแหงตนในกระแสแหงการเปล่ียนแปลงดังกลาว 
 ในยุคแหงโลกาภิวัตน  ประชาชาติมองวาการศึกษาเปนเครื่องมือทางเศรษฐกิจ  
เศรษฐกิจเปนอยางไร เศรษฐกิจในยุคนี้เรียกกันวา เศรษฐกิจใหม (New economy) เราจะได
ยินแตคําวา  ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  คุมทุน  กลไกตลาด  ความชํานาญ  คุณภาพ  
มูลคาเพิ่ม  มากกวาคําวา insight  wisdom หรือปญญา  ซ่ึงเปนปรัชญาการศึกษาแบบเดิมที่
มุงสรางคุณภาพทางปญญาของคนและใหสามารถอยูรวมกับคนอ่ืนไดในสังคม  ซ่ึงไมใชสิ่ง
ลาสมัยแตดูเหมือนจะหมดความสําคัญลงไปมาก  ในเมื่อการศึกษาไดกลายเปนเคร่ืองมือ
ทางเศรษฐกิจ  ศาสตรตาง ๆ ในทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อการจรรโลงทางปญญาและ
คุณธรรมจะดํารงคงอยูไดอยางไร  ทําอยางไรจึงจะดึงจุดเดนของแนวคิดทั้งสองมาใชใหได
อยางกลมกลืน 
 ทางท่ีควรทํา คือ การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเหมือน “ทฤษฎีน้ํากรอย (Brackish 
water theory)”  น้ํากรอยคือ  น้ําที่มีน้ําเค็มเจือปน  ใหลองนึกถึงปาชายเลน  ซึ่งเปนพื้นน้ําค่ันระหวาง
ทะเลและน้ําจืดภายในแผนดิน  คนที่จบจากมหาวิทยาลัยนาจะเปนดังตนโกงกาง ซึ่งสามารถงอกงาม
ไดระหวางกระแสน้ําเค็มและน้ําจืด  น้ําทะเลอันกวางใหญก็เหมือนเขตเศรษฐกิจใหม  มุงเนนดาน
คุณภาพและการคุมทุน  แหลงน้ําจืดภายในก็เหมือนศาสตรแหงศิลปวัฒนธรรมซึ่งมนุษยชาติมี
ภาระตองรักษาไว  มหาวิทยาลัยตองสามารถสรางผลผลิตในทํานองน้ํากรอย ไปทางไหนก็ได  
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มหาวิทยาลัยทําหนาที่เปนตัวดูดซับการเปล่ียนแปลงของสังคม  สรางความสงบสุขใหแกชุมชน  แต
ในเวลาเดียวกันก็พรอมที่จะปรับตัวใหเขากับกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก  เชน เราอาจคิด
คาธรรมเนียมสูงสําหรับผูเรียนที่มุงสูกระแสโลก  แลวเอาสวนตางมาทํานุบํารุงศาสตรดาน
ศิลปวัฒนธรรม เปนตน  คาธรรมเนียมการเรียนไมจําเปนตองเทากัน 
 วาที่จริงบทบาทของมหาวิทยาลัย  ซึ่งแปลตามตัววา  เปนที่สถิตยแหงความรู
นั้น ดูจะเปล่ียนไปมากแลว  เราจะเห็นวาแหลงความรูไมไดอยูที่มหาวิทยาลัยแหงเดียวเหมือนเดิม 
แตอยูทั่วไปในสังคมนอกมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูในเครือขายอินเตอรเน็ต  ซึ่งคนทั่ว
โลกสามารถเขาถึงได  โดยไมจําเปนตองอาศัยความรูจากมหาวิทยาลัยอีกตอไป  เว็บมาสเตอรในยุค
ขอมูลขาวสารมีบทบาทไมแตกตางไปจากครูอาจารยในมหาวิทยาลัย  เพราะสามารถปอนขอมูล
ความรูตาง ๆ ใหแกชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  องคความรูตาง ๆ นานาจึงไมไดมาจาก
มหาวิทยาลัยแหลงเดียวอีกตอไป  แตมาจากหลากหลายทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  ดังนั้นถา
มหาวิทยาลัยไมปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหทันตอกระแสโลก  มหาวิทยาลัยก็ยอมจะหมดคุณคาใน
สายตาประชาชน การปรับตัวอยางทันตอเหตุการณที่เปล่ียนไป  จะเปนส่ิงที่ทําใหเราดํารงไดอยางมี
คุณคาในสายตาประชาชน  และกระแสโลก  การปรับตัวที่ชาเกินไป  ยึดติดกับรูปแบบเดิม จะเปน
ผลรายตอระบบการดํารงอยูของมหาวิทยาลัย  การพูดถึงการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยวา 
จุฬาฯควรออกนอกระบบหรือไม  จึงไมใชประเด็นที่ควรพูดอีกตอไป  แตควรพิจารณาวา การดํารงอยู
อยางเปนอิสระ (Autonomy) จะทําไดอยางไรมากกวา 
 ชีวิตของคนในยุคเศรษฐกิจใหมเปนชีวิตหลากหลาย  มีหลายหนาที่ในคน ๆ 
เดียว ที่เรียกวา Portfolio life คนเปนอาจารยมหาวิทยาลัยไมจําเปนตองทํางานเต็มเวลาเหมือนเดิม  
เพราะฉะนั้นการปรับตัวของมหาวิทยาลัยตองมีอิสระและสามารถเคล่ือนไหวไดตามสถานการณ 
ไมผูกยึดอยูกับกรอบที่กําหนดไวตายตัว  สําหรับบุคลากรทุกคน  ควรใหทุกคนมีสิทธิในการเลือกที่จะ
ดํารงชีวิตอยางที่ตนเองตองการ  ความเปนอิสระของมหาวิทยาลัย และบุคลากรในมหาวิทยาลัยจึง
ควรสอดประสานกันอยางกลมกลืน  ยอมรับสภาพความเปนจริงที่เปนไป  ปรับตัวใหทันตอ
สถานการณ  นั่นคือส่ิงที่ชาวจุฬาฯควรทํา 
 จุฬาลงกรณเปนมหาวิทยาลัยของพระมหากษัตริย  พระองคทานไดบริจาค
ที่ดินใหจํานวนมากมาย  สามารถหาประโยชนได ถาผูบริหารฉลาดในการจัดการ  ปญหาเร่ือง
การเงินจะมีไมมากเทามหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ซึ่งไมมีส่ิงที่เรามี  เพื่อกําหนดรูปแบบของมหาวิทยาลัยใน
อนาคต ควรสํารวจสินทรัพย (Property) ของจุฬาฯวามีเทาไร  รายไดตอปเปนเทาไร  มีที่ดิน
ผลประโยชนที่ไหนบาง เงินบริจาคปละเทาไร กองทุน Endowment Funds มีไหม  เอาดอกผลมา
ใชไดเทาไร  เชน พื้นที่การคาสยามสแควร  ไดทราบวามีรายไดเพียงปละ 300 ลานเทานั้น  ผูบริหาร
ควรสํารวจธุรกิจกอนตอสัญญา  เพิ่มคาตอบแทนใหสูงข้ึนตามประเภทธุรกิจ เชน  โรงเรียนกวดวิชา
ตาง ๆ เพิ่มคาเชาไดไหม  ถาไมมีเงิน จุฬาฯยินดีเปนหุนสวน เอาคาเชาสวนเพิ่มตีเปนหุนสวนอยางนี้ 
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ผูบริหารมหาวิทยาลัยตองเปนผูมองไกลในทางธุรกิจ  ไมใชคอยแตเก็บคาเชาซ่ึงเปนคาเชาคากิน
เปลาที่ตํ่ากวาอัตราตลาด 
 ปญหาของจุฬาฯ  คือ  มีความใหญเกินไปจนไมเกิดประสิทธิภาพ  ความใหญทําให
เกิดการปรับตัวไดยาก  เราจะแกปญหานี้ไดอยางไร  การพิจารณา Scenario  ของมหาวิทยาลัยตาม
กรอบของพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่เสนอตอรัฐบาล นาจะจํากัดขอบเขตการพิจารณา
คอนขางมาก  ส่ิงที่ควรทําคือ ชาวจุฬาฯ รวมมือรวมใจกันพิจารณาส่ิงที่เราตองการใหเกิดและส่ิงที่
เราคิดวาจะสอดรับกับกระแสโลก  โดยไมติดยึดอยูกับกรอบกฎหมาย Scenario ของมหาวิทยาลัย
ในอนาคตควรมีกอนการรางกฎหมาย  กฎหมายเปนเพียงบทสรุปส่ิงที่ชุมชนตองการ  ทั้งนี้โดย
คํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติและของชาวจุฬาฯโดยรวม 
 ปญหาของจุฬาฯ  ดังที่ทราบกันดีคือ  ความใหญโตเกินกวาที่จะสรางความมี
ประสิทธิภาพข้ึนได  เขาดูประสิทธิภาพกันที่ตัวผลิตผล (Outputs) ไมใชตัวปจจัยการผลิต (Inputs) 
ในระบบการใหคาตอบแทนในกรอบปจจุบันเราใหเงินเดือน  คิดชั่วโมงทํางานตอเดือน ตอสัปดาห 
อยางนี้เปนการใหคาตอบแทนตามปจจัยการผลิต  ควรเปล่ียนมาดูที่ผลิตผลแทน  คาตอบแทนหรือ
คาธรรมเนียมเปล่ียนไปตามคุณภาพของงานที่ทําเสร็จ  นัยนี้ก็หมายความวา  จุฬาลงกรณในระบบ
ใหมไมจําเปนตองมีตารางเงินเดือนระบบเดียว  ที่วชิราวุธ  เรามีคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนสําหรับ
บุคลากรแตละคนแตกตางกัน  ข้ึนอยูกับวาเขาไดอุทิศตัวใหแกองคการมากนอยเพียงใด  แตที่จุฬาฯ 
มีบุคลากรมากกวาที่วชิราวุธหลายเทา  อาจใชวิธีจัดทําตารางเงินคาตอบแทนหรือคาธรรมเนียมตาม
กลุมคน  ตัวอยางเชน  เราอาจกําหนดใหมีตารางเงินเดือนสําหรับบุคลากร 5 กลุมดวยกัน เปน Plan 
A, B, C, D, E  เมื่อชีวิตคนปจจุบันเปน Portfolio life หลายคนอาจตองการมาทําหนาที่สอนหนังสือ
อยางเดียว  อาจารยคนนี้อาจตองการมาสอนเฉพาะวิชานี้ใชเวลาเพียงวันสองวัน  เวลาที่เหลือเขา
ตองการไปประกอบธุรกิจสวนตัวไปเปนที่ปรึกษาบริษัทไปเปนที่ปรึกษานักการเมืองอยางนี้ยอมมาตก
ลงกันได  ไมนาจะเปนปญหาอะไร เอาไปเลย 20,000 บาทตอเดือน  อยาผิดสัญญานะถาผิดสัญญา
เปนอันยกเลิก  อยางนี้ปญหาเร่ืองอาจารยไปหากินหรือหาลําไพสวนตัวก็ยอมจะหมดไป  ได
ประโยชนดวยกันทั้งมหาวิทยาลัยและตัวอาจารย  อาจารยขาดแคลนอาจจางอาจารยเกษียณอายุมา
ทํางาน  มาสอนหรือคุมงานวิจัย หรือเปนที่ปรึกษานิสิต บางคนเปนสาขาวิชาขาดแคลน  จางคน
ตางชาติมาฝกอบรมพวกเจาหนาที่หรืออาจารย เสร็จงานแลวก็เลิกสัญญา  อยางนี้ทําไดถือเปนการ
ถายทอดเทคโนโลยีใหเรา  ฝร่ังไดเงิน  เราไดความรู  เพราะฉะนั้นในระบบบริหารใหม  การบริหาร
การเงินตองมีความยืดหยุน ปญหาคือ  ผูบริหารตองโปรงใสมีระบบตรวจสอบผูบริหาร  แตเพื่อที่จะ
ดํารงไวซึ่งความมีประสิทธิภาพ 
 การจะตัดสิน Scenario  ของมหาวิทยาลัยวารูปแบบไหนจะดํารงอยูได  เราตองสืบ
หาขอมูลสนับสนุนกอน  ปจจัยสําคัญคือ  เร่ืองงบประมาณที่จะนํามาใชจาย  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยไดลงทุนไปแลวมากมาย  พื้นที่การศึกษาปจจุบันเต็มไปดวยอาคารแนนไปหมด  ชีวิต
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ในมหาวิทยาลัยเร่ิมอึดอัด  พื้นที่สีเขียว สนามกีฬาจําเปนตองมีมาก ปจจุบันพื้นที่วางกลายเปนที่
จอดรถ  ไมใชที่ทํากิจกรรมของนิสิตรวมกันอีกตอไป  ตรงนี้ตองแกไข ความเปนอิสระไมใชคิดแตเร่ือง
เงินใหมีมาก ๆ แตคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนตางหากที่เราควรใหความสนใจ 
 การทําใหมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ  ตองทําใหมหาวิทยาลัยมีขนาดเล็กลง เรา
อาจแบงมหาวิทยาลัยออกเปนกลุม ๆ อาจมี 3-4 กลุม กลายเปนมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก  ตางฝายตาง
เปนอิสระ มีอธิการบดี 3-4 คนจะเปนอะไรไป ถาทําใหเกิดการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ สภา
มหาวิทยาลัยในรูปแบบปจจุบันประกอบดวย กรรมการจากทุกสาขาวิชาทุกสถาบัน การพิจารณา
เร่ืองตาง ๆ ไมคลองตัว  เชนเร่ืองของวิทยาศาสตร  นํามาพิจารณาในท่ีประชุมรวม  กรรมการจากกลุม
สังคมศาสตรก็ไมรู เรื่องในรายละเอียด  แตก็มีความจําเปนตองใหความเห็น การผานงานใน
บางครั้งจึงกลายเปนเร่ืองยุงยาก  และทําใหข้ันตอนการทํางานไมคลองตัว  ถาแยกสวนตามตัวอยาง 
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพิจารณาเร่ืองในสาขา  การอนุมัติก็คลองตัว ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยสวนกลางจึงไมจําเปนตองอนุมัติทุกเรื่อง  อาจเพียงแครับทราบ อธิการบดีจะไมมี
เวลามากข้ึน 
 การพัฒนามหาวิทยาลัยไมใชใหอธิการบดีมาทําหนาที ่ดูแลงานธุรการ เชน 
อธิการบดีทําหนาที่ติดตอตางประเทศ  มูลนิธิไหนมีทุนตองการรวมงานวิจัยกับจุฬาฯ รีบไปติดตอ
กอน  การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ควรดําเนินการรวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ไหน  ๆเราก็ตอง
เปดภาคการศึกษาแลว  ก็รวมมือกันในสถานภาพที่เทาเทียมกัน  ไมควรยอมใหคนตางชาติมาเอา
เปรียบเรา  เชน  ที่โรงเรียนวชิราวุธกําลังมีการจัดหลักสูตรศิลปะรวมกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ เรา
เปดสอนใหสองปแรก สองปตอไปผูเรียนไปตอตางประเทศ  ถามวาจะรวมมือกับจุฬาไดไหม (ยอมได
แนนอน) อยาลืมวาวชิราวุธวิทยาลัยและจุฬาฯ มีพอคนเดียวกัน  ถาจุฬาฯเห็นดวย  มีสัญญารับผูเรียน
ไปตอยอด  จบปริญญาตรีของจุฬาฯก็ได  อยางนี้ก็ทําใหภาระงานของมหาวิทยาลัยนอยลงได  ความ
รวมมือกับสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาในตางประเทศ ไมวาจะเปนในดานการสอน 
การวิจัย สมควรทําอยางยิ่ง  ขายงานของมหาวิทยาลัยก็กวางขวางข้ึน  ดํารงความเปนมหาวิทยาลัย
นานาชาติอยางแทจริง  มี Strategic plan กําหนดกรอบนโยบายการแขงขัน  การเปดวิทยาเขต 
(campus) ในตางจังหวัดก็เปนอีกทางเลือกที่มหาวิทยาลัยควรทํา  ยิ่งปจจุบันเกิดปญหาเศรษฐกิจ
ของประเทศ  ที่ดินมีราคาไมแพง  มหาวิทยาลัยควรวางแผนซ้ือที่ดินราคาถูก  เพื่อรับกับการขยายงาน
ของมหาวิทยาลัยในอนาคตตอไป 
 การบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาคมจุฬาฯ  จึงนาจะเปน
เปาหมายสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จทางวิชาการ  การสรางบัณฑิตและการสรางสรรคสังคม
อยางแท จร ิง  อันจะนํามาซึ ่งความภาคภูม ิใจและผดุงไว ซึ ่งศ ักดิ ์ศร ีและความมั ่นคงของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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29. บัณฑิตในอุดมคติและพึงประสงคของสังคมปจจุบัน 
พล.อ.ต.นพ.บุญเลิศ จุลเกียรติ 

 
(จากรายงานสัมมนากิจการนิสิต สภาคณาจารย ป 2543-2544) 

 
ประวัติโดยยอ :  
 จบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ไดศึกษาตอทางดาน 
Emergency Medicine  ณ ประเทศสหรัฐอมริกา  เคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลภูมิพลฯ 
 “  ลุงรูสึกดีใจมากที่ถูกชวนใหมาพบกับหลาน  ซึ่งถือเปนระดับ  top ของจุฬาฯ ไมใชแคทาง
วิชาการแตยังมีสํานึกที่ดีดวย  เห็นจากเอกสารวาส่ิงที่อาจารยตองคือใหศิษยมีปญญา (wisdom) ตรงน้ี
สําคัญมาก  ขณะนี้สังคมมนุษยอยูในลักษณะสังคมแหงขอมูลขาวสาร (Informational Society) แตขอมูล
ทั้งหลายที่เราไดรับมันมาจากหลายแนว  มีทั้งความโลภ ความหลอกลวง มีประเทศหนึ่งที่พยายามผลักดัน
ตัวเองใหเปนสังคมแหงความรู (knowledge Society) แลวสังคมแหงนี้ก็ทําใหประเทศนั้นเปนมหาอํานาจ
ในดานตาง ๆ (อาทิ ความรู เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ) ประเทศนั้นคือ สหรัฐอเมริกานั่นเอง แตจริงแลวประเทศ
ผูนําแบบนี้ก็มีความไมดี ความเนาของสังคมอยูขางในเหมือนกัน อยางที่หนัง American Beauty  แสดงให
เห็นถึงความแตกแยก ไมปรองดองของสังคมอเมริกัน ซึ่งเราก็อยากจะพัฒนาตัวเองสูประเทศแหงความรู 
 จากขอเขียนหนึ่ง  ซึ่งเด็กคนหนึ่งในสหรัฐอเมริกาเขียนถึงสังคมของอเมริกาไววาคูความขัดแยง
แหงยุคสมัยก็คือ การที่เรามีตึกสูงข้ึนแตความอดทนอดกลั้นกลับตํ่าลง เรามีถนนกวางข้ึนแตมุมมอง
กลับแคบลง เราใชจายเงินทองมากข้ึนแตมีเหลือเจือจานเพื่อนมนุษยนอยลง  เราซ้ือหาส่ิงของไวมากมาย
กายกองแตหาความสุขจากมันไมได เรามีบานหลังใหญข้ึนแตครอบครัวเรากลับเล็กลง เรามีความสะดวก 
สบายมากขึ้นแตกลับมีเวลานอย  เรามีการศึกษาสูงแตจิตสํานึกกลับตกตํ่าลง  เรามีความรูเพิ่มพูน
แตมีการตัดสินใจที่ไรเหตุผล  เรามีผูเช่ียวชาญเต็มบานแตปญหากลับไมลด มีการแพทยเจริญกาวหนา
แตปญหาสุขภาพไมลดลง  เราแขงขันกันสะสมวัตถุแตคุณคาความเปนมนุษยลดลง  เราพูดกันมาก
แตฟงกันนอย   เรารูจักรักษาชีวิตแตไมรูจักรักษาคุณคาของมัน  เราเดินทางไปกลับดวงจันทรสําเร็จแตกลับ
มีปญหาแคเดินขามถนนไปทักทายเพื่อนบานคนใหม  เราพิชิตจักรวาลนอกโลกไดแตเขาไมถงึกบัจกัรวาล
ในตัวเราเอง  เราสามารถชําระมลพิษในอากาศแตกลับลมเหลวในการสลายริษยาบานเราวิจิตรพิสดาร
มากข้ึนแตครอบครัวที่อยูในบานกลับแตกสลายลงทุกที  และน่ีก็คือชวงที่เทคโนโลยีสามารสงนิ้วไปใน
พริบตา  ตอจากนี้ถึงเวลาของคุณแลวที่จะกระดิกนิ้วสงตอไปใหมนุษยชาติคนตอไป หรือจะลบใหมัน
หายไปในบัดดล 
 
 ถาจะมุงมั่นที่จะกาวประเทศไปสู Knowledge Society เราตองการปญญา (ไทยเปน 1 ใน
ประเทศที่เหมาะสมสู  wisdom Society)  ส่ิงที่อยากจะมองเห็นบัณฑิตไทยนั้นไมใชแคปริญญาบัตร
ที่ไดรับมา  แตอยากใหบัณฑิตไทยจบออกจากสถาบันไปดวยสามัญสํานึก เพราะทุกวันนี้ตองเปน
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ปริญญาโทบางคนยังขาดสามัญสํานึก  ถาเราขาดสามัญสํานึกก็จะไมมีทางดําเนินชีวิตดวยอุดมการณ 
ซึ่งจะทําใหเราขาดจุดยืน  แลวเราจะไปไมถึงส่ิงที่เราตองการ  เพราะฉะนั้นวาจะถามวาอะไรเปนพื้นฐาน
ของสามัญสํานึกและอุดมการณ คําตอบก็คือ  “ปญญา”  นั่นเอง 
 อาจารยจะมีแกวสารพัดนึกให (พื้นฐานของแกวสารพัดนึกคือปญญา) ของส่ิงนี้เปล่ียนรายให
เปนดี  เปล่ียนข้ีใหเปนปุย  เปล่ียนขลุยใหเปนเพลงได  ทําใหเกิดสุขที่ยิ่งใหญ 
 ความข้ีสงสัยจะชวยใหหาคําตอบ  จะชวยใหหาคําตอบเองวาเราเกิดมาทําไม  เพราะฉะนั้น
เราตองรูจักตนเองและก็เขาใจวาเราถูกบงการใหทําอะไรใหโลกใบนี้ เราจะมีจุดยืนที่มั่นคง 
 ขณะนี้ปญหาของมนุษยมีอีกมากมาย  เราก็รูวาอะไรดีหรือไมดี  แตปญหาคือ ดีจะไมทํา แตที่
ทําจะไมดี  ซึ่งเปนการไมรูจริง  เพราะถารูจริงจะทําแตส่ิงที่ดี  ส่ิงไมดีจะไมทํา  เพราะฉะนั้นตองรูความจริง
วาอะไรดี ไมดี 
 คําถาม  มนุษยคืออะไร 
 มนุษยคือใคร  มันข้ึนอยูกับเรานับถือศาสนาอะไร  คริสต  มุสลิม  มนุษยจะหมายถึงส่ิงที่พระ
ผูเปนเจาทรงสราง  ที่ลุงเขาใจในศาสนาอิสลาม ก็เพราะไดมีโอกาสคุยกับ  taxi ซึ่งเปนมุสลิม ทําใหรูหลัก
เขาใจบางเร่ือง ถาเราเปนมุสลิม เราคือส่ิงพระผูเปนเจาทรงสราง เพื่อจะไดเปนพยานวามีพระผูสราง     
ศาสนาพุทธไมมีพระผูสราง  แตเราเกิดตามเหตุปจจัย  เราเปนผลิตผลของการไหลเวียนของเหตุปจจัย 
 ระบบ  equilibrium  ในระดับมหภาค  จะมีกราฟเปนรูระฆังคว่ํา 
 ตัวอยาง  ถาเทียบกับการสอบ คนสวนใหญจะปานกลาง  สวนนอยจะเกง  และสวนนอยจะโง 
 พอลุงเขาใจจึงหายสงสัยในพระผูเปนเจา  วาทําไมตองสรางเด็กปญญาออน  ก็เพราะ
ตองการสรางอัลเบิรต  ไอนสไตน เพื่อใหอยูในสมดุลของโลก มีฮิตเลอรจึงมีแมชีเทเรซา มีคนพิการก็มี
นักยิมนาสติกที่เกง 
 พระเจาผูสรางสรรพส่ิงทัง้หลาย โดยอาศัยกฎพระธรรมชาติเจา 
 เพราะฉะนั้น  ถามีสูตรทําขนมที่ดีที่สุดในโลก  แลวไปใหคนทําขนมที่ดีที่สุดในโลกถามวา 
ขนม 1,000  ชิ้นจะเหมือนกันมั้ย?  จะไดวา ขนม 900 ชิ้นขายได 50 ชิ้น perfect อีก 50 ชิ้น อาจจะเกรียม 
รูปรางผิดปกติ นี่คือส่ิงที่เกิดในระบบธรรมชาติที่รักษาสมดุลของตัวมัน 
 เราเปนบัณฑิตเมื่อจบออกไปแลว ไมไดออกไปอยูคนเดียว ในทุกระดับเราจะเจอคนมากมาย
ทุกคนจะคิดและมีมุมมองในลักษณะตาง ๆ กัน ไมไดคิดหรือเห็นเหมือนกับเรา แตละคนก็มีบุคลิกตางกัน 
เทียบกับคนในหองจะมี 5% ที่มีอารมณขัน มีน้ําใจ 90% norm personality  อีก 5% คนคิดมากข้ีระแวง 
 
 
เจาคิดเจาแคน (personality  disorder)  มันคือ combination of nature  เปนการผสมผสานของธรรมชาติ  
เราควรพบตัวเอง ควรยอมรับ รับรูวาตัวเองอยูในจุดไหน 
 (นักเรียนถาม)  ขณะนี้โลกของเราจัดพวกดีคัดมาอยูกับพวกดี แลวพวกดีก็จะมองพวกเดียวกัน
ไมยอมมองหรือทําเพื่อกลุมอ่ืน มันจะสมดุลไดหรือ? 
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 -  ขณะนี้โลกเรากําลังไมสมดุล นักโทษในคุก เด็กผิดปกติ พิการ เราควรแยกพวกเคาเลยหรือ
ทํายังไงเราควรจะทําใหสังคมรวมกันอยางสมดุล  แลวก็สามารถยกระดับของแตละบุคคลข้ึนมาใหไดนี่
คือส่ิงที่เราตองคิด 
 จากกลุมที่มาสัมมนา จัดเปนพวกที่ถูกคัดเลือกมาแลว (highly  selected  group) แตก็
อาจจะยังมีพวก 5% ที่ดอยเรารวมอยูดวย แตไมตองมองคนอ่ืน แคมองตัวเองใหออก แลวยอมรับ รูตัวเอง
ก็จะจัดเปนคนที่โชคดีมาก (คนสวนใหญไมยอมรับวาตัวเองผิดปกติ) ถาเปนคนที่ข้ีโลภ ข้ีระแวงก็สามารถ
เปล่ียนแปลงตัวเองได (เปลี่ยนรายเปนดี ข้ีเปนปุย ขลุยเปนเพลง) 
 ระบบแรก  food  chain  จะดําเนินตอไปเร่ือย ๆ จนกระทั่งจัดสมดุลเปนระบบที่สองเมื่อทุกอยาง
ดําเนินไปทั้ง 2 ระบบไปเร่ือง ๆ จะมีระบบที่ 3 ก็คือ surprise เปนการเปล่ียนแปลงอยางฉับไวที่เกิดข้ึน
เปนพัก ๆ  เชน  มนุษยใชข้ีใตจุดไฟใหแสงสวางมาเร่ือง ๆ อยูดี ๆ ก็พบพลังงานในรูปกระแสไฟฟา 
(electricity) โรคระบาดที่เชื่อกันวาเกิดขึ้นเหนือสิ่งธรรมชาติ จากภูติปศาจ แตก็พบกลองจุลทรรศน
ซึ่งทําใหส่ิงมีชีวิตเล็ก  พบวัคซีน หรือการเกิดโรค  AIDS ที่ลดจํานวนประชากรอยางรวดเร็ว  เพราะฉะนั้น
เราจะเห็นวา ระบบ surprise มีทั้งผลเสียและผลดี 
 ระบบ  surprise  นี้ถาเกิดขันกับส่ิงมีชีวิต  เราจะเรียกวา mutation  
 ลุงไมไดสามารถจะเปล่ียนสังคมไดขณะนี้ แตก็ไมหดหูหรือส้ินหวังที่จะทํา เพราะเช่ือใน 
surprise  system  ถาเอาความคิดนี้มาสอนนิติหลาย ๆ คน  แลวแตละคนก็ถายทอดตอไปอีก  ก็จะเกิด
ประโยชนได 
 ตนกลวย มดตัวหนึ่ง จิ้งจกตัวหนึ่ง  ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดมีศักยภาพในตัวภายในระบบที่โลกน้ี
สรางข้ึนมา 
 จะเห็นวา  ส่ิงมีชีวิตที่ถูกสรางข้ึนมาถูกโปรแกรมหนาที่ในระบบเอาไวแลว แตมีหนาที่หนึ่งที่ถูก
ส่ิงมีชีวิตมีกําหนดไววาจะตองทําคือ การสืบพันธุเพื่อดํารงเผาพันธุ เชน คนเราถูกโปรแกรมมาแค เมื่อ  
ไข + sperm  เจริญในภาวะที่เหมาะสม กิน  นอน  แตกเนื้อหนุมสาว สืบพันธุ แลวก็หมดประโยชน ตาย 
  มนุษยถูกธรรมชาติผลักดันดวยแรง 2 แรงแรงตลอดเวลาคือ  ตอสูด้ินรนเพื่อการอยูรอด 
และเพื่อการดํารงเผาพันธุ 
  เรายอมใหธรรมชาติบังคับเราเพื่อการอยูรอด  เราจึงเกิดปญหาตาง ๆ  เชน แกงแยงชิงดี
ใหรายปายสี  อิจฉาริษยา  ที่เกิดอารมณพวกนี้เพราะวาเราขาดปญญา เราทุกคนยอมรับวามีทั้งปมเดน – 
ปมดอย  เมื่อตองการปดบังปมดอยของตนเอง  จึงเกิดกลไกลของมนุษยข้ึนมา เชน การใหรายปายสี 
ตองการไดรับการยอมรับจึงตองแกงแยงชิงดีกัน 
 
 ธรรมชาติจะทําใหเราอยูรอด แลวก็เอา sex ใหเรา เพื่อมาผสมพันธุ  ธรรมชาติจะตองการเอา
ทุกอยางที่เปนการผลักดันไปสูการเจริญเผาพันธุที่ดีและสะดวกนํามาลอทําใหเกิดความดึงดูดทางเพศ 
 -   ผูชายชอบผูหญิงสะโพกผาย (คลอดลูกงาย) ชอบคนมีหนาอก (นมสําหรับลูก) ส่ิงเหลานี้
นําใหผูชายหลงในกามารมณ 
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 -   ในพืช รากดูดน้ําอาหาร ลําตนลําเลียง ดอกลอใหแมลงสืบพันธ  จึงเอาความหวาน หอม
สุนทรียเอาไวในพืช ทําใหมนุษยนําไปแสดงอารมณตอกัน  เชน  วัน  Valentine’s   
 Sigmund  Freud  พบหลังพระพุทธเจาวา Drive ทุกชนิดที่มนุษยกระทําอยูมีตัวผลักดัน คือ 
sex  drive  ถาเรารักใคร  รักดวยปญญา  ไมหลง  ปญหาหลาย ๆ อยางจะไมเกิด เปนรักที่สุนทรียกาว
ไปสู wisdom society  
 ธรรมชาติมีอํานาจเหนือกวาเรา  ทําใหเราตองดําเนินพันธุที่มีอยูมากมายตอไป  ธรรมชาติไมได
จิกบังคับเราเฉย ๆ  แตยังแจกเราอีก  เอาสัญชาติญาณการกินมาใหเรา  แลวแจกความอรอยมาใหเอาการ
นอนแลวแถมความสดช่ืนมาให  เอาการปองกันตัวแตก็มาในรูการกีฬาตาง ๆ เปนตน เรายอมใหเคา
กระชากเราไปตามยถากรรม รูแตด้ินรนไมได แตผูบัณฑิตจะเกิดสามัญสํานึกและเกิดปญญา แลวไมยอม
ใหกระชากอีกตอไป 
 เราเกิดมาตามกระแสเหตุปจจัย  ผานการคัดกรองตามธรรมชาติ แตตองรูวาเกิดมาทําไม
ทําหนาที่เพื่อหนาที่ ถาเรารูวาเราถูกกําหนดมาทําหนาที่อะไรก็ทําใหดีที่สุด มีโอกาสที่เราจะเจอความรู
เจอส่ิงธรรมชาติกําหนดมาให  ถาเราเจอทุกข  เราจะดับทุกขอยางถูกวิธี  ถาเราเจอสุขก็จะเสพสุขอยางรู 
เทาทัน  ไมตองรอเวลาใหเรารับปริญญากอน  เร่ิมทําไดต้ังแตวันนี้ แลวเราจะมีชีวิตอยางสมดุล 
 ลุงแจกกุญแจคนละดอก (master  key) ดามคือปญญา มีรอง 5 รองที่จะตองเซาะ คือ ความดี 
 ปญญาที่แทจริง ก็คือ  ปญญาแหงการรูจักตนเอง แตความรูที่ฟงมา การรูวาเราถูกสรางข้ึนมา
เพื่อใหเติมเต็มกับระบบ  food  chain และสมดุล การรูวาเราเปนผลิตผลการไหลของธรรมชาติ อันนี้เปน
ปญญาพื้นฐาน   ปญญาพื้นฐานจะมีมากพอที่จะทําใหเราเดินไปในครรลองที่ถูกตอง แตถาเราขาดปญญา 
ทางที่เดินไปอาจเปนทางมืดก็ได  ปญญาที่สูงกวานี้คือ ปญญาแหงการตรัสรู 
 ปญญาแหงการตรัสรู คืออะไร  พระพุทธเจาไมไดสรางธรรมะ ธรรมะมีอยูแลว พระองคคนพบ
และนํามาสอน พระองครูวา “แทที่จริงแลว โลกนี้มีแตทุกข เกิดข้ึนต้ังอยูแลวดับไป” 
 ทุกขที่ยิ่งใหญที่สุดคือ  ทุกขในการติดยึดเปนตัวกูและของกู  นั่นเอง 
 คนติดเหลา-ยา   เพราะทุกขที่เกิดจากตัวกู  ถูกดึงออกไปไดดวยเหลาและยา มันอาจจะทําให 
awareness  ลดนอยลง ตัวกูของกูจึงออกไดดวยยา  แตที่ถูกตองก็คือออกดวยปญญา 
 ธรรมชาติที่งดงามท่ีสุดคือ  สติปญญาของมนุษยชาติ  แตในความงาม ส่ิงที่เนาที่สุดก็คือ 
รางกายของมนุษยเชนกัน    
 ลุงยังไมอาจไปปรินิพพานได เพราะยังมีราคะจริตธรรมชาติอยู ส่ิงที่ตองการทําคือ 

1. อยากทําส่ิงที่ตองการอยางเต็มที่ ถาทําสุดความสามารถแลวจะไมเสียใจ 
2. ถาคนที่เรารักที่สุดหมดลมหายใจ จะรับฟงทางขาวดวยความม่ันคงทางใจ 
3. ถาไปตรวจแลวพบวาตัวเองผิดปกติ เชน  เปนมะเร็งข้ันสุดทาย จะรับฟงอยางสงบไม

หวั่นไหว 
 -  อยาทําความช่ัวทั้งปวง 
 -  อยาประมาท ปลอยโอกาสในการทําความดีไป 
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 -  ตองรูเทาทัน ไมทําใหตัวเองเดือดรอน คนอ่ืนทุกข ไมฟุงเฟอ 
 -  ละชั่วทําความดี ทําใจใหบริสุทธิ์ดวยปญญา 
 เราตองอยูกับปจจุบัน ทําปจจุบันใหดีที่สุด พบโอกาสที่จะทําความดีก็ไมละเลย ขณะเดียวกัน
จงทําปญญาใหสะอาด ใฝธรรม ตองเขาใจหลัก  “อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา” 
 อนิจจัง - ทุกอยางสลายไปได 
 ทุกขัง - ทนสภาพเดิมไมได 
 อนัตตา - มิไดมีตัวตนเปนของตัวเองที่แทจริง 
 สังขาร  คือ  การปรุงแตง  สังขารแหงทุกขคือ  เมื่อมีการปรุงแตงจะทนสภาพเดิมไมได เพราะ
เมื่อมีการปรุงแตง  จะมีกระบวนการเกิดข้ึน ต้ังอยูในสภาพเดิม และดับไป 
 พูดถึง Master Key -  มีปญญา ก็ใสกุญแจไดหมด แตไขไมได ถาไมทําดี (ขาดรอง) 
 เมื่อมี key แลว ก็ตองมีสติ จะไดหยิบปญญาได ไขดวยมัฌชิมาปฏิปฎา  เจอสุขเสพอยางรูทัน
เจอทุกขแกได 
 -  ไดประโยชนแกสวนรวม 
 -  ไมไดทําใหตัวเองเดือดรอน คนอ่ืนทุกข 
 ถาเรารูตัวเรา และเขาใจตัวเรา  เราก็จะสามารถเสพสุขไดอยางรูเทา  และกระจายสุขที่เรามีแก
ผูอ่ืน  เมื่อเราสรางสังคมที่มีสุขมันจะทวีคูณกลับมาหาเรา  ใครพบวาตัวเองมีบุคลิกภาพที่ดีอยูแลวก็
จรรโลงตอไป แตถาพบบุคลิกที่ผิดปกติไป เราก็เปล่ียนใหมันเปนของดี เราจะพัฒนาตัวเอง 
 คนเราเกิดมาในความดี  แตเอาความซาบซึ้ง คุณคา ประยกุตใชไมเปนก็มี  แตถาเราเลนดนตรี
ไมเปน  เราสามารถมีดนตรีในหัวใจได คนเราเปนคนดีไดถาเรามีปญญา 
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30. มหาวิทยาลัยของรัฐกับกฎหมายปกครอง 
รศ. มานิตย จุมปา 

 
(จากสารสภาคณาจารยป 2545-2550) 
 
 ในปจจุบันปรากฏวามหาวิทยาลัยของรัฐถูกฟองคดีตอศาลปกครองมากยิ่ง ข้ึน  
โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา  บทความนี้จึงไดพยายามมองเหตุการณที่เกิดข้ึนใน
มหาวิทยาลัยของรัฐที่เกี่ยวของกับกฎหมายปกครอง  แลวนําเสนอประเด็นตาง ๆ ทั้งปญหาที่เกิดข้ึน  
แนวปฏิบัติที่ยึดถือในปญหานั้น ๆ แนวทางในการปองกันไมใหเกิดปญหา พรอมทั้งเมื่อเกิดปญหา
แลวจะดําเนินการแกไขไดอยางไร  โดยคํานึงถึงสภาพของงานในมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ แตก็
ตระหนักอยูเสมอวางานในมหาวิทยาลัยนั้นมีหลากหลายประเภท และอาจแตกตางกันไดตามหนาที่
ความรับผิด ลําพังแตเพียงประสบการณของผูเขียนก็อาจไมครอบคลุมในทุกดาน  บทความนี้จึงอาจมี
ความไมครอบคลุมอยูบาง  แตอยางไรก็ตาม ผูเขียนประสงคที่จะนําเสนอแงคิดใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการตาง ๆ เพื่อปองกันไมใหเกิดการฟองคดีตอศาลปกครอง  เพราะการถูกฟองที ่ศาล
ปกครองแมทายที่สุดมหาวิทยาลัยของรัฐชนะคดี  แตยอมสะทอนปญหาในดานการบริหารจัดการ
ในดานของการสรางความเขาใจรวมกัน 
 ในการนําเสนอเร่ือง “มหาวิทยาลัยของรัฐกับกฎหมายปกครอง” นี้ จะนําเสนอใน 3 สวน
ดวยกัน โดยจําแนกตามคูกรณีที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ โดยยึดถือเหตุการณที่เกิดข้ึนเปนหลัก ไมไดอธิบายตัว
บทกฎหมายเปนหลัก คือ  

(1) มหาวิทยาลัยของรัฐกับนิสิต 
(2) มหาวิทยาลัยของรัฐกับขาราชการในมหาวิทยาลัย 
(3) มหาวิทยาลัยของรัฐกับบุคคลภายนอก 

 
1.  ความเปนมาของกฎหมายปกครองท่ีเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยของรัฐ 
 กอน พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยของรัฐรูจักกฎหมายปกครองในดานของกฎหมายที่วาง
โครงสรางในการบริหารราชการแผนดิน เชน การกําหนดระเบียบบริหารราชการแผนดิน  โดยแยก
ออกเปนราชการบริหารสวนกลาง  ราชการบริหารสวนภูมิภาค และราชการบริหารสวนทองถิ่น ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยของรัฐมีฐานะเปนเสมือน “กรม” หนึ่งในสวนราชการ 
 นอกเหนือจากรูจักกฎหมายปกครองในดานกฎหมายที่วางโครงสรางในการบริหารราชการ
แผนดินแลว  มหาวิทยาลัยของรัฐจะรูจักกฎหมายปกครองในอีกมิติหนึ่ง คือ กฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล ไมวาจะเปนเร่ืองการแตงต้ัง โยกยาย การใหความดีความชอบ การสอบสวน
ลงโทษขาราชการที่กระทําผิดวินัย 
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 สภาพการณของกฎหมายปกครองไทยไดมีการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญใน พ.ศ. 2539 
เพราะไดมีการประกาศใชกฎหมาย  2 ฉบับคือ  
 (1)  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 25391  เปนกฎหมายท่ี
กําหนดข้ันตอนในการทํางานของเจาหนาที่ของรัฐเมื่อจะตองมีการออกคําส่ังทางปกครองที่กระทบตอ
ประชาชน อันมีสาระสําคัญพอสรุปโดยยอ ดังนี้ 
  1)  “คําส่ังทางปกครอง” คือ การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการ
สรางนิติพันธข้ึนระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอ
สถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว เชน การสั่งการ  การ
อนุญาต  การอนุมัติ  การวินิจฉัยอุทธรณ  การรับรอง และการรับจดทะเบียน  แตไมหมายความรวมถึง
กฎ  ตัวอยางเชน  การสั่งลงโทษทางวินัยแกนิสิตทั้งกรณีทุจริตในการสอบและการปฏิบัติผิดระเบียบ 
การสั่งลงโทษขาราชการ เหลานี้ถือวาเปนคําส่ังทางปกครอง 
  2)  ส่ิงใดเปนคําส่ังทางปกครอง  กอนออกคําส่ังทางปกครอง ผูออกคําส่ังทาง
ปกครองตองเปดโอกาสใหผูที่จะไดรับคําส่ังทางปกครองไดรับขอมูลตลอดจนโอกาสในการชี้แจง  
ตลอดจนพาที่ปรึกษากฎหมายเขารวมฟงกระบวนการพิจารณา  เพื่อออกคําส่ังทางปกครองได เชน 
การลงโทษทางวินัยนิสิต กรรมการที่สอบสวนตองเปดโอกาสใหนิสิตไดเขามาช้ีแจง ตลอดจนมีสิทธิพา
ที่ปรึกษากฎหมายเขารวมฟงการสอบสวนได  หากไมปฏิบัติตามกฎเกณฑนี้อาจเปนเหตุใหคําส่ังทาง
ปกครองที่ออกมานั้นไมชอบดวยกฎหมายถูกเพิกถอนได เพราะถือวาทําไมถูกข้ันตอน 
  3)  เมื่อออกคําส่ังทางปกครองแลวตองระบุสิทธิในการอุทธรณโตแยงคําส่ังทาง
ปกครองนั้นดวย  โดยปกติตองระบุวา “หากทานไมพอใจคําส่ังนี้ ทานมีสิทธิอุทธรณตอ.... ภายใน 15 
วันนับแตรับทราบคําส่ังนี้” การระบุเวลาอุทธรณไว หากผูรับคําส่ังไมอุทธรณภายในเวลาที่กําหนด
ยอมส้ินสิทธิที่จะอุทธรณโตแยงอีกตอไป และไมอาจนําไปฟองศาลปกครองไดอีกดวย 
  4)  คําส่ังทางปกครองใดที่ออกไปแลว หากผูออกคําส่ังทางปกครองนั้นเห็นวาเปน
คําส่ังทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย  ยอมมีสิทธิแกไขเปล่ียนแปลงใหชอบดวยกฎหมายไดเสมอ 
 
 (2)  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  เปนกฎหมาย
ที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองรับผิดในละเมิดที่ เจาหนาที่ของหนวยงานรัฐกระทําตอ
บุคคลภายนอก และกําหนดใหหนวยงานรัฐเรียกคาเสียหายจากเจาหนาที่ทําละเมิดตอหนวยงานของ
รัฐเอง  โดยกฎหมายนี้มีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้ 
  1)  ในกรณีเจาหนาที่ของรัฐกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอกในหนาที่ราชการ เชน 
คนขับรถ  ขับรถชนคนไดรับบาดเจ็บ ในการขับรถตามหนาที่ราชการ  กฎหมายกําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐตองรับผิดตอบุคคลภายนอกไปกอน  แตจะไลเบ้ียเจาหนาที่ไดหรือไมตองมาพิจารณาวาการ
                                                 
1   สามารถหาอานเน้ือหากฎหมายทุกฉบับที่อางถึงไดใน www.lawreform.go.th ซึ่งมีกฎหมายทุกฉบับที่ประกาศใชและมีผลบังคับอยู 
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กระทําของเจาหนาที่เกิดข้ึนเพราะเหตุใด โดยหากเจาหนาที่ทําละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง หนวยงานของรัฐไลเบ้ียเอากับเจาหนาที่ได  แตในกรณีที่เจาหนาที่ทําละเมิดโดย
ประมาทธรรมดา  หนวยงานของรัฐจะไลเบ้ียจากเจาหนาที่ไมได 
  2)  ในกรณีเจาหนาที่ของรัฐกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอกในหนาที่ราชการ  
บุคคลภายนอกที่ไดรับความเสียหายมี 2 ทางเลือกในการใชสิทธิเรียกรอง คือ ทางเลือกแรกย่ืนเร่ืองตอ
ตัวหนวยงานใหชดใชคาเสียหาย  หากชดใชเร่ืองก็จบ แตหากไมชดใชก็ตองฟองรองยังศาล  ทางเลือก
ที่สองฟองเรียกคาเสียหายตอศาลโดยตรง  โดยฟองตัวหนวยงานตอศาล แตจะฟองตัวเจาหนาที่ตอ
ศาลไมได 
  3)  ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําละเมิดตอตัวหนวยงาน เชน เจาหนาที่ขับ
รถโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง รถลมคว่ําไดรับความเสียหาย เปนตน  ในกรณีนี้หนวยงาน
สามารถออกคําส่ังเรียกใหเจาหนาที่ที่ทําละเมิดชดใชคาเสียหายได  หากไมชดใชสามารถดําเนินการ
ยึดทรัพยสินของเจาหนาที่เพื่อใชหนี้ได  โดยไมจําเปนตองฟองคดีตอศาล 
  
 หลังจากมีการประกาศใชกฎหมายทั้ง 2 ฉบับขางตนแลว ยังไดมีการประกาศใชกฎหมาย
ปกครองฉบับที่ 3 คือ  
 (3)  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 25402  เปนกฎหมายท่ี
กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองเปดเผยขอมูลขาวสาร  โดยมีเนื้อหาสาระโดยสรุปดังนี้ 
  1)  ขอมูลใดเปนขอมูลขาวสารของราชการยึดหลักที่วา “เปดเผยเปนหลัก ปกปด
เปนขอยกเวน”  โดยกําหนดใหขอมูลที่สําคัญ หนวยงานของรัฐตองนําไปประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ขอมูลที่สําคัญลงมาตองจัดเตรียมไวใหที่ตัวหนวยงาน และหากประชาชนสนใจขอมูลอ่ืนใด
ยอมสามารถใชสิทธิขอขอมูลขาวสารไดเปนรายกรณี ในกรณีหลังนี้หากหนวยงานไมยอมเปดเผย
ขอมูลขาวสาร เพื่อจะวินิจฉัยวาขอมูลนั้นตองเปดเผยหรือไม  อนึ่งหนวยงานของรัฐจะปดขอมูลได
เฉพาะเทาที่กฎหมายใหอํานาจไวเทานั้น (ดูมาตรา 15 ประกอบ) 
  2)  ขอมูลใดเปนขอมูลสวนบุคคลที่อยูในครอบครองของราชการ ยึดหลักที่วา 
“ปกปดเปนหลัก เปดเผยเปนขอยกเวน” โดยกําหนดใหขอมูลสวนบุคคลนั้นเปนความลับเฉพาะ
เจาของขอมูลเทานั้นที่จะเขาถึงได 
 
 ทายที่สุดที่ทําใหกฎหมายปกครองกลายเปนกฎหมายที่สมบูรณมากยิ่งข้ึน คือ มีการตรวจ
กฎหมายปกครองฉบับที่ 4 อันไดแก 
 (4)  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 25423  
เปนกฎหมายที่กําหนดใหมีการจัดต้ังศาลปกครองข้ึนมาเพื่อพิจารณาคดีปกครอง โดยเฉพาะแทนท่ี

                                                 
2   สนใจคนควาขอมูลเก่ียวกับกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ  โปรดดูใน www.oic.go.th 



ขุมความคิด 3                                                                                                                   ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย 

 142

ศาลยุติธรรมแตด้ังเดิม  การมีศาลปกครองทําใหมีการฟองรองคดีตอศาลนี้เปนจํานวนมาก จนอาจ
กลาวไดวา กฎหมายฉบับนี้ไดเปนกฎหมายที่สรางกลไกในการบังคับใหกฎหมายปกครองมีผลใน
ความเปนจริงมากข้ึน กฎหมายนี้มีเนื้อหาโดยสรุป คือ  
  1)  จัดต้ังศาลปกครองข้ึน โดยมีศาลปกครองช้ันตนและศาลปกครองสูงสุด 
  2)  กําหนดคดีที่จะนําไปฟองยังศาลปกครองได เชน เชน คดีฟองเพิกถอนกฎ หรือ
คําส่ังวาออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย ออกโดยไมปฏิบัติตามรูปแบบข้ันตอน ฯลฯ  คดีฟองวา
หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร เปนตน 
  3)  การฟองคดีปกครองไมไดมีเปาหมายเพื่อเอาตัวเจาหนาที่เขาคุกเขาตาราง แต
เพื่อใหศาลปกครองตรวจสอบการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐ ดังนั้น หากศาลเห็นวาการกระทําไม
ถูกตองก็จะส่ังเพิกถอน หากเห็นวาลาชาก็จะส่ังเรงรัดความเสียหายมากที่สุดที่จะเกิดข้ึนคือ การแพ
คดีในกรณีที่ถูกฟองวากระทําละเมิด เทานั้น 
  4)  การพิจารณาคดีของศาลปกครองเปนการพิจารณาจากลายลักษณอักษร เปนคดี
ในศาลปกครองตองโตตอบทางเอกสาร จึงไมเสียเวลาเดินทางไปศาลเหมือนเชนศาลยุติธรรม 
  5)  การฟองคดีที่ศาลปกครอง  หากเปนการฟองเพิกถอนคําส่ัง ไมเสียคาธรรมเนียม
ศาล ทําใหมีการใชบริการศาลปกครองจํานวนมาก  แตหากเปนการฟองคดีละเมิดตอศาลปกครอง
หรือฟองคดีที่เรียกเงินทอง ตองเสียคาธรรมเนียมศาลรอยละ 2.5 แตไมเกิน 200,000 บาท 
  6)  การฟองขอใหเพิกถอนคําส่ัง ปกติผูฟองคดีดําเนินการยื่นอุทธรณภายในฝาย
ปกครองใหเสร็จส้ินกอนฟองคดีตอศาลปกครอง  ซึ่งโดยปกติตองฟองภายใน 90 วันนับแตไดรับ
คําส่ังอันเปนที่สุดนั้น 
  จากที่กลาวขางตน อาจกลาวไดวา ในปจจุบันจําเปนที่จะตองรูจักกฎหมายปกครอง
ในฐานะที่เปนกฎหมายที่กําหนดขอบเขตการใชอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐอันมีหลักการที่
สําคัญ คือ หลักความชอบดวยกฎหมายดังสุภาษิตในกฎหมายที่วา “ไมมีกฎหมายใหอํานาจ
เจาหนาที่จะใชอํานาจไมได”  ซึ่งหมายความวา  เจาหนาที่รัฐจะใชอํานาจออกกฎ ระเบียบ หรือคําส่ัง
ตาง ๆ ไดตอเมื่อมีกฎหมายใหอํานาจ  หากไมมีกฎหมายใหอํานาจยอมไมอาจออกคําส่ังเชนนั้นได  
และแมจะมีกฎหมายใหอํานาจ ก็ตองใชอํานาจภายใตขอบเขตและเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไวดวย
ตัวอยางเชน 
  กรณีแรก  มหาวิทยาลัยเห็นวานักเรียนคนหน่ึงที่สอบเขาไดคณะพยาบาลมีน้ําหนัก
มากถึง 90 กิโลกรัม  เกรงวาจะเปนอุปสรรคตอการเรียนจึงหามไมใหเขาเรียน  แตการหามดังกลาวถูก
นักเรียนถามกลับวา “มหาวิทยาลัยเอาอํานาจมาจากไหนหามคนอวนเขาเรียน”  มหาวิทยาลัย
เปดดูกฎหมาย ดูระเบียบตาง ๆ ก็ไมพบ ก็เทากับวาไมมีกฎหมายใหอํานาจ  ดังนั้น เมื่อไมมีกฎหมาย

                                                                                                                                             
3   สนใจคนควาขอมูลเก่ียวกับศาลปกครอง โปรดดูใน www.admincourt.go.th 
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ใหอํานาจ  จึงไมอาจเอาเกณฑเร่ืองอวนมาหามไมใหเขาเรียน  ทายสุดกรณีนี้ตองรับเขาเรียน แม
น้ําหนักจะมากก็ตาม 
  กรณีที่สอง  อาจารยมีความเมตตาแกศิษยที่ผลการเรียนมีปญหา  จึงไมให F แก
นิสิต แตให I แทน เพื่อใหโอกาสในการแกตัว  แตปรากฏวาวิชานั้นไมมีการกําหนดงานใหทํา เพื่อถือเปน
สวนหนึ่งของการศึกษา  ทําใหเกิดปญหาวา กรณีนี้อาจารยจะให I ไดหรือไม  ในเมื่อตามระเบียบแลว 
จะให I ได ตอเมื่อนิสิตทํางานที่เปนสวนประกอบของการศึกษายังไมสมบูรณ เชนนี้  เมื่อขอเท็จจริง
ไมอาจให I ได การให I แมเจตนาดี  แตก็เปนส่ิงที่ไมชอบดวยกฎหมาย เพราะไมเปนไปตามระเบียบ 
 
2.  มหาวิทยาลัยของรัฐกับนิสิต 
 กรณีกฎหมายปกครองที่นิสิตอาจกลาวอางเพื่อตรวจสอบการทํางานของมหาวิทยาลัยนั้น  
อาจพอจําแนกไดดังตอไปนี้ 
 2.1  การสอบ 
  2.1.1  การสอบเขาศึกษา 
  ในการสอบเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ อาจมีทั้ งการสอบเขาในระดับ
ประถมศึกษาในกรณีของโรงเรียนสาธิต  การสอบเขาในระดับปริญญาตรีในกรณีที่มีการรับนิสิต
โดยตรง (ไมผานระบบสอบเขามหาวิทยาลัย) และการสอบเขาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
  (1)  หลักเกณฑในการรับสมัครสอบ 
  หลักเกณฑในการรับสมัครสอบ ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎเกณฑของ
มหาวิทยาลัย  ตองไมใหเกิดความขัดแยงในกฎเกณฑเหลานั้น  เชน  ประกาศรับสมัครในระดับคณะ
ตองสอดคลองและเปนไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ  เพราะหากประกาศของคณะ 
มีความขัดแยงกับประกาศของมหาวิทยาลัย จําเปนตองถือประกาศของมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ  ใน
ฐานะที่เปนกฎเกณฑที่มีฐานะเหนือกวา (เพราะออกโดยองคกรที่มีอํานาจมากกวา) 
  ความไมสอดคลองของกฎเกณฑในระดับคณะและมหาวิทยาลัย  หากตรวจพบกอนมี
การรับสมัคร วิธีการแกไขไมยุงยาก  สามารถดําเนินการรับสมัครโดยอาศัยหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
กําหนดไวในประกาศของมหาวิทยาลัยได อนึ่งในกรณีที่คณะไมเห็นดวยกับประกาศของมหาวิทยาลัย 
อาจเปนเพราะไมตรงตามเจตนารมณของคณะ  คณะจะตองดําเนินการขอแกไขประกาศของ
มหาวิทยาลัยเสียกอน  จึงจะดําเนินการรับสมัครตามความตองการของคณะได 
  แตหากมีการตรวจพบหลังจากมีการรับสมัคร เชน พบวามีผูสมัครมีคุณสมบัติครบ
ตามประกาศคณะ  แตตรวจพบวาประกาศของคณะไมเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในกรณี
นี้ แยกพิจารณาไดดังนี้ 
  ประการแรก  หากพิจารณาถึงความสําคัญของกฎเกณฑตองถือประกาศของ
มหาวิทยาลัยเปนสําคัญ ตองถือวาประกาศของคณะขัดแยงกับประกาศของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น ใน
สวนของประกาศคณะที่มีความขัดแยงนั้นยอมใชบังคับไมไดตามหลักกฎหมายทั่วไปในเร่ือง “หลัก
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ความชอบดวยกฎหมาย” เชนนี้ จึงถือวา การดําเนินการรับสมัครผูที่ขาดคุณสมบัติตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยนั้นเปนการกระทําที่ไมถูกตอง ตองดําเนินการเพิกถอน ประกาศไมใหบุคคลที่คุณสมบัติ
ไมครบเขาสอบสัมภาษณ 
  ประการที่สอง  หากพิจารณาถึงความเชื่อโดยสุจริตของผูสมัครที่ไมรูถึงความขัดแยง
ของประกาศคณะและประกาศมหาวิทยาลัย ยอมตองพิจารณาตามหลักในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 51 ซึ่งกําหนดหลักการสําคัญวา  แมคําส่ังทางปกครอง 
(ในที่นี้ คือการรับสมัคร) ไมชอบดวยกฎหมาย  การจะเพิกถอนจะตองคํานึงถึงความเช่ือโดยสุจริตของ
ผูรับประโยชน (ในที่นี้ คือผูสมัครสอบ) ในความคงอยูของคําส่ังทางปกครองนั้นกับประโยชน
สาธารณะประกอบกัน 
  ดังนั้น จึงจะเห็นไดวา แมการรับสมัคร (คําส่ังทางปกครอง) ผูที่มีคุณสมบัติไมครบถวน
จะไมชอบดวยประกาศของมหาวิทยาลัย  แตหากชั่งน้ําหนักระหวางความเชื่อโดยสุจริตวาตนมี
คุณสมบัติ (เชื่อตามประกาศของคณะ) กับประโยชนสาธารณะแลว ผูมีอํานาจรับสมัครอาจไมเพิก
ถอนผูที่คุณสมบัติไมครบถวนได  เพื่อคุมครองความเช่ือโดยสุจริตในกรณีนี้ 
  อนึ่ง ความเช่ือโดยสุจริตนี้อาจจะตองไดรับความคุมครองมากยิ่งข้ึน  หากผาน
กระบวนการสอบสัมภาษณ  รอประกาศผล หรือประกาศผลไปแลว ซึ่งจะทําใหไมอาจเพิกถอนคําส่ังที่
ไมชอบดวยกฎหมายได 
  หลักกฎหมายขางตนอาจเปนหลักกฎหมายที่ดูใหมไมคุนเคย  แตในการใชหลัก
กฎหมายขางตนมีตัวอยางที่ใชจริงพอเทียบเคียงได คือ การใชอํานาจของปลัดกระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับการเพิกถอนเอกสารสิทธิในที่ดินที่ออกโดยไมชอบ 
  ขอเท็จจริงโดยยอ (ขอพิพาทกรณีนางเนื่อม) คือ การมีออกเอกสารสิทธิเกี่ยวกับ
ที่ดินอันเปนที่ธรณีสงฆ (ซึ่งจะโอนเหมือนเชนทรัพยสินปกติไมไดตองตราเปนพระราชบัญญัติ  จึงจะ
โอนได) ซึ่งไมสามารถออกได และไดมีการจดทะเบียนโอนที่ดินดังกลาวตอไป  อธิบดีกรมที่ดิน
พิจารณาเห็นวาการจดทะเบียนโอนที่ดินดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย  เพราะที่ดินบริเวณนั้นเปนที่ธรณี
สงฆแลว จึงไมอาจโอนกันไดดวยวิธีการซื้อขายทั่วไป จึงไดใชอํานาจตามกฎหมายในการเพิกถอนการ
จดทะเบียนโอนท่ีดินดังกลาว  ผูที่ถูกเพิกถอนไดยื่นอุทธรณไปถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย  ในฐานะ
ผูบังคับบัญชาสูงไปชั้นหนึ่งของอธิบดีใหพิจารณาวาคําส่ังเพิกถอนการจดทะเบียนโอนที่ดินของอธิบดี
ไมถูกตอง  รองปลัดกระทรวงรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย  ไดเพิกถอนคําส่ังของอธิบดี
กรมที่ดิน  โดยมีการกลาวอางพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 51 
ประกอบดวย (บันทึกกระทรวง มหาดไทย สํานักงานปลัดกระทรวงที่ มท 0209.3/550 (ลับ) ลงวันที่ 
13 มีนาคม 2535) 
  ตัวอยางขางตนนี้  เทากับมีการยอมรับวาแมการจดทะเบียนโอนเอกสารสิทธิในที่ดิน
จะไมชอบดวยกฎหมาย  แตเมื่อมีการโอนตอไปหลายทอด และผูรับโอนทอดสุดทายไมรูเร่ืองที่มีการ
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จดทะเบียนโอนโดยไมชอบนั้น  เทากับวาเปนผูที่มีความเช่ือโดยสุจริตในการจดทะเบียนเอกสารสิทธิ
ในที่ดินซึ่งดําเนินการโดยเจาหนาที่ของรัฐวาถูกตอง กรณีนี้ แมจะมีความไมชอบดวยกฎหมายในการ
จดทะเบียนโอนเอกสารสิทธิที่ดิน  แตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็คงชั่งน้ําหนักแลว  พบวา
จําเปนตองคุมครองความเชื่อโดยสุจริตมากกวาความชอบดวยกฎหมาย 
  (2)  การสอบโดยใชขอสอบปรนัยหรืออัตนัยในการทดสอบ 
  การสอบเขาที่มีการใชขอสอบปรนัยหรืออัตนัยนั้นในสวนของคะแนน ผูสมัครสอบเขา
สามารถดูขอมูลได เพราะถือวาเปนขอมูลของราชการอันเปนขอมูลสวนบุคคลของผูสมัครสอบ 
  แตที่มีปญหา คือ  การขอดูคะแนนของผูสมัครสอบรายอ่ืน  ไมวาจะเปนผูสอบได หรือ
ผูสอบไมได ในเรื่องนี้ มีความเห็นในทางวิชาการวา คะแนนสอบของแตละบุคคลนั้น เปนขอมูล
ขาวสารสวนบุคคล  แมอยูในครอบครองของรัฐตองถือหลักการที่วา “ปกปดเปนหลัก เปดเผยเปน
ขอยกเวน”  การเปดเผยตอบุคคลอื่นนอกเหนือจากตัวผูเปนเจาของคะแนนจําเปนตองไดรับอนุญาต
จากเจาของคะแนนเสียกอน 
  อยางไรก็ดี ในกรณีที่เปนการสอบเขาศึกษาตอ แลวมีปญหาวาอาจเกิดการทุจริตใน
การสอบ หรืออาจเกิดการกระทําที่ไมโปรงใสในการสอบ  ผูปกครองของผูสมัครหรือผูสมัครเองมักจะ
ใชสิทธิของดูคะแนนของบุคคลอ่ืน และปกติมหาวิทยาลัยมักจะไมยอมใหดู  เพราะถือวาเปนขอมูล
ขาวสารสวนบุคคล  ทําใหผูขอดูขอมูลตองใชสิทธิรองไปยังคณะกรรมการการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวก็มักจะวินิจฉัยให
มหาวิทยาลัยตองเปดเผยขอมูลดังกลาว โดยในคําวินิจฉัยนั้น ๆ มักเห็นวาคะแนนสอบทั้งหลายเปน
ขอมูลขาวสารของราชการที่ไมมีกฎหมายใหปกปด 
  มีขอสังเกตวา ในกรณีที่การสอบไดมีการจัดระบบการออกขอสอบที่เปน “คลังขอสอบ” 
โดยมีการหมุนเวียนนําขอสอบมาออกซ้ําในคร้ังตอไป  อาจสามารถยกขอตอสูนี้ข้ึนสูเพื่อจะไมเปดเผย
ได เพราะถือวาเขาขอยกเวนที่ไมตองเปดเผยขอมูลตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 มาตรา 15 (2) โดยถือวาการเปดเผยจะทําใหการบังคับกฎหมายเกี่ยวกับการทดสอบเส่ือม
ประสิทธิภาพได 
  (3)  การสอบโดยใชการสอบสัมภาษณ 
  การสอบสัมภาษณมักเปนกรณีการสอบในระดับปริญญาข้ึนไป  ซึ่งอาจแยกได 2 กรณี
คือ  
  กรณีแรก  การสอบสัมภาษณเปนสวนหนึ่งของการสอบที่ดําเนินการหลังจากสอบ
ผานขอเขียน 
  โดยปกติในกรณีนี้อาจมีการกําหนดไวลวงหนาใหถือเอาคะแนนขอเขียนรวมกับ
คะแนนสอบสัมภาษณ หรือจะแยกกันตางหาก  ก็อาจกําหนดไวได แตอยางไรก็ตาม มีขอตอง
ระมัดระวังในการสอบสัมภาษณ คือ 
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  (1)  ควรจะตองกําหนดแบบฟอรมการสอบสัมภาษณที่มีการใหคะแนน เชน แยกเปน
คะแนนความรู คะแนนการวิเคราะห ฯลฯ  เพื่อใหสามารถตรวจสอบได 
  (2)  กรณีที่มีคณะกรรมการสอบสัมภาษณหลายคนมีการแบงเปนกลุม ๆ เพื่อสอบ
สัมภาษณ  ควรตองกําหนดหลักเกณฑไวลวงหนาวา ในกรณีที่คณาจารยกลุมใดตองการใหผูเขา
สอบตกสัมภาษณ จะตองสงเขาคณะกรรมการชุดใหญอีกคร้ัง ทั้งนี้ เพราะคณาจารยแตละกลุม อาจ
มีมาตรฐานแตกตางกันได  หากใหการตกสัมภาษณ เปนสิทธิขาดของคณาจารยแตละกลุม ผูสอบ
ตกสัมภาษณอาจรองเรียนและฟองรองโดยอางวาเปนการใชดุลพินิจที่ไมชอบได  เพราะมีความ
แตกตางของกรรมการ  การกําหนดใหตองสอบสัมภาษณอีกคร้ังโดยกรรมการชุดใหญ (ซึ่งอาจประกอบ
ไปดวย คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการหลักสูตร เปนตน)  ทําใหเกิดความเสมอภาคในการสอบตก 
เพราะทุกคนที่ตกสัมภาษณจะตกโดยมติของคณะกรรมการชุดใหญ 
  กรณีที่สอง  การสอบสัมภาษณเพียงอยางเดียว โดยไมมีการสอบขอเขียน 
  กรณีนี้ อาจเกิดขอพิพาทไดโดยงาย  เพราะตัวชี้วาสอบไดหรือไม  มีเพียงการสอบ
สัมภาษณแตเพียงอยางเดียว เพื่อปองกันปญหา  นอกเหนือจากการปฏิบัติเหมือนเชนกรณีแรกขางตน
แลว ควรที่จะใชคณะกรรมการสอบเพียงชุดเดียว  เพื่อจะไดมีมาตรฐานเดียว และดุลพินิจเดียว อีกทั้ง
ควรจัดระบบการบันทึกเทปการสอบไวดวย 
   
   2.1.2  การสอบประจําภาคการศึกษา 
  การสอบประจําภาคการศึกษา ไมวาจะเปนการสอบกลางภาค หรือการสอบปลาย
ภาค ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นิสิตมีสิทธิขอดูสมุดคําตอบ และ
คะแนนได  โดยมหาวิทยาลัยไมอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมใด ๆ ในการขอดูนี้ได 
  แตอยางไรก็ตาม การดูคะแนนในกรณีการสอบปลายภาคนั้น  อาจเกิดขอโตแยงไดงาย 
เพราะระบบการวัดผลของมหาวิทยาลัยเปนระบบเกรด ไมไดใชระบบเปอรเซ็นต ทําใหนิสิตที่รูคะแนน
ดิบวาได 79 แตเกณฑการได A ต้ังไวที่ 80 อาจโตแยงอาจารยผูตรวจไดงาย เพราะการไดอีก 1 
คะแนน จะทําใหแตมที่ไดรับคือ 4 ในขณะที่หายไปหนึ่งคะแนนไดแตมเพียง 3.5 ซึ่งในทางคะแนน
เฉล่ียสะสมจะมีผลกระทบตอตัวของนิสิตอยางยิ่ง และการโตแยงอาจมากข้ึนหากนิสิตอยูในสภาพ
วิทยาทัณฑ หรืออยูในระดับที่เกือบไดเกียรตินิยม 
  ขอเสนอแนะ คือ การตรวจของอาจารย ควรที่จะเฉลยคําตอบในวิชาที่สามารถกระทําได
หลังการสอบ และกอนสอบควรอธิบายเกณฑในการใหคะแนนอยางกวาง ๆ เพื่อสรางความเขาใจ
รวมกันระหวางอาจารยกับนิสิต 
  ปญหาที่มักจะเกิดข้ึนในการสอบประจําภาคการศึกษาคือ  นอกเหนือจากการขอดูสมุด
คําตอบและคะแนนแลว  นิสิตที่ขอดูยังประสงคจะขอถายสําเนา โดยมีเจตนาอยูภายในใจวาจะนําไป
ใหบุคคลอ่ืนที่รูในวิชานั้นชวยดูใหวาควรจะไดคะแนนเทาใด  ซึ่งเปนปญหามาก  เพราะอาจารยแต
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ละคนยอมสอนในรายละเอียด และเนนเนื้อหาที่แตกตางกัน  การใหผูเช่ียวชาญในวิชานั้นแตไมไดสอน
ในวิชานั้นตรวจดูสมุดคําตอบ ยอมใหคะแนนแตกตางกันได 
  ปญหาขางตน หากพิจารณาตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 เมื่อนิสิตสามารถขอดูสมุดคําตอบได ก็ยอมจะมีสิทธิในการขอถายเอกสารไดตามมาตรา 11 
วรรคหา 
  นอกจากนั้น กรณีอาจเกิดปญหาได  หากนิสิตไมไดขอดูคะแนนและสมุดคําตอบของ
ตนเอง  หากแตขอดูของเพื่อนนิสิตดวยกันเอง  ในเร่ืองนี้ หากถือตามความเห็นทางวิชาการที่วา สมุด
คําตอบและคะแนนเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคลแลว  นิสิตแตละคนยอมมีสิทธิดูสมุดไดเฉพาะของ
ตนเองเทานั้น  ไมอาจขอดูของเพื่อนนิสิตได  แตหากถือตามแนวคิดวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปดขอมูลขาวสารของราชการที่วา คะแนนและสมุดคําตอบเปนขอมูลขาวสารของราชการ 
ตองมีการเปดเผย เวนแตจะเขาขอยกเวนที่ไมตองเปดเผย  ยอมตองเปดสมุดคําตอบใหนิสิตที่ขอดู
ของเพื่อนได  แตอยางไรก็ดี ในกรณีที่แนวปฏิบัติ ปจจุบันยังไมชัดเจนแนนอน  หากอาจารยผูสอนไม
ประสงคใหมีการขอดูสมุดของบุคคลอ่ืน  อาจใชวิธีการใหนิสิตแตละคนเขียนขอความวา “ไมประสงค
ใหเปดเผยใหบุคคลอ่ืน” เพราะยอมเขาขอยกเวนที่ไมอาจเปดเผยขอมูลขาวสารราชการได  เพราะผูให
ขอมูล (นิสิต) ไมประสงคใหเปดเผยตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 
15 (6) 
  ขอสังเกต  ในเร่ืองการประกาศคะแนน หากเปนคะแนนสอบปลายภาค  การสงเกรดจะสง
ใหสํานักทะเบียนการแจงผลการสอบจะแจงเปนรายบุคคล  ซึ่งเปนการคุมครองขอมูลสวนบุคคล แตที่มี
ปญหา คือ การประกาศคะแนนกลางภาค ที่มีการติดประกาศไวใหทราบคะแนนกลางภาค ควรอยางยิ่ง
ที่จะตองปดชื่อและนามสกุลของนิสิต  แตใหปรากฏเฉพาะเลขประจําตัวนิสิตเทานั้น  เพื่อเปนการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลใหมากยิ่งข้ึน 
  
  2.1.3  การสอบวิทยานิพนธ 
  การสอบวิทยานิพนธ  ในเบ้ืองตน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเปนผูชี้ชะตานิสิตใน
เบ้ืองตน  โดยมีอํานาจพิจารณาวาวิทยานิพนธมีคุณภาพเพียงพอที่จะใหสอบไดหรือไม  หากเห็นวา
ไมมีคุณภาพก็จะไมลงนามใหเขาสอบ  ในกรณีนี้เกิดขอพิพาทข้ึนได  ในอดีตมีนักศึกษาฟองเรียก
คาเสียหายทางแพงฐานละเมิด  จากการที่อาจารยใชดุลยพินิจไมใหเขาสอบวิทยานิพนธ  แตศาลฎีกา
วางหลักวา หากนักศึกษาพิสูจนไมไดวาอาจารยใชดุลยพินิจไมชอบดวยกฎหมาย โดยจงใจกล่ันแกลง
นักศึกษาอยางไร  ศาลไมมีสิทธิเขาไปกาวกายดุลยพินิจในทางวิชาการนี้ได  โปรดพิจารณาคํา
พิพากษาตอไปนี้เทียบเคียง 
  คําพิพากษาฎีกาที่ 7718/2538 วินิจฉัยวา 
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  ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวย วิทยานิพนธ พ.ศ. 2522 ขอ 4 วรรคสองที่ระบุ
วา “ในการประชุมพิจารณากล่ันกรองขอเสนอและเคาโครงวิทยานิพนธใหนักศึกษามาช้ีแจง
ขอเสนอแนะและเคาโครงวิทยานิพนธตอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ดวย”  มีความหมายเพียงวาในวันที่
คณะกรรมการกล่ันกรองขอเสนอและเคาโครงวิทยานิพนธของนักศึกษาผูใด นักศึกษาผูนั้นจะตองมา
เพื่อชี้แจงขอเสนอและเคาโครงวิทยานิพนธของตนตอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ในกรณีที่
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ มีขอที่จะสอบถามเทานั้น  มิใชขอบังคับวาคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
ตองใหนักศึกษาผูนั้นชี้แจงขอเสนอและเคาโครงวิทยานิพนธของตนตอคณะกรรมการกล่ันกรองฯ 
เสมอไป 
  ในทางปฏิบัติกอนจะถึงกําหนดนัดประชุมพิจารณากล่ันกรองขอเสนอและเคาโครง
วิทยานิพนธ  คณะกรรมการกล่ันกรองฯ ตองประชุมพิจารณาขอคิดเห็นและสรุปขอเสนอแนะของ
เคาโครงวิทยานิพนธ  เพื่อแนะนําหรือใหโจทกไดรับทราบในวันที่คณะกรรมการกล่ันกรองฯ นัด
ประชุมพิจารณากล่ันกรองขอเสนอและเคาโครงวิทยานิพนธของโจทก และเมื่อคณะกรรมการ
กล่ันกรองฯ มีความคิดเห็นและสรุปปญหาแลว ในวันที่นัดประชุมจําเลยที่ 5 แตผูเดียวในฐานะ
ประธานกรรมการกล่ันกรองฯ ก็สามารถส่ังใหโจทกแกไขขอเสนอและเคาโครงวิทยานิพนธได 
  การนัดคณะกรรมการกล่ันกรองฯ ตองพิจารณาวันและเวลาที่คณะกรรมการแตละ
คนมีวันวางพอที่จะมารวมประชุมดวยและการไมมาประชุมพิจารณากล่ันกรองขอเสนอและเคาโครง
วิทยานิพนธของจําเลยที่ 5 เปนกรณีมีเหตุจําเปนและอาจเปนเร่ืองกะทันหันที่จําเลยที่ 1 ไมทราบวา
จําเลยที่ 5 จะมีเหตุขัดของ จึงมิไดแตงต้ังใหบุคคลอ่ืนเปนประธานกรรมการกล่ันกรองฯ แทน และ
ตามคําฟองไมปรากฏขอเท็จจริงที่แสดงวาจําเลยทั้งเกาเจตนากล่ันแกลงโจทก  จึงรับฟงไมไดวาเปน
การใชสิทธิซึ่งจะมีแตจะใหเกิดความเสียหายและเปนการละเมิดตอโจทก 
  คําขอทายฟองของโจทกที่ขอใหบังคับจําเลยทั้งเกาขยายระยะเวลาในการเขียน
วิทยานิพนธแกโจทกอยางนอยหนึ่งปแตไมเกินสองป  และใหถือวาในชวงระยะเวลาดังกลาว
โจทกมีสถานภาพ  ศักด์ิและสิทธิเทากับนักศึกษาอื่น ๆ ใหจําเลยทั้งเกาเปล่ียนแปลงกรรมการสอบ
เคาโครงวิทยานิพนธใหมทั้งหมด  โดยใหโจทกมีสิทธิเลือกตัวกรรมการสอบไดดวย  ใหจําเลยทั้งเกา
ถือวาโจทกสอบผานเคาโครงวิทยานิพนธแลวเพื่อเขียนวิทยานิพนธตอไป และใหโจทกมีสิทธิเลือก
อาจารยที่ปรึกษาใหม และใหจําเลยทั้งเกายกเวนอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาใหโจทกนั้น  
นอกจากเปนคําขอใหโจทกไดรับสิทธิพิเศษจากนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโททั่วไปแลว ยังเปนคําขอ
ที่นอกเหนือขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวย การศึกษาช้ันปริญญาโทฯ และระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวย วิทยานิพนธฯ จึงเปนคําขอที่ศาลไมอาจกาวลวงไปบังคับใหได 
  อยางไรก็ดี มีขอสังเกตประการสําคัญ คือ คดีขางตนเกิดกอนมีการเปล่ียนแปลงคร้ัง
ใหญในทางกฎหมายปกครอง ซึ่งมีขอพิจารณาตอไปวา 
  (1)  ในปจจุบันเมื่อมีการสอบวิทยานิพนธไมวาจะเปนชั้นการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 
หรือสอบวิทยานิพนธ เมื่อมีการประชุมกรรมการสอบแลว  กรรมการสอบตองเปดโอกาสใหนิสิตไดเขา



ขุมความคิด 3                                                                                                                   ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย 

 149

ชี้แจงประกอบการสอบวิทยานิพนธ กรรมการสอบไมควรประชุมกันแลวพิจารณาวานิสิตสอบไมผาน
โดยไมใหโอกาสนิสิตในการโตแยง  เพราะกระบวนการสอบวิทยานิพนธถือไดวาเปนกระบวนการที่
นําไปสูการทําคําส่ังทางปกครอง (สําเร็จหรือไมสําเร็จการศึกษา) ตองเปดโอกาสใหนิสิตไดชี้แจง  ตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 30 วรรคหนึ่ง  หากไมใหโอกาสให
ชี้แจงอาจถือไดวาเปนกระบวนการพิจารณาที่ไมชอบดวยกฎหมาย  จนทายสุดอาจเปนเหตุใหศาล
ปกครองเพิกถอนการสอบวิทยานิพนธคร้ังนั้นได  เพราะถือวาเปนคําส่ังทางปกครอง (การวินิจฉัยให
ตก) ที่ไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากกระทําโดยไมถูกตองตามรูปแบบข้ันตอนอันเปนสาระสําคัญที่
กําหนดไวสําหรับการสอบวิทยานิพนธ แตแมศาลปกครองจะเพิกถอนการสอบ  เพราะกระบวนการไม
ชอบก็มิไดหมายความวานิสิตจะสอบผานวิทยานิพนธแตอยางใด  หากแตตองยอนมาดําเนินการให
โอกาสนิสิตในการโตแยงปกปองวิทยานิพนธ  ซึ่งในรอบใหมนี้นิสิตอาจสอบตกหรือสอบผานก็ได 
  (2)  การฟองคดีเกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธนั้น อาจมีการฟองไดหลายรูปแบบ สุด
แทแตวานิสิตผูฟองจะฟองเพื่อการใด เชน 
  1)  ฟองเปนคดีปกครองขอใหมีการเพิกถอนคําส่ังที่ใหสอบตกวิทยานิพนธ เพื่อที่จะ
ไดสอบใหม  โดยนิสิตอาจอางวาเปนการใชดุลพินิจที่ไมชอบ แตการฟองโดยอางเหตุดังกลาวนี้  นิสิต
ตองพิสูจนวากรรมการสอบใชดุลพินิจไมชอบอยางไร เชน พิสูจนวาอาจารยที่เปนกรรมการสอบมีเร่ือง
โกรธแคนเปนการสวนตัว เปนตน  โดยทั่วไปแลวการใหผานหรือใหตกวิทยานิพนธ  หลักกฎหมาย
ปกครองถือวาเปนดุลพินิจ  ซึ่งหากไมปรากฏเหตุวามีการใชดุลพินิจไมชอบดวยกฎหมายประการใด 
ศาลปกครองจะไมกาวลวงเขามาพิจารณาวาวิทยานิพนธมีคุณภาพหรือไม เพราะเปนเร่ืองในทาง
วิชาการ 
  อนึ่ง การฟองคดีปกครองขางตน  หากมหาวิทยาลัยของรัฐแพในคดีปกครอง ผมที่
เกิดข้ึนตามมา คือ ตองยอนกระบวนการสอบวิทยานิพนธใหม 
   2)  ฟองเปนคดีปกครองเรียกคาเสียหายโดยถือวากรรมการสอบที่เปนเจาหนาที่ของ
รัฐทําละเมิด (เดิมละเมิดกรณีนี้ตองฟองตอศาลยุติธรรม แตเมื่อมีศาลปกครองการฟองละเมิดที่เกิด
จากการใชอํานาจหนาที่ทางปกครองตองฟองยังศาลปกครอง)  โดยฟองใหมหาวิทยาลัยรับผิดชดใช
คาเสียหาย  เพราะถือวาเปนละเมิดของเจาหนาที่ ในกรณีที่กรรมการสอบใชดุลพินิจโดยไมชอบ และ
ศาลเห็นวาเปนการทําละเมิดมหาวิทยาลัยก็ตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกนิสิต  หลังจากนั้น 
มหาวิทยาลัยตองพิจารณาตอไปวา กรรมการสอบนั้นจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงเกี่ยวกับ
การสอบนั้นหรือไม  หากเห็นวา “ใช” มหาวิทยาลัยสามารถเรียกรองใหกรรมการรับผิดชดใชเงินที่
มหาวิทยาลัยไดจายไปกอนนั้นแลวได  ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด พ.ศ. 2539 
มาตรา 12 
 
  ขอสังเกต 
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  ประการแรก  (ในกรณีตามขอ 2) นิสิตอาจไมฟองคดีละเมิดตอศาลปกครอง  หากแต
อาจยื่นเร่ืองใหมหาวิทยาลัยรับผิดตอนิสิตในละเมิดที่เกิดข้ึนก็ได  ซึ่งจะตองมีการดําเนินการต้ัง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเร่ืองนี้ตอไป ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด พงศ. 2539  
มาตรา 11 
   ประการที่สอง  นิสิตที่สอบไมผานวิทยานิพนธอาจฟองคดีเพิกถอนผลการสอบ 
(คําส่ังทางปกครอง) และเรียกคาเสียหายฐานละเมิดพรอมไปในคดีเดียวกันตอศาลปกครองก็ได 
   3)  แจงความดําเนินคดีอาญาฐานเจาพนักงานใชอํานาจหนาที่โดยไมชอบ  นิสิตที่
ถูกกรรมการสอบวินิจฉัยใหสอบตกอาจแจงความจับกรรมการสอบในขอหาใชอํานาจหนาที่โดยไม
ชอบ  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ได แตหากอาจารยที่เปนกรรมการสอบไดปฏิบัติ
หนาที่โดยสุจริต ไมไดกล่ันแกลงนิสิต กรณีนี้ยอมไมเปนความผิดฐานเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบ 
  (3)  ในเร่ืองวิทยานิพนธ  มักมีการขอขยายระยะเวลาในการศึกษา  ซึ่งเปนอํานาจของ
อธิการบดี โดยตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสียกอน  โดยใหมีการ
พิจารณาถึงความจําเปนของแตละกรณี  ในที่นี้หากคณะกรรมการฯ เคยผอนผันใหดวยเงื่อนไขใด ก็
ตองถูกผูกพันดวยการผอนผันคร้ังกอน ๆ ของตนเอง  เวนแตจะมีเหตุผลอันสมควรจึงจะเปลี่ยนแนว
คําวินิจฉัยได และเมื่อเปล่ียนแนวคําวินิจฉัยแลว  ก็ตองเดินตามแนวทางนั้น  จะเปล่ียนกลับไป
กลับมาไมได  เพราะถือวาเปนการใชดุลพินิจที่ขัดตอหลักความเสมอภาค เชน กรณีที่คณะกรรมการ
ผอนผันใหเพราะเหตุที่อาจารยที่ปรึกษาปวย  ไมสามารถใหคําปรึกษาได จนเปนเหตุทําใหนิสิตตอง
ศึกษาเกินเวลา  กรณีเชนนี้ หากเห็นชอบใหขยายระยะเวลาสําหรับรายแรกรายตอ ๆ ไปที่ขอขยาย
ดวยเหตุการณเดียวกันก็ตองไดรับการขยายเชนกัน เปนตน 

 
   

 
 

 



ขุมความคดิ 3                                                                                                                                                 ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย 

 
151

31. ขอพิจารณาเชิงคุณคาและยุทธศาสตรการเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลก 
Reflections on Values and Strategies for Becoming  A “World Class” University 

รองศาสตราจารย ดร.สุวรรณา  สถาอานนัท 

ภาควิชาปรัชญา  คณะอักษรศาสตร 

 
(จากสารสภาคณาจารยป 2545-2550) 
 

“And what you thought you came for, 
Is only an shell, a husk of meaning 
From which the purpose breaks only when it is fulfilled 
If at all. 
Either you had no purpose 
Or the purpose is beyond the end you figured 
And is altered in fulfillment.”  
 T. S. Eliot, The Four Quartets 
 

 “การต้ังคําถามคือการรับใชที่ดีที่สุด” 
  นักคิดนิรนาม 
 
บทนํา 
 การตั้งโจทยเร่ืองการเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลกสะทอนนิมิตหมายอันดีงามที่
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแสดงความตระหนักรูในตําแหนงแหงที่ของตนในความสัมพันธกับโลก อีก
ทั้งแสดงเจตนารมณที่จะ เลือก ทางเดินบางอยางเพื่อพัฒนาตนสูเปาหมายการเปนมหาวิทยาลัย 
“ชั้นนํา”  กระบวนการดังกลาวนี้ควรแกการยกยอง เพราะเปนการใชวิจารณญาณตัดสินใจเชิง
คุณคาบางประการในโลกแหงความสับสนและความฉอฉลทางความหมาย 
 การพยายามเปน “มหาวิทยาลัยช้ันนําของโลก” เกิดข้ึนในบรรยากาศการแขงขัน การ
เปล่ียนแปลง และการขยายระบบคิดเชิงพาณิชยสูกิจกรรมตาง ๆ ในทุกมิติชีวิต1  เงื่อนไขเหลานี้ทําให
เกิดความจําเปนตองนํากิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยมาวัดเปนตัวเลขที่ชัดเจน “ความเปน

                                                  
1 Derek Bok,  Universites in the Marketplace: The Commercialization of Higher Education (Princton: Princton University Press, ๒๐๐๓).  
ศาสตราจารย ดิเรก  บอค ไดชีใ้หเห็นรากเหงาของกิจกรรมเชิงพาณิชยในสถาบนัอุดมศึกษา  ต้ังแตตนศตวรรษท่ี ๒๐ เปนตนมา  โดยให
ตัวอยางจากมหาวิทยาลัยชั้นนาํในสหรัฐอเมริกา 
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กลาง” ของตัวเลขดูจะชวยช้ีวัด “ความเปนจริง” สามารถคํานวณตนทุนการผลิตบัณฑิต คํานวณ 
output ขององคกรได จัดลําดับมหาวิทยาลัยได เมื่อตัวเลขอันเปนขอมูลเหลานี้ถูกจัดระบบเปน
ส่ือกลางเดียวกัน2 การสื่อสารระหวางความจริงที่วัดไดดวยตัวเลข กับคาใชจายหรือตนทุนของ
กิจกรรมและงบสนับสนุนที่คํานวณเปนตัวเลขดวยนั้นจึงจะมีความเปนไปได  เราจึงรูสึกสบายใจวา
เราจะสามารถบงบอกคุณภาพขององคกรได และเราจะสามารถแขงขันกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ 
ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลกไดดีข้ึน 
 การพยายามเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลกคงมิใชเปนเพียงความพยายามที่จะ “ถูกวัด” 
ดวยเกณฑการประเมินสถานภาพ และ “ชื่อเสียง” ในระดับนานาชาติเทานั้น  หากแตนาจะหมาย
รวมถึงการพยายาม “ชี้นํา” โลก ทั้งในฐานะที่เปนสถาบันชั้นสูงที่ผลิตความรู และเปนที่พึ่งทางปญญา-
มนุษยธรรมแกสังคมโลกดวย  จากขอพิจารณาดังกลาว  ขอเขียนนี้จะขอเชิญชวนใหชวยกันคิด
ขอพิจารณาบางประเด็นที่นาจะชวยแสดงบทบาทของการเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําที่สามารถช้ีนําทาง
ปญญา-มนุษยธรรมแกสังคมไทยและสังคมโลกได 
 
ทุนกับความรู เงินกับคุณคา 
 ต้ังแตคริสตศตวรรษที่ ๑๗ เปนตนมา  โลกสมัยใหมไดสรางโลกสมมติใน “จิต” มนุษยที่
สามารถ “แยกขาด”  การคิดของมนุษย ออกจาก การดํารงอยูในมิติอ่ืน แลวพัฒนาการคิดที่ชัดและ
แยกตางใหเปนรากฐานการพัฒนาความรูเชิงปรนัย (Objective Knowledge) โดยสรางเคร่ืองมือ 
(เทคโนโลยี) เพื่อหาความรูเกี่ยวกับโลกกายภาพ และเพื่อควบคุมและจัดการโลกกายภาพ และโลก
สังคมใหสนองตอบความตองการของมนุษย  การหาความรูที่ตองอาศัยเคร่ืองมือที่ซับซอนมากข้ึนทํา
ใหกิจกรรมการหาความรูตองอาศัยทุนเพื่อทําการคนควาวิจัยมากข้ึน กระบวนการอันซับซอนนี้นําสู
สภาวะที่ผูมีทุนมากกวายอมมีโอกาสเขาถึงความรูความจริงได มากกวา3  ในขณะเดียวกัน  โครงการ
คนควาหาความรูที่เปนผลผลิตจากการวิจัยที่ดูมาชองทางพัฒนาเปนสินคาอุตสาหกรรมหรือบริการ

                                                  
2 โปรดพิจารณาการวิเคราะหเชิงปรัชญา-สังคมวิทยา กระบวนการที่ เงิน ในฐานะเคร่ืองมือที่สมบูรณที่สุดเทาท่ีมนุษยคิดคนได 
สามารถแปรคาของคุณคาทุกชนิดใหเปนราคา/มูลคาได ผานตัวเลขท่ีเปน “กลาง” อันเปนสื่อที่ทําใหขอพิจารณาทางความรู ความจริง 
และมูลคา สามารถ “สื่อสาร” กันไดอยางชัดเจนเปนระบบเดียวกัน ใน Georg Simmel, The Philosophy of Money, Translated by Tom 
Bottomore and David Frisby (London: Routledge, ๑๙๙๐). และเชื่อมโยงแนววิเคราะหดังกลาวกับคุณคาทางศาสนา ใน สุวรรณา สถา
อานันท, เงินกับศาสนา: เทพยุทธแหงยุคสมัย (ปาฐกถา ซินแคลร ทอมปสัน, กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๑). 
3 โปรดพิจารณาการวิเคราะหทางปรัชญา-ความรู ที่แสดงใหเห็นวา เม่ือความรูตองอาศัยเคร่ืองมือมากขึ้น สถาบัน/ผูผลิตความรูก็ตอง
อาศัยเงิน/ทุนในการหาความรูมากขึ้น  ใน Jean-Francois Lyotard,  The Postmodern Condition:  A Report on Knowledge (Manchester: 
University of Manchester Press, ๒๐๐๔), pp.๔๑-๔๗. (ในหนา ๔๔ Lyotard ต้ังขอสังเกตวา “By the end of the Discourse on Method, 
Descartes is already asking for laboratory funds.”) 
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ไดมากกวาก็ยอมมีโอกาสที่จะไดรับการสนับสนุนมากกวา  ความรูที่มีคาเชิง “รูปธรรม” นอยกวาก็จะ
มีโอกาสไดรับการสนับสนุนนอยกวา4 
 ในขณะเดียวกัน กระบวนการผลิตความรูในลักษณะนี้กําลังผลักดันคุณคาหลายประการ
ของชีวิต ไมวาจะเปนสุขภาพ  การพักผอน  การละเลน  ความรู  ความงาม สุนทรียารมณ ที่เคยอยู 
นอก ขอบขายของราคาและการลงทุนใหเขามาอยูในกรอบขอพิจารณาเชิงพาณิชยมากข้ึนเร่ือย ๆ 
ในระยะ ๔-๕ ทศวรรษที่ผานมา  ความรูทางการแพทยถูกดูดกลืนกลายสภาพเปนธุรกิจสุขภาพ 
และความงามมากขึ้น โลกธรรมชาติและวิถีวัฒนธรรมถูกดูดกลืนเขาเปนอุตสาหกรรมทองเท่ียว  
สถาบันอุดมศึกษาหรือองคกรผลิตความรู และการฝกวิชาชีพทั้งหลายถูกดูดกลืนเขาเปนระบบ
ศาสตรพาณิชยมากขึ้น  และกําลังตองตอบคําถามจากตรรกะของตลาดอยางเขมขนรุนแรง  
อยางไรก็ตาม เราไมควรลืมวาวิธีคิด-ปฏิบัติเชนนี้  ที่ผานมาประสบความสําเร็จไดโดยไมยากเข็ญนัก  
เพราะโลกยังมีพื้นที่ด้ังเดิมที่ยัง “บริสุทธิ์” อยู  บริสุทธิ์ในที่นี้หมายถึงพื้นที่ที่ยังไมไดเขามามีสวนรวม
ในตรรกะของเงิน  การคํานวณ “ตนทุน” จึงยังไมตองพิจารณา “ราคา” ของพื้นที่เหลานี้มากนัก “พื้นที่” 
เหลานั้น อาทิ ทรัพยากรธรรมชาติ (ในแงแหลงพลังงาน) ความงามของพระอาทิตยตกดินที่ชายหาด  
หาดทรายท่ียังสะอาดใส  อากาศบริสุทธิ์บนยอดดอย  น้ําสะอาดในลําธารตามปาเขา  ชีวิตของผูคน
ผูดูแลชีวิตที่เติบโตมาเปน “แรงงาน” “ลูกจาง” “พนักงานบริษัท” ความสัมพันธในครอบครัวชุมชนที่มี
ความไวใจผูกพัน  ความสัมพันธระหวางครู-ศิษยที่เกื้อหนุนอาทรตอกัน  แตเมื่อมิติชีวิตเหลานี้ถูก
ผลักดันใหเขาสูกลไกและตรรกะของตลาดมากขึ้น “คุณคา” ตองถูกตีราคาเปนคาใชสอยและ
ตนทุนการผลิตมากข้ึน  พื้นที่ “บริสุทธิ์” ดังกลาวจึงกําลังหดตัวลงมากข้ึนทุกขณะ  การตอสูแยงชิง
พลังงานจากธรรมชาติ หรือพื้นที่ธรรมชาตินอกกลไกตลาด  ต้ังแตภูกระดึงถึงปาบราซิลถึงข้ัวโลก
เหนือ  ก็ยอมตองทวีความรุนแรงเขมขนข้ึนเปนเงาตามตัว5 
 
โฆษณาเนสกาแฟกับการผลิตบัณฑิตในมหาวิทยาลัยชั้นนาํ 
 มีโฆษณาเนสกาแฟอยูชิ้นหนึ่งที่นาพิจารณาเปนพิเศษ  ในบริบทการตอบคําถามเกี่ยวกับ
การเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก  สตอรี่บอรดเริ่มตนที่ชายหนุมรูปงาม หนาตาออกฝรั่ง แตไม
ฝร่ังมากเกินไปจนดูแปลกแยก นั่งจิบกาแฟ อานหนังสือพิมพภาษาตางประเทศอยางสบายอารมณอยู
ริมสระวายน้ํา เหลือบไปเห็นหญิงสาวกําลังวิ่งไลขโมยผูฉกกระเปาเธอไปกอนหนานี้  ชายหนุมยกถวย
กาแฟข้ึนกั้นหนาขโมยที่กําลังวิ่ง มุมกลองทําใหเห็นวาขโมยว่ิงชนถวยกาแฟแลวลมลง  หญิงสาวชิง
                                                  
4  โปรดสังเกตการลงทุนกับงานวิจัย  stem cells ของ Prof. Hwang Woo-Suk ในประเทศเกาหลีใตกอนการถูกเปดโปงวาใชขอมูลเท็จ  
รัฐบาลไดใหทุนวิจัยแก Prof. Hwang และทีมงานแลวกวา ๖๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณสองพันสี่รอยลานบาท) โปรดดูขาวใน The 

Bangkok Post, January ๑๑, ๒๐๐๖. 
5 นักวิเคราะหขาวหลายฝายตางเสนอวา สงครามอิรัก  โดยพ้ืนฐานแลว เปนการลงทุนเพื่อปกปองความมั่นคงทางพลังงานของมหาอํานาจ
ตะวันตกในตะวันออกกลาง  โดยไดใชเงินไปแลวประมาณ ๒ ลานลานดอลลารสหรัฐฯ  ทุนนิยมในศตวรรษที่ ๒๑ ยอมเครียดมากขึ้น และ
ความเครียดยอมนําสูความรุนแรงไดงาย 
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เอากระเปาคืนได ใชกระเปาและมือทั้งสองทุบตีขโมย แลวหัวหนามายิ้มใหชายหนุมเชิงขอบใจที่
ชวย ชายหนุมยิ้มตอบ ลดถวยกาแฟลง เห็นวาเบ้ืองหลังถวยกาแฟคือเสาไฟฟาที่ขโมยวิ่งชนจนลม
ลงไปกอนนี้ 
 ขอสังเกตสําหรับเราคือในขณะนี้ที่เปนอยู  ความรู  ชนิดที่เราผลิตกําลังชวยเก้ือหนุนใหเกิด
ผลิตภัณฑ  เชน กาแฟสําเร็จรูปที่มีรสชาติดี  ขายได  เราผลิตนักบริหารที่ไปทํางานใหบริษัทที่ขาย
กาแฟไดเปนจํานวนมาก เราผลิตนักนิเทศศาสตรที่สามารถผลิตส่ือโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธสินคา
ใหไดผล  แตในขณะเดียวกัน เราจะสามารถผลิตคนที่มีวิจารณญาณรูเทาทันสารที่ส่ือไดหรือไม  คน
ที่เมื่อรับสารจากโฆษณาช้ินนี้แลวสามารถวิเคราะหไดวา  โฆษณาชิ้นนี้กําลังบอกผูบริโภควา เธอ
สามารถเปน “คนดี” ไดเพียงแคเปนนักบริโภคเทานั้น เธอไมตองไป “ชวย" ใครในชีวิตจริง เธอเพียงนั่ง
จิบกาแฟแลวยกถวยข้ึนเล็กนอย  เธอก็สามารถสกัดขโมยใหพายแพแกหญิงสาวเจาของกระเปา
ได  อยาลืมวาในตอนทาย หญิงสาวยังหันมายิ้มเปนนัยเชิงขอบคุณดวย 
 การสามารถผลิตผูถอดรหัสหมายของโฆษณาแบบนี้ไดคือเปาหมายประการหนึ่งของการ
ผลิตบัณฑิตในมหาวิทยาลัยชั ้นนําของโลก ทั ้งนี ้เพราะเปนการลงทุนเพื ่อผลิตพลเมืองที ่มี
วิจารณญาณในการแยกแยะ “สาร” ที่ส่ือทั้งมวลตางถาโถมโยนเขาใสผูบริโภคอยางทวมทน  บทบาท
การเปนที่พึ่งทางปญญาแกสังคมนาจะอยูที่การผลิตบัณฑิตผูมีวิจารณญาณเชนนี้  คนที่จะถอดรหัส
หมายแบบนี้ไดจากแงมุมตางๆ ของชีวิตตนคือพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยที่พึงประสงค  เปน
สมาชิกแหงประชาสังคม  กอน  การเปนผูบริโภค หรือพนักงานบริษัท หรือเจาหนาที่แหงรัฐ  หาไมแลว  
ความรูทั้งมวลที่ผลิตจากสถาบันอุดมศึกษามีแตจะรับใชกระแสโลกอยางที่เปนอยูอยางเซื่องๆ 
ศักยภาพการต้ังคําถาม การคิดอิสระ จะออนเปล้ียเพลียแรง  การครอบงําดวยภาวการณเมืองที่ฉอ
ฉลในนามของประชาธิปไตยก็จะสามารถดําเนินตอไปไดอยางมีชีวิตชีวา 
 
ขอพิจารณาเชิงยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิต-ความรู 

1) พัฒนาบัณฑิตที่คิดหาทางเลือกไดดวยวิจารณญาณแหงตน  พิจารณาสนับสนุนการผลิต
ความรูและการเรียนการสอนวิชาประเภทตอไปนี้ Critical Thinking, Alternatives to 
Violence, Peace Journalism, Culinary Compassion (วิธีหยุดชีวิตสัตวโดยสัตว
ทรมาน/เจ็บปวดนอยที่สุดกอนนํามาปรุงอาหาร), Small is Beautiful (พุทธ
เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรพอเพียง), Poetic Justice6, Narratives and Healing7 
เปนตน 

                                                  
6 มหาวิทยาลัยชคิาโก สหรัฐอเมริกา ผลิตบัณฑิตนิติศาสตร  โดยใหเรียกวิชาความเปนธรรมเชงิวรรณศิลป เพื่อพัฒนาจินตนาการเก่ียวกับ
ชีวิตผูกระทําผิด/ผูตัดสินใจเลือกกระทํา ในบริบทเฉพาะกอนศึกษาวชิากฎหมายในเชิงมาตรา หรือความยุติธรรมในแง “กฎ” 
7 ในประเทศแถบสแกนดิเนเวีย มกีารวิจยัทางการพยาบาลท่ีใหน้ําหนักแกการฟงเร่ืองเลาเก่ียวกับชีวติ/ความเจ็บปวยของคนไข เพือ่ใชเปน
ขอมูลประกอบการตัดสินใจเก่ียวกับการรักษาพยาบาล โปรดดูบทความวิจยัทีว่ิเคราะหกระบวนวธิีดังกลาวใน ปกรณ สิงหสุริยา,  “ศาสตร
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2) พัฒนาจินตนาการสรางสรรคสังคมไทย/สังคมโลก 
- นอกจากจะตอบสนองตอตรรกะเชิงพาณิชยของตลาดแลว  มหาวิทยาลัยควร

พัฒนาความสัมพันธเชิงกัลยาณมิตรกับประชาสังคม เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
ภาคประชาสังคมในการถวงดุลกับอํานาจของกลไกตลาด 

- โครงการนานาชาติทั้งมวล ควรคํานึงถึงการเกื้อหนุนพัฒนา ไมเพียงแตความเปน
เลิศทางวิชาการ/วิชาชีพเทานั้น แตครอบคลุมการสรางความสํานึกในความเปน
สมาชิกแหงประชาสังคม และความเปนพลเมืองโลกดวย (Global Citizenship) 

3) พัฒนาจินตนาการชีวิตอ่ืน-ชีวิตตน 
 พัฒนากระบวนการ Humanities Initiatives เปนพื้นที่ใหมีกิจกรรมพัฒนาจินตนาการ
เกี่ยวกับชีวิตอ่ืนที่แตกตาง ทั้งภายในสังคมตนและสังคมโลก พัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ 
พัฒนาจินตนาการมนุษยธรรม อาจลงทุนกับ “มหรสพทางมนุษยศาสตร” (Theatre of the 
Humanities) ใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการนี้ 
4)  พัฒนากระบวนการประเมินคุณภาพทางเลือก 
 ปรับแปร ขยาย และสราง concept การประเมินที่เห็นความหมายและความสําคัญ
ของวิธีคิดเกี่ยวกับคุณภาพ ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 -   ที่ใหความสําคัญแก  index  ปรับเปนใหความสําคัญแก  indicator 
 -   ที่ใหความสําคัญแก  output  ปรับเปนใหความสําคัญแก  (possible) outcome 
 -  ที่ใหความสําคัญแก concrete application ปรับเปนใหความสําคัญแก strategic 
impact 
 

   
 
 

 

                                                                                                                                               
การตีความเร่ืองเลาของปอล ริเกอร ในการวิจยัทางพยาบาล”  ใน สวุรรณา สถาอานันท (บรรณาธิการ), ความจริงในมนุษยศาสตร 
(กรุงเทพฯ: สํานักพมิพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙). 
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32. การอภิปราย เร่ือง “การมีสวนรวมดานการบริหารบุคคล” 
 

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรชัย พชัรนิทรตนะกลุ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สกุร ีรอดโพธิท์อง 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอก ต้ังทรพัยวฒันา 

รองศาสตราจารย นายแพทย พงศศกัด์ิ ยกุตะนนัทน ผูดําเนินการอภิปราย 
วันพฤหัสบดีที่ 19 กมุภาพันธ 2547 

เวลา 13.00 – 14.45 น. 
ณ หองประชุมสารนิเทศ หอประชมุจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
(จากการสัมมนากิจการบริหารมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย 19 กุมภาพนัธ 2547) 
 
รศ. นพ.พงศศักด์ิ ยุกตะนันทน :     เพื่อใหการสัมมนาฯ สภาคณาจารยโดยกรรมการกิจการบริหาร
มหาวิทยาลัยดําเนินตอไป อยางที่เคยนําเร่ืองเขาที่ประชุมหลายคร้ังวา การจัดสัมมนาคราวน้ี เราคิดวา
งานบริหารมหาวิทยาลัยคงมีหลาย ๆ องคประกอบ อันนี้เปนความคิดเร่ิมตน ต้ังแตงานบริหารงานบุคคล 
ซึ่งมีงานต้ังแตการกําหนดตําแหนง การกําหนดเงินเดือน การรับเขาทํางาน การประเมินการทํางาน 
การรับเร่ืองราวรองทุกขตาง ๆ การสอบสวนและการลงโทษ เปนเร่ืองหนึ่งซึ่งเปนงานบริหาร การบริหาร
องคกร การแตงต้ังกรรมการบริหารองคกรตาง ๆ ทั้งในระบบราชการ และนอกระบบราชการ การบริหารงาน
วิสาหกิจตาง ๆ ทั้งที่ทํารายไดและไมทํารายได การบริหารงานคณะและสถาบันตาง ๆ ก็เปนการบริหาร
องคกรซึ่งนาสนใจ อันที่ 3 คือการบริหารทรัพยสินจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีทรัพยสินเพื่อสรางรายได
ของมหาวิทยาลัยหลายประเภท ทั้งที่ดินและส่ิงปลูกสราง และทรัพยสินทางปญญาตาง ๆ อีกมากมาย 
และการบริหารการเงิน ระบบการเงินของมหาวิทยาลัยมีความซับซอน ทั้งระบบการบริหารงบประมาณ 
เงินคงคลังตาง ๆ เปนเร่ืองที่นาสนใจ 
 เทาที่เราเคยคุยกันมา  สภาคณาจารยเคยมีโอกาสเปนตัวแทนในกรรมการหลายชุด ใน
ระยะเวลารวม 8 ปที่ผานมาที่ผมเขามาเกี่ยวของตรงนี้ รูสึกวาเราถูกปลดออกเร่ือย ๆ ตอนนี้รูสึกวา
คณะกรรมการตาง ๆ ลดนอยลง เกิดแนวคิดการบริหารงานแบบ inner มีอยูคร้ังหนึ่งผมเคยข้ึน ประชุม
กับทานอดีตอธิการบดีทานกอนโนน แลวผมบอกวาเปนระบบคณาธิปไตยหรือเปลา ทานก็โมโหหนาแดง
ข้ึนมาเลย บอกวาคุณหมอมาวาผลอยางนี้ไดอยางไร ผมรูสึกวาเปนกลุมคนที่มีความคิดและตัดสินใจ
เรียบรอย ผมประชุมกรรมการประจําคณะฯ   แตเร่ืองนี้นําเขากรรมการประจําคณะฯ  คือเร่ืองที่บอกให
กรรมการประจําคณะฯ มีมติรับรอง พอมีคนอภิปรายก็หยุด เด๋ียวเร่ืองนี้ inner จะไปพูดคุยกันแลวจะเอา
ใหรับรองใหม คือไมมีการอภิปราย  ผมวาบรรยากาศอยางนี้มีทุกแหงและมหาวิทยาลัยก็มีทุกแหง ฉะนั้น 
คําวามีสวนรวมคือรวมรับรู  รวมลงมติ  แตถาอภิปรายก็หยุด แลวเด๋ียว inner จะคุยกันเอง แลวเอามาให
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ลงมติ จริง ๆ แลวผมตองเรียนใหทราบ ผมไมไดตําหนิคณะผม แตวาต้ังแตกรรมการประจําคณะฯ มาใน
รอบที่ผานมา ไมเคยมีเร่ืองไหนในมติ เห็นชอบ ไมเคยมีการอภิปราย เผอิญผมเปนกรรมการประจําคณะฯ 
หมอพงศศักด์ิปนปวนใหกรรมการประจําคณะฯ เขาเปนอยางยิ่ง พยายามจะดึง issue ตาง ๆ มา อภิปราย
ซึ่งเขาไมยอม เขาบอกวาหามอภิปราย  หยุดแคนี้พอแลว เด๋ียว inner จะไปคุยกันเองการบริหารงาน
ลักษณะ inner หรือกลุมบุคคลมีทั่ง ๆ ไปและเปนที่นิยม อันนี้ผมเรียนใหทราบ 
 ที่นี้คําวาการสวนรวม เราคิดวา ที่ทานประธานสภาคณาจารยพูดเมื่อเชานี้คือ 
 อันแรก รวมรับรูขาวสารตาง ๆ ในทุกแงทุกมุมที่มีโอกาส ควรจะเผยแพรและสงตรงไปยัง
อาจารยโดยเฉพาะ การสงขาวสารไปทั่วโดยทีไมสนใจวาใครจะเขามาดูหรือสืบคนไดอาจจะไมสามารถ 
ทําใหอาจารยที่ยุงยากไดมีโอกาสรับรูจริง ๆ จัง 
 อันที่ 2 รวมคิด รวมพิจารณา การมีสวนรวมในกรรมการตาง ๆ ของตัวแทนประชาคมในทุก
กรรมการที่มีความสําคัญเกี่ยวกับการทํางาน  เชน  กรรมการบริหารงานบุคคล สมัยอาจารยสมหวังเคย
เอามา refine คําวากรรมการบริหารงานบุคคลของสภาคณาจารย หรือ Faculty Senate ในมหาวิทยาลัย
นั้น ประธานสภาคณาจารยเปนประธานกรรมการบริหารงานบบุคคลของมหาวทิยาลัยในเร่ืองการอทุธรณ
รองทุกข การลงโทษตาง ๆ เร่ืองเหลานี้ เราคิดวาเราจะเปนกรรมการแคไหนเราจะรวมคิดพิจารณาเร่ือง
อุทธรณ เร่ืองกรรมการบริหารงานบุคคล กรรมการบริหารทรัพยสิน หรือบริหารการเงินอยางไร 
 อันที่ 3 รวมตัดสินใจ เรามีโอกาสในการวมตัดสินใจไดมากนอยแคไหน ตองมีการนําเสนอ
ขอมูลตาง ๆ ทุกดานประกอบการตัดสินใจ เรานาจะมีโอกาส 
 อันที่ 4 รวมปฏิบัติ ผมคิดวากิจการตาง ๆ ของคณะหรือของมหาวิทยาลัย อาจารยทุกคน
ตองมีความสําคัญ ไมใชเปนตาสีตาสา  ตามีตามา มีกิจการอะไรตองถือวาใหเกียรติอาจารยทุกคนรวม
ปฏิบัติและ  Encourage ใหอาจารยมารวมกันมาก ๆ และการปฏิบัติหนาที่อยางทานวาที่อธิการบดีฝาก
ไวคือ ทําอยางไรใหเราบรรลุพันธกิจและเปนที่พึ่งของสังคมได 
 ในเร่ืองรูปธรรม  ผมเสนออยางไร ผมลองคิด ๆ รูปธรรม 2-3 อัน เชน 
 อันแรก  เร่ืองการปรับปรุงการส่ือสารภายในใหมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเฉพาะเจาะจง 
 อันที่ 2  การปรับปรุงระเบียบขอบังคับ และโครงสรางการเปนกรรมการตาง ๆ ของตัวแทนอาจารย
และบุคลากร หรือสภาคณาจารย โดยเฉพาะอยางยิ่งกรรมการบริหารบุคคลตองมาจากระบบตัวแทน 
หมายถึง  voting member 
 อันที่ 3  นาจะเปดโอกาสใหรับทราบขอมูล การบริหารทรัพยสินตาง ๆ และขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจไดอยางตอเนื่อง 
 อันนี้เปนรูปธรรมที่เราอาจจะสัมมนาได แตเทาที่เคยผานกรรมการสภาคณาจารยมาแลวคิดวา
อยากจะใหพูดเฉพาะบุคคล  แตวาวันนี้คงจะพูดกันหลาย ๆ แงหลาย ๆ มุม เอาขอมูลตอนเชาที่เราไดฟง
มาพูดคุยกันดวย  ในโอกาสนี้ขอเชิญอาจารยเอกอภิปรายกอน 
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ผศ. ดร.เอก ต้ังทรัพยวัฒนา :    คงเปนลักษณะของกึ่งการเปดประเด็นข้ึนมา เพื่อใหมีการพูดคุยกัน
ประเด็นคอนขางจะเชื่อมโยงกับส่ิงที่พูดกันใน session ตอนเชาทั้งหมด 
 เร่ืองแรก เราพูดถึงการบริหารงานแบบมีสวนรวม และอีกสวนหนึ่ง ที่ทานวาที่อธิการบดีเสนอ
วาเราควรเติมคําวาธรรมาภิบาลลงไปดวย ผมเลยอยากพูดถึง  concept  กอนวาทําไมแนวคิดเร่ืองการมี
สวนรวมถึงเขามา 
 สวนแรก เมื่อกอนการบริหารงานตาง ๆ ถาดูในระดับรัฐ เราจะมีคําวาการปกครอง government,  
department of government ที่ผมอยู คือ ภาควิชาการปกครอง ซึ่งนับวันเร่ิมมีปญหาอยางหนักคําวา
การปกครอง government ไปโยงกับแนวคิดที่เกี่ยวกับ formal authority คืออํานาจที่เปนทางการ ถาดูใน
ระดับประเทศ เราจะเห็นเลยวาเกี่ยวของกับระดับรัฐ   ทําการปกครองประชาชนเมื่อกอนภาควิชาการ
ปกครองสอนคนใหเปนปลัดอําเภอ  เปนผูวาฯ  ไปปกครองประชาชน เปนลักษณะนั้น ใชอํานาจที่เปน
ทางการที่มีอยู ปญหาเร่ิมเกิดข้ึนมา ถาเราดูรูปแบบการปกครองตอนนี้ที่เรียกวา representative 
democracy คือประชาธิปไตยแบบตัวแทน ซึ่งตัวแสดงหลักที่ทําหนาที่การปกครองคือบรรดา สส. ที่
อยูในสภา และใช policy หรือ implementation ตาง ๆ ผานทางระบบราชการ และทําการปกครอง
ตามที่เปนอยู จากระดับประเทศลงมาในระดับมหาวิทยาลัย จะเห็นวาระดับมหาวิทยาลัยมีฝายบริหาร 
ทําหนาที่ในการปกครองลงมา อันนี้คือสูตรเดิมของการปกครอง government ที่มีอยู ซึ่งสรางปญหามา
พอสมควร เร่ืองจากขาดการมีสวนรวม 
 ในชวงหลัง เช่ือมโยงกับโลกาภิวัตน อะไรตาง ๆ ซึ่งผมจะไมพูดถึง แตมีแนวคิดเปล่ียน 
government  มาเปน governance ซึ่งผมของใชคําวา “การจัด” การปกครองไมใชการจัดการ การปกครอง 
อันนี้คือ governance เฉย ๆ  good governance จะเปนอีกประเด็นหนึ่งจะเปนการจัดการปกครองที่ดี 
บางคนอาจใชคําวาธรรมรัฐ หรือธรรมาภิบาล อะไรตาง ๆ เยอะแยะไปหมด 
 จุดที่เปล่ียนจาก government มาสู governance เนื่องจากการบริหารงานแบบเกามีปญหา
เฉพาะ up down อยางเดียว บริหารงานจากผูมี authority สูงกวาลงมาขางลางอยางเดียว เลยมีแนวคิด
วาเราควรจะเปล่ียนใหการบริหารงานมีสวนรวมมากข้ึน จึงเปนการจัดการปกครองในรูปแบบใหม เราไม
อยูกับ government แลว เรามาสูเร่ือง governance จัดรูปแบบใหม เพราะฉะนั้นในเร่ืองของ 
governance ความเปน formal authority หรืออํานาจที่มีผลบังคับใช ผมใชคําวา อํานาจที่มีผลบังคับใช 
ไมใชอํานาจที่ชอบธรรม มีผลบังคับใชตอเรา แตชอบธรรมหรือไมชอบธรรมก็วากันอีกที ส่ิงเหลานั้นจะ
ลดลง และการมีสวนรวมจะเพิ่มมากข้ึน จะเห็นไดตามตัวอยางที่ทานอาจารยอดิศรพูดถึง ระดับการจัดการ
ปกครอง governance มีเยอะ เขาใชคําวา multi-layer มากข้ึน เปนช้ัน ๆ เยอะข้ึน ตัวแสดงไมโยงอยูกับ 
formal authority ก็เปนรัฐ เปนอะไรอยางเดิมแลว จะเปนระดับชั้นต้ังแตระดับโลกเลยมาสูระดับรัฐ ลงมา
สูระดับชุมชน อันนี้จะเปนแนวด่ิงของมัน แตก็มีการขยายตัวของแนวราบไปดวย คือไมผูกโยงกับรัฐ
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อยางเดียว จะไปถึงองคกรเอกชน ภาคธุรกิจอะไรตาง ๆ ที่เขามา อันนั้นคือในระดับการเมืองการปกครอง
ระหวางประเทศ จะเปนลักษณะนั้น มีการกระจายตัว การะเปล่ียนแนวคิดจํา government มา เปน 
governance นั้น actor เพิ่มมากข้ึนทั้งในระดับแนวด่ิงและแนวราบ ซึ่งตางจาก government  แนวทาง 
up down อยางเดียว แตในการจัดการปกครองจะมีตัวแสดงเพิ่มมากข้ึน 
 รูปแบบของ government มาสู governance สะทอนใหเห็นปญหาอยางหนึ่ง ซึ่งผมกลาวไว
ในระดับประเทศ เร่ืองของ representative democracy คือประชาธิปไตยแบบตัวแทน เขาไปทําหนาที่
แทนเรา  เราก็เจอปญหามาตลอด  ในระดับประเทศเราพยายามแกปญหาแนวคิดเร่ือง governance 
จึงเขามาใหทุกคนเขามามีสวนรวมมากข้ึน  สวนรวมจากประชาสังคมแนวธุรกิจ หรืออะไรตาง ๆ เขามา 
เพราะเราไมไววางใจรัฐบาลอีกตอไป เราไมไวใจระบบราชการซึ่งเปน implementation tools ของรัฐบาล 
 ทีนี้ในมหาวิทยาลัย ผมวาอาจจะเปรียบเทียบกันไดเหมือนกัน เพราะวันนี้เราพูดถึงเร่ือง 
governance ตลอดเวลา ก็มีการเปล่ียนจาก government มาสู governance สรุปคราว ๆ จากความที่มี
จํากัดตรงนี้ ผมดูในระดับของมหาวิทยาลัยพยายามโยงเขามาจะมีอยู 4 ระดับ คือ 
 ระดับแรก สภามหาวิทยาลัย มีองคกรนี้อยู มีตัวแทนของคณาจารยประจํา เลือกต้ังเขาไปมี
โครงสรางบางอยางที่เปนประชาธิปไตยพอสมควร แตคงตองถกเถียงกันเร่ืองสัดสวนวาเหมาะสมหรือไม 
อยางไรก็ตาม ไดมีการเปดโอกาสใหมีสวนรวมเขาไป   
 ระดับตอมา ระดับผูบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนเร่ืองการนําเอานโยบายของสภามหาวิทยาลัย
มาปฏิบัติตาง ๆ ดูเหมือนจะมีสมดุลอยู คือมีสภาคณาจารยอยูตรงนี้ เรามีสภาคณาจารยอยูเปนดัง 
check and balance ซึ่งทานนายกสภามหาวิทยาลัยพูดเมื่อเชานี้ มีตรงนี้อยูพอสมควรและมหาวิทยาลัย
ก็ใหเราเขาไปอยูในกรรมการชุดตาง ๆ แตนับวันจะถูกลดทอนขนาดไหนก็เปนอีกประเด็นหนึ่งที่ตองวากัน 
ในสวนนี้ดูเหมือนมีความเปนประชาธิปไตยเหมือนกัน มีสวนของตัวแทนจากคณะฯ เขามา และมีตัวแทน
จากอาจารย ประเภททั่วไป มาจากการแขงขันในระดับรวมเขามาอยูในโครงสรางตรงนี้ 
 ถาดูในสวนของคณะฯ ทุกทานจะทราบวาโครงสรางกรรมการประจําคณะฯ ประกอบตัวคณบดี 
รองคณบดี หัวหนาภาค และมีกรรมการประเภทตัวแทนคณาจารย มีการเลือกต้ังเขามา ซึ่งเมื่อเชาก็มี
การคุยกันมากกวาหายากเหลือเกินเด๋ียวนี้  เพราะตัวอยางภาควิชาการปกครองคร้ังหลังสุดผูสมัครคน
เดียวเหมือนกัน ซึ่งตองทาบทามแลวทาบทามอีก ขนาดภาควิชาที่สอนเกี่ยวกับเร่ืองการเมืองการปกครอง
โดยตรงยังเจอปญหาขนาดนี้ ผมวาจัดนี้จะสําคัญที่สุด เพราะอันนี้ในระบบโครงสรางของมหาวิทยาลัย
เปนสวนที่เปนรากหญา และเปนสวนที่เปนประชาธิปไตยมากที่สุดในระดับกรรมการประจําคณะฯ แตถา
คนไมใหความสนใจก็จะลําบาก 
 ระดับตํ่าลงมาคือระดับภาควิชา สวนใหญมีกรรมการภาควิชา กรรมการบริหารภาควิชาก็
แลวแต ถาเกิดภาควิชาไหนใหญ อาจจะตองมีการเลือกต้ังสรรหาตัวแทนมา แตสวนใหญหัวหนา
ภาควิชาจะแตงต้ังกรรมการบริหารภาควิชา แตปญหาเร่ืองของการเปลี่ยน government มาสู governance 
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ที่มาโยงเกี่ยวกับการบริหารงานในระดับตาง ๆ  ในมหาวิทยาลัยที่ผมพูดถึง ปญหาที่ผมจะเสนอข้ึนมา
มีอยู 2 ประเด็นหลัก 
 ประเด็นแรก คือ โครงสรางที่มีอยูตอนนี้ดีพอหรือเปลา เปดโอกาสใหคณาจารยทั่วไปใน
มหาวิทยาลัยเขาไปมีสวนรวมไดอยางเพียงพอหรือเปลา อาจจะเหมือนกับที่ทานวาที่อธิการบดีพยายาม
ใหภาพมาวามีโครงสรางตาง ๆ อยูเยอะแยะเต็มไปหมดแลว แตในโครงสรางที่มีอยูตรงนั้น คนจะเขาไป
มีสวนรวมอยางไร แตผมต้ังคําถามเลยไปนิดนึงวา โครงสรางที่มีอยูตรงนี้พอหรือเปลามีทางไหมที่จะให
ลงไปในระดับรากหญาไดมากกวานี้ หมายถึงวาอาจารยแตละทาน แตละบุคคลสามารถเขาไปมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในเร่ือง government ตรงนี้ไดมากกวานี้ โครงสรางเปดพอหรือยัง  
 ในขณะเดียวกันคือ ปญหาที่เราไดจากเมื่อเชา เราเจอปญหาในทางตรงขามเหมือนกัน
โครงสรางที่มีใหอยูแลวไมมีคนเขาไป เราเจออีกปญหาหนึ่ง อยางกรรมการประจําคณะฯ ตองหาคนเขา
ไปสมัคร ไมมีคนเขาไปมีสวนรวม ซึ่งเปนปญหาที่ทานอาจารยสุชาดาเสนอข้ึนมา และอยากใหชวยกัน
ทําตรงนี้ใหสมบูรณข้ึนมา 
 เพราะฉะน้ัน เลยเปน 2 ปญหา โครงสรางใหโอกาสพอหรือเปลา และโครงสรางที่ใหโอกาส
พอหรือไมพอนั้น มีคนเขาไปมีสวนรวมหรือเปลา คนที่อยูในที่นี้อาจจะ active มีสวนรวมแตหลายคน
อาจจะไมยุงอะไรเลยเหมือนกัน อันนี้คงเปนประเด็นหนึ่งที่เราอาจจะคุยกัน 
 ประเด็นสุดทาย วันนี้เราคุยกันมาทั้งหมด มีเร่ืองฝายบริหาร ฝายเทพ ฝายมาร เต็มไปหมด
แตส่ิงที่เราพูดถึงนอยมากเลย คือ เร่ืองของนิสิต ผมไมเห็นใครพูดวานิสิตจะเขาไปมีสวนรวม ในส่ิงที่
เปล่ียนมาจาก government มาสู governance ที่เราตองการการมีสวนรวมมากข้ึน ตัวนิสิตจะเขามา
ตอนนี้อยางไร ถาไปดูตัวอยางของประเทศอังกฤษ คอนขางจะชัดวา President  ของ Student Union 
ไดเขามา อาจจะเขารวมประชุมใน senate ของเขา มาเปนตัวแทนเลย ไมมีสิทธิโหวต แตมีสิทธิแสดง
ความคิดเห็นอะไรตาง ๆ มารับรูเพื่อที่จะอธิบายใหนิสิตไดฟง ในมหาวิทยาลัยเราไมมีเลย ไมวาระดับไหน
ก็ตาม สภามหาวิทยาลัย ระดับที่ประชุมคณบดี กรรมการประจําคณะฯ หรือในระดับภาควิชาก็ตาม 
เรายังอาจจะติดอยู หลายเร่ืองเปนเร่ืองลับ เด็กไมควรจะรูอะไรตออะไร แตในขณะเดียวกันก็นาคิดไปวา 
จะมีทางออกไหม เร่ืองที่ไมลับใหเขาเขาดวยไดไหม หรือที่เราบอกวาเร่ืองลับจริงหรือเปลา เมื่อเรา
ตองการสอนแบบ child center ที่ตองการใหเด็กโตข้ึนมา เราจะเอาแบบตรงนี้ 
 ขอสรุปส้ัน ๆ คงมี 2 ประเด็นหลักที่ผมอยากจะเสนอ คือ ประเด็นเร่ืองโครงสรางที่มีอยูแลว
อํานวยใหกับการบริหารงานแบบมีสวนรวมหรือเปลา และประเด็นที่ 2 กลับมาสูอันเดิม โครงสรางที่มีอยู
แลว ใจของคนที่อยากจะมีสวนรวมเพียงพอหรือเปลา 
 
รศ.นพ.พงศศักด์ิ ยุกตะนันทน :    อาจารยสุกรีมีอะไรจะเสริม เพิ่มเติมในสวนแรก 
 



 ขุมความคดิ 3  ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย 

 161

ผศ. ดร.สุกรี รอดโพธิ์ทอง :   จริง ๆ วันนี้ไดคุยกันวาในสวนของผม จะมองเร่ืองโครงสรางของขอมูล
ขาวสาร แตเผอิญไดมีวิทยากรไดคุยเร่ืองนี้และคอนขางจะละเอียด คงจะมีขอมูลพอแลวขอคิดในขณะนี้
คือ เรานาจะมีประเด็นหลัก ๆ ที่เราตองคุยกันกอนวา ตกลงเราจะคุยกันกอนวา ตกลงเราจะคุยกันแบบ 
open โดยไมมีจุดหมายปลายทาง หรือจะคุยกันแบบมีจุดหมายปลายทาง เพื่อจะไดเนื้อหนังผสมบาง 
สงไปใหทางมหาวิทยาลัยเปนขอคิดจากวงของเรา ขณะนี้จะเปดกวางก็แลวแตทานพงศศักดิ์ละกัน 
แตผมคิดวาในสวนของโครงสรางที่เราคุยกันจะมีเร่ืองการบริหารองคกรพัฒนาบุคคล บริหารการเงิน 
บริหารทรัพยสิน ทั้ง 4 ตัวนี้เราจะคุยกันกอนดีไหมวา เราจะเนนประเด็นไหน ถา 4 ประเด็น วันนี้ไมจบ 
เพราะมีเร่ืองคอนขางจะยาวพอสมควร 
 ฉะนั้น ประเด็นที่ 1 ผมอยากจะเรียนผูรวมอภิปรายวา เราชวยคิดกันกอนไหมวาประเด็น
ไหน  สัก 2 ประเด็น หรือเอาประเด็นเดียวกันก็ได ถาคิดวาประเด็นนั้นเปนประเด็นหลักจะทําใหเกิด
การเปล่ียนแปลงข้ึน ทั้ง 4 ประเด็นนี้จะเอาประเด็นไหนวาไป 
 ในสวนที่ผมอยากจะอภิปรายเพิ่มจากอาจารยเอก คือ ขณะนี้ส่ิงที่เราเจอปญหาตาง ผมไมได
มองที่โครงสรางเทาไร ผมมองที่การไดมาซ่ึงผูบริหารหนวยงานในแตละระดับ ไมวาภาควิชา คณะวิชา 
มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน การไดมาตรงนี้เปนการไดมาซึ่งไมใชเปนวิธีการสรรหาคนที่มีคุณภาพ จึงเปน
การสรรหาที่คอนขางจะเปนลักษณะของการ take turn บางการเกี่ยงกันบาง จนถึงระดับสูงข้ึน ๆ  ใน
ระดับคณะฯ ขณะนี้เจอปญหาแลววา พอถึงวาระเปลี่ยนคณบดี ที่ใครจะเปน หาตัวไมไดแลว คนที่มี
ความสามารถก็ชิ่งออกไป แลวไปทํางานสวนตัวทํางานวิชาการ หรือทํางานขางนอก แลวไปเห็นแก
ความกาวหนาสวนตัว ในสวนของจิตวิญญาณที่จะอยูทําเพื่อคณะฯ ลดลง คนมีความสามารถมีเยอะมาก 
แตคนที่อาสาจะมาทุมเท เสียสละใหกับภาควิชา ใหกับคณะวิชาอีกไมนานก็จะถึงระดับมหาวิทยาลัย 
คนที่มีความสามารถสูง ๆ หรือคนที่เราตองการใหเขาเปนผูบริหารของเรา เขาจะไมเปน เขาจะหลีกเล่ียง
ในที่สุดอะไรจะเกิดข้ึน ภาพในอนาคตที่อยากจะใหเห็น  เร่ิมจากภาควิชาไปเลย เราทราบดี เราอาจจะ
เสียสละเพื่อสวนรวม สภาคณาจารยของเราไดรับกุศลอันนี้  จะหาคนมาชวยไมมี และคนที่มาชวยบางที
ไมไดมาดวยใจ   เมื่อไมไดมาดวยใจก็เหมือนคนที่อยูในระบบราชการ  พอเขาบอก early รีบออกเลย 
คนเหลานี้ไมพรอมที่จะทํางานใหกับเรา  ทําอยางไรถึงจะหาคนที่มีความพรอม  ผมกําลังมองในแง
การบริหารการจัดการและการเลือกสรรผูบริหารทุกระดับวาเปนจุดโหวใหญมากขณะนี้ทําใหทุกอยางเละ
ไปหมด  อาจจะไมใชโครงสราง  ไมใชองคกร  ไมใชจุดที่เราพยายามจะอภิปรายกันสวนหนึ่งอาจจะใช
ในสวนรวมที่อาจารยหมอวา คือเราตองบริหารแบบมีสวนรวมและการมีสวนรวมโดยที่เขาเขาไปมีสวนรวม
โดยไมมีใจที่จะเขาไปรวม ตรงนั้นเปนประเด็นสําคัญ 
 ฉะนั้น ในชวงแรก ผมอยากจะขอใหพวกเราไดลองพิจารณาประเด็นที่ปมเสนอวานาจะมี
การพิจารณาในลักษณะไหน  อยางไรเปนการจุดประกายความคิดเห็น สวนที่ 1 คือ ขอบเขตที่เราจะ
พูดคุย  สวนที่ 2 คือ การจะใหบุคลากรเหลานั้นเขามามีสวนรวมดวยใจ 
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รศ. นพ.พงศศักด์ิ ยุกตะนันท :   ความจริงเรามีคําถามมาจาก floor เมื่อเชาอยูพอสมควร เชน อาจารย
สุชาดาถามวา  ทําอยางไรจึงจะทําใหอาจารยบริหารตนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลและ
สามารถจะมี productivity เทาพันธกิจของมหาวิทยาลัย และอาจารยถาวาสภาคณาจารยจะมาชวยจุฬาฯ 
อยางไร  ผมคิดวามีหลายคําถามที่อาจารยฝากไว  คราวนี้เราคงตองตัดสินใจวาเราจะอภิปรายเร่ืองอะไร 
เร่ืองการมีสวนรวม  เอาแคบุคคลเหมือนเดิม หรือจะเอาทั่ว ๆ ไป ใครมีความเห็นก็พูดออกมาแลวเด๋ียวจะ
บันทึกเอาไว แลวหาทาง debate ในประเด็นนั้น 
 ผมคิดวาเราเอาอันแรกกอน เร่ืองโครงสรางที่มีอยูขณะนี้เพียงพอที่จะทําใหเรามีสวนรวมใน
การบริหารมหาวิทยาลัย เอาเร่ืองบุคคลเปนเร่ืองแรกกอน ถาเรามีเวลาก็ไปตอ ผมขออนุญาตเปดประเด็น
เร่ืองนี้กอนดีกวา อยางที่อาจารยเอกวาโครงสรางมีไหม เมื่อมีโครงสรางแลว อาจารยระดับตาง ๆ ระดับ
รากหญามีโอกาสจะเขาไปมีสวนรวมไหม พอเพียงหรือเปลา ทานอาจารยพรชัยมีอะไรไหม 
 
ผศ. ดร.พรชัย พัชรินทรตนะกุล :   ความจริงไมไดมีอะไรมาก ไมไดคิดวาจะเตรียมมาเปนวิทยากร
แคมาจุดประกายเพื่อการอภิปรายโตะกลม 
 กอนอ่ืนเห็นดวยกับอาจารยหมอพงศศักด์ิ เราพุดกันทีละเร่ือง อาจจะพูดเร่ืองบุคลกรมีเวลา
ก็พูดเร่ืองทรัพยสิน ไมมีเวลาก็ไมเปนไร หยุดแคนั้น แตประเด็นที่จะพูดในชวงตนเปนภาพรวมกอน 
 กอนอ่ืน ขอแกไขอาจารยหมอพงศศักด์ินิดหนึ่งวา สภาคณาจารยรูสึกมีสวนรวมนอยลง ๆ ได
เปนกรรมการตาง ๆ ลดลง แตความจริงมีทั้ง 2 แบบ เชน มีกรรมการใหมที่เขาเพิ่งต้ัง ขณะนี้ไมไดเร่ิม
ประชุมทีเดียว  มหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับรวมการรับนิสิตวิธีพิเศษทั้งหมดมหาวิทยาลัยใหเปน
ขอบังคับเดียว  แยกเปนชุดเล็ก ๆ ของกรรมการชุดใหญ  กรรมการชุดใหญเรียกวากรรมการนโยบาย
รับนิสิตดวยพิธีพิเศษ  มีประธานสภาคณาจารยเปนกรรมการคนหน่ึงกรรมการยอยลงมา  ระดับกรรมการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยก็มีผูแทนของสภาคณาจารยที่เปนชุดใหมที่เราเขาไปรวม 
 ความจริงสภาคณาจารยของเราวาไปแลว  เร่ืองมีสวนรวมจุฬาฯ เราทํามานาน ทํามากอน 
มองในแงรัฐธรรมนูญใหมซึ่งพูดกันมากกวาเปนรัฐธรรมนูญดีที่สุด ประชาชนทุกคนมีสวนรวมความจริง
เราเปนผูนํากอนที่มีรัฐธรรมนูญดวยซ้ํา แตเราไมไดเรียกช่ือวามีสวนรวม หรือไมมีสวนรวมต้ังแตมีสภา
คณาจารยมาเมื่อป 2514  เราไดเขาไปเปนตัวแทนในกรรมการมากเลย เกือบจะทุก ๆ ชุดที่เปนหลักใหญ ๆ 
ของมหาวิทยาลัย  ทุกวันนี้ก็ยังเปนรูปแบบอยูอยางนั้นอยู  แมวาเราจะเสียบางไดบางเชน การสรรหา
ทุกระดับ ต้ังแตหัวหนาภาควิชา คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน อธิการบดีข้ึนไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย 
เราก็มีสวนรวมอยู และกรรมการนโยบายที่สําคัญหลายชุด นโยบายวิชาการบางนโยบายทรัพยสิน 
นโยบายบุคลากร ซึ่งก็คือ อกม. ที่ประชุมคณบดีเราก็อยูมาตลอด 
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 เมื่อเรามองยอนหลังไปในประวัติศาสตร โครงสรางเราไมเลว เมื่อกี้พูดถึงประเด็นโครงสราง
อันหนึ่ง และประเด็นตัวบุคคลอีกอันหนึ่ง ผมวาโครงสรางนาจะยังใชไดดีอยู การมีสวนรวมของเรานั้น
เปนในนามหนวยงาน เราไมไดไปในนามบุคคล ถาเรามีมติอะไรไว ผูแทนก็ดี ประธานก็ดี ตองปฏิบัติ
ตามมตินั้น เชน เรามีมติจะเสนอใครเปนผูบริหารระดับนั้นระดับนี้  ประธานผูแทนตองไปเสนอตามนั้น 
มิใชไปเสนอตามความเห็นของตัวเอง  ซึ่งเปนการมีสวนรวมเหมือนกันแตเปนแบบสวนตัวแตที่เรารวม
แบบหนวยงาน  ซึ่งรวมแบบหนวยงานนี้ไมใชเฉพาะสภาฯ ตองมีที่มาที่ไป คือสภาฯ ในที่สุดตองยอน
ถอยลงไปถึงประชาคมที่เลือกสมาชิกแตละคน ๆ ข้ึนมา โครงสรางเปนอยางนั้น แตเขาไมคอยมีตัวเลือก
คือปญหาที่จะตองแกแนนอน คือเร่ืองไมคอยมีใครอยากจะเปนสมาชิกเพราะฉะนั้น การที่สภามีสวนรวม
ก็คือประชาคมทั้งหมดมีสวนรวม สวนในอีกระดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยจะแตงต้ังหรือเลือกต้ังตัวบุคคล
เปนคน ๆ ไป ยอมทําได ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ เปนอะไรตาง ๆ หรือแมกระทั่งเปนสภามหาวิทยาลัย เชน 
อาจารยสุกรีไปโดยตัวบุคคล ก็เปนอีกระดับหนึ่งซึ่งเราก็ทําอยูเพราะฉะนั้นเรามีสวนรวมระดับตัวบุคคล
และระดับสภาฯ ระดับหนวยงานบางทีคนไมเขาใจ คิดวาเขาในสภาฯ มีอํานาจมาก เที่ยวไปอยูในที่ทุกแหง 
เที่ยวไปเลือกคนนั้นคนนี้ ผูบริหารทั้งมหาวิทยาลัยเลือกเขาหมดเลย อะไรถึงขนาดนั้น ... ลักษณะนี้ไมใช
อํานาจของผูแทนหรือตัวประธาน แตเปนอํานาจของสภาฯ อยางที่พูด ตองยอนถอยลงไปคืออํานาจของ
ประชาคมท้ังหมด อํานาจแบบนี้ยอมรับได ถาโครงการวางไวดีก็ยอมรับได ปญหาที่ 2 คือ หาคนมาใส
ในโครงสรางนั้น เด๋ียวพูดกันอีกที 
 อีกอยางหนึ่ง การที่สภาคณาจารยไปมีสวนรวม  ประเด็นสําคัญคือเราไมไดไปตัดสินใจผูบริหาร 
หมายความวาอํานาจการบริหารยังเปนของผูบริหารอยู  เขาจะฟงความเห็นหรือไมฟงความเห็นของ
กรรมการก็ได  ซึ่งความจริงไมใชความเห็นของเราดวยซํ้า  เปนเร่ืองของกรรมการวาจะมีความเห็นอยางไร   
มีมติไมมีมิอยางไร  สภาฯหรือผูแทนสภาฯ เปนเพียงหนึ่งในกรรมการตาง ๆ ที่เราเขาไปรวมเทานั้นเอง  
อํานาจบริหารทั้งความรับผิดชอบในฐานะผูบริหารยังเปนของผูบริหาร  อยางไร ๆ  ก็ไมมีทางที่จะมองวา
สภาฯ  มีอํานาจมากหรือไม  เปนไปไดอยูแลวเปนเพียงเราไปเสนอความคิดเห็นและรวมคิด รวมวิเคราะห
ปญหาตาง ๆ เทานั้นเอง  สวนการตัดสินใจสวนใหญ  ยังเปนของผูบริหารอยูมาก  นอกจากจะมีประเด็น
บางประเด็นซึ่งจะตองถือวาเปนมติ ซึ่งผูบริหารตองทําตามมติกรรมการชุดนั้น ๆ ซึ่งไมไมใชมติของเรา
อยูดี  เพราะเราเปนเพียงหนึ่งคนในกรรมการเหลานั้นเทานั้นเอง  เพราะฉะนั้น ผมวาโครงสรางนาจะยัง
ใชไดดีอยู 
 สวนประเด็นเร่ืองคนไมสนใจ  นี่ไมใชพูดเฉพาะสภาฯ  เราต้ังแตกรรมการภาควิชา กรรมการ
ประจําคณะฯ  ข้ึนมา  สําหรับกรรมการภาควิชา เมื่อกี้อาจารยเอกพูดวาหัวหนาภาควิชาแตงต้ัง อันนี้
แลวแตคณะฯ  มาเหมือนกัน  ที่คณะวิทยาศาสตร  หัวหนาภาควิชาต้ังสวนหนึ่งและเลือกต้ังสวนหนึ่ง
มหาวิทยาลัยใหอํานาจคณะฯดําเนินการ 
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 เร่ืองคนไมสนใจนี้เปนเร่ืองพฤติกรรมเร่ืองนี้มีคนมาดูนานแลว  มีวิธีที่ใชไดพอสมควรอาจจะ
ไมสมบูรณ 100%  คือ เร่ืองรณรงคประชาสัมพันธตาง ๆ ซึ่งถาเราดูตัวอยางหนึ่ง ตอนแรก ๆ ไมคิดวาจะ
ไดผลมาก  เชน  ที่แพทยทํา งดสูบบุหร่ี  แปลก  หลังจาก  5 ป 10 ปผานไป ไดผลมากทีเดียว เรียกวาเกิดคร่ึง 
นาเอาอยาง  นาชมเชย  รณรงคอยางเดียวตองใชเวลา ใชวิธีปาวประกาศรองอะไรก็วาไป ใสเว็ปไซตวาไป  
เดินพาเหรดในวันที่มีกีฬาอะไรตาง ๆ  ไดผลเหมือนกันมีอีกเร่ืองหนึ่ง  เร่ืองงดกินเหลา ชักจะเขาไปในรับรู
ของผูคน  ในชวงเขาพรรษา  เร่ืองบุหร่ีเห็นชัด หลังๆ นี้คนสูบบุหร่ีหายไปเลยหองประชุม แมกระทั่งรถเมล
ไมเห็นเลย  ลงไปถึงระดับลาง โรงหนังเด๋ียวนี้เรียบรอย  ไมมีจริง ๆ  นาแปลกใจเหมือนกันภายใน 100 ป  
20  ป  คนรุนหลังสูบบุหร่ีนอยมาก  เพราะฉะนั้นเราอาจจะตองใหเวลาและเราจะตองเรียนรูเทคนิค 
ของนิเทศศาสตร  เร่ืองรณรงคอาจจะสําคัญ ชวงนี้ขอฝากแคนี้กอน 
 
รศ. นพ. พงศศักด์ิ ยุกตะนันท : ตกลงอาจารยเนนวาโครงสรางพอเพียง และมีประเด็นเร่ืองการรณรงค 
 
ผูเสนอความเห็น : ประเด็นเร่ืององคกรของเรามีสวนรวมอยางไร   ผมมองอยางนี้  เราพูดถึงเหลือเกิน
หลักธรรมภิบาล ผมวาจริง ๆ คืออะไร  ประกอบดวยอะไร มี 6 อยางที่มติคณะรัฐมนตรีออกมาราควรเอา
ตรงนั้นมาคุยเหมือนกัน ของ UNESCO มี 8 อยาง เราคงจะตองมอง แตขอเนนอยูตรงการมีสวนรวม
ก็แลวกัน 
 ผมเห็นดวยกับหมอพงศศักด์ิ  แตยังขาดสวนที่สําคัญของเรา  เราคงไมเพียงรับรูและรับรอง
เหมือนที่วาไว   ส่ิงที่เราจะตองทําคือรวมวางแผนและรวมตรวจสอบองคกร  ตรงนี้คือส่ิงสําคัญวาการมี
สวนรวมมากนอยแคไหนดูที่การตรวจสอบองคกร  เราคงไมบอกวาเราเปนเพียงแคตัวแทนคนเดียว ซึ่ง
อาจจะมีหลักหรือประเด็นที่สําคัญ  คงไมอยางนั้น   ถาเราไปอยางมีเหตุมีผล แนนอนสมควรเขาจะ
ปฏิเสธเราได  แตถาเราไปจากส่ิงที่มีหลักมีเกณฑ  ผมเช่ืองาองคกรไหน ๆ ก็ยอมรับ เพราะฉะนั้นคงไมใช
เอาตัวบุคคลเปนหลัก   อยางนอยเราไปอยางมีกึ๋น  เขาไปในคณะกรรมการฯ เราคงตองพูดถึงหลักการ
และเหตุผล  ดูวาเขายอมรับเราไหม  ถาเขายอมรับเราแสดงวานั่นคือบทบาทของสภาคณาจารยที่ควร
จะตองทําในสวนตรงนั้น ที่เราเขาไปในบทบาทของการตรวจสอบองคกรตรงนี้ตางหากที่ผมวามีความ
จําเปน  ทุกคณะกรรมการฯอยางนอยเรารับทราบประเด็นจากคณะกรรมการในแตละชุดแลว เรามาระดม
ความคิดในสวนนี้  แลวนําเสนอวิธีการที่ดีที่สุดที่คิดวาควรจะเปน  เพราะฉะนั้นประเด็นหลายประเด็นที่
เมื่อเชาบอกวาไมไววางใจซ่ึงกันและกัน  จริงๆ แลวเปนผลมาจากการขาดความสวนรวม  ยกตัวอยางการ
กระจายอํานาจ ถาเลือก อบจ. เสร็จ ใครตรวจสอบก็ประชาชนตรวจสอบ ถาทําไมดี  ไมทําตามนโยบาย
ถามวาประชาชนจะเลือกเขาไปไหม นั่นคือ ประชาชนเปนผูประเมิน  ตูวา   CEO  ใครเปนผูประเมิน ถา
นายกฯ ประเมิน ถือวาใชไหม  ไมทราบเหมือนกัน  เพราะฉะนั้นหลักการเดียวกัน  ถาคุณใหมีการประเมิน
คร้ังสุดทายโดยประชาคม  เปนตรวจสอบองคกร  ตรงนี้ถือวายอดที่สุดแลวในการมีสวนรวม 



 ขุมความคดิ 3  ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย 

 165

 แลวเราจะประเมินอยางไรที่เปนรูปธรรม จริงๆ แลว เราจะเห็นวาในการแตงต้ัง อาจจะมี
กรรมการภายนอกภายในหรืออะไรก็แลวแต  ระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีมีดีเยอะแยะในมหาวิทยาลัย 
1) ไปจากสภาคณาจารย  เปนไปไดไหม  2) ไปจากตัวแทนคณาจารยไปสูสภามหาวิทยาลัยไดไหม หรือ  
3) มาจากกรรมการตรงนั้น  และ 4)  มาจากการสุมคณาจารยทีมีอยูในจุฬาฯ ทั้งหมด  อยางนอยตาม
สัดสวนที่ควรจะเปน  คือใหอาจารยทุกคนในจุฬาฯ ไดมีโอกาส  เหมือนอเมริกันมีการเลือกขุนสุมจาก
คอมพิวเตอร สุมๆๆ เสร็จเรียบรอย  คนนี้ไปชวยกันพิจารณา  ชวยตรวจสอบ อยางนี้จะเกิดความกระจาย
ออกไปในแงของการที่จะตรวจสอบได และสภาฯ เปนบทบาทที่สําคัญที่ควรจะตองทําในลักษณะนั้น 
 
ผูเสนอความเห็น :   จริง ๆ อยูที่เร่ืองการไวใจกันหรือเปลา ความแตกแยกหรือความไมรวมมือใน
องคกรเกิดจากการแบงพวก  การที่มี  inner พวกที่อยูตามโรงเต๊ียมเปนเพราะวาคนอ่ืนไมควนอยูใน
โรงเต๊ียม ตัวเองเทานั้นจะอยู คนอ่ืนไมตองเขามา อยามารวมประชุม รวมคิดรวมเห็น เปนเพราะความไม
ไววางใจ  และพยายามจะสรางกลไกดวย คือ ทุกอยาง  set กันกอนเขาประชุมฯ ที่ประชุมฯ ไมมี
ความหมาย  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนตัวอยางอันดี  ที่ผมบอกวาเปนสภาฯ เกาหลังนั้นดีในที่สุด
ตองมาสารภาพกลางที่ประชุมฯ วาพวกเราไมไดเกาหลังใชไหม  ก็แปลวาเกาหลังกันจริง ๆ นั่นแหละ 
อยางนี้เปนส่ิงที่พอทําในที่ประชุมฯ แลวจะรู  อยางถามวาเสนอคนนี้เปนคณบดี เคยมีใครไหมกลาโหวต
แสดงวาคัดคาน  คนที่ไมเห็นดวยบอกวาจะเฉย ๆ ก็แลวกัน อยางมากก็พับกระดาษ ไมโหวต ทําอะไร
ไมไดจริง ๆ เพราะกระบวนการที่ทําไมคอยโปรงใส พูดตรง ๆ 
 พูดถึงตัวแทนสภาคณาจารยในที่ประชุมตาง ๆ อาจารยพรชัยบอกวามี ๆ  แตถามจริง ๆ ถาเขา  
schedule  ใหอาจารยประชุม 3 แหงพรอมกัน  อาจารยทําไหม  ถาเขาไมใหอาจารยต้ังตัวแทนทําไดไหม  
ถาคุณตองการประธานสภาฯ อยูตรงนั้นจริง ๆ ตองมีกลไกของการ scheduled การประชุมโดยที่มา
พยายามใหเกิดข้ึนซับซอน  การยายาม  scheduled ใหอาจารยมาประชุมไมได  ตัวแทนสภาคณาจารย
มาประชุมไมได  คือวิธีที่ไมถูกตอง  ถาหากมีความไววางใจ  ตองการเสียง  ควรพยายาม scheduled การ
ประชุมใหคนที่เปนตัวแทนของหนวยงานมีโอกาสเขารวมประชุม  อยางนี้เปนตน 
 กลไกอันหนึ่งที่ทําไดคือ  ตอง alternate กรรมการสํารอง หมายความวา ตัวแทนของสภา
คณาจารยไมจําเปนตองมีคนเดียว  มี 2 คน  ถาวางทั้งสองคนก็ไปทั้งสองคน  แตการแสดงความคิด
อาจจะตองรูวาวันนั้นใครพูด  ใครเปนตัวจริง  อีกคนอาจจะไปฟงเพื่อรับรูและจะประชุมตอไปถาอีกคนไม
มาไมวาง  อยางนี้ผมเคยพยายามทํา  แตมหาวิทยาลัยไมเช่ือวาเปนส่ิงที่ดี วันหนึ่งอาจารยเทียนฉายก็ต้ัง
กรรมการการเงินแลวบอกผมวาสภาคณาจารยขอมี alternate ไดไหม แกต้ังผมเปนตัวจริงอีกคนหนึ่งเลย  
แกไมเช่ือวาผมควรเปน alternate แกเช่ือวาการเปน alternate เปนส่ิงที่ไมดี นี่เปนเร่ืองความคิด เขาคิดวา
ยิ่งคนรูนอย ก็จะเปนเร่ืองดี ถาใครเขามาตองรับผิดชอบและเขาคิดวากรรมการ alternate ไมใช
ผูรับผิดชอบ  จริง ๆ คือถาเราต้ังกรรมการ ใหเปนกรรมการสํารองเราถือวาเขาเปนผูรับผิดชอบดวย  การที่
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เขามาปรากฏตัวในที่ประชุมฯ ขณะที่ ตัวจริงอยูก็ยิ่งเปนเร่ืองดีถาเขาวาง  พอผมไปปรากฏตัวเขา 1-2 คร้ัง 
แกถือวาผมมาประจํา  แกเลยอางวาผมตองเปนกรรมการตัวจริงเสียเลย  อยางนี้ไมถูกตอง 
 ของเราที่มีปญหาคือไมวาง  บางคนไดรับแตงต้ังเปนกรรมการแลว เขาจงเลือกวันที่ไมวางถาม
อาจารยชูชาติดู  เลือกวันที่อาจารยชูชาติไมวาง  เพื่อที่อาจารยชูชาติไมตองมา การประชุมจะไดเสร็จ
ตามที่เขาตองการ  ที่เกิดจากความไมไววางใจ ถาเราเปล่ียนนโยบายอยางนั้นแลว  ตองการความคิดเห็น 
ตองไววางใจ  ตองพยายามใหเขามารวม อยางนี้ปญหาจะลดลง  ถาวางกิติกาวามีกรรมการสํารองได 
ปญหาลดลงไปเยอะเลย 
 บางเร่ืองไมใชเร่ืองลับจริง ๆ อยางเรื่องที่เสร็จแลวนาจะรายงานบาง อยางเร่ืองทรัพยสิน พูด
ตรง ๆ เราได รับขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินนอยมาก เพราะทุกอยางเปนเร่ืองลับหมด ในขณะฯนี้
กรรมการนโยบายทรัพยสินก็เปนกรรมการตุกตา กรรมการตัวจริงคือกรรมการชุดทํางาน ไมเชื่อถาม
ประธานสภาคณาจารยดู เร่ืองอะไรบาง  สยามสแควรที่ทําไปแลว  ผมไดรับขอมูลกอนปรานสภาฯ อีก 
ผมไดรับขอมูลจากฝงเอกชน  เพราะผมมีลูกศิษย 
 
ผูเสนอความเห็น :    สืบเนื่องจากที่อาจารยสุททธนูและอาจารยสุกรีพูดเมื่อกี้  ทรัพยากรบุคคลมี
ความสําคัญมาก  อาจารยสุกรีพูดถึงเร่ืองการไดมาและกระบวนการสรรหา  ตัวดิฉันเองมีความเห็น
เชนเดียวกับอาจารยสุทธนูวาตัวแทนจากสภาคณาจารยมีความหมาย  มีความสําคัญมากกวาที่จะคิดวา
เปนเพียงกรรมหนึ่งคน  ยกตัวอยางคณะวิทยาศาสตร  ในป 2547  จะตองมีการสรรหาหัวหนาภาควิชาถึง 
10 คน  ทั้งหมด 14 ภาควิชา  ฉะนั้น 10 คนที่จะมาเปนผูบริหาร มีความสําคัญมาก และตองการใหสภา
คณาจารยหรือตัวแทน  เห็นวากระบวนการสรรหาสวนนี้มีความสําคัญ  เสมือนหนึ่งวาทานคือ third 
party และมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัย 1 ตําแหนงในตัวกรรมการ มีตัวแทนจากสภาคณาจารยมี
ความสําคัญมากในการสรางการมีสวนรวมขององคกรอยางแทจริง  ขอ  voice  ตรงนี้ แตพูดเพื่อทุกๆ 
คณะวิชา เพราะตามความเขาใจที่มาเปนสภาคณาจารย เพื่อที่จะเขาใจ ในระบบสวนนี้ที่สภาคณาจารย
ทําอยู 
 
รศ. นพ.พงศศักด์ิ  ยุกตะนันท :   อาจารยเสนอวานาจะมีกรรมการลงไป  ตอนนี้โครงการมีอยูแลว
ตัวแทนสภาคณาจารยในเร่ืองการสรรหา คราวนี้ทําใหรูสึก  effective ข้ึน  เมื่อกี้อาจารยพิชัยศักด์ิก็พูดวา
โครงสรางมีอยูแลว  แตนาจะมี refinement ในเร่ืองบทบาทของตัวแทน คือขณะนี้ยังไมมีใครพูด 
 
ผูเสนอความเห็น :    กําลังจะคิดวาโครงสรางไมนาจะพอ  แตเราตองดูวาขาดอะไรบาง  เทาที่ดู  
ผูบริหารยังไมคอยกระตุนใหคนอ่ืนมีสวนรวม  เพราะฉะนั้นนาจะยอนกลับไปสมัยที่เรามีหนวยพัฒนา
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คณาจารยตรงนี่นาจะมีหนวยพัฒนาคณาจารยกับหนวยพัฒนาผูบริหารหรือไม  อยาง กพ. มีการอบรม
ขาราชการผูบริหารระดับสูง  อะไรอยางนี้  คิดวาตรงนี้จําเปนตองมี 
 อีกอันหนึ่งจําไดวา ประมาณปที่แลวองคกรพฤทธาจารยที่สภาฯ เราเสนอไป  แตผูบริหารตัด
อะไรออก  ทําใหโครงสรางตรงนั้นออนไป  อาจารยอยากจะชวยใหร้ือฟน อาจารยชูชีพหรืออาจารยสุนทร 
คงจะทราบดี  พฤทธาจารยเปนสวนหนึ่งของสภาคณาจารยหรือเปลา สภาคณาจารยจะไดแกรงข้ึน อะไร
ทํานองนี้ 
 
รศ. นพ. พงศศักด์ิ  ยุกตะนันท :    ตอนนั้นเราพยายามจะต้ังชมรมสมาชิกสภาคณาจารยข้ึนมา
หมายถึงวาขณะนั้น  สมาชิกเกษียณไปแลว  หรือสมาชิกที่ไมไดเปนสมาชิกแลวก็สามารถเปนชมรม
สมาชิกสภาคณาจารยได 
 
ผูเสนอความเห็น :    ผมไมแนใจวาพูดเร่ืองเดียวกันหรือเปลา  ผมเขาใจวาอยางนี้มากกวา  สภาฯ เคย
คิดเร่ืองนี้คือ  มีคนอยูชุดหนึ่งซ่ึงเปน  บรรดาศาสตราจารยทั้งหลายและทําหนาที่ดูแลเร่ืองวิชาการ  ตรง
นั้นหนวยที่เราพยายามต้ังข้ึนไป   แลวฝงโนนพยายามแปลงสารเปล่ียนเปนเร่ืองอ่ืน 
 
รศ. นพ. พงศศักด์ิ  ยุกตะนันทน :     อันนี้ เมื่อราง พ.ร.บ.ฉบับแรก ๆ ตอนแรกจะมีคณะวิทยาจารย 
และไมมีสภาคณาจารย แตตอนหลังใหคณะวิทยาจารยอยูในสภาคณาจารย  แลวเห็นเร็ว ๆ นี้ อยู ๆ ก็
ออกไปจากสภาคณาจารยเลย และพยายาม down sizing ลง  ตอนแรกจะเอาบุคลากรมาผสมโรงดวยซํ้า
ไป ความจริงในเร่ืองการรางระเบียนฯ ตรงน้ีคลุมเครือและอยู ๆ ก็ออกไปเลย  ผมอยูในกรรมการาง
ระเบียบบริหารงานบุคคล  มีอะไรคลุม ๆ แลวออกหายไปเลยอยูหลายอยาง  เด๋ียวเราคอยคุยกันอีกทีหนึ่ง     
 วกกลับมาเร่ืองโครงสรางการบริหารบุคคล ในโครงสรางที่รางเพื่อประกอบ พ.ร.บ. ใหม ผม
พยายามจะ encourage ที่เปนกรรมการรางโครงสรางอยูใหมีตัวแทนอาจารย  ตัวแทนบุคลากรอยูใน
กรรมการบริหารงานบุคคล  แตเทาที่มีรูสึกไมคอยมีความสําคัญเทาไร  เมื่อสมัยอาจารยสมหวังเปน
ประธาน โดยเอาโครงสรางของกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  ซึ่งขณะนั้นใหสภาคณาจารย   
Faculty Senate   เปนประธานบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในเร่ืองอุทธรณรองทุกขตาง ๆ เร่ืองการ
พิจารณาตาง ๆ ใหประธานมาจากสภาคณาจารย  ซึ่งเปนโครงสรางที่ปจจุบันไมเห็น เราคิดวาเราจะ  
encourage ใหมีไหม  ถามีไดอยางนี้  จะเหมาะไหม ปจจุบันไมมีรองทุกขตาง ๆ ในการลงโทษ มีคน
ขางลางเปนกรรมการบาง 
 
ผูเสนอความเห็น :     จริง ๆ กรรมการอุทธรณก็มี แตการทํางานแตละชุดตองการจะเนนอยางไรใน
ลักษณะที่มีอยู  เพราะอธิการบดีเปล่ียนไป  องคประกอบเปล่ียนไป  การดําเนินงานก็เปล่ียนไป ถาดูตาม  
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curve  ที่มีอยูก็ลดลงมาเร่ือย ๆ ปจจุบันยังคงแยสุดในเร่ือง personal ที่มีอยู แลวไมรูวาตอไปจะด่ิงลงไป
ตรงนี้หรือเปลา  เพราะ  attitude การทํางานเปนเร่ืองที่สําคัญ  เราคงไดเห็นหลายอยางหนังสือฝายบริหาร
มาเชิญ  จะเรียกไปดาก็ไมบอก  เรียกใหไปประชุม  จริง ๆ คือดา ก็ไมมีความกลาข้ีขลาด  เพราะเปนเร่ือง
ไมไววางใจ  เร่ืองการอคติทั้งหลายที่มีอยู  อยางที่อาจารยพิชัยศักด์ิพูดเมื่อสักครูวาการประชุมบางครั้งไม
ตองการใหเราไป  ผมเปนกรรมการขอบังคับกฎหมาย  ไมใหไปก็ไมเปนไร  วันหลังผมก็แกลงบอกวาผมไม
วาง  ถึงเวลาผมก็ไป  เขางง บอกไหนวาไมวางไง ผมเคลียรคิวได  ผมเอาใจมหาวิทยาลัย  นี่แหละคือ
ความไปจริงใจ หรือความกลัวอะไรที่มีอยู  เพราะผมพูดเสนอวาผมไมเอาใจผูบริหาร  ผมเอาใจ
มหาวิทยาลัย  ความถูกตองเปนเร่ืองสําคัญ  เพราะจะชอบผมหรือไมชอบ ไมมีใครหาม  ผมก็เปนผม
อยางนี้  ไมมีใครเปล่ียนผมได  ตัวผมเองยังเปลี่ยนตัวเองไมไดเลย  ใครจะมาเปล่ียนผมได  ไมมีทางหรอก  
เหมือนอยางทุกคนที่เขาใจผิด  เพราะเราเอาใจรัฐบาล ไมใช เราตองเอาใจรัฐ  เพราะรัฐไมเปล่ียน รัฐบาล
เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา  เราเขามาเปนสมาชิกเราก็ปฏิญาณวาจะทํา จริงๆ ปฏิญาณคือพิธีกรรม ไมได
สํานึกในส่ิงนั้น เราทําอะไรก็ตามเราไมไดใสวิญญาณและจิตใจ 
 ทีนี้ที่พูดกันเมื่อกี้วาโครงสรางเร่ืองอุทธรณนั้นมีไหม  โครงสรางนี้อันตราย  เพราะส่ิงดีเขาไมรับ  
ส่ิงไมดีมาใหเรา  การอุทธรณนั้นตองมีศาสตรและศิลปอยู  มีผูเช่ียวชาญกฎหมาย ตองรูข้ันตอนจริง ๆ  
กฎหมายของ กพ. เปนอยางไร  ข้ันตอนที่มีอยู  ตองมีคนที่เช่ียวชาญคือมีความรูเฉพาะเร่ือง  เพราะมีศาล
ปกครองกํากับ มีปญหาเกิดข้ึนมาก เพราะฉะนั้น  ถาเราจะตัดสินใจกาวลวงไปถึงจุดนั้น  ตองดูโครงสราง
ขององคประกอบที่มีอยู อยากรู อยากจะเรียนรู จะเขาใจ พอมาเห็นแลวไมไดอยางที่เขาตองการ fade out 
แตบางคนทําดวยจิตวิญญาณและความมัน ทําแบบใครจะวาอยางไรก็ชาง  ชีวิตนี้เพื่อสภาคณาจารย   
ชีวิตนี้เพื่อมหาวอทยาลัย  เพื่อตัวเอง ก็ตามใจ ไมไดวา attitude ตางกันเยอะ 
 ตอจากที่อาจารยพรชัยพูดวา  บางทีเราไปอยูเยอะ ๆ  ผมไดยินฟงจากผูบริหารเยอะวาหมั้นไส  
จุนไปทุกโครงงานที่มีอยูเลย  เหมือนกับไม  confirm  กับเขา  ที่จริงเปนสํานึก อาจารยหมอเหมืองทอง 
radical  มากชวงนั้น  ตอนหลังคอย ๆ down มาเร่ือย ๆ ที่มีอยู  มาถึงตรงนี้เราคอนขางจะมี  conflict กับ
ผูบริหารมาก   หวังวาอธิการใหมมาคงจะประสานรอยราวตรงนี้ใหดีข้ึนและเรียกเกียรติภูมิเรียกการ
ทํางานที่เต็มไปดวยจิตวิญญาณและความสามัคคี  ความไววางใจที่มีอยู ผมฟงอาจารยสุชาดาพูดแลว
น้ําตาซึม  ถาส่ิงที่อาจารยสุชาดาพูดทั้งหมดมาจากกนบ้ึงจริง ๆ แลว  และต้ังใจจะทําจริง ๆ และพวกเรา
สนับสนุนก็ยังไมสิ้นหวัง  แตที่อาจารยหมออดิศรนําเสนอตรงนั้น  ตบหนามหาวิทยาลัย 300 คร้ังตอหนา
ธารกํานัล  นั่นคือสวนที่นอย ที่จริงทุกคนใช IT  มีปญหามาตลอด take action  ตรงนั้นไมมีปญหา  ผม
อยากจะใหทุกคนคิดใหดี  ใหรอบคอบวาทานอาจารยพรชัยพูดวาโครงสรางตรงนี้เหมาะสมไหม  ก็ไม 
100%  อยูที่คนดวย  อยูที่ attitude   ความจริงในการทํางานและชีวิตจิตใจในการทํางาน  บางคนก็มี  
take it for grant  บางคนตัวอยูสภาคณาจารย แตใจอยูฝายบริหาร  อยาหลงประเด็นที่มีอยู  คุณกําลังทํา
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อะไร  และไมใชวาคุณเปล่ียนจุดยืนแลวมองอีกอยางหนึ่งที่มีอยู  คุณเปล่ียนที่ยืนก็ยังคงเปนตัวคุณอยู  
หลักการตองมีอยูเพื่อองคกร  เพื่อมหาวิททยาลัย  ใชเพื่อ serve ฝายใดฝายหนึ่งที่มีอยู 
 
รศ. นพ. พงศศักด์ิ  ยุกตะนันทน :   อาจารยเนนวาใหมีบทบาทหนักแนนข้ึน  โครงสรางยังโอเคไมควร
จะตองมีการเสริมโครงสรางตาง ๆ  สมมติเร่ืองการบริหารบุคคล  ยังไมจําเปนที่จะตองมีกรรกมารอุทธรณ
รองทุกขตาง ๆ หรือพยายามจะไปเสนอโครงสรางใหมวา  ฝายที่ไดรับการเลือกต้ังเขาไปมีบทบาทชัดข้ึน  
เชน กรรมการบริหารงานบุคคลนาจะมีฝายเลือกต้ัง หรือตัวแทนเขาไปเปนหัวหนาเลย หรือวาใหเปน
องคประกอบ คราวนี้จะเปนองคประกอบแบบที่อาจารยบอกวา อยางทรัพย สินจริง ๆ แลว 
กรรมการนโยบายรับรูสุดทาย เซ็นช่ือ  approve  แตตอนที่เขาทํางาน เราไมรูหรอก  เขาชงมาเสร็จบอก
เซ็นแลวกัน ประทับตราโปงเรียบรอย  สวนใหญเปนอยางนั้น แตไมเปนไร 
 เทาที่อาจารยตกลง  อาจารยยังไมไดเสนอวาใหแกไขโครงสราง  ตอนนี้ดูความจริงใจ และส่ิงที่
เราจะนําเสนอตอทางมหาวิทยาลัยหรือสรุปการประชุมคราวนี้หรือขอใหฝายบริหารเนนย้ําถึง
ความสําคัญของตัวแทนใหมากข้ึน  มีความจริงใจตอตัวแทนใหมากข้ึน  มีความจริงใจตอตัวแทน  ให
ตัวแทนมีบทบาทของตัวแทนอยางดีแตเรายังไมเสนอวาเราหรือตัวแทนควรจะเปนผูนําเร่ืองการบริหาร
บุคคลเทาไรนัก  ไมทราบวามีทานผูใดจะเสนอแนะ  ขอเชิญ 
 
ผศ. ดร. สุกรี  รอดโพธิ์ทอง :   ขออนุญาตเสริมเพื่อเนนย้ําตรงนี้  อาจจะเปน case ของผมเองก็ได
ผมเขาไปสูสภามหาวิทยาลัยดวนความต้ังใจที่อยากทํา  อยากจะชวย  อยากจะอุทิศใหกับมหาวิทยาลัย
เทาที่มีความสามารถจะมี  แตพอเขาไปแลว  ส่ิงที่เราไดรับ  เขาไมไดเห็นความสําคัญตัวแทนจากพวกเรา  
ไมไดใหเกียรติ  ไมได  recognize เทาเทียมกับกรรมการผูทรงคุณวุฒิทานเหลานั้นเปนผูทรงคุณวุฒิ  มี
ประสบการณ ส่ิงที่ทานแสดงความคิดเห็นตาง ๆ  ลวนเปนประโยชนทั้งส้ิน  แตมีไดหมายความวาเขาจะ
เห็นรายละเอียดและปญหาโครงสรางซ่ึงอยูในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขาพูดภาพรวมได  แตใน
รายละเอียดเราจะรูดีกวา  อยางนอยที่สุดเราไดเห็นเราไดสัมผัสจริง ๆ  แตส่ิงที่เราพูดในกรรมการฯ 
โดยเฉพาะระดับผูบริหารของมหาวิทยาลัยมิไดยอมรับตรงนี้ถือวาเปน issue ที่สําคัญ  เพียงแตรับฟงแลว
ผานไป  ตรงนี้ตางหากคือจุดที่หนึ่งที่เรารูสึกวาความเห็นของเราไมไดรับเกียรติเทียบเคียง หรือพิจารณา
เหมือนกับบุคคลอ่ืน  การเขาไปอยูในสภาฯ ใหม ๆ แมแตประธานสภามหาวิทยาลัย  คือทานอาจารย
หมอจรัสเอง   ผมคิดวาทานก็ไมไดใหความสําคัญตรงนี้เทาไร  จําชื่อก็ไมได  ส่ิงที่เราเห็น การใหเกียรติ 
การยอมรับ ตอ ๆ ไปก็เห็นอีกอันนี้ระดับมหาวิทยาลัย 
 เมื่อสัปดาหที่แลวมหาวิทยาลัยไดไปที่วัดบวร  จดหมายมาถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอให
ไปรวมในพิธีพุทธาภิเษกดวย  ผมและกรรมการสภาอีก 2 ทานไดไปรวมพิธี  โดยไปรถคันเดียวกับทาน
อธิการบดี  พองานเสร็จ  ทานกลับเลย  ปลอยเราทิ้งเอาไว  นี่คือสภามหาวิทยาลัย นี่คือกรรมการสภา
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มหาวิทยาลัยถูกมหาวิทยาลัยทิ้ง  ใหอยูที่งานโดยไมมีรถกลับ  อาจารยหลายทานถูกทิ้งหมด  แลวไมถาม
สัดคําวาจะกลับไหม  เราก็อยูบริเวณนั้น  อันนี้แสดงวามหาวิทยาลัยไมใหความสําคัญ  ซึ่งจะมีผลตอ
จิตใจในการจะเขาไปมีสวนรวม  ฉะนั้นตอไปนี้ในการที่เราอยากจะเขาไปมีสวนรวม  อยากจะชวยอะไรไร
ภารกิจของมหาวิทยาลัย  เรารูสึกวาไมเอาแลว ถา treat เราแบบนี้ก็จะไมเขาไปมีสวนรวม     
 ส่ิงเหลานี้ผมวาจะเกิดข้ึนในระดับตํ่าลงไปอีก  ในสภาของเรา  รา  treat คนที่เปนสมาชิด
อยางไร  เราใหเกียติเขาไหม  สมมติวาเราใหเกียรติเขา  กิจกรรมตาง ๆ  เรามีการติดตอประสาน ใหความ
สนใจเขา  ผมวาเราสรางคนกลุมนี้ข้ึนมากอน  พอสรางคนกลุมนี้ได ตอ ๆไปคอย ๆ กระจายข้ึน  ๆ  
กลายเปนวงออกไป  และในที่สุดชื่อของสภาคณาจารยก็จะคอย ๆ   positive ในสังคมของเรา 
 ในระดับคณะวิชา ระดับภาควิชา  ใกลเคียงกัน  ผมเขาไปอยูในบอรดของคณะฯ หลายปรูสึกมี
เกียรติที่ไดเขาไป  แตนาน ๆ เขา  รูสึกวาเขาไมคอยเห็นความสําคัญ  ข้ึนอยูกับผูบริหารและเทคนิคการ
บริหารซึ่งขณะนี้เราขาดคนที่จะเปนผูนําที่เขาจะเห็นใจคนที่เขาไปมีสวนรวม  ถาสมมติเราไดผูนําที่ดี  เขา
จะมีเทคนิคตาง ๆ กลยุทธตาง ๆ ในการจะดึงใจใหคนเขามา นั่นแหละการมีสวนรวมจะเกิดข้ึน ส่ิงเหลานี้
ผมวาเรามองขาม  เรามัวแตมองอยางอ่ืน  เราไมมองใจคน วิธีบริหารของคน 
 
รศ. นพ. พงศศักด์ิ  ยุกตะนันทน :    ที่อาจารยคุยมา  ผมวาเปนขอสรุปอีกขอหนึ่งวา ในฐานะที่เปน
ตัวแทนทุกระดับชั้น  มหาวิทยาลัยคงตองใหเกียรติ  ใหความสําคัญ  รูสึกวามีความภาคภูมิใจตออาจารย
เหลานั้นที่ไดเขามาเปนกรรมการ  คงเปนประเด็นที่ที่อาจารยอยากจะพูดถึง 
 
ผูเสรอความเห็น :     รูสึกประหลาดใจมากเลยที่ไดยินอาจารยสุกรีพูดตรงนี้ เพราะดิฉันเห็นวากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเปนกรรมการที่สูงที่สุด  ถือเปนสภาสูงสุดของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดิฉันยัง
พยายามคิดวาถาทานผูใดผูหนึ่งเขาไปเปนกรรมการตรงนั้น  ทาคงไดมีโอกาสทําหนาที่... คณะกรรมการ
ทุกระดับของมหาวิทยาลัย  คงจะทั่วประเทศ  ซึ่งดิฉันเฝามองมานานมากเลย  ทั้งระดับกรรมการภาควิชา  
คณะวิชา  มาถึงมหาวิทยาลัย  ไมทราบวาธรรมเนียมของเร่ืองนี้เกิดข้ึนไดอยางไร  อยางองคกรระดับสภา
มหาวิทยาลัยซ่ึงมีกรรมการทั้งหมด  34  คน ดิฉันสงสัยวากรณียับยั้งไมใหประธานคณาจารย เขาไปเปน
ประธานสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ตรงจุดนั้นฟงมาตลาดและยายามติดตาม  ดิฉันแปลกใจมากกวา  
มีการ leading ของการตัดสินใจกรรมการบางสวนทําใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตัดสินใจออกมา
อยางนั้น  การ  lesd  ตรงนี้   ดิฉันสงสัยวากรรมการ 34 คนทานนั่งอยู  ทานพูดอะไรบางหรือเปลา  ทําไม
ถึงนั่งเฉยในบางกรณีซึ่งมองเห็นวานาจะเปนเร่ืองใหญ  และเมื่อเกิดการตัดสินใจข้ึนมาแลวไมให
ประธานสภาคณาจารยเขาเปนกรรมการสรรหา  หลังจากนั้นสภาคณาจารยไดทําเร่ืองรองเรียนไปอีกวา
ขอใหมีมติทบทวนใหมซึ่งมหาวิทยาลัยก็ไมยอมทบทวน  ดิฉันยกเร่ืองนี้เปนตัวอยางเร่ืองเดียว  ซึ่งเปน
ลักษณะหนึ่งที่บงชี้ใหเห็นวาการทํางานของคณะกรรมการไมทราบวาเกิดอะไรขึ้น จะเปนอยางนี้ทุก ๆ 
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หนวย ขอย้ําวาไมวาจะเปนคณะกรรมการระดับการตรวจวิทยานิพนธ   กรรมการประจําคณะฯ ทุก
ข้ันตอนจะเปนวากรรมการทุกคนท่ีเขาไปนั่ง  ไมมีสิทธิที่จะพูดอะไรอยางที่ควรจะพูด  หรือไมสามารถใน
ส่ิงที่ควรจะพูด หรืออันที่ 2 ไมกลา  หรืออันที่ 3 พูดแลงไมมีใครฟง สถานการณอยางนี้  ทําไมถึงเกิดข้ึน
ในจุฬาฯ ของเรา  อยากจะขอใหสภาของเราพิจารณาเร่ืองนี้เปนพิเศษ เพราะอาจจะเปนเพราะเหตุนี้ก็ทํา
ใหเราไมสามารถที่จะเจริญตอไปไดเร่ือย ๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ถามวาทําไมถึงมีบางคนไมอยากจะเขาไป
เปนกรรมการระดับนั้นระดับนี้  ถาเราเขาไปแลว  พูดก็ไมได  พูดไปเขาก็ไมฟง บางทีจะพูด เขาก็ไมยอม
อาปากพูด  เขาไปแลวทําได คงทําใหไมมีใครอยากจะทําแลวบทบาทตรงน้ีจะมีประโยชนอะไร โครงสราง 
4-5 ระดับนี้มีไวทําไม ไมมีประโยชนอะไรเลย 
 
ผูเสนอความเห็น :    มีอยู 2 ประเด็น เร่ิมต้ังแตตนที่พูดถึงโครงสรางที่มีและไมไดรับความสนใจ หรือมี
พอหรือไมพอ  มองวาอันที่มีอยูและคนไมสนใจนั้น ถามองตอเนื่องถึงที่อาจารยดวงแขเปดประเด็นข้ึนมา
ในเร่ืองบทบาทที่เมื่อไปแลว   ทําใหมีการประเมินวาไมคุมคากับเวลาที่ใชไป ในเมื่อเราสามารถที่จะใช
เวลานั้นทําประโยชนไดอยางมากข้ึนอีกต้ังเยอะไป ๆ มา ๆ ก็กลับมาที่องคกร  เรากําลังสรรหาผูบริหารที่
เติบโตตามธรรมชาติเทานั้นใชหรือเปลา  เมื่อไดแลว  เราไมมีการอบรม  ไมมีกลไกอะไรที่เสริมใหเกิด
ทักษะในการเปนผูบริหารที่ดี ของไมไดเกิดโดยธรรมชาติ เสร็จแลว  อยางที่อาจารยพูดถึงเทคนิคการจํา
ชื่อคน หรือการทําอยางไรใหดึงใจ  อันนี้เปนศาสตรเลยที่ตองผานการอบรม หรือมีตําราต้ังแยะ  หรือ
จะตองมีกลไกที่มหาวิทยาลัยจะตองจัดเตรียม  ไมใชวาจะไปดูจากกิจกรรมในชีวิตที่เขามีอยูแลวเลือกเขา
มาเปนผูบริหารหรือกรรมการแลวเติบโตเองตามธรรมชาติ   และเกิดความสูญเปลาในดานสติปญญาที่
พึงจะไดรับจากคณะบุคคลที่เขาไปเกี่ยวของฝนการใชเวลาแตละคร้ัง 
 
 อันที่    2    โครงสรางมีหลายสวนที่เปนตัวกีดกั้นโอกาสของการมีสวนรวมในบางลักษณะวา
จริงอยูเราสามารถที่จะนําเสนอความคิดของเราผานเสนทาง เชนผาน e-mail   การสุมตัวอยางแตสาระส่ิง
ที่เราส่ือไปไมมีผลในทางปฏิบัติและการตัดสินใจ เพราะผลตอการปฏิบัติและตัดสินใจขององคกรทั้งหมด
ที่จะนําความคิดนั้นไปสูการปฏิบัติของประชาคมทั้งหมดมักจะผานกรรมการที่เปนทางการเทานั้น  ถึงเรา
จะเสนอไป    มันไมมีหรือมีก็เปนปลีกเพียงนิเดียว  ถาจุดนี้สภาคณาจารยสามารถนําเสนอไดวา  เสนทาง
อีกอันหนึ่งของการเพิ่มทรัพยากรบุคคลที่ตองการมีสวนรวมโดยใชสติปญญา ความรู ความสามารถของ
เราเทาที่มีอยูใหเกิดข้ึนและเปนประโยชนกับประชาคมจุฬาฯ เอาอันนี้ใหเขาเปนทางการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ แลวมีผลตอการนับรวมดวย 
 
ผูเสนอความเห็น :    มีวัฒนธรรมองคกรอยางนี้  คือ  การประชุมโดยไมมีการลงคะแนนเสียงอันนี้สราง
ปญหามากเลย  คือ  ผูนําการประชุมฯ พาไปเร่ือย ๆ แลวก็ถาม บางทีก็ไมถาม  บอกวาไมมีใครคัดคาน  
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คือถามเชิงไมใหใครแสดงความคิดเห็นแตกตาง   ไมมีใครคัดคานนะครับ  เร่ืองนี้ถือวาผานอะไรอยางนี้ 
ซึ่งผมคิดวาเปนส่ิงที่ไมดีมากๆ คือ การจัดสรางตัวกรรมการสภามหาวิทยาลัย  คิดบนพื้นฐานของการมี
สัดสวน แตมีสัดสวนไปทํามาถาไมออกเสียง ถาคิดเสียใหมวาการออกเสียงทุกคร้ังตองไดคะแนนเสียง
จาก 3 ฝายอยางนี้จะดีกวาเลย  แลวตองบังคับวาทุกมิติตองมีการออกเสียง  ไมใชบอกวามีสิทธิ์จะไม
ออกเสียง  คือจะไมออกเสียง  ตองถามที่ประชุมฯ วาจะไมออกเสียงไหม  แลวที่ประชุมฯ ออกพองตอง
เสียงวาไมออกเสียง   นั่นแหละถึงจะมีสิทธิบอกวาไมออกเสียง  ควรต้ังกติกาอยางนั้น ไมอยางนั้นมี
ปญหามากเลย แลวอยางเดียวกันเกิดที่คณะฯ คณบดีพูดอะไรไป ในที่สุดก็เปนมติ  กลายเปนคณบดี
สรางมติ  และคณบดีสราง inner   มีเสียงเชียรสัก 2-3 เสียง  ไมมีใครคัดคานนะครับ คนที่พวกเชียรมีแต  
inner   ทั้งส้ิน พวกอยูโรงเต๊ียม จริงๆ ควรเปนอยางนั้นหรือเปลาเมื่อไรเราจะอยูโรงแรมจริงๆ เสียที ทุกคน
พูดไดเหมือนกันหมด ยูโรงเต๊ียมตลอดผมไมชอบเลย 
 อีกเร่ืองหนึ่ง คือ ระดับลางมาจริงๆ เลย คือ สัญญาจางของเราขณะน้ี 3 ปแลวตอสัญญาเปน
ส่ิงอันตรายท่ีสุด  เราไดคนที่ไมมีความผูกพันกับมามหาวิทยาลัย และคนเหลานั้นกําอะไรไวเยอะ
พอสมควร  ยิ่งเทคโนโลยีเปล่ียน คนรุนหนุมยิ่งกําอะไรไวเยอะ  ในที่สุดเราเอาอนาคตมหาวิทยาลัยไปฝาก
ไวกับคนท่ีไมมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย    แลวในที่สุดเราเสียอะไรไปต้ังเยอะ  ตาเราไมรูคนทีมาอยู
กับเราและไปแลว  และเอาอะไรไปดวย  ผูบริหารมหาวิทยาลัยบางที่ก็ไมไดสนใจ  ไปดูวาองคกรที่ไหนเขา
ทําอยางเราบาง  ทําสัญญา 3 ปตอ เขามีแตวามาอยู 3 ปแลว  จะตออยางสักกี่ป 10 ป 15 ป หรือ 20 ป
ข้ึนไปเลย  ไมใชเอาออกมาไดถามีเหตุผลก็เอาออก   แตนี่เราเลน 3 ปตอ เราบริหารงานบุคคลที่อาจจะ
ใชไดในระยะปรับเปล่ียนแตเราปรับเปลี่ยนอยางนี้มาต้ังแตสมัยอาจารยเทียนฉาย จนกระทั่งอาจารยธัช
ชัย  นี่  8 ปแลว ผมอยูในกกรมการจางดวยสมัยนั้น  และผมต้ังขอสังเกตต้ังแตวันนั้น   ถึงวันนี้ยังไมมีใคร
แกไขสัญญาจาง 3 ป ผมวาอันตรายท่ีสุดเลย   มหาวิทยาลัยแกไดเอง  แตรูจักคิดแกไหม   คิดวาจะ
สะดวก   จะไดไลมันไป แตขณะเดียวกันก็ไป  และอยูก็ปลน   เพราะรูวาจะไลได  ไมมีความผูกพันเลย
แมแตนอย  เขาไมอยากมีสวนรวม เขาไมรูจะมาทําไม  เพราะไมกี่วันอาจจะตองไปแลว 
 
รศ. ดร. พงศศักด์ิ  ยุกตะนันท :     เร่ืองการเขาที่ประชุมฯ ไมอยากอยูโรงเต๊ียม อาจารยตองฝก  เวลา
ใครสรุปอะไร  ผมจะเปนคนพูดเสมอวาขอโทษนะครับ นี่ไมใชมตินะ     ถาจะเปนมติตอง  refine  วานี่คือ
มติ จริงๆ  แลวไมคอยมีใครพูดที่ประชุมกรรมการคณะฯ จะเงียบ แลวเวลาเสนออะไรบอกวาเปนมติ  ผม
บอกวานี่ไมใชมติ  ผมยกตัวอยางเมื่อการประชุมคราวที่แลว  พูดถึงเร่ืองกาสร  early     retirement  คือ
ผมไมไดตําหนิทาน  ทานข้ึนมาพูดบอกวา  ตกลงของเรา  กขค    ไมใหใครเลยที่จะ   early   ขอใหที่
ประชุมเอามติแบบนี้   ผมบอกอาจารยไดครับ    ไมได  อาจารยจะมาใหลงมติอยางนี้ไมไดตองอภิปราย
กอน    แลวคนอ่ืนที่เสียประโยชนเปนอยางไรบาง ผมไมยอมเด็ดขาดเลย ผมบอกวาถาเกิดสาย ค เขา
เดือดรอน เขาออกไป เขาไดเงินกอน เขามีชีวิตเราตองคุย  ทานบอกอยางนั้นหยุด หามอภิปราย เด๋ียว 
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inner   ไปคุยกอนแลวมาคุยใหม  แตผมวาตองกลาที่จะพูด  เราตองยอมเปลืองตัว  ยังไมพูดไปมาก    
รับรองสองข้ันไมไดแนนอน  เวลาเขามีอบรม  ผูบริหารตางบอกไมตองไปหรอก  อยูนี่ดีแลว มีบริหาร
การศึกษาก็บอกไมตองไปหรอก อยูตรงนี้ดีแลว ทํานองนั้น  เราก็ยอมเปลืองตัว แตปญหาคือใครจะยอม
เปลืองตัวอยูไดนาน คงยาก  ไหนๆ  เปลืองมาต้ัง  10  กวาปแลวเปลืองตอไป 
 
ผูเสนอความเห็น :    มีประเด็นที่อาจจะไมเกี่ยวของนิดหนอย  พออาจารยพูดถึงโบนัส ดิฉันคิดต้ังแต
เมื่อตอนเขามาแลว  คนที่ไดสองข้ัน  แลวเงินโบนัสเขามาก็ไดมากกวาคนอื่นอีก   คนของผูบริหารจะได
เปนสองเทา สามเทา จะแกปญหาอยางไร อีกอยางหนึ่งเมื่อคราวที่แลว  มหาวิทยาลัยเปนคนตัดสินใจวา
จะใชแบบสอง   และตอนนี้ไปถึงแบบไหนแลว  เราไมไดรับรูตรงนี้เลย  จําเปนไหมคนที่ไดโบนัสไดสองข้ัน
จะไดโบนัสมากกวาคนอ่ืน  ใช  ratio   อยางนั้นเหมาะสมแลวหรือยัง   อันนี้คือส่ิงที่เราไดมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจใหกับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเงิน เราคิดจากบุคลากรมาเร่ืองการเงินแลว 
 
รศ. ดร. พงศศักด์ิ  ยุกตะนันท :    ความจริงเร่ืองนี้ยังเปนเร่ืองบุคลากรอยู  แตไมมีใครกลาขุดขุย ผม
เคยมีความคิดเห็นเหมือนกันวาจะขอทะเบียนดูวาในชวงที่ผานมาในรอบ 10 ป สองข้ันอยูในมือใครบาง
สักเทาไร เปนของใคร  แตเปนเร่ืองที่ทําไปแลว  หาวาเราไมไดแลวไปตีโพยตีพาย  เสียเปลา ๆ อันนี้เปน
เร่ืองการบริหารงานบุคคลสวนหนึ่ง 
 
ผูเนอความเห็น :    ผม   encourage  ใหอาจารยทํา เพราะอาจารยมีขอมูล  เขาจะปฏิเสธอาจารย
ไมไดเมื่อเชาก็พูดกับอาจารยดํารง คนบางคนเปนดวงจันทร  คนบางคนเปนดาวยูเรนัส คนเปนดวงจันทร
ทุกปสองข้ัน  คนที่เปนยูเรนัส 21 ปไมเคยเจอ  ผมพูดไดเลย  ทานอาจารยสําเริง 21ปไมเคยได 2  ข้ัน 
ทานเกษียณนานไปแลว 2 ข้ันคร้ังแรกที่ทานไดทานทํางานครบ 22 ป  อาจารยเกษม  สุวรรณกุล เปนคน
ใหทานทํา issue    ใหเปนเร่ืองที่ดังเลย เพราะทานสอนวิชา   Reactor  แลวปรากฏนิสิตที่เรียน เปน 100  
A ทุกคน ถามวาทําไมอาจารยทําอยางนี้ ผมตองการใหเปนเร่ือง  ก็เปนเร่ืองจริงๆ  ก็เลยไปเรียกแกระบาย
ความในใจวาเปนอยางไร มีอยู 2 case อาจารวินัย  นันทจิต สมาชิกเราเกษียณไปแลว    ทํางาน 18 ป ไม
เคยได 2 ข้ัน  คนที่ 3 อาจารยปรีชา  สุวรรณพินิจ  17 ป ไมได 2 ข้ัน ปรากฏวาอยูดีๆ อาจารยสงัด ทาน
เสียไปแลว  ให 2 ข้ัน  แตปรากฏวาหัวหนาภาควิชาไปหาคณบดีเลย  ใหไดอยางไร  ผมไมไดให  นี่คือเร่ือง
ที่จะตองมีขอมูล  ถาไมมีขอมูลอยางนี้แลัวมีปญหา  ลาสุดภาควิชาผม 3 ปได 2 ข้ัน 3 คร้ัง นี่คือ
ขอเท็จจริง เพราะผม encourage   ใหอาจารยเก็บขอมูลเลย เมื่อไรก็ตามที่มาพูดกับผมเร่ืองเงินเดือน  
หงายเกงทุกคน  เจงไมมีทาสักคน  คนจะพูดมากวาฉันไมเคยไดเลย  เพราะ  on the average  15%  นั้น 
6 ป ถา 4 ปได 1 คร้ัง แปลวาเพื่อนอาจารยจะ 8 ป เพราะจะตองไปรวม   ถาอาจารยเปนดวงจันทรคือได
ทุกป  เพื่อนอาจารยยิ่งกวาซุปเปอรยูเรนัสอยูกันคนละกาแลกซีแลว   ชีวิตทั้งชีวิตไมมีทางเลย    อาจจะ
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ไมมีผลกระทบกับตัว   แตถาเราทุกคนไมชวยกัน   ระบบอยูไมได    ผมไมไดเปนหัวหนาภาควิชา   ผม  
list  รายช่ือเลย   คนนี้ควรจะได  ถาของหัวหนาภาควิชาไมตรง  ขาดไป 2คน  ผมจะถามวาให 2คนนี้
เพราะอะไร  ขนาดผมไมใชหัวหนาภาควิชาผมยัง   evaluate  ลงมา 85%  90%   ตรงกับคุณ  สองคนที่ไม
ตรง  คุณใหเขาทําอะไรผมไมทราบ คุณพูดไดไหม  พูดไดโอเค  หัวหนาภาควิชามาถามผมวาจะใหคนนี้ 2 
ข้ันจะรังเกียจไหม ผมบอกวาในเมื่อคนอ่ืนใหเขาได  ทําไมคนนี้จะใหไมได เขาทํางานจนเกษียณอยูแลว  
เขาเลวถึงขนาดไมมีอะไรดีเลยก็ไลเขาออกไป   จริง ๆ แลวขอมูลเปนเร่ืองที่สําคัญ  เพราะคนเราไมมีใคร
กลาบอกวาอะไรที่มีอยู  คนคุยกับผมมี 2 คน คือคนบา  บาเหมือนผม  กับคนที่รูจักผมถึงคุยนอกนั้นไม
คุยหรอก   ใครจะมองเปนเศษดาวอุกาบาตรธรรมดาที่มีอยู แตผมยืนยันวาเร่ืองเกี่ยวกับผมคนไมรูอีก
เยอะแยะและเร่ืองดี ๆ ทั้งนั้น 
 
ผูเสนอความเห็น :   มีอีกนิด   จะสอดคลองกับอาจารยสุทธนู  พูดวาจะตองมีการประเมินผลหลาย
อยาง และจะทําให 2 ข้ัน มี strong impact  
 
รศ. ดร. พงศศักด์ิ  ยุกตะนันท :    ผมคิดวาในเร่ืองการบริหารบุคคล  การมีสวนรวมใหกําลังใจในการ
ทํางานควรจะมีการโปรงใส  และเราจะสรุปวาปจจุบันนี้ระบบการโปรงในในเร่ืองการใหกําลังใจอะไรตาง 
ๆ อาจจะยังไมดีนัก   อยางเศรษฐศาสตรมีระบบการใหคะแนนในการที่ทําใหเกิดกําลังใจเมื่อมีกําลังใจก็
รูสึกวาตัวเองมีความสําคัญ   เมื่อมีความสําคัญก็รูสึกวาตัวเองเปนสวนหนึ่งขององคกรเมื่อมีความรูสึกวา
ตัวเองเปนสวนหนึ่งขององคกรก็รูสึกวาอยากจะเขารวม อันนี้เปนพื้นฐาน  เพราะฉะนั้นถาเรามีขอมูล  เรา
คิดวาระบบการใหกําลังใจ  ระบบการที่จะเห็นความสําคัญยังไมดีพอก็นาจะมีการทําอะไรสักอยางหนึ่ง 
คงตอง refine  แลววาเราควรจะพูดไหม  เมื่อกี้เราบอกวาระบบตางๆ มีแลว แตที่ไม work   เพราะไมมี
การใหความสําคัญ  คราวนี้การแสดงใหเห็นความสําคัญ  คราวนี้การแสดงใหเห็นความไมสําคัญอีก
ประการหน่ึงคือเร่ืองการใหรางวัลตางๆ ซึ่งอาจจะไปจุกอยูบางคณะวิขา บางหมู ไปอยูคนละภพคนละภูมิ 
อะไรก็แลวแต 
 
ผูเสนอความเห็น :    ผมตออีกนิด คือ จริงๆ รัฐบาลพยายามจะสรางกลไกใหเราปฏิบัติแต
มหาวิทยาลัยไมเคยทํา  คณะวิชาหรือภาควิชาไมเคยทํา  เขาบอกใหประเมินผล  2  คร้ังทุก 6 เดือนที่มีอยู
การประเมินผลตองบอกใหรูลวงหนา  คนนี้ข้ึนคร่ึงข้ัน   คนนี้หนึ่งข้ัน  คนนี้ข้ันคร้ัง  คนนี้สองข้ัน  สมัยคุณ
ทักษิณมาเปล่ียน  บอกข้ึนสองคร้ัง ข้ึนไดแคคร่ึงขันกับหนึ่งข้ันเต็มที่มีอยู  แตคุณตองประกาศลวงหนา 
เชน  อาจารยหมอพงศศักด์ิใหคร่ึงข้ัน อาจารยเอกใหหนึ่งข้ัน   อาจารยพิชัยศักด์ิใหศูนยข้ัน แลวประกาศ
รายช่ืออกมา  อาจารยพิชัยศักด์ิไดศูนยข้ัน บอกไมพอใจ เดินไปหาคนใหวาทําไมถึงใหศูนยข้ัน ชี้แจง  ผล
พิจารณาเสร็จแลวประกาศ  แตยังไมไดมีผลจริง  คลายวาผานการประเมินมาแลว คนนี้คือคนที่จะ
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นําเสนอใหไดตามข้ันตามที่มีอยู  สมมติอาจารยได  1.5  ข้ันก็เดินไปบอกวาผมประเมินตัวเองแลวได 2 
ข้ัน  เพราะอะไรก็จะบอกใหตรงนี้  ถาสมมติวาคนที่ประเมินผลเห็นวาเขา  strong กับตัวเอง ก็ตองเปล่ียน  
ถามีการเปล่ียนเกิดข้ึน   แปลวาขอมูลบางอันใชไมได  บทประเมินผลของคุณใชไมได  แตสมมติเขาได 2 
ข้ัน  เขาบอกวาข้ันหนึ่งก็มากเกินไปแลว ให 2 ข้ันไดอยางไร ใชไหมระบบจะอยูไดอยางไร แตเถอะ case  
อยางนี้ไมคอยเกิด  ทําเปนไมรูไมชี้  ผิดพลาดไมเปนไรผมไดประโยชน ผมก็ทํา อะไรอยางนี้ มันไมใช 
เพราะฉะนั้นถาปฏิบัติตรงนี้ กลไกตัวนี้ work  ไมมีปญหามันยุติธรรม เพราะประกาศออกมา แตไมมีใคร
ทําเลย  สมัยที่อาจารยศักด์ิดาเปนคณบดี ผมเปนคนบอกวาประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ขอ   7 บอกวา
ตองทํา  ส่ังปดทุกอยางที่มีอยู  ไมตองพูดถึงอํานาจสิทธิขาดที่มีอยู และยอมรับเพราะเคยปฏิบัติอยาง
เดิมๆ แกไขอะไรไมได นี่คือวัฒนธรรมที่ไมยอมใหตรวจสอบ แตอะไรก็ตามที่เปนประโยชนก็จะเปนขออาง  
ทําแลวอะไรแลว  ถาสมมติมีการประเมินผล   อยากจะใหคุณหมอพงศศักด์ิ 2 ข้ัน  ทุกคนใหเต็มรอยหมด
เลย  เปนไปไดที่ไหนที่ทําอะไรไมมีผิดพลาดเลย  อยากจะใหอาจารยชูชีพไดศูนยข้ัน  ก็มีเหตุผลที่จะมา
อธิบายทุกอยาง  ความจริงเหตุผลใหคนละเร่ือง  เพราะเมื่อไรก็ตามที่จิตใจไมมั่นคง  ไมยึดความเที่ยงตรง
ในระบบที่มีอยูก็แกไขอะไรไมได  เพราะมนุษยสรางทุกอยาง มนุษยก็ทําลายทุกอยาง  ถาไมยึดส่ิงตางๆ 
เหลานี้ก็เสร็จ เพราะ working theory หาเหตุผลมาอธิบายส่ิงที่ตัวทํา เพื่อใหเกิดความชอบธรรมไดเสมอ 
ก็แกปญหาไมได 
 
ผศ. ดร.สุกรี  รอดโพธิ์ทอง :  ไมรูผมเปน 2 ประเภทที่คุยกับอาจารยรูเร่ืองหรือเปลา  ผมกลัววาส่ิงที่
อาจารยพิชัยศักด์ิพูดเมื่อสักครูนี้ จะหลุดประเด็นไปในเร่ืองของโครงสรางของบุคลากรสายพนักงานที่มี
การจาง 3 ป  ผมเพิ่งศึกษาเร่ืองนี้แตยังไมละเอียด  ทราบวาสูงสุดที่มหาวิทยาลัยจางขณะนี้คือ 3 ป ตอที
ละ 3 ทีละ 3 ที่ผมพูดเพราะเปนประเด็นหนึ่งซึ่งผมไดเขียนเปนนโยบายตอนที่สมัครกรรมการสภาฯวา ผม
จะดูแลคนเหลานี้ใหเขามีความรัก ความศรัทธาในสถาบัน  คนกลุมนี้จะมากข้ึนเร่ือย ๆ ในตอ ๆ ไปและจะ
เปนกลุมใหญ  ดังนั้น ถาเราไมสามารถรักษาคนรุนใหมนี้ไวไดดวยใจ ความผูกพันไมเกิดข้ึน  ผมอยากจะ
ขอใหสภาคณาจารยที่เราคุยกันตรงนี้ชวยเขียนเปนบันทึก อยางนอยเปนขอเสนอแนะสักขอไดไหมวาใน
ระบบของการจาง 3 ปจะทําใหการมีสวนรวมนอยลงถาเราไมปรับปรุงตัวนี้  มหาวิทยาลัยบอกวาฝากได
แตขอใหเสนอดวย  เพราะฉะนั้นส่ิงที่เราเสนอขณะนี้คือ อยากจะใหเขาปรับระเบียบตรงนี้ใหชัดเจนวาทํา
อยางไรถึงจะทําใหเกิดการมีสวนรวมของพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งจะคอย ๆ โตข้ึนเร่ือย ๆ เสนอแนะวา
ถา 3 ปแลวตอดวย 10 ป แลวก็ถาวรเลยอยางนี้มีความเปนไปไดมากนอยขนาดไหน  ถาเร่ืองนี้เขาไปใน
สภาฯ ผมเองคงชวยผลักดันให 
 
รศ. นพ.พงศํศักด์ิ  ยุกตะนันทน :    ตอนที่รางกรรมการบริหารงานบุคคล รางไว 5 ป หมายถึงวาใน 5 
ปนี้ นาจะมีผลงานที่สามารถทําใหเขากระโดดชั้น เชน สอนมา 5 ปแลว  เขานาจะสะสมผลงานตาง ๆ 
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กระโดดชั้น  พอกระโดดชั้น ระดับเงินเดือนจะเพิ่มข้ึน  เชน เพิ่มปละ 5-10% ตาม inflation + incentive 
เพิ่มไป 5 ป พอครบ 5 ปมีการประเมินผลแลวกระโดดชั้น  สมมติจากอาจารยไปเปน ผศ. แลวอยูในข้ันนั้น
ไปอีก 5 ป แลวมีการประเมินผลการทํางานแลวกระโดดชั้น เมื่อสมัยกอนเปน 5 ปเทาที่คุยในกรรมการ  
แตเร่ืองการรางระเบียบบริหารงานหรือสัญญาจาง 3 ป ผมคิดวาเปนการประยุกตทํากันโดยที่ไมไดเอา
ระเบียบการรางเดิมมาพิจารณา 
 สําหรับเร่ืองสัญญาจางประจํา  ตามรางเดิมที่เขียนเอาไว คือ คนที่จะเปนลูกจางประจําหรือ
พนักงานประจํา  เดิมทีในระเบียบพยายามบอกวาใหคนที่เปนศาสตราจารยเทานั้นถึงจะประจําไดเร่ืองนี้
ผมบอกวา  tenure ship ตองมี  ผมไดนําเสนอในกรรมการราง  แตหลายเสียงไมเห็นดวย อยางที่เราคุย
กัน  บอกวาใน Oxford หรือ Stanford หรือหลาย ๆ ที่ tenure ship มีไมนอยกวา 60% ของจํานวน
อาจารย  คราวนี้จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเคยคุยกันแลว  เขาบอกวาเอาแค 10% หรือตําแหนง รศ. นาจะ
เปน tenure ship ผมวาอยางนั้น หรือในระบบที่จางใหม เชน สมมติมีการ drain คนออกนอกระบบจริง  
ทํางานราชการมาเกิน 10 ปหรือเปนตําแหนง รศ. ข้ึนไป นาจะใหเปน tenure ship คือ ไมตองตอสัญญา
จางทุก 3 ปหรือ 5 ป นาจะเปนอยางนั้น  ผมเคยนําเสนอไปหลายรอบแลวสมัยที่มีการรางกัน  แตไมได
เปนอยางนั้น  พอถึงเวลาสรุปก็สรุปไปอีกอยางหนึ่ง 
 ผมพยายามพูดออกไป สวนใหญแลวการประชุมทุกคร้ัง  ผมวาเสียงตัวแทนเราพูดได  แตการ
สรุปนั้น  เขาสรุปมาเรียบรอยแลววาจะเอาอยางไร  ปญหาคือ การประชุมฯ ทําอยางไรถึงจะให voice ที่
เสนอไปมีผลตอการสรุป  สวนใหญพยายามจะไมใหลงมติ  ทานประธานบอกวาเราไมอยากใหลงมติกัน
การลงมติเหมือนกับมีการตอสูกัน  อยากจะใหใชเปน total agreement เอาตามนี้ก็แลวกัน  ประมาณนั้น  
ทัศนวิสัยของการประชุมฯ มักจะเปนอยางนั้น  ธรรมเนียมคนไทยไมอยากจะใหมีการลงมติก็ชวย ๆ กันก็
แลวกัน  ทุกคนเห็นดวย เอาตามนี้ก็แลวกันนะ  เราก็ไมรูจะพูดอยางไร  ผูหลักผูใหญกันทั้งนั้นเราก็เคารพ  
แตพอผลออกมาไมเปนไปตามที่เราคิดวานาจะเปนขอมูลที่เราคนความา  ก็ไมเปนตามนั้น  ผมก็ไมรูจะ
ทําอยางไร พยายามทําหนาที่ดีที่สุด 
 เร่ืองที่ผานมาแลว  เราคิดวาระบบตาง ๆ คงจะมี  เราคงตองพยายามเสริมความสําคัญ  ผมไม
ทราบวาเร่ืองการบริหารงานบุคคล  เราจะเอาคําถามตอไปไหม 
 
ผูเสนอความคิดเห็น :   ถามต้ังแตแรกวาจะมีกลไกใหมไหม  ถากลไกเดิมยังไมคอยดี  เราสรางกลไกใหม
ก็จะบ่ันทอนกลไกเดิมดวย  แตผมคิดวาอยาไปกลัวอยางนั้น  ทํากลไกเดิมใหดี  แตกลไกใหมก็พยายาม
ทํา  ปญหาเหลืออยูเร่ืองเดียวคือ เร่ืองการแบงประโยชน  ในขณะนี้มีปญหาอยู คือ ทรัพยากรที่มาใชแบง
มีอยูนอย  ในกลไกเดิมตองทําหนาที่ของมันอยูแลว  กลไกใหมที่สรางข้ึนมาจะทําหนาที่อะไร  ถาอาจารย
บริหารมหาวิทยาลัยแบบคูขนาน  ดานหนึ่งเปนระบบราชการ อีกดานหน่ึงไมใชราชการคือ   สรางรางวัล
หรือแบงประโยชน  ทําแบบ profit sharing ถาอาจารยสามารถ register พวกอาจารยบางคนบอกมาอยู
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ระบบ profit sharing นะ  กลไกเดิมงานบริหารตรงนั้นอาจจะทํานอย  แตตรงนี้ทําแตผลประโยชนแลวมา
แบงกันนะ  จะเปนไปไดไหม  ถาอาจารยบริหารมหาวิทยาลัยแบบนั้น  จะมีคนจํานวนหนึ่งซึ่งไมมีโอกาส
ไปรวมบริหารมหาวิทยาลัยในการกําหนดนโยบาย  แตมีเวลาเหลือเฟอที่จะทํางาน  และอยากทํางาน  
แลวอยากไดผลงานดวย  แตผลงานทําแลว  ตัวเองอยากมีสวนรวมดวยคือ  แบงประโยชนจากตรงนั้น  
เปนไปไดไหม  ถาทําอยางนั้นโดยไมตองมีการแบงองคกรวา องคกรนี้เปนระบบอิสระ แบบศศินทร  
องคกรนี้เปนระบบแบบบัญชี จุฬาฯ นะ  ตองบริหารแบบเดิม ๆ วาหนวยงานเดียว มี 2 อยางไดไหม  ทุก
วันนี้ตองแบง  บอกวานี่บัญชีจุฬาฯ นะ  ตองบริหารแบบเดิม ๆ คือแบบระบบราชการ  นี่ศศินทรตองเปน
ลูกวิเศษ กินไดทุกอยาง ทํารายไดทุกอยาง ทําเลวไดทุกเร่ือง  ควรจะเปนอยางนั้นจริงหรือเปลา  ขณะนี้
ใครไปยุงกับศศินทรไมได  เพราะเขาถือวาเปนลูกวิเศษที่จอดรถก็พิเศษ คนอ่ืนเขาไปจอดไมได 
 
ผูเสนอความเห็น :  อยากจะเสนออีกแงหนึ่งที่นาจะรวมเขาไปดวยในเร่ืองโครงสรางเปนอยางไร  แตเห็น
ดวยวาโครงสรางเทาที่มีอยูอาจจะไม perfect อะไร แตเหตุปจจัยที่เรามีอยู  โครงสรางอาจจะพอไปได  
แตมีจุดหนึ่งคือเร่ือง security คนไทยชวงนี้อยูในชวงที่เปนจุดเปล่ียน  สังคมไทยเปนสังคมแนวต้ัง  มีหัวมี
ทาย มีแกมีเด็ก และอีกอยางหนึ่ง  สังคมไทยจะหลีกเล่ียงการเผชิญหนา  การพูดกันตรง ๆ นอกจากไมมี
มารยาทแลว  ยังเปนความผิดทางศีลธรรมบางอยางดวย  เพราะฉะนั้นดวยเหตุปจจัยอยางนี้ เวลา
สถานการณจริงเกิดข้ึน ทําใหอาจารยเด็ก ๆ  เกิดปญหาเร่ือง security เขาจะพูดดีไหม เขารูวาแนนอนส่ิงที่
เขาพูดนั้นถูก  แตพอเอาไปใสไวในบริบท  ความถูกกลายเปนความผิดไปไดยกตัวอยาง มีงานที่ตองทําใน
หนวยงานแหงหนึ่งทุกป  ป 46 ใหอาจารย ก  ซึ่งเปนที่ชื่นชอบของหัวหนาทําป 47 ใหอาจารย ข  ซึ่ง
หัวหนาภาควิชาไมชอบ ทํา แตอาจารย ก ทําไมสําเร็จ ป 46 คางเติ่งอยูอยางนั้น  หัวหนาก็บอกวาไม
เปนไร  เอาไปรวมกับป 47 เปนคนทํา 2 คน  แตในความเปนจริงอาจารย ข ทําทุกอยางคนเดียวหมด
เรียบรอย  แตอาจารย ข ไดชื่อวาเปนผูชวย  เวลานําผลงานนี้ไปเสนอตอผูใหญ  เอาอาจารย ก ไปคน
เดียว ทีนี้ส่ิงที่ถูกตองคือ อาจารย ข ตองพูด ตองมีสวนรวม เราจะโทษใครไดที่เราไมมีสวนรวม  คนแรกที่
ตองโทษ คือ ตัวเองทําไมเราไมพูด แสดงสิทธิวาฉันมีสิทธิ  ฉันทํางานนี้คนเดียว  อยางนอยตอนเสนอ ฉัน
นาจะไดไปดวย  อะไรอยางนี้  แกก็ไมพูด มองตรงไปตรงมา คือ ผิด คุณไมมีสวนรวม เพราะคุณไมยอมใช
โอกาสนั้น  แตถามองในบริบทสังคมไทยก็จะถูกตอง  เพราะมีคนเคยทํามาแลว พอเห็นอะไรที่ผิดก็จะพูด
ทันที เร่ืองที่เกิดข้ึนตามมาคือ   เขามีโครงกรที่ดีมาก  เขาเสนอภาควิชา  ภาควิชาบอกไมใหทํา  ไมให
งบประมาณ  เสนอไปที่คณะวิชา  คณะวิชาบอกไมใหทํา  ไมใหทํา ไมใหงบฯ  อาจารยคนนี้บอกไมใหงบฯ 
ไมเปนไร ไปหาขางนอกขออนุมัติโครงการเทานั้น ไมให และไมบอกเหตุผลดวย  เพราะไมมี คือ ฉันไม
อยากใหเธอเกิด เพราะเธอเถียงเกงมาก  แมส่ิงที่เขาพูดจะเปนความจริงอยางไรก็ตาม และคนก็เห็นดวย  
แตไมมีใครกลาสนับสนุน นี่คือระบบที่ขาด security ทีนี้มีอาจารยผูใหญกวาคนหนึ่งหาญกลาไป
สนับสนุน คนนั้นถูก discredit เชน  บอกแกบา ๆ บอ ๆ อยาไปฟงแกเลย  หัวแกหงอกแลว สติเร่ิมเส่ือม
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ตามหัวหงอกไปดวย คือมีขบวนการ ทีนี้อาจารยคนนี้ทําอยางไร... คณบดี หัวหนาภาควิชาไมโผลมาเลย 
คือ ตอตานจนถึงขีดสุด ถามวาทําไมถึงไมมีสวนรวม หนึ่ง เจาตัวไมกลา  ถามวาทําไมเจาตัวไมกลา  
คําตอบคือ ระบบไมไดใหความคุมครองเขาที่จะกลา  คนในจุฬาฯ ฉลาดทุกคน  โดนตีทีเดียวจําเลย  
เพราะฉะนั้นจะไมยอมโดนตีอีกแลว  พยายาม survive อยูในโลกอยางนี้  แตอาจจะไมใชคําตอบ  ไปอาน
ประวัติคานธี  แกยอมโดนตีจนตาย  โดนตีกี่ทีก็ไมเข็ด  ถามวาคนอยางนั้นมีอยูกี่คนในจุฬาฯ และถามีอยู
ก็บอบช้ํา จนไมอยูในสภาพเทาไรแลว 
 ฉะนั้น ฝากไวดวยวาถาเราจะเสริมโครงสรางตรงไหน  โครงสรางตองมีระบบสนับสนุนกัน ให
ความชวยเหลือ ใหความมั่นคง มีอาจารยคนหนึ่งเคยเชิญเขามาสภาฯ เขาก็มา  ตอนนี้เขาไมมาแลว 
เพราะเปนพนักงาน  ขืนมาบอยเด๋ียวไมไดตอสัญญาอะไรอยางนี้ 
 
ผูเสนอความเห็น :  ประเด็นนี้เปนประเด็นที่ดิฉันคิดมานานแลว  เห็นดวยกับอาจารยเปนอยางมากเลย  
ในกรณีที่อาจารยผูนอยโดน  ถาเราใหความสนใจแมกระทั่งตัวเราเองคงเจอตอนท่ีเราเขามาใหม ๆ แม
ตอนนี้ก็ยังเจอ  มีบางเร่ืองที่เราเจอ  เราตองรับ  คลาย ๆ บางทีเราตองสมยอมไปเร่ือย ๆ ทั้ง ๆ ที่อยากจะ
พูด แตไมกลาพูด เพราะรูวาพูดไปแลวเปนภัยเสียมากกวา หรืออาจจะไมมีประโยชนก็ไดไมมีใครฟง 
 กรณีที่เกิดข้ึนอยางนี้ เขาไมมี security ไมรูวาพูดแลวเขาจะปลอดภัยหรือเปลา ทีนี้มองดูทั่ว
จุฬาฯ ก็มีอยู องคกรเดียวที่จะชวยได คือ  สภาคณาจารย ดิฉันเขามาถึงไดรูวาสภาคณาจารยรับเร่ือง
รองเรียน  แตทีนี้บทบาทสภาคณาจารยเทาที่ผานมา เวลาที่มีการรองเรียนอะไร ไมทราบวาสภา
คณาจารยไดชวยในระดับไหน  ไดทําใหเกิดผลจริงจังแคไหนดวย เทาที่สังเกตดู เวลานี้ไมมีใครทราบวา
สภาคณาจารยชวยอะไรเขาได คนสวนใหญ แมดิฉันเอง อยูมาต้ังแตเปนนิสิตไมเคยทราบเลยวา เรา
สามารถยื่นเร่ืองรองเรียนอะไรได นี่ขอที่หนึ่ง 
 ขอที่ 2  คนทุกระดับ แมกระทั่งเจาหนาที่ บุคลากรฝายตาง ๆ ที่ไดรับความไมเปนธรรม หลาย
คนยังเก็บงําเร่ืองเอาไวอยูตลอดเวลา  อาจจะเปนเร่ืองเล็กนอย ไมใหญมากนัก แตถึงจะเปนเร่ืองใหญเขา
ก็ไมพูด  กรณีนี้จะทําอยางไรใหทุกคนรับทราบได  และรูวาเมื่อเขามีปญหา  เขาไมจําเปนตองกดและเก็บ
เอาไวในใจ  สามารถรองเรียนไดที่หนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง ซึ่งขอเสนอวาสภาคณาจารยนาจะเปนจุด
ที่ใหความเปนธรรมและเปนกลางไดมากที่สุด 
 ทีนี้ไมทราบวาจะมีวิธีไหนไหม  ตอนนี้ดิฉันคิดออกเพียงอยางเดียววา  การประชาสัมพันธใน
หนาที่ของสภาคณาจารยจุดนี้จะเปนไปไดไหม  การมีบอรดประจําแตละคณะฯ  ซึ่งแตละคณะฯไมมี
บอรดของสภาคณาจารย  ขอเสนอใหมีบอรดและใหมีการประชาสัมพันธใหชัดเจน  เปนระยะ ๆ เทาที่
ดิฉันจําไดเวลาเราอยูตางประเทศ  เราจะเห็นชัดเจนวาเขาจะมีบอรดทุก ๆ บอรดเขียนไว  อยางเราเปนคน
ผิวเหลืองไปอยูทามกลางผิวขาว  เราจะเจอปญหาเร่ืองการเหยียดผิวเปนส่ิงผิดกฎหมาย  มีเร่ืองตอง
รองเรียน อยางนี้เปนตน  ส้ัน ๆ ตัวโต ๆ เขียนที่บอรดของสภาคณาจารยวา  ถาทานไดรับความไมเปน
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ธรรมหรือไมไดรับความเปนธรรม ทานตองรองเรียน  ถาทานไดรองเรียน ทานจะไดรับการชวยเหลืออยาง
แนนอนจากสภาคณาจารย ส้ัน ๆ แตชัดเจนใหทุกคนไดเห็น  ดิฉันเช่ือวาจะมีโอกาสที่จะไดชวยคนจํานวน
มาก 
 
ผูเสนอความเห็น :   พวกพนักงานมหาวิทยาลัยนาสงสารจริง ๆ รูสึกเจียมเนื้อเจียมตัว  พอจะพูดอะไร
ข้ึนมา  เขากําหราบดวยคําวาเด๋ียวเขาไมตอสัญญาหรอก  ในที่สุดก็เงียบไป  และยอมรับทุกส่ิงทุกอยางที่
เกิดข้ึนกับตัวเอง  อันนี้เห็นดวยที่ควรจะขยายเวลาเปน 5 ป และหลังจากได รศ. ก็ตอไปอีก  ไมอยางนั้น
นาสงสารมาก คือ มีความรูสูงแตชวยตัวเองไมได 
 อีกอันหนึ่งคือ เร่ืองรองเรียน  ขาดชวงติดตอระหวางอาจารยกับผูบริหารระดับสูง ไมมีทางใดที่
จะเชื่อมตอกันเลย  ฉะนั้น ถาผูบริหารระดับตนกระทําตอพวกอาจารย ก็อยูตรงนั้น  ถูกกระทําเร่ือยไป  
คิดไมออกตอนน้ี แตในโรงพยาบาลเขาจะมีกลอง เปนไดไหม  เราหยอดลงไปรองเรียนสังคมไทยถา
อาจารยจะใหใสชื่อ ใสไปก็โอนอยางที่พวกเราโดนกัน  ผูบริหารก็จะสงคนไปเก็บดูวา ถาคณะวิชาไหนมี
เร่ืองความเที่ยง แปลวานาจะเกิด แลวจะไดใหคนมาดูวาเปนอยางไร 
 อีกอันหนึ่ง จะเสนอแนะกับทานวาที่อธิการบดี คือ ทานควรจะลงไปดูในแตละคณะวาอาจารย
อยูกันอยางไร  พนักงานอยูกันอยางไร  ไมใชคอยฟงแตผูบริหาร  ซึ่งจะไมไดขอมูลที่แทจริงเลย 
 
ผูเสนอความเห็น :   วันนี้เปนการอภิปรายทั่วไป  ไมใชของสภาคณาจารยโดยเฉพาะ มองดูวาจุฬาฯจะมี
ปญหาดานการสื่อสารตัวบุคคล  ส่ือสารโดยสงเมล ยื่นคํารองผานบอรดโนนบอรดนี้ แลวไมรูใครเห็นใคร
อานยังไง  ที่จะไดคุยกัน  หาโอกาสคุยกันไมคอยจะได  ถึงตองขอคุยตรงนี้บอย ๆ เพราะเราไมมี Union 
ตัวจริงทั้งสําหรับขาราชการและนิสิต เพราะนิสิตบนวาเขาไมทํากิจกรรมทําอะไรกัน เพราะเขาไมมีที่เจอ
กันจริง ๆ มีแตชมรมฯ ที่อยูชั้น 3-4 จุกกันไมรูกี่ชมรม  มีโทรศัพทอยูกี่เคร่ืองที่เขาจะใช  แคคนทํางานตัว
จักร มี Union ใหนั่งพักผอน เจอกัน มีหนังสือพิมพอาน อยางที่ควรจะเปนในสถานที่ใหญขนาดนี้  อยาง
มหาวิทยาลัยอ่ืน เขามีกันสวนใหญ อยางขาราชการเรียกรองอยูเร่ือย ๆ  นาจะมีมุมที่ขาราชการมาเจอกัน 
พักผอน อานหนังสือพิมพ หรือไดคุยกัน  อยางหองอาหารชั้น 2 ดูเหมือนจะใกลเคียงแตปดเปนเวลา  
อะไรอยางนี้ ชั้นลางยังเล็ก ๆ อยู  เรานาจะมีสถานที่ และมองไปที่ระดับคระวิชา  ดูเหมือนจะมีที่แคบลง ๆ 
แมแตอาจารยในคณะวิชาก็ไมรูจะรับประทานอาหารกันที่ไหน  ที่จะนั่งทานดวยกันได  สังสรรคในคณะ
วิชายังไมสําเร็จเลย จะเจอใครสักคนแสนจะยาก 
 
รศ. นพ.พงศศักด์ิ  ยุกตะนันทน :  อาจารยสรุปวา ในเร่ืองการบริหารงานบุคคล คงจะมีปญหาเร่ือง
สวัสดิการ security และการเปนสังคมในจุฬาฯ ที่รูสึกวาจะลดนอยถอยลงไปทุกวัน  โอกาสที่จะได
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  ทัศนคติตาง ๆ การที่จะชวยเหลือเกื้อกูลกัน รูสึกจะลดนอยลง  คราวนี้คงเปน
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ขอเสนอวาทําอยางไรถึงจะทําใหเกิดกลไกที่จะทําใหมีสังคมที่ดีข้ึน มีการชวยเหลือกัน  มีการแกไขระบบ
ตาง ๆ เกี่ยวกับเร่ืองสวัสดิการและความมั่นคงของแตละคน 
 ตอนนี้คุยกันถึงเร่ืองการมีสวนรวมในเร่ืองการบริหารงานบุคคลเปนเร่ืองหลัก  เร่ืองที่คุยกันมา 
เร่ืองโครงสรางตาง ๆ ในเร่ืองการมีสวนรวมคอนขางจะมีแลว แตที่ยังเขาอยู คือ ความจริงใจในการทําให
โครงสรางนั้นทําไดจริง ที่ยังขาดอยูคือการใหความสําคัญตอบุคลากร 
 
ผูเสนอความเห็น :  พอดีอาจารยพูดคําวาสังคม  ตองขออนุญาตเติมนิดหนึ่ง อาจจะไกลตัวเราไปเร่ืองที่
เราพยายามจะ globalization มีอาจารยชาวตางประเทศมา  มีการสงไป สงมา  เทาที่ดิฉันเห็นใน
ตางประเทศ  เขามีหนวยงานบางอยางที่รับรองดานสังคมของผูมาเยือน visitor แตที่นี่เรามีหรือเปลา 
เทาที่ดิฉันทราบเปนทางการ ตรงสวนกลาง จัดใหเขามาแลวสงไปตรงไหนก็ไปซุกอยูตรงนั้นแลวก็จบ  
ดิฉันรูสึกวานาเสียดายและนาอับอาย  อยางมีอาจารยตางประเทศมาสอนอยูที่คณะวิชา เขา suppose 
จะมาอยูคณะวิชา เรา 4-5 เดือน ไมเคยเจอ  ไมมีโอกาสเจอ  คิดวาทั้งเขาทั้งเรานาจะมีความรูสึก
คลายกัน เชน เขากลับไปหลังจากอยูที่นี่ 4-5 เดือน 1 เทอม  คนถามวารูจักใครบาง เขารูจัก 2-3 คนที่ 
take care เขาและภรรยามาดวย  ภรรยาย่ิงเหงาใหญ ไมมีสังคมเลย อยางเราเหมือนกัน ถาเราไปที่ไหน
แลวใครถามวาอาจารยของเขามาอยูนี่ 4-5 เดือน  บอกขอโทษทีไมเคยเจอ  รูสึกไมคอยจะดีทั้งสองฝาย ผู
มาเยือนเราไมมีอะไรรองรับเลย แตเวลาเราไปเห็นที่อ่ืน เขามีหนวยรองรับ visitor และครอบครัว visitor 
ดวย 
 
รศ. นพ.พงศศักด์ิ ยุกตะนันทน :   คงเปนปญหาท่ีเราเคยคุยกัน สมัยที่อยูสโมสรอาจารยก็พูดถึง 
faculty club มหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญ ถึงจะบอกวาใหเทาเทียมกันทั้งบุคลากร อาจารย กขคง 
เทากันหมด  ไมมีใครดีกวาใคร  แตจริง ๆ แลว ในประเทศอ่ืนการเปน faculty หมายถึงเปนอาจารยนั้นถือ
เปน professional และใหความสําคัญกับ faculty club คอนขางเยอะ  แตถาเราจะทําอยางนั้นก็บอกวา
จะเอาเปรียบ ขคง หรือเปลา  อันนี้คงเปนอีก issue หนึ่ง 
 
ผูเสนอความเห็น :   ถาจะใหพูดเร่ืองการมีสวนรวม เร่ืองสําคัญกอนจะมีสวนรวมอยูตรงที่วาทั้งฝาย
บริหารคือ   ผูปกครองทุกระดับและคณาจารยทั้งมวลตองมีใจที่จะมีสวนรวมกันจริง ๆ เราอยูฝายนี้ เรา
บอกฝายโนนวาไมใหเรามีสวนรวมเลย  ฝายโนนก็วาเราฝายนี้วาไมมีสวนรวมเลย  การที่จะทําใหเกิดใจ
จริง ๆ ตรงนี้ได ตองมีอะไรสักอยางหนึ่งที่เปนจุดรวมของทั้งสองฝาย วาที่อธิการบดีทานก็ชี้ประเด็นให
เห็นพอสมควร  แตผมก็ไมทราบวาทานจะมีใจจริง ๆ ใหเรารวมจริงหรือเปลา  ทานชี้ใหเห็นแลววาถาทุก
คนคิด  ไดวาเราทําอะไรก็ตามแตเพื่อองคกร  ฝายบริหารจะลดราวาศอกได  ฝายเราจะลดราวาศอกได  
การมีสวนรวมนั้นจะเปนการมีสวนรวมที่สรางสรรค  ผมเจออยางที่อาจารยภาวรรณทานเลาเหมือนกัน  
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แตกอนพอเห็นทําทาจะดีหนอย ไมลงหนอย  ผมตองวิ่งไปทํากับบุคคลภายนอก  กวาจะหลุดเขามาขอ
วิจัยไมใหวิจัย  แตเอาเงินไปสนับสนุนอีกกลุมหนึ่งใหทําวิจัยแทน อะไรอยางนี้ทั้ง ๆ ที่ไมรูเร่ืองเลยก็เปน
อยางนี้ 
 เพราะฉะน้ัน ทุกฝายตองมีความจริงใจซึ่งกันและกันกอนในเร่ืองการมีสวนรวม  นี่คือหัวใจ
หลัก ความจริงใจเหลานี้มองเห็นภาพได นับต้ังแตโครงสราง อาจารยที่เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่
เปนคณาจารย ในความเปนจริง เรามีเจตนารมณที่จะเอาบุคคลพวกน้ีรวบรวมความคิดเห็น  ถายทอด
ความคิดเห็นจากฝายคณาจารยทั้งหลายข้ึนไปชี้แจงในสภามหาวิทยาลัย  แตผมไมเคยเห็นเปนอยางนั้น
สักที  ยกเวนประธานสภาคณาจารยคนเดียว  ถาประธานสภาฯเขมแข็งพอที่จะรวมกลุมซึ่งไมเคยเห็นทํา
ไดจริง ๆ จัง ๆ สักทีหนึ่ง  เห็นไหมวาโครงสรางเร่ิมตนไปแลว 
 โครงสรางที่ 2 ที่เราเห็นวามีปญหาอยางยิ่งเลย คือ  โครงสรางของการไดมาซึ่งสมาชิกสภา
คณาจารย  สมาชิกสภาคณาจารยทั้งหลายตองยอมรับวา ออนวอน บังคับมาสวนใหญ มีไมกี่คนที่เขามา
ทํางานตรงนี้ดวยความสมัครใจและเต็มใจ  มีอยูไมกี่คน ไมกี่กลุมที่คิดอยางนั้น  ดวยเหตุที่ฝายบริหาร
เปนผูจัดการตรงน้ี และดวยเหตุที่สภาคณาจารยพยายามพัฒนาตัวเอง  อยางอาจารยบอกวาไมทราบวา
มีการรองเรียน  ในความเปนจริงแลวมีการรองเรียนเยอะมากเลย  ฉะนั้น โครงสรางที่ 2 ที่ตองแกไข คือ  
การไดมาของสมาชิกสภาคณาจารย รวมไปถึงการไดมาของปรานสภาคณาจารยดวย  ประธานสภาฯ ไม 
significant ของประธานสภาคณาจารยจะเกิดข้ึนไดตอเมื่อประธานสภาคณาจารย เปนที่ยอมรับของทั้ง
มหาวิทยาลัยหรือคนสวนใหญ  ซึ่งอาจจะไดมา 2 ทาง  ทางหนึ่งดวยสมาชิก  ถูกเลือกเขามาแลวมีการ
เลือกประธานสภาคณาจารยจริง ๆ กับอีกทางหนึ่งคือ  เลือกต้ังประธานสภาคณาจารยเลย  ไดสมาชิกเขา
มาแลว มีชื่อ เปดเลือกต้ังทั้งมหาวิทยาลัยเลย เพราะเปนตัวแทนจริง ๆ  
 ในโครงสรางตอไปคือ ในสวนของสภาคณาจารยเราเอง  เร่ืองรองเรียนหลายคนบอกวาไมใช
หนาที่โดยตรง  แตผมยังเห็นวาเปนหนาที่สําคัญของสภาคณาจารย เพราะเปนการแกปญหาเบ้ืองตน  
เราตองเขาใจวาเราไมใชผูตัดสิน  แตถาเรามีองคกรอะไรสักอัน  ซึ่งผมพยายามทําสมัยเปนประธานสภาฯ  
แตไมสําเร็จ  ดวยเหตุอะไรก็ไมทราบ ที่คอยรับเร่ืองในลักษณะอยางนี้จากคณาจารย จากนิสิต หรือ
แลวแตเราจะกําหนดกรอบตรงน้ีข้ึนมา  จะชวยอะไรไดเยอะเลย  และจะทําใหสภาคณาจารยพัฒนาข้ึนไป  
แตเราใชเวลามากเลย  ผมจําไดสมัยหนึ่งอาจารยนราพงษ  เร่ืองนั้นเปนเร่ืองใหญ บางทีเราชาเกินไปหรือ
แมแตเร่ืองเด็กที่ถูกฟองเร่ืองยาเสพติด ใชเวลา 2 ป  สภาคณาจารยทําเพียงแตเราไมไดกระจายขาวใหทุก
ทานทราบ  เพราะฉะนั้นเร่ืองโครงสราง ผมคิดวาถาเราปรับตรงนี้ได คงจะไมมีปญหา 
 สวนเร่ืองสวนรวมที่ไมใชสภาคณาจารย ในสวนตาง ๆ ที่เปนอาจารยปกติธรรมดา อยูที่ใจ
อยางเดียวเลย  และตองมีรูระบาย  ในที่นี้หมายความวา ผูบริหารตองยอมรับความคิดเห็นตรงนี้จริง ๆ 
ไมอยางนั้นเราแกปญหาไมได  เพราะปญหาของผูบริหารอยูตรงที่ทรัพยากรจํากัด พอทรัพยากรจํากัด
ตองมีการคัดเลือก  สมมติมีอาจารย 20 คน มีทุนใหแค 3 คน ตองมีการคัดเลือก  ถากระบวนการในการ
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คัดเลือกไมดีพอซ่ึงสวนมากไมดีพอเทาไร  เพราะผูบริหารของเราสวนมากไดมาจากการเลือกต้ัง  เราบอก
วาไดมาจากการสรรหา  แตในความเปนจริงไมใช  ที่ผานมาสวนใหญเปนการคัดเลือกเพื่อจะต้ัง  ฉะนั้น 
กระบวนการคัดเลือกเพื่อจะต้ังทั้งหลายเปนกระบวนการที่ทําใหผูบริหารไมสามารถบริหารไดจริง  ตรงน้ี
ผมคิดวาเปนประเด็นสําคัญที่สุด คือ มีความจริงใจ มีที่ใหไดรองเรียนอยางจริงจังในทุกประเด็น และจุฬา
ฯ จะพัฒนา 
 แตกอนที่จะมีความจริงใจอยางนี้ได ทุกคนตองรักองคกรกอน  ถาไมรักองคกร ไมสราง
วัฒนธรรมองคกร ไมมีทางรอด ทําอยางไรก็ยอนกลับไปของเดิม 
 อีกเร่ืองหนึ่งที่เช่ือมโยงเขามาชัดเจน  ถาปลอยใหพวกเราอดอยากอยูอยางนี้  ผมพูดตรง ๆ ผม
ไมอดอยาก  แตผมเกือบตาย  พอ 4 โมงคร่ึงเสร็จ  ผมกลับไปลาน ผมตองทําคลินิกถึง 3 ทุมกวา เสาร
อาทิตยไมเคยไดหยุด ยิ่งถารับตําแหนงประสาท ๆ ทั้งหลาย  แบงภาคแทบไมถูกเลย ถาปลอยใหเราอด
อยากอยูอยางนี้  อยาหวังเลยวาจะเกิดอะไรพัฒนาข้ึน  เพราะเปนสัจธรรมแหงมนุษย เมื่อใดก็ตาม ยังไม
พอกินพอใช  พอเล้ียงลูก ตองด้ินทุกวิถีทาง  อยาหวังใหคนสมัยใหมซึ่งมาอยูตรงนี้เสียสละแบบคน
โบราณ 
 ผมจําได คุณชวนเคยมาที่จุฬาฯ ทีหนึ่ง แกพูดเร่ืองครูบาอาจารย แกเลาเร่ืองครูบาอาจารย
สมัยแก  ข่ีจักรยานแลวเอาขาวใสปนโตไปกิน  สมถะ เปนที่นานับถือ  ครูบาอาจารยนาจะเปนอยางนี้  ผม
จําไมผิดวาแกพูดอยางนี้จริง ๆ ผมฟงแลว  ผมบอกทําไมคุณชวนหลังเขาอยางนี้ 
 ประเด็นสําคัญ  มหาวิทยาลัยตองแกปญหานี้กอน  ถาแกปญหานี้ไมได รวมพวกเราใหรัก
องคกรไมได จบ ไมมีทางรอด  เพราะ FTA มีผลตอจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมหาศาล  มหาวิทยาลัย
ตางประเทศกําลังจะมาเปด หรือ ABAC เปด หรือมหาวิทยาลัยที่เปนอินเตอรทั้งหลาย หรือมหาวิทยาลัย
ที่เปดขางนอกขางในมีผลตอจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมหาศาล  อาจารยไปดู ชื่อคนไปสอนจํานวนมาก
เปนจุฬาฯ เพราะฉะน้ันถาเราไมรักษาคนของเราไวเอง  เมื่อไรเขามีเงิน support จายเงินตรงนั้น  พังทั้ง
มหาวิทยาลัย มัวแตเปนหวงเรื่องโนนเร่ืองนี้กัน  ไมรอดจริง ๆ ทุกวันนี้เราอาจจะดีใจที่เขาชวยเลี้ยงเรา
หนอย ๆ  
 
ผูเสนอความเห็น :    มีปญหาคือคนทํางาน  เขามีเวลาจํากัด  เขาอยากไดประสิทธิภาพ ในที่สุดเขาไม
ชอบฝายคาน สภาคณาจารยไมใชฝายคานก็คลายฝายคาน  ในที่สุดก็พยายามทําลายสภาคณาจารย 
โดยเอาปูนหมายหัว  ใครเขามาสมัครเปนสมาชิก  เขาจะทักวานี่ผิดหวังที่ไหนมาหรือ เปนฝายแคนใชไหม  
อยางนี้ในที่สุดก็บ่ันทอนกําลังใจแลว  เราเปนที่ปรึกษา แตถูกตราหนาวาเปนพวกนักเปานกหวีดบาง 
อะไรบาง อยางนี้ในที่ สุดคนดี ๆ  ไมอยากเขามาเปนสมาชิก  เพราะกลัววาจะถูกปูนหมายหัว  
มหาวิทยาลัยทําลายตัวเอง  มทีี่ปรึกษาแลวทําลายที่ปรึกษาตัวเอง  อันนี้เปนส่ิงที่มหาวิทยาลัยไมควรทํา  
ถาจะเร่ิมตนกันใหม ตองต้ังกติกากันใหม  ชักชวนคนเขามา อาจจะแกปญหาได 
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 คุณหมอพงศศักด์ิบอกวา พวกผมเปนศิษยเกา  ทําอะไรไมคอยไดเลย  รวบรวมความคิดเห็น
ไมคอยได  จริง ๆ ผมพยายามต้ังชมรมอยูประมาณ 2 ป ควักสตางคไปต้ังเยอะ เล้ียงขาว ชวนมากินขาว  
บางทีทานมากินขาวฟรี  แลวทานก็ลืมไปวาทานกินไปแลว  กินเสร็จแลวทานก็ไมจายดวย  เราไปนั่งตรง
นั้น  หวังวาทานมีปญหาแลวเขามาคุยกัน  บางทีทานกินขาวอยางเดียว  ทานก็คุยของทาน ไมเคยคุยกับ
เรา  ก็ไมเปนไร  ชมรมตรงนั้นอยูไดประมาณ 2 ป ผมเปนคนริเร่ิมเองใหอยูที่สภาคณาจารยอยาไปกินขาง
นอกตามโรงแรม  เพราะไปกินตามโรงแรม ดีอยางเดียวคือไมไดขอมูล  ไดบาง ไมไดบาง ไดไปสวนหนึ่ง 
พอเปล่ียนยุค เปล่ียนความคิด ตางคนตาง ๆ อาจารยสุกรียังอยู จะทําตอ  ก็เปนเร่ืองดีจะกินขาวกับ
นายกสภาฯ บาง ไมเปนไร  กินขาวกันเองบาง  ไมเปนไร  แตอยาถึงขนาดวาไมมีโอกาสคุยกันเลย  ผมไมรู 
ตอนนี้อาจารยสุกรีอาจจะคุยกันเองเรียบรอย  เพราะผมอยูนอกวงแลว  วาง ๆ จะชวนผมไปคุยดวยก็ยินดี 
 อีกเร่ืองหนึ่งคือกลไก  อธิการบดีคนเดียว คณะวิชา และสถาบัน 20 แหง  อธิการบดีตองแข็ง
นอกแข็งใน  เมื่อกี้ยังไมไดเปนอธิการบดี  มีแขกมาพบแลว  จริง ๆ ตองมีคนชวย  ในวงการทหารหรือ
ตํารวจ เขามีจเร  คือ คนที่ไปทั่ว ๆ ฝายพลเรือนเราจะเรียกผูตรวจราชการ จริง ๆ คือ ผูชวยอธิการบดี เวลา
มีเร่ือง ไปรับฟงหรือไปดูแล  แลวปอนขอมูล  อยางนี้อธิการบดีจะสบายข้ึน   จะหวังใหอธิการบดีมากินน้ํา
ชาดวยทุกเชา  เปนไปไมได  อยางนอยที่สุดมีคนของอธิการบดีมาพบมาคุยแลวกลับไปเลาและถาเปน
เร่ืองใหญโตจริง ๆ อธิการบดีลงมาอีกทีจะเปนเร่ืองดี  ที่แลวมาอยางนี้ไมมี อาจจะมีแตไมเปนทางการ  
โดยมากมีแคคนเดียวดวย  ปญหาคือในมหาวิทยาลัยมีการสอนหนังสืออยางนอยประมาณ 3 สาย  
วิทยาศาสตร  สังคมศาสตร  ศิลปศาสตร  บางคนชอบคิดวาคนขามสายจะคุยกับตัวเองไมรูเร่ืองเสียดวย  
แลวบอกแกมาจากสังคมศาสตร จะฟงเร่ืองวิทยาศาสตรของฉันรูเร่ืองไดอยางไร  ตัวเองไมรูเร่ืองเสียดวย  
แลวบอกแกมาจากสังคมศาสตร  จะฟงเร่ืองวิทยาศาสตรของฉันรูเร่ืองไดอยางไร  ปญหาบางทีไมใช
ปญหาวิทยาศาสตรจริง ๆ แตเปนปญหาในคณะวิทยาศาสตร ก็ไมเช่ือวาคนอ่ืนจะคุยกับตัวเองรูเร่ือง  
demand เราตองเอาคนคณะวิทยาศาสตรมา  ถาอยางนั้นจําเปนจเรตองมี 3 คน 
  
ผูเสนอความเห็น :   เร่ืองสวัสดิการ เราเทียบเคียงของมหาวิทยาลัยอ่ืน ยกตัวอยาง หอพัก สมัยกอนพี่
พิชัยศักด์ิกับหนูอยูพรอมกันรุนแรก  เมื่อป 36  เปนไปไดไหมในรัฐบาลใหม  ขออาจารยอยูสักคร่ึงราคา  
ของเราเสียคาเชาเต็มราคาเลย  ขามถนนอังรีดูนังค  โรงพยาบาลตํารวจเขาฟรีหมด  แคนี้เราเสียเปรียบ
แลวเร่ืองคาหอพัก 
 อันที่ 2  เร่ืองพนักงานที่อาจารยสุกรีพูดนั้น ดิฉันสนับสนุน 100% เลย  พนักงานควรจะมี 
tenure ship  
 อันที่ 3  ดูจากรามคําแง  อาจารยรังสรรคจะใหอาจารยแตละคนไดคาหนังสือตอป  5,000 
บาท ไมตองมาถายเอกสาร ไมตองยืมหนังสือและโดนปรับ 
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ผูเสนอความเห็น :  ในเร่ืองความมั่นคงของอาจารยที่เปนพนักงาน  ผมคิดวาเร่ืองนี้นาจะเจรจากับ
รัฐบาล  ถามหาวิทยาลัยมาแกปญหาเอง  ผมวามีปญหา เพราะการแกปญหาเอง จะติดปญหาเร่ือง
คาใชจายสูงข้ึน  การที่เพิ่มใหอาจารยที่เปนพนักงานเปน ผศ. เปน รศ. เปน ศ. ก็ตาม  ขณะนี้ติดปญหา
เร่ืองเงินที่จะสนับสนุนใหคณาจารยที่มีความรูความสามารถและปรับได  แตไมมีเงินจะจายให  
เพราะฉะนั้นถาเรามีการเจรจากับรัฐบาลโดยตรง  จะมีผลประโยชนกับมหาวิทยาลัยมากกวาในระยะยาว 
 เร่ืองที่ 2  อยากจะเรียนถามทานอาจารยสุกรี  และผูที่เคยเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทผูแทนคณาจารย  ในสวนนี้ทานไดเคยรับความยอมรับจากคณะวิชา  หรือภาควิชาใหภาระงาน
เปนอยางไร ใหเทาไร ขอคําตอบตรงนี้ดวย 
 
ผศ. ดร.สุกรี  รอดโพธิ์ทอง :   ผมเดินไปในคณะวิชา  เขายังไมคอยรูวาผมเปนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ภาควิชาก็ไมคอย recognize  เขาไมรูดวยวาสภามหาวิทยาลัยกับสภาคณาจารยมีบทบาท
ตรงไหนอยางไร  บางทีบอกวาผมเปนกรรมการสภาคณาจารย  ผมบอกถูกตอง  เพราะผมเปนอยูดวย  แต
เขาหมายถึง กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ดังนั้น คนรุนใหมที่เขามาไมคอยมีขอมูลในสวนกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยในระดับบริหาร  ในเร่ืองของภาระงาน แนนอนผมคือ อาจารยคนหนึ่งปกติ  ที่ไมไดมีสวนลด 
เพิ่ม load ลด load ความดีความชอบปกติ  เพราะหลายปมาไมเคยได 2 ข้ันเหมือนกัน ยังไมถึง 10 ป แต
ใกลเคียง ส่ิงนี้เปนส่ิงที่เขาไมไดรับทราบตรงนี้ 
 
ผูเสนอความเห็น :  ที่เรียนถามอยางนี้  อยากเรียนถามเสียงดังข้ึน ใหสมาชิกทุกคนไดรับทราบ การ
ยอมรับอยางเปนทางการอยางนี้  ทั้ง ๆ ที่เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย  อยาวาแตสภาคณาจารยเลย  
สมาชิกที่เสียสละมาขณะนี้  ทานไมไดรับเงินเดือนพิเศษ ไมไดรับแมกระทั่งเบ้ียประชุม  ทานเสียสละมา
ทํางานเพื่อสวนรวม จนถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยนั้น  ซึ่งถือวาเปนองคกรสูงสุดที่มีอํานาจในการ
บริหาร  มีอํานาจในการตัดสินใจ  ยังไมเปนที่ยอมรับแกสังคมในจุฬาฯ  มองประเด็นนี้ดวย อยามอง
เฉพาะสวนของสภาคณาจารยเทานั้น  เพราะในสวนนี้ยิ่งเปนปญหาซับซอนเขาไปอีก การไมยอมรับใน
ประชาคมในระดับบริหาร  เพราะไมมีการวางมาตรการในเร่ืองของการประเมินผล  ไมไดรับการยอมรับ
ทุกระดับ  ต้ังแตกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาจนถึงกรรมการสภาคณาจารย  ซึ่งเปนผูแทนอยูใน
กรรมการตาง ๆ  แตบางคร้ังมีผูแทนสภาคณาจารยเขาไปอยูในกรรมการ  เพียงแตตองการชื่อใหมีสวน
รวม  แตมีสวนรวมจริงหรือไมนั้น  แตละกรรมการคงอธิบายไดอยางดี  เพราะฉะนั้น การที่จะแกปญหานี้  
ตองใหไดการยอมรับ  เปนที่ยอมรับจากสังคมในจุฬาฯ  เพราไมเชนนั้นแกปญหาไมได ควรจะเจรจาใน
เร่ืองของการบริหารงานบุคคล  ปญหาใหญคือควรจะเจรจากับรัฐบาล ไมใชพูดกันแตขางในเทานั้น  จะ
แกปญหาไมมีทางส้ินสุด 
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ผูเสนอความเห็น :   ไมสนใจวาผมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือไม  คณบดีก็เปนคนอนุมัติ
ตารางสอนใหผมไปสอนในเวลาที่ผมตองไปประชุม  อันนี้เปนเร่ืองชัดเจนมาก  ขณะเดียวกันอีกคณะวิชา
หนึ่ง  ซึ่งผมไปสอนให คือ คณะบัญชี  เขาดูแลอยางดีมาก คือ ไมสนใจวาผมเปนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยหรือไม  อนุญาตใหผมสอนในวันเวลาที่ผมตองประชุมสภามหาวิทยาลัย  จริง ๆ ทั้งสอง
คณะวิชาเลวเทา ๆ กัน เพราะไมไดสนใจเลย  เร่ืองจริงคือ มหาวิทยาลัยไมไดมีกลไก  ถามีกลไกคือมี  
time slot พอผมทํางานตรงไหนใสเขาไป เปน workload เลย  ก็จะชัดเจนวาผมทําอะไรอีกไมได เพราะผม
ประชุมอยูแลว  ที่ชัดเจนคือ กลไกการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยลมเหลวไมสามารถกระทั่งแจก
แจงเวลาของอาจารยวาในขณะนี้อาจารยกําลังทําไรอยู  ไมมีทางรูเลย  ผมประชุมอยูแท ๆ ใหผมไปสอน 
ในที่สุดผมตองงดสอนเพื่อไปประชุม หรืองดประชุมเพื่อจะไปสอนอยางใดอยางหนึ่ง  แลวผมทําทั้งสอง
อยาง ถาประชุมคร่ึงหนึ่ง สอนคร่ึงหนึ่ง ก็ไดแตรับรองรายงานการประชุม ไมไดประชุมดวย  หรือสอนไป
ไดคร่ึงเดียว ในที่สุดผมพยายามจะสอนยืดเวลา  เพื่อใหนิสิตไดเนื้อหา  ไมมีการพัก แถมมาตรงเวลา ไม
เหมือนอาจารยคนอ่ืน  แลวอาจารยคณะบัญชีใจดีชอบสอนเกินเวลา  ผมจะไปสอนตรงเวลาก็ไมได  และ
ผมสอนเลยเวลามากก็ไมได  มีอาจารยอีกคนมารอ เห็นไหมปญหาเยอะ มหาวิทยาลัยเองสรางปญหา 
จริง ๆ มีโปรแกรมคอมพิวเตอร slot ไปไดเลยกดไปก็เห็น อาจารยคนนี้ไมวาง ทําไมไมทํา ทําไดหรือยัง 
 
ผูเสนอความเห็น :   ที่พูดไปคราวกอนยังคางไวเกี่ยวกับเร่ืองการมีสวนรวมในการวางแผน  คราวที่แลว
บอกวาตรวจสอบผานไปจุดหนึ่งแลว ในเร่ืองการวางแผน  ถาประชาคมทั้งหมดในจุฬาฯ รูทิศทางวาจุฬาฯ 
จะไปทางไหนในรอบ 5 ปขางหนา หรือ 10 ป ถามวามีแผนไหม มีแตแผนท่ีคิดนั้นใครเปนคนคิด  ถา
ประชาคมคิด ผมเช่ือวาเมื่อเรารูแผน  เราจะไปถูกทิศทางได แตขณะนี้ ผมยังเสียใจ  กพร. จริง ๆ ไปจาก
จุฬาฯ ที่มาพูดใหฟงนี้  ประเด็นที่พูดจริง ๆ วันนั้น ทานไมไดลงลึกถึงเร่ืองการปฏิบัติเปนเพียงเชิญทานมา
ดูวาเราอยูในทาทายหรือไมทาทาย KPI ที่ออกมาในทาทาย  ผมเห็นแลวบอกวาไมมีทางผานหรอก  และ
คิดวาไมนาผานดวย  ทําไม มีอยู 6 แหงเทานั้นที่ผานตอนนี้  จุฬาฯ ไมมีการวางแผนนั้นทําไมผูวาฯ ทําได 
ผูวาฯ เกงกาจขนาดไหนถึงรวบรวมดูทั้งหมดได  เขามีวิธีดําเนินการแผนเชิงกลยุทธต้ังแตระดับลางข้ึนมา  
จากคราวที่แลว เราเห็นชัดวา KPI ตาง ๆ ที่นําเสนอตอ กพร. นั้น พวกเราไมไดคิดเลย  วันดีคืนดีใหเรามา
รับรอง ประชุมแคชั่วโมงเดียว คลาย ๆ บอกไมตองพูดนะ พออธิบายเสร็จ ยังไง ๆ ขอ check ตรงรับรอง
แลวกัน  ทานเอาเกณฑของคณะแพทยมาใหผม  จะตองผาศพก่ีศพ  อยางนี้คณะครุศาสตรจะไปผา
อยางไร  จริง ๆ เกณฑอยางนี้รับไมได  แตเปนไปไดไหมวาในการวางแผน ไมตองไปไกลถึง 15 ป 4 ป ที่
ทานเปนคณบดีอยู  ทานคิดวาคณบดีจะมีเปาหมายในปที่ 1  จะตองทําอะไรสําเร็จ  ปที่ 2 จะตองทํา
อะไรสําเร็จ ปที่ 3 จะตองทําอะไร ปที่ 4 สุดทาย ผลลัพธออกมาอยางไร พอแลว ไมตองถึง 15 ป
เพราะฉะนั้น แผนกกลยุทธไมมีเลย  แตผูวาฯมีทั้งหมด 
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 แลววางแผนใครเปนคนวาง  ทานเอาหนวยประกันคุณภาพมาวาง  ผมก็บอกเหมือนที่เราวาง 
ๆ กัน ถามวาเรามีการประกันคุณภาพ  ผมยังถามตอ จุฬาฯ มี พ.ร.บ. ไหม  ก็มี เมื่อจุฬาฯ มี พ.ร.บ.
ประกันหรือยัง  อาจารยที่รับเขามา ตองสอบ คัดเลือกอะไรไหม  มี หองสูตรจากภาควิชาถึง กพ. มีไหมมี
ตรงไหนที่ไมประกัน  เพราะฉะนั้น เมื่อเปนอยางนี้ ปวยการที่จะต้ังหนวยประกันคุณภาพข้ึนมา  โดยมา 
check วามีหรือไมมี  แตขณะนี้อยูที่ audit  หรือเปลา มีการประกันโดยที่มองแลวมีการตรวจสอบหรือ
เปลาวา work หรือไม work ตรงนั้นเอามาแก  ผมพูดเสมอ ผมไมเคยคิดวานี่คือการประกันคุณภาพ  เรา
ขาดเร่ืองการจัดการคุณภาพตางหาก  ไมไดเกี่ยวของกับเร่ืองการประกัน แมกระทั่งจุฬาฯ เองยังหลง
ทิศทางหลงทาง 
 ที่ทานอาจารยพูดถึงรามคําแหง  ผมบอกผลประโยชนลงตัว เพราะฉะน้ัน อาจารยทุกคนสอบ
คุมสอบ 1 คร้ังไดประมาณ 5,000 บาท  รองอธิการบดี 20-30 กวาคน  ผมไมแปลกใจ มี internet มี
รายการสอนทางโทรทัศน ไปถึง อบต. ทุกแหง  ถาใครจะเรียนกับเขา ก็ register ไป    เอาปริญญาไปถา
ใครไมอยากเรียนก็ดูเปนความรู  ขณะนี้เขาถายทอดสัญญาณไปถึง New York, LA เขามีรถ mobile 
อยางดี  แลวจุฬาฯ เคยคิดไหม ชั้นเชิงกลยุทธอยางนี้  ถาพูดวาคุณภาพของจุฬาฯ อยูที่ไหนตองคิดแลว  
คําวาคุณภาพคงบอกไมได  เพราะธุรกิจการศึกษา เขารับพวกคนมีงานทําแลว  เมื่อคนมีงานทําแลว จุดที่
หนึ่งคือ network ตัวสําคัญ  เขาติดตอกัน แลวเราอยูตรงไหน เด๋ียวนี้มหิดลไปเปดที่นครสวรรคคร้ังลาสุด  
แตสุดทาย ศิษยเกาของเรานั้น  ถาไปที่จังหวัดอุบล จัดงานจุฬาฯ ทีมีใครมา  มีคนอายุ 60-70 ปเดินเขา
มารวมงาน  มีสักกี่คนที่จบปริญญาตรีที่จะเขาไปสูตรงนั้น  เพราะสมัยกอนทุกอยางจุฬาฯ คือหนึ่งของ
ประเทศไทย  ทุกคนวิ่งเขามา  แตตอนนี้จุฬาฯคือ มหาวิทยาลัยภูมิภาคที่ประจํา ณ กรุงเทพมหานคร นี่
เร่ืองจริง ลอง check ปริมาณนิสิตที่เขามาเรียน 80%  อยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เมื่อเปน
อยางนี้ ถามวาเราจะเอาอะไร แผนพัฒนา แผนเชิงกลยุทธ ตรงนี้จะตองทํา  พอบอกวันรามคําแหง ทั้ง
จังหวัดเฮฮาเลย มสธ. ทีทั้งจังหวัดเฮฮาเลย  พอจุฬาฯ หงอยเลย  ธรรมศาสตรตอนนี้ก็แย  ฉะนั้น อยางนี้
เราเชิงรุกหรือยัง  เกษตรไปเปดที่กําแพงแสน  ศรีราชา อุดม นครพนม  เยอะเลย ถาเราคิดวาตอไปเราจะ
เปน inter ก็เลน inter ไปเลย  ถาไมเลนก็ขยายอาณาเขตไปพอสมควร  ฉะนั้น จะเปนตัวอยางของประเทศ
ไดหรือ  แผนเชิงกุลยุทธใน รอบ 5 ป ควรจะมี  และทุกคนควรจะไดรับรู  ถาไมรู ปวยการ  ยังอยูอยางนี้
เหมือนเดิม 
 
ผูเสนอความเห็น :  ที่อาจารยสุทธนูพูดมาทั้งหมด  ชี้ใหเห็นชัดเจนวาเราไมมีสวนรวมดวยการที่เราไม
สามารถจะถายทอด  information จากขางบนลงสูขางลาง  จากขางลางข้ึนสูขางบนได  ประเด็นนี้ชัดเจน
เลย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะเปนอะไรก็ตามแต  อาจารยพูดถึงการวางแผนกลยุทธ ผมก็บอก
มหาวิทยาลัยมี ไมใชไมมี  ประธานสภาคณาจารยก็รู  แตไมเคยถายทอดลงมาถึงขางลาง  เพราะ
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ถายทอดผานคณบดีไปถึงหัวหนาภาควิชา  พอไปถึงลูกภาคหมดแลว  หรือบางทีเราไมมีสวนรวมเอง  เขา
อาจจะมีแผนมีเร่ืองราวลงหนังสือ  แตเราไมเคยอาน คือ ทั้งสองฝายอยางที่ผมบอกต้ังแตเร่ิมตน 
 อาจารยสุทธนูเสนอเร่ืองที่ดีมากเลย  ซึ่งผมอยากจะเนน  การมีสวนรวมของเรา  เราทิ้งศิษย
เกา  ซึ่งเปนผูจรรโลงมหาวิทยาลัยทั้งในอดีตและปจจุบันไปเยอะมากเลยเด๋ียวนี้  บางคนไมเห็น
ความสําคัญ เขามีหนังสือจามจุรีสงถึงศิษยเกา  หลายคนที่อยูหางไกลก็ต่ืนเตน  ผมเจอเพื่อน เขาบอก
เด๋ียวนี้ดีนะจุฬาฯ มีหนังสือ  แตเราลมไปแลว  ก็ไมวากัน  แตตองมีสวนรวมทุกอยาง  ไมอยางนั้นจุฬาฯ
อยูไมได 
 
ผูเสนอความเห็น :  จริง ๆ ผมมองอยางนี้ ถามวามีไหม 5 ป 10 ป 15 ป  ของทานนั้นมี  แตการมีสวน
รวมตองมาจากขางลางชวยกันคิด  แลวทานจะไดจากผูปฏิบัติข้ึนไปเปน target สุดทาย แลว KPI  ในการ
วัด  ผมตองการแบบนั้น คือ มองภาพรวม ขณะนี้มองจากขางบน  ขางบนวางแผนกับกลุมไมกี่คน ไลลง
มาสุดทาย  ใหเราปฏิบัติ  ถามวาทําไดหรือไมไดไมรู  แตถามาจากขางลาง แตละคณะวิชาทุกคนชวยกัน
ทํา  ไลข้ึนไปขางบน แลวเปนภาพรวมของจุฬาฯ 5 ปในขางหนา  ผมเชื่อวาเราจะเห็นมีอะไรใหมข้ึนมา  
ไมใชวางจากขางบนลงมา 
 
ผูเสนอความเห็น :    จะขอพูดในแนวคิดของการมีสวนรวม จะมีประโยชน  เขาอยากใหเรามีสวนรวม
ตอเมื่อมี syllogism อยางที่วา คือ เขาคิดอยางนี้อยูแลว และเราไปสนับสนุนเขา  เขาอาจจะเอา แตเมื่อไห
เขาคิดอยางนี้แลว  แลวเราไปคาน  เขาอาจจะไมเอา  อันนี้เปนกฎธรรมชาติ  ถาจะมองคําวา  syllogism  
เปนเปาหมายสําคัญสําหรับองคกรใดก็ตามที่อยากใหมีสวนรวม  ปจจุบันนี้ ประชาพิจารณเปนแคเสนอ
แนวคิด  เขาจะเอาหรือไมเอาเขาตัดสินใจ เราตองยอมรับ  อันนี้คือขอเท็จจริง  เราจะปฏิเสธไมได  สมมติ
เราเปนที่ปรึกษา  ถาเราเสนอความคิดที่ synergy กับเขา  เขาอาจจะเอา อันไหนไม synergy เขาไมเอา  
อันนี้ถูกตอง  เราตองยอมรับ  ผมวาไดประโยชนทั้งคู  เราเสนอ เราทําหนาที่ถูกตองแลว แตเขาไมเห็นดวย
ก็ตองทําใจ 
 อีกอันหนึ่ง check and balance  เราจะทําหนาที่  check and balance เขาจะพอใจไหม  อัน
นี้เปนประโยชนเหมือนกัน  ถาเขาไมพอใจ check and balance เขาอยากจะทําแบบเขา  อยาไปขัดขวาง
เลย  เขาอาจจะไมเห็นความสําคัญ  อันนี้เปนขอเท็จจริงอันหนึ่ง เราตองทําใจตรงนี้ 
 Value added เอาไหม  เขาอาจจะพอใจไหมถามีองคกรนี้ข้ึนมาแลว  เขาใจกวาง  ผมวาเขา
อาจจะเอาสภาคณาจารยเปน  Value added เพราะเขามีที่ปรึกษา  เพื่อเสริมตรงนี้หรือเปลา เราตองมอง
ตรงนี้เหมือนกันวา เขาอยากจะมีสภาคณาจารยไปเพื่ออะไร   เพื่อวัตถุประสงคที่เขาตองการหรือเปลา ก็
ตองมอง 
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 แตผมไดฟงแลว  ผมเขาใจส่ิงที่เขาคิดวาเปนอยางนั้น  แต main ของเรา คือ ทําอยางไรเราจะมี
การเรียนการสอนแบบมีสวนรวม  การมีสวนรวมของนิสิต  อาจารยทุกทานทําไดเลย  การมีสวนรวมที่ดี
คืออะไร  แลวเราเอาอันนั้นไปใชสําหรับนิสิตของเรา  หรือใชสําหรับงานวิจัยของเรา ถึงแมนิสิตก็ทําใหเรา
ได syllogism ของเราดวย  เราไมตองไป care syllogism ของเขา  ตัวเราเองจะได syllogism จากการมี
นิสิตรวมกับเรา  เราจะสรางองคความรู สรางบัณฑิตอะไรก็แลวแต  คือ อยากเห็นสภาคณาจารยไดให
การมีสวนรวมเปนแบบที่วาทําอยางไรใหมีการมีสวนรวมที่ดี แลวพิมพออกไปใหอาจารยทุกทานทีอ่านจะ
ไดประโยชนตรงนี้  แตสวนที่เขาจะมารวมกับเราไหม หรือรวมอยางอ่ืนในการบริหาร  อันนั้นอาจไมใช 
main ของเขาก็ได  อยางพวกเรายอมเสียสละ  แต main ของเราคือการเรียนการสอน การวิจัย การมีสวน
รวมจะชวยเพิ่มตรงนี้ไดเต็มที่อยูแลว 100% ทุกคนนําไปปฏิบัติไดเลย  สวนเราจะรอใหคนอื่นปฏิบัติตาม
สวนรวมของเราอาจจะยาก  แตตัวเราเองทําไดเลย  เกิดประโยชนไดเต็มที่จากการที่ฟงมา และผมดีใจที่
เขามาฟงวันนี้  จริง ๆ  เราไดอยูแลว และเอาไปใชกับนิสิตของเรา ใชกับงานวิจัย  เพราะงานวิจัย
บางอยาง ปริญญาโท  ผมใหเขาไป เราไมรูเร่ืองเลยถามนิสิต  ไดความรูจากนิสิตเยอะ syllogism การ
แลกเปล่ียนกันอันนี้ผมไดเต็มที่เลย  หลักการการมีสวนรวมแบบ syllogism 
 
ผูเสนอความเห็น :  พอดีมีการพูดเร่ืองภาระงานและความดีความชอบ  เห็นวาคณะกรรมการกิจการ
อาจารยพยายามรางแบบสอบถามไปยังคณาจารย ใครที่บน ๆ ไมเคยได 2 ข้ัน เราจะสอบถามวาไมไดมา
มากนอยแคไหน  และมีปญหาอะไรบาง แตละคณะฯ  มีการกําหนดแบบการใหคะแนนอะไรตาง ๆ หรือ
เปลา  แบบสอบถามนี้จะนําเขากรรมการสภาฯ ในการประชุมฯ คราวหนา  ขอใหอาจารยชวยกันดูวาจะ
ถามอะไรเพิ่มเติมหรือเปลา หรือชวยกันตอบแบบสอบถาม ทางเราคงจะมาสรุปประเมินผล ขอฝากไวดวย 
 
ผูเสนอความเห็น :    ในเร่ืองการมีสวนรวม คิดวาตัวบริหารเปนบุคคลสําคัญ  ผูบริหารนั้นตองไดรับการ
พัฒนาใหเปนผูบริหารที่มุงใหเกิดการมีสวนรวม  ที่ทําอยูในปจจุบัน  เชน  ตารางสอน  ถามวาอาจารยจะ
สอนวิชาอะไร  อาจารยทุกคนตอบ  แตไมไดออกมาเปนอยางนั้นหรอก  ใหมีสวนรวมแตไมรับฟง จริง ๆ 
แลว  การมีสวนรวมนั้นตองรับฟงหรือใหเขามีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือไมก็ควรจะใหอาจารยสามารถ
ที่จะตัดสินใจเปนกลุมเปนคณะกรรมการได  คณาจารยจุฬาฯ  เปนที่รวมของอาจารยซึ่งมีวุฒิภาวะสูง  
การมีสวนรวมในการตัดสินใจควรจะเปดใหมาก ๆ ตามความเปนจริงแลวไมเปนเชนนั้น  ผูบริหารบาง
ทานยังคิดวาตัวเองมีอํานาจ  ยังใชการบริหารแบบเดิมมีอยูมากมาย  เพราะฉะนั้นในการจัดสัมมนาคร้ัง
หนา  เราจะมีการวิจัยเปนเร่ืองเปนราววาผูบริหารมีภาวะผูนําและเปดโอกาสใหอาจารยมีสวนรวมแคไหน  
ถางานวิจัยนี้ออกมา  เราจะไดเห็นภาพรวมทั้งจุฬาฯ และจะไดรูวาผูบริหารทานจะแกไขสักแคไหน 
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ผูเสนอความเห็น :  ขอเสริมอาจารยนิดหนึ่ง  เร่ืองการบริหารโดยการรวมรู รวมคิดพิจารณาตาง ๆ ซึ่ง
ประชาคมทั้งหมดไมวาระดับไหนก็ตาม  สามารถที่จะติดตอฝายบริหารไดหลายชองทาง  แตชองทางของ
เราคือสภาคณาจารย  ที่ไดเสนอไปเม่ือตะกี้วา  อยากจะขอใหมีส่ือกลางอันหนึ่ง  คือ บอรดที่สภา
คณาจารยจะมีติดต้ังไวทุกคณะวิชา และทุกหนวยงาน อยางนอง 2 บอรด  ณ จุดที่ทุกคนเดินผานเพื่อเขา
จะไดทราบความเคล่ือนไหว  อยางนอยรับรูและรวมคิดพิจารณาในทุก ๆ จุดสวนอ่ืน ๆ คอยตามมา 
 ที่อาจารยสาธิตเสนอเมื่อตะก้ีนี้  ขอใหสงไปที่บุคลากรทุก ๆ ระดับดวย อยาเนนเฉพาะที่
อาจารย 
 
รศ. นพ.พงศศักด์ิ  ยุกตะนันทน :   เร่ืองบอรดคงจะไดเขาสภาคณาจารยอีกทีหนึ่ง  ผมคิดวาวันนี้เรา
ไดยิน ไดฟง ไดพูด ออกความคิดเห็น กรรมการกิจการบริหารงานมหาวิทยาลัยจะพยายามสรุปเทาที่จะ
สรุปได  ผมคิดวามีคร้ังนี้แลว คงอาจจะตองมีคร้ังหนา เพราะตอนนี้ยังไมมีอะไรที่เสนอเปนรูปธรรมมาก
นัก หมายถึง  โครงสรางตาง ๆ  แตคิดวาเราลองสรุปดูกอนแลวคงประชุมในกรรมการฯอีกคร้ังหนึ่ง เราจะมี
ขอสรุปอะไรพอที่จะนําเสนอสภาคณาจารยไดบาง และคิดวาคงจะมีขอสรุปมาใหสภาคณาจารยเร็ว ๆ นี้ 
 

   
 

 
 

วันสถาปนาสภาคณาจารย 29 กันยายน 2549 
 

 



 ขุมความคิด 3  ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย 

 
190

33. นโยบายการจัดสวัสดิการดานสุขภาพ 
พลานามัยใหแกบุคลากรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

โดย  อธกิารบดี จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย  
ศาสตราจารย ดร. คุณหญิงสชุาดา  กรีะนนัทน 

วันศุกรที่ 24 กันยายน 2547 
เวลา 9.05 – 9.45 น. 

ณ หองประชุม 202 ชัน้ 2 อาคารจามจรุี 4 สาํนกังานมหาวิทยาลัย 
 

(จากรายงานการสัมมนาสภาคณาจารย 24 กันยายน 2547) 
 

ศาสตราจารย ดร. คุณหญิง สุชาดา  กีระนันทน :     ขอบพระคุณทานประธานสภาคณาจารย 
ทานวิทยากร  ทานคณาจารย และทานผูรวมสัมมนาทุกทาน  คงตองเรียนวานี่เปนอีกบทบาทหนึ่งของ
สภาคณาจารยที่นาประทับใจมาก  ในอดีตนั้นสภาคณาจารยไดมีบทบาทสงความคิดดี ๆ ใหกับ
มหาวิทยาลัยมาโดยตลอดไมตองอื่นไกล รถปอบก็เปน idea ของสภาคณาจารย เรื่องของการจัดที่
ดูแลลูก ๆ กอนจะเขาโรงเรียนสาธิตฯ ก็เปนความคิดของสภาคณาจารยที่ทํามาเนิ่นนาน ในอดีตที่ผาน ๆ 
มา เราจะเห็นบทบาทตรงนี้ของสภาคณาจารยเปนประจํา 
 มาถึงยุคนี้ เร่ืองสวัสดิการดานสุขภาพพลานามัยเปนเร่ืองสําคัญมาก ๆ และอาจจะบอกวา
เปนเร่ืองที่มหาวิทยาลัยไดทอดทิ้งมาพอสมควรและเปนระยะเวลานานมาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณนั้น
อยูภายใตการกํากับดูแลสภากาชาดไทย ทําใหตรงนั้นทุกอยางตองโปรงใสและเทาเทียมกัน คณาจารย
จุฬาฯ ไมมีสิทธิพิเศษอะไรในการที่จะไปรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬาฯ นอกเหนือจากการที่
เรามีเพื่อนฝูงเปนคุณหมอเปนพยาบาลทั้งหลายที่จะชวยเราพาลัดคิว ถาไมอยางนั้นเราก็ลําบากในการ
รับรักษาพยาบาลเหมือนกัน  เพราะฉะน้ันในสวนนี้เปนเสียงรํ่ารองของประชาคมชาวจุฬาฯมาก ๆ วา
จุฬาฯ เองมีคณะเยอะแยะที่ดูแลดานสุขภาพ  ไมวาจะเปนคณะแพทย คณะพยาบาล คณะตาง ๆ เต็ม
ไปหมด แลวทําไมบุคลากรของจุฬาฯ ยังไมไดรับอานิสงสในสวนนี้เทาที่ควร 
 ดังนั้นส่ิงที่ทานทั้งหลายจะมารวมกันระดมความคิดในวันนี้และจะไปตางจังหวัดดวย ทราบ
เร่ืองนี้ดวยความรูสึกช่ืนใจมาก ๆ เลย เพราะเปนจุดที่มหาวิทยาลัยกําลังจะดําเนินการเร่ืองนี้อยูพอดี 
ถึงแมวาจะเปนการเร่ิมที่อาจจะไมใชเปนภาพใหญเต็มที่ก็ตามที แตนับวาเปน step  ที่หนึ่งที่จะเห็น
นโยบายการดูแลสวัสดิการดานสุขภาพอนามัยของบุคลากรอยางเปนรูปธรรมมากย่ิงข้ึน เพราะฉะนั้นใน
สวนนี้ขอเรียนวา นานามมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณสภาคณาจารยและทาทั้งหลายที่จะมาชวยกันระดม
ความคิดใน 2-3 วันนี้เปนอยางมาก และขอตัวขอเสนอทานทั้งหลายจะนําเอามอบใหหลังจากการสัมมนา
คร้ังนี้  เพราะเช่ือวานาจะเปนขอสรุปขอคิดเห็นตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานดานนี้ของ
มหาวิทยาลัย 
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 คิดวาไดเวลาอันสมควร ขออนุญาตเปดการสัมมนาเร่ืองการจัดสวัสดิการดานสุขภาพ
พลานามัยใหแกบุคลาการของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ บัดนี้ และขอใหการสัมมนาคร้ังนี้บรรลุ
วัตถุประสงคตามที่ต้ังเอาไวทุกประการ ขอใหทุกทานมีแตความสุข สนุกสนาน และมีทั้งผลงานอันนา
ประทับใจออกมาจากการสัมมนาคร้ังนี้ ขอขอบคุณ 
 ทีนี้ขออนุญาตคุย  ไมอยากใชคําวาบรรยายพิเศษ  กับสภาคณาจารยมีความรูสึกเปนเพื่อน 
เปนเหมือนอดีตสมาชิกที่กลับมาถึงก็ยังมีความอบอุนความเปนเพื่อนอยูตรงนี้ ก็ขอคุยแบบเพื่อนคน
หนึ่ง ซึ่งขณะนี้ตองมาทําหนาที่ในการดูแลมหาวิทยาลัย จะเลาใหเพื่อน ๆ ฟงวาในความคิดของทีมงาน
บริหารมหาวิทยาลัยขณะนี้ เราคิดอะไร อยางไร และเราจะทําอะไร อยางไร ในระดับไหนบาง 
 อันดับแรก เวลาเราพูดถึงทีมบริหาร เราจะหมายความถึงอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวย
อธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการวิทยาลัย ทุกอยางรวม ๆ กันทั้งหมด ไมมีการ
แยกสวนจะเปนหนวยเดียวกลืนกัน  เราบอกวาเรามีทีมเดียว ทีมของเราช่ือทีมจุฬาฯ ซึ่งในทีมจุฬาฯน้ี 
แนนอนมีสภาคณาจารยเปนที่ปรึกษา ทานประธานสภาคณาจารยจะอยูในคณะกรรมการตาง ๆ เหลานี้ 
เพื่อรับขอมูลจากทานขึ้นมา ขณะเดียวกันก็นําสิ่งที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยสงตอไปยังทานทั้งหลาย
ใหชวยกันคิด ชวยกันประเมินตอไปดวย 
 มาถึงนโยบายของสวัสดิการดานสุขภาพพลานามัย  ขณะนี้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีไม
ตํ่ากวา 2 ระบบอยูแลว  มีบุคลากรหลายระบบมาก ขาราชการ ลูกจางประจําเงินนอกเงินใน มีบุคลากร
ซึ่งสังกัดศศินทร โรงพิมพ จัดการทรัพยสิน รวมทั้งศูนยหนังสือ  ซึ่งแตละแหงเขาจะมีระบบในการบริหาร
บุคคลของเขาแตกตางกันไป อยางไรก็ตาม main stream ของเราคือขาราชการ แลวตอนหลังมีพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกิดข้ึนมา ตอไปขางหนาพนักงานมหาวิทยาลัยทําทาจะเปนสวนใหญ เพราะอัตรา
ขาราชการเกษียณอายุไปเมื่อไร  อัตราเหลานั้นจะถูกยุบ แลวรัฐบาลจะจายมาเปนเงิน เรียกวาเงินอุดหนุน 
เวลาที่จะจายเงินมาใชวิธีการรูดอัตราลงคือ อาจารยทานนี้เปนระดับ 11 เงินเดือน 50,000 กวาบาท แต
เมื่อทานเกษียณอายุราชการไป รัฐบาลใชวิธีรูดลงแลวใหวา ปนี้เกษียณกี่คนก็ตามที จะใหปริญญาเอก
มาคร่ึงหนึ่ง ปริญญาโทมาคร่ึงหนึ่งในอัตราอาจารย  รูดลงหมายความวา ถาเปนอัตราปริญญาเอกจะลง
มาที่อัตราปริญญาเอกเร่ิมตน  ซึ่งขณะนี้ของรัฐบาลปรับเงินเดือนใหมคือ 12,000 บาท แลวถาเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยจะมีตัวเรง คือตัวเพิ่ม 1.7 เทาตรงนั้น และตรง 1.7 เทาก็มาดูแลวา ตรงนี้เปนเงิน
ที่เพิ่มข้ึนเปนเพราะวารัฐบาลขอเปล่ียนรูปแบบการจัดสวัสดิการตาง ๆ ให  สวัสดิการนี้สวนหนึ่งเปน
สวัสดิการดานการดูแลสุขภาพพลานามัยของพนักงานมหาวิทยาลัยนั่นเอง  วาจะใชวิธีการวาเงินตรงนี้
ทานตองไปเขาระบบประกันสังคม  เราก็จะมีประกันสังคมสวนหนึ่งประกบให และจะไมมีสวัสดิการ
แบบที่ขาราชการขณะนี้มีอยูคือ ดานการรักษาพยาบาลของตัวเอง ของลูกที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ของ
บิดามารดา ในตรงนั้นซ่ึงขณะนี้เกิดปญหาหลากหลายในมหาวิทยาลัย  เพราะพอขาราชการไปมองตัว
เงินของพนักงานมหาวิทยาลัย  มีความรูสึกวาทําไมพนักงานมหาวิทยาลัยไดเงินเยอะ แลวไดเงินเยอะก็
ตองทํางานมากหนอยเลิก 5 โมงนะ อะไรอยางนี้เปนตน  อันนี้เปนเร่ืองที่กําลังปรับอยู 
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 ฝายพนักงานมหาวิทยาลัยก็มองขาราชการวา ทําไมดีจัง พอแมทุกคนรักษาพยาบาลก็เปนเงิน
หลวงหมด ฉันไมเห็นไดเลย ตางคนตางไมมองวาเรามีอะไรอยูในกระเปา แตเราชอบมองของในกระเปา
คนอ่ืนเขา และอยากไดของในกระเปาคนอ่ืนเขา ทําไมดีกวา อยางนี้เปนตน ก็เปนคล่ืนความรูสึกที่
แตกแยก ที่ไมเหมือนกันในมหาวิทยาลัย ซึ่งตรงนี้เรามองวาเราตองเคล่ือนทัพจะออกระบบหรือไมออก
นอกระบบก็ตามที พนักงานมหาวิทยาลัยมาแลว เพราะอยางไรก็ตาม รัฐบาลจะไมใหอัตราขาราชการมา
อีกแนนอน และเปนอยางนี้มาหลายปแลว ถาจําไมผิดต้ังแตป 2541 ต้ังแตมี กพร. ข้ึนมา มาตรการ
กําลังคนภาครัฐข้ึนมา เพราะฉะนั้นอัตราขาราชการของเราแตละปจะลดลงมาทุกป ๆ พนักงาน
มหาวิทยาลัยก็เพิ่มข้ึน ๆ  รวม ๆ แลวพนักงานมหาวิทยาลัยในจุฬาฯ ขณะนี้ประมาณ 1,000 คน ในขณะ
ที่กลุมราชการจะลดลงไปทุกป ๆ ทุกปเรามีอาจารยเกษียณประมาณ 100คนเศษ  แลวอัตราก็ไมมี อยาง
นี้เปนตน 
 ทีนี้เรามองภาพตรงนี้ คงตองมองวาจะดูแลกันตอไปอยางไร ขณะนี้เราไดมีการดําเนินการที่จะ
มาดูแลสวนนี้  คือดานการรักษาพยาบาล  ความเหล่ือมลํ้าตรงนี้เราคงตองจัดระบบให แตเปนไปไมไดที่
จุฬาฯ จะบอกใหพนักงานมหาวิทยาลัยมีสวัสดิการเทากับขาราชการ   แตการอยูเฉย ๆ ไมทําอะไรเลย
ก็เกินไป คงตองหาทางชวยกันดูวาจะทําใหพนักงานมหาวิทยาลัยมีความสบายใจในเรือ่งการดแูลสุขภาพ
ตัวเองอยางไร ซึ่งขณะน้ีเรามองวาประกันสังคมนอย ไมได cover อะไรมาก บริการก็อาจจะไมแจมแจว
อยางที่เราจะใหเปนนัก เพราะฉะนั้นทําอยางไรจะใหมีการประกันสุขภาพเร่ืองอะไรข้ึนมาอีก ในลักษณะที่
เปน group insurance  ซึ่งเปนการประกันกลุมทํานองนั้น  เพราะการประกันกลุมเมื่อไรจะเปนการชวยกัน 
share  ภาระตรงนี้และตนทุนจะตํ่าลง สมมติเราไปประกันคนเดียว คาใชจายในการเสียเบ้ียประกันจะ
สูงมาก ถาประกันอายุนอย ๆ ยังไมเทาไร อายุข้ึนมากเทาไร  ยิ่งมากข้ึนเทานั้นกําลังคิดทํากันตรงนี้ ก็มี
อาจารยจากคณะบัญชีชวยกันคิดเร่ืองนี้อยูวาจะมีแผนเร่ืองการประกันกลุมอยางไร ตรงนี้มหาวิทยาลัย
จะลงไปชวยกันสักเทาไร จะเปดโอกาสใหทาดึงเอาครอบครัวเขามาอยูใน  group insurance  ตรงนี้ดวย
ไดไหม  เรากําลังศึกษากันอยูและเจรจากับบริษัทที่จะทําตรงนี้  เปนเร่ืองที่เลาเฉย ๆ 
 อยางไรก็ตาม ทุกวันนี้มหาวิทยาลัยดูแลเร่ืองสุขภาพพลานามัยของบุคลากรหรือเปลา เราจะ
บอกวาเรามีศูนยกีฬา  มีสนามกีฬาในรม  มีสนามเทนนิส ก็เปนที่จอดรถไปแลว อะไรหลาย ๆ อยาง 
เรามองวาตรงนั้นตองทําอะไรตออะไรใหดีข้ึนพอสมควร  คงตองเปดฉากเลาวาขณะน้ีเรามีอะไรให
บุคลากรอยู ทานบอกวาเรามีหนวยอนามัย  ทานก็บอกวาหนวยอนามัยหาไมเจอเลย ตอนนี้อยูที่ไหน 
ก็บอกวาซุกซอนตัวอยูใตอัฒจันทร  บางวันฝนตกมากก็น้ําทวม อะไรอยางนี้  เรามองวาหนวยอนามัย
ตรงนี้ตองปรับระบบการทํางาน  เมื่อเร่ิมตนเขามารับทํางานใหทานรองอธิการบดีจุมพลเขาไปดูเปน
พิเศษวาระบบตรงนั้นบริการดีพอหรือยัง เวลาเขาไปดูจะพบวาปญหามีเยอะเลย ต้ังแตเร่ืองยาที่อาจจะ
ไมไดมาตรฐานเทาที่ควร  หมดอายุ เปนตน  ตองร้ือตรงนี้เปนการใหญ  เพราะฉะนั้นตองเปล่ียนระบบการ
ทํางานวาไมใชนั่งทําโดยกิจการนิสิตแลว ประกอบดวยผูแทนคณะแพทย คณะทันตแพทย เภสัช 
พยาบาล สหเวชฯ 5 คณะมารวมกัน อยาเพิ่งพูดเร่ืองพื้นที่ เอาแคบริการไปกอน ขณะนี้เร่ืองยา คณะเภสัชฯ
รับจะมีอาจารยที่ทําหนาที่มาดูแลการจายยา และใหคําแนะนําแกผูใชยาไดเหมาะสม คณะสหเวชฯ 
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เร่ิมเขามาเร่ืองการบําบัดฟนฟู คณะพยาบาลฯดูแลเร่ืองพยาบาล  เพราะพยาบาลลาออกเปนประจํา 
คณะทันตแพทยเร่ิมมีระบบการดูแลสุขภาพฟน  เพราะฉะนั้น ตัวยา บริการ อยูในสภาพที่ดีข้ึน ยกเวน
เร่ืองสถานที่อยางเดียว 
 สถานที่ตอนแรกมองวา เราพยายามหาท่ีแถว ๆ บริเวณนี้ สัก 2-3 หองแลวดูแลไดไหม แทนที่
จะไปอยูตรงน้ันอุดอู คุยกันแลว ทางหนวยอนามัยเองบอกวาในเม่ือมหาวิทยาลัยจะมีโครงการจามจุรี 9 
ข้ึนมา และจะพัฒนาตรงนั้นเปนศูนยสุขภาพพลานามัยของบุคลากรจุฬาฯ ขอยายที่คร้ังเดียวดีกวา ไม
ตองการยายไปตรงนั้น 1 ป แลวยายไปที่ใหม ตอนนี้บริการใชไดแลว อันนี้เปนเหตุผลที่ทําไมหนวย
อนามัยยังคงอยูใตอัฒจันทรเปนระยะเวลาอีก 15 เดือนนับจากนี้ไป 
 ตองเลาใหทานทั้งหลายฟงวาแลวมหาวิทยาลัยคิดเร่ืองนี้อยางไร เมื่อตอนมารับหนาที่ก็เรียน
ทานทั้งหลายวานิสิตกับบุคลากรเปนบุคคลสําคัญอยางยิ่งในกรอบความคิดของการทํากรอบยุทธศาสตร
การบริหารมหาวิทยาลัย แนนอนเราตองคิดถึง stakeholder คือนิสิตกอน ทําอยางไรจะใหเขามีการเรียน
การสอนที่ดี มีประสบการณที่ดี มีการพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาคุณสมบัติพิเศษตาง ๆ เราไดทําตรงนี้เปน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยแลว ขณะเดียวกันเราไมทอดทิ้งเร่ืองบุคลากร วาบุคลากรจะมีระบบการบริหาร
ตาง ๆ เขามาระบบบริหารบุคคล ที่กําลังคิดเครงเครียดกันอยูในกลุมผูบริหารที่ทําการบานเปนการใหญ
ตรงนี้ เปนตนและเรามองถึงเร่ืองสุขภาพพลานามัยดวย 
 เพราะฉะนั้นในแนวคิดนี้ ประกอบกับเจอปญหานิสิตของเราไมมีที่นั่งทํางานเหมือนที่อ่ืนเขา 
ถาดูเด็กของเราในแตละคณะ คณะที่โชคดีมีตึกที่มีใตถุนสูง  ใตถุนจะเปนที่อยูของนิสิตนอกหองเรียน 
มีการแยงกันบาง จองกันบาง ไปตามเร่ือง  คณะที่ไมมีอยางนี้ ตองอาศัยตามสุมทุมพุมไม  คณะบัญชีจะ
มีกรุปอยูใตตนไมเยอะมาก อยูใกลชิดธรรมชาติดี แตเมื่อไรฝนตก ดูไมจืด ทั้งน้ําทวม โตะเฉอะแฉะ ไมมีที่
จะไป  หองสมุดของเราซ่ึงควรจะเปนสถานที่เพื่อการคนควาวิชาการ จุฬาฯ มี database  ตาง ๆ มากมาย
มหาศาลที่เปน digital database พวกนี้จะซื้อตอไหม มันแพงมาก ปละหลายสิบลานที่เราจายไปตรงน้ี
แตจํานวนคนใชนอยมาก  ซึ่งเราตองทําหลายอยาง ทั้งประชาสัมพันธใหอาจารยทราบ ทั้งเชิงรุก ปรับ
วิทยบริการตองใหบริการรูปแบบใหมที่เอ้ือตอการพัฒนาที่เรียนการสอนของอาจารยมากข้ึน   ตองทํา
ทุกทาง ขณะเดียวกันตองมองวาที่ ๆ เรามีอยูใหนิสิตนอยเกินไป ไมไดพัฒนาอยางที่เราอยากจะใหเขา
เปน ไมวาจะเปนการพัฒนาดานบุคลิกภาพ ดานของกรอบความคิดการทํางานรวมกัน สารพัดอยาง
มันไมมี เราสงเขาออกไป  บอกวา ครูก็ชอบ center point แตครูไมมีเวลา เธอไปดูใหครูกอนแลวกัน เด็กก็
ไปโนนไปนี่ ไปโรงหนังอะไรตออะไร  เรามองนั่นเปนจุดที่มีมหาวิทยาลัยไมสามารถจะยืนข้ึนมาแลวพูดได
วา เราได provide  ทุกอยางที่เรียกวาดีที่สุดใหกับนิสิตของเราเรียบรอยแลว อันนี้เปนเร่ืองใหญ 
เพราะฉะนั้นในความคิดอันนี้เปนเร่ืองหนึ่ง  
 อีกเร่ืองหนึ่ง เราถูกตอวามา จุฬาฯบอกวาจะสอนเด็กใหเปนบัณฑิตผูมีคุณธรรม จรรยาบรรณ 
แตมีวินัย แตวินัยที่นาเกลียดจอดรถริมถนน สองซอนสามซอน แถวอังรีดูนังต พญาไท ถูกตํารวจล็อคลอ
แลวก็ยังไมเข็ด เปนเร่ืองที่เราไดยินตลอดเวลา ขณะเดียวกันเด็กก็บอกวาจะใหเขาทําอยางไร รถไฟฟาใตดิน 
ก็ไมผานบานเขา ไมผานสักอยาง เขาก็ตองขับรถมา  เรามองเร่ืองที่จอดรถเปนเร่ืองใหญ ประกอบกับถาเรา
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ตองการจะทําใหมีกิจกรรมเกิดข้ึนทั่วมหาวิทยาลัย เราตองดึงเอารถออกมาจากมหาวิทยาลัย จากที่จอด
รถปจจุบันมากข้ึน เพื่อจะใหบริเวณเหลานั้นกลายเปนที่เลนกีฬาของนิสิตบาง  กลายเปนที่ ๆ เขาจะจัด
กิจกรรมรวมกัน เราตองการวิถีเชิงวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย  เราก็ไมมีที่ในมหาวิทยาลัยตอนตกเย็นจะ
เอาดนตรีมานั่งดีดเปาแถวนั้น อะไรอยางนี้เปนตน ไมมีการทํากิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ เราคิดวาตองทํา
พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเปนที่ ๆ เอ้ือตอส่ิงเหลานี้มากข้ึน 
 คิดไดอยางนี้แลวตองกลับไปดูวาแลวตองทําอยางไรตอ ร้ือไปร้ือมา ไปเจอโครงการเกา
โครงการหนึ่ง โครงการจามจุรี 6  ตอนนั้นเรียก 6 ที่จริง 6 ถูกยึดไปแลว เพราะไมไดทํา ตึก 6 จะกลายเปน
โรงพิมพ ตึก 7 เปนสํานักงานทรัพยสิน ไลไปตรงนั้น มาถึงเบอร 8 คือตัวศูนยทดสอบที่เปนสถาบันบริการ
คอมพิวเตอรเกา ตอนนี้เปนจามจุรี 8 เราตองยึด จามจุรี 9 เปนช่ือเอาไว  สวนช่ือจริงวากันอีกที 
 แตวัตถุประสงคของอาคารหลังนี้ที่กําลังจะสรางข้ึนก็เพื่อนิสิตและบุคลากร ในการเสริมเติมแตง
ตรงนี้ใหเรียบรอย  อีกสักพักหนึ่งทานคงจะเห็นรูปแบบของอาคารนี้ข้ึนมา แตอาคารนี้ไดทําเสนอขอ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยที่จะใหกอสรางอาคารนี้ข้ึนในบริเวณสนามเทนนิส ตอกับสถานี
บริการน้ํามัน ซึ่งที่จริง ก็ clear พื้นที่เอาไวแลว แตแบบที่เคยทําเอาไวแลวตองมาปรับ เนื่องจากวาใน
ระยะเวลาที่ผานมา ไดอนุญาตใหการไฟฟามากอสรางตึกตรงนั้น ทําใหนี้ตึกนี้ตองรนเขา เพราะถูกยึดพื้นที่
ไปหลายเมตร และไมสามารถจะไปต้ังครอมเขาได ขณะนี้การออกแบบอยูในข้ันตอนสุดทาย สภา
มหาวิทยาลัยไดอนุมัติงบประมาณในปที่ 1 และผูกพันตอไป 
 เร่ืองการออกแบบจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของตึกนี้  จะเปนตึกแฝด สวนหนึ่งจะเปน
อาคารจอดรถ ซึ่งจะ serve บุคลากรแถวนี้และนิสิตดวย เพื่อจะ serve นิสิต บริเวณนี้จะเปนศูนยของรถ
ที่วิ่งในมหาวิทยาลัย ที่จะรับคนจากที่จอดรถวิ่งไปรอบ ๆ  มหาวิทยาลัย ทํานองอยางนั้น แนนอนมาตรการ
อ่ืน  ๆตองตามมา เพราะขณะนี้เราทราบวานิสิตหรือบุคลากรที่ไมไดเอารถมา ตองใชรถปอบตองจาย 2 บาท 
แตที่จอดรถฟรี ข้ึนรถเสีย ซึ่งผิดหลักการ เพราะผูที่ข้ึนรถ ตองมองวาทําเพื่อประโยชนสวนรวม ขณะเดียวกัน
ก็ไมมีรถมา เพราะฉะนั้นเราตองมีมาตรการทําใหเกิดความเปนธรรมในสังคมยิ่งข้ึน คุณพอ คุณแม
จายเงินลานกวาซ้ือรถใหลูกได ถาจะยอมจายคาจอดรถเดือนละไมกี่รอยไหวไหมตองพูดกันใหรูเร่ือง 
อยางนี้เปนตน   เพื่อจะเอาเงินนั้นมา subsidy  รถที่วิ่งรอบมหาวิทยาลัยที่เช่ือมโยงตรงนี้เขาดวยกัน 
เราอยากจะใหรถที่ทานไดชวยกันคิดข้ึนมาตรงนี้เปนรถที่บริการโดยไมตองซื้อต๋ัว 2 บาท อยากจะทํา
อยางนั้น  แตถามวามหาวิทยาลัยตองรับตรงนี้เขามาเอง ก็ไมยุติธรรม ขณะนี้เราตองจายเงินประมาณ
ปละ 24 ลานเพื่อจะมา take care ตรงนี้ บวกกับเก็บ 2 บาท แลวยังตองจาย 24 ลาน ถาเราขยายบริการนี้ไป 
มหาวิทยาลัยตองหาเงินมาใชตรงนี้ปละหลายสิบลาน ซึ่งไมยุติธรรม ในขณะที่ตองมา provide ที่จอดรถ 
ก็ตองมาดูตรงนี้ใหเกิดความเหมาะสม อาคารจอดรถจอดไดประมาณ 800 กวาคัน  
 สวนตึกที่อยูขาง ๆ เปนตึกใหญ ติดกับสาธิตมัธยม จะเปนอาคารสูงประมาณ 8  ชั้น ในที่นี้จะ
มีอะไรบาง ชั้นที่ 2 ขณะนี้ออกแบบเปนศูนยสุขภาพสําหรับนิสิตและบุคลาการของจุฬาฯ โดยเราขอให
ทางคณะแพทย คณะตาง ๆ ชวยกันออกความคิดวาจะใหมีศูนยสุขภาพที่พอสมควร จะตองประกอบดวย
อะไรบาง พื้นที่สักเทาไร พื้นที่ชั้นหนึ่งประมาณ 2,000 กวาตารางเมตรก็ไมใชนอย เวลาเราไปคลินิกหมอ



 ขุมความคิด 3  ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย 

 
195

หลังจุฬาฯ หองแถวแตละหองประมาณ 40-50 ตารางเมตรเทานั้น ขณะนี้ทางฝายคณะแพทย คณะตาง ๆ 
ดานสุขภาพได lay out ใหมาส่ิงที่ตองมีตรงนี้คืออะไร บอกวาตองมีหองตรวจประมาณ 10 หองมี basic 
lab ตรวจเลือด มีหองทําฟนสัก 2-3 หอง มีหองพักกรณี emergency พักรอ ตรงนี้ไมใชโรงพยาบาลรับแลว
สงตอ แตฉุกเฉินตรงนี้ พูดงาย เหมือนเปน OPD แตไมถึงขนาดจะตองมีเคร่ือง x-ray เพราะแพงมาก ขณะนี้
ก็คือออกแบบตัวอาคาร แตออกแบบภายในที่จะตองมาดูแลอีกทีกั้นหอง แบงกัน อยางไร ตองมาวากัน
อีกทีหนึ่ง  ตรงนี้จะเปนศูนยบริการสุขภาพพลานามัยของบุคลากรตอจุฬาฯ  ซึ่งไดคุยกับคณะแพทย 
คณะอ่ืนที่เกี่ยวของแลว ทุกคณะยินดีที่เขามามีสวนรวมในบริหารจัดการตรงนี้ใหเกิดประโยชนกับ
บุคลากรโดยแทจริง พูดงาย  ๆจะเปน OPD  สําหรับบุคลากรจุฬาฯ ไมตองเดินไปที่โรงพยาบาลจุฬาฯ ยกเวน
ทานจะมีคุณหมอที่ตองไปหาเปนกรณีพิเศษ แตถาเปนเร่ืองที่หนักหนาจะสงตอโรงพยาบาลจุฬาฯ หรือ
สงตอที่อ่ืน มีการเช่ือมตอกันชัดเจน กะกันวาในชวงเชาถึงเวลาราชการจะเปนเวลาสําหรับบริการบุคลากร
และนิสิตของจุฬาฯเทานั้น  แตในชวงเย็น facility ตรงนี้อาจจะใชในการเปดเหมือนกับเปนคลินิกพิเศษ
เพิ่มเติมได  ข้ึนอยูกับวาคณะที่เกี่ยวของจะเห็นอยางไร ตรงลงจะมีคุณหมอมาตรงนี้ไหม จะมีระบบคลินิก
พิเศษข้ึนมาไหม ระบบเร่ืองฟน เร่ืองอะไรตออะไร ถือวาเปนบริการชมรมไป อาจเปนสวนหนึ่งที่จะทํามา
พัฒนาเคร่ืองมือ บุคลากรตรงนั้นใหดียิ่งข้ึน นี่เปนภาพ lay out ของตรงนี้ 
 คงจะไมจบภาพถาไมอธิบายใหทานฟงวาแลวอีก 7 ชั้นทําอะไร ขอเรียนวา 
 มหาวิทยาลัยมีเงินจะมาลงทุนสรางตึก เด๋ียวนี้สรางตึกก็แพงมาก  เรามาคิดเร่ืองนี้ตอนการ
กอสรางแพง และแทบจะหาคนสรางลําบาก เพราะน้ํามันแพง การกอสรางแพงหมด กะใชเงิน 400 กวา
ลานบาทสําหรับตรงนี้  ยังไมคิดถึงขางใน  คงตองหาพรรคพวกชวย พอดีสหกรณออมทรัพยของเรามี
สัญญา ต้ังแตโบราณวาอยากจะมาอยูดวย เราก็บอกวามาอยูไดแตตองคิดแบบธุรกิจนิดหนอย เพราะ
เราตองการเงินมากอสราง กําลังคุยกันอยู อยูแลวมีสัญญา 30 ป อะไรอยางนี้เปนตน ทานจะชวยใน
การสรางตึกสักเทาไร  ถาทานมีอํานาจในการชวยเจรจาแถว ๆ นั้น ชวยกระตุกตัวเลขใหข้ึนสูง ๆ หนอย 
จะไดชวยในการกอสรางตึกนี้ใหดียิ่งข้ึนได เพราะฉะนั้นชั้น 1 เขาใจวาจะตองเปนของสหกรณไป    
 ชั้น 2  นาจะเหมาะเปนศูนยสุขภาพมากกวา จะดูดีกวาที่จะลงมาชั้นลาง 
 ชั้น 3  ข้ึนไป คงจะตองเปนที่ใหบริการบุคลากรและนิสิตดวย ขณะนี้ที่เปนราง อาจจะตองมี
คลาย ๆ faculty club อะไรแบบนั้น จะสลับชั้นก็วากันอีกที สวนหนึ่งจะเปนที่ ๆ บุคลากรจะมาใชบริการ
ตรงนี้ไดอาจจะตองมีบริการใหนิสิตอยูตรงนั้นไดดวย เพราะไมอยางนั้นแลว เขาจะตองมีเร่ืองกินอาหาร 
เร่ืองซ้ือขาวของเล็ก ๆ นอย ๆ ของเขา วากันไป คงจะเปนชั้นหนึ่งที่จะมาดูแลตรงนี้ 
 ชั้น 4-7  จะเปน planning ที่จะใหนิสิตใชทั้งหมด แตการใหนิสิตใชตรงนี้ ไมใชยายชมรมหรือ
ศูนยกิจกรรมตาง ๆ ที่อยูที่ตึกจักรพงษ อยูตรงนั้นดีแลว เพราะตรงนี้เปนเร่ืองเพื่อการเรียนการสอน  เรา
จะมีศูนยคอมพิวเตอร มี wireless lan อีกสัก 1-2 ป คอมพิวเตอรคงจะเอ้ืออาทรกวานี้เขาอาจจะมี 
notebook มา เราจะ provide ที่เสียบให  พูดถึงเร่ือง wireless lan อยูตรงนี้สามารถเขา Chulalinet ของ
มหาวิทยาลัยได เขาฐานขอมูลตาง ๆ ได คนได ทําอะไรตออะไรได ตึกนี้จะเปดดึก ๆ ดวย  อาจจะมีหอง
ซึ่งตองเก็บเคร่ืองดนตรีซึ่งแพงมากอยูสวนหนึ่ง 
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 การจัดตรงนี้ยังตองพึ่งพาอาศัยความคิดของทานทั้งหลายและของคณะภาควิชา และนิสิตเอง
ที่จะเขามา แตตองขออนุญาตเรียนวาตรงนี้ขอเปนของนิสิต เพราะเวลามีตึกข้ึนมา จะไดยินอาจารยบน
ทันทีวา เร่ืองอะไรคิดแตนิสิต หลักสูตรเรายังไมมีที่ต้ังเลย อะไรอยางนี้จะเปนตน จะมาขอทําเปน office 
ตาง ๆ ก็ขอเรียนวาคนละ purpose กัน ถาตรงนี้เราไมลงที่นิสิต เราคงตอบสังคมไมไดวา เราดูแลนิสิต
ของเราได อยากจะใหเปนเต็มที่หรือยัง แนวคิดเร่ืองตึกแบบนี้ไมใชวาจะมีอยูศูนยเดียว เราคงจะพยายาม
สราง ลองไลไปส่ี 4 มุมเมืองของจุฬาฯไดไหม แตอันนั้นอาจจะพนสมัยขาพเจาไปแลว ขณะน้ีคงมอง
แตเพียงจุดนี้ใหข้ึนมากอนในลักษณะเชนนี้  
 กลับมาเร่ืองนโยบายการดูแลดานสุขภาพพลานามัยของบุคลากร นอกจากที่จะดูแลตรงน้ี
แลวทางสหเวชฯมีเร่ืองการฟนฟู การบําบัดทั้งหลายอยูแลว เรามองวาตองตอเนื่องกับพลานามัยของ
บุคลากรดวย ตองมาดูตอเช่ือมกับทางศูนยกีฬาฯ ซึ่งขณะนี้การใชสถานที่คอนขางจะเต็ม ศูนยกีฬาฯเอง
ดูเหมือนตองแบงการบริการ ทั้งนิสิต อาจารย บุคคลภายนอกเม่ือเวลาราชการ ตองจัดระบบใหดียิ่งข้ึน 
เพราะคิดวาเร่ืองสุขภาพพลานามัยเปนเร่ืองสําคัญ อยาไปมองลงตรงปลายวาทําอยางไรจะรักษาพยาบาล
เมื่อเจ็บปวยแลว คงตองมองไปขางหนา ทําอยางไรจะใหบุคลากรจุฬาฯมีสุขภาพดี เพราะฉะน้ันการจัด
กิจกรรม สมมติอยูในชั้น 3 ยังสามารถจัดกิจกรรมได คงตองใหเขาคิดกันวาจะทําอะไรอยางไร เชน ศูนย
ออกกําลังกาย คงจะมาอยูในลักษณะแบบนี้ได รวมทั้งการตอเชื่อมศูนยกีฬาฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยคงตอง
มองแนวคิดในการพัฒนาตรงนี้ใหดียิ่งข้ึน 
 หลักการที่เราตองมองตรงนี้คือ เมื่อมีขาวของแลว คงตองมองถึงการใชประโยชนใหสมบูรณ
ใหเต็มที่ข้ึน  คือใคร ๆ เขาวาเรารวย เราก็อยากรวย ถาใครบอกวาจุฬาฯรวยแลว รีบยกมือไหวขอบพระคุณ 
ขอใหสมพรปาก อยากรวยมากเลย แลวถามพี่วาจะบริจาคเทาไร เขาเลยเลิกพูดดวย แตขณะนี้ถามวา
เรารวยไหม เราไมรวย แตคนชอบมองวาเรารวย เพราะคนมองวาเรามีทรัพยสมบัติเยอะ แตคนก็มองตอไป
อีกวา ทรัพยสมบัติเยอะแลวยังจัดการไมเปนอีก ก็ตองพยายามใหดีข้ึน ซึ่งกําลังพยายามปรับปรุงตรงนี้อยู 
 เราอยากจะมีทรัพยสมบัติ ไมใชเพื่ออะไรอ่ืน ก็เพื่อแกปญหาของมหาวิทยาลัย ทุกทานก็ทราบวา
ในขณะนี้การบริหารมหาวิทยาลัยลําบากขนาดไหนและวิกฤตแคไหน แรงผลัก แรงกด แรงดันทุกอยาง
มีอยูตรงนี้เยอะมาก เพราะฉะนั้นถาเราจัดการเร่ืองการเงินไดดี เปนสวนที่เราจะเอาตรงน้ันมาใชประโยชน
เพื่อทําใหคนที่นี่สามารถอยูไดอยางมีความสุขยิ่งข้ึน 
 แนนอนส่ิงที่ทําใหมีความสุขยิ่งข้ึนคือ ตองมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ในขณะนี้เรามีแตเพียงตรวจ
รางกายปละครั้ง อยางนี้เปนตน  ตองมาดูวาจะมีกิจกรรมที่ทําใหสุขภาพพลานามัยของประชาคมดีข้ึน 
แนนอนเราไมสามารถไปดูแลไดหมด เพราะสุขภาพพลานามัยที่ดีข้ึนอยูที่ตัวของทานมาก ๆ  ดวย ไมวาจะ
เปนเร่ืองการกิน โภชนาการ การด่ืม การออกกําลังกาย อะไรอยางนี้  
 แตส่ิงที่เราตองดูแลตรงนี้คือ คงตองพยายามทําใหสภาวะแวดลอมในที่ทํางานของทานอยูใน
สภาพที่ดีพอสมควร เร่ืองของสารพิษ มหาวิทยาลัยตองพยายามดูแลตรงนี้อยางดี เรากําลังร้ือโครงการ
เกี่ยวกับการจัดระบบบําบัดน้ําเสีย สารเคมี เพราะเราทําการทดลอง ตองมีระบบการจัดเก็บของพวกนี้ 
กากตาง ๆ พวกนี้ เปนเร่ืองใหญมาก ๆ อีกเร่ืองหนึ่ง 
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 ความปลอดภัยในอาคารก็ตองมี  เร่ืองของการปองกันอัคคีภัยก็ตองมี ตรงนี้เรามีนอยมาก ที่จริง
อาคารสูงทั้งหลาย พวกนี้ก็ตองมีกระบวนการวาถาเกิดอะไรข้ึนจะทําอยางไร เพราะมีนสิิตอยูหลายพนัคน
จะตองทํากันอยางไร ตองมีกระบวนการพวกนี้ชวยเสริมเขาไปอีกดวย 
 คงจะเปนหลักการคราว ๆ วา นโยบายในการดูแลดานสุขภาพพลานามัยของบุคลากรจุฬาฯ
ครอบคลุมทั้งการสงเสริมการมีสุขภาพที่ดี ไปจนกระท่ังถึงการดูแลรักษา  เมื่อทานมีสุขภาพไมคอยดีให
ครบวงจร แตตรงน้ีมีคําถามเยอะมาก ทานจะเห็นวาดิฉันพูดมาต้ังแตตนถึงเด๋ียวนี้  มีการฝากคําถาม
เปนระยะๆ จะทําอยางไรดี จะดูแลกันอยางไร เรื่องเงินที่จะมาใช เชน การประกันสุขภาพ ทานก็
คิดไดหนึ่งเรื่องแลว  เรื่องจะจัดพื้นที่ 2,000 ตารางเมตรตรงนี้อยางไร ทานอยากจะใหมีบริการ
อะไรตรงน้ีบาง ก็ตองฝากคิดดวย เพราะยังอยูในข้ันตอนที่เราสามารถจะปรับแบบอะไรได เพราะแบบ
ตรงนี้ออกกอนในแงที่ใหมีโครงสรางที่ชัดเจน มีระบบที่ชัดเจน  ขณะนี้เร่ืองที่ตองนิ่งคือเร่ืองหองน้ําที่จะอยู
ตรงจุดไหน จะตองตอลงมา 8  ชั้น แตเร่ืองจะกั้นหองทําอยางไร จะมีบริการอยางไร เปนเร่ืองที่เรา
สามารถจะคิดไดอีกเปนระยะประมาณ 6 เดือนอยางนอย ๆ  ตองฝากตรงนี้กับทานดวย 
 เร่ืองบริการของศูนยกีฬาฯ ทานอยากจะเห็นอะไร อยางไร ก็เสนอได คงจะเรียนวาอยากจะรับ
ฟงอยากจะไดขอมูล ขอคิดเห็น เพื่อจะไปชวยกันปรับแตงส่ิงที่เราจะทําข้ึนใหพวกเราทุกคนไดมีโอกาสใช
รวมกัน ใหเกิดประโยชนสูงสุดกับพวกเราตรงใจ ตรงความตองการ และเปนของที่สามารถจะบริหาร
จัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพราะตองตระหนักวาเราไมใชคนรวยที่จะทําอะไร ๆ แลวทิ้ง  ๆ
ได ทุกอยางตองคิดใหถี่ถวน ใหเกิดประโยชนสูงสุดกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยเปนอยางดี จะมีการบาน
อยางนี้เยอะมากเลย ทานจะทําอะไร อยางไร ขอความกรุณาใชเวลาใน 2 วันนี้ใหเกิดประโยชนกับ
มหาวิทยาลัยโดยรวมดวย และจะขอทานประธานสภาฯ วาเมื่อไดอะไร อยางไรแลว ขอความกรุณา
สรุปเปนเร่ือง ๆ จะไดแจกลูกตอไปยังทานทั้งหลายที่เปนผูดูแลอยู  เชน ทางกายภาพ ทานรองวีระฯ 
ตองการรายละเอียดเพิ่มเติม ทางทานรองฯจุมพล ตองการรายละเอียดเร่ืองศูนยกีฬาฯ เราจะมีเครือขาย
ตรงนี้ที่จะไปทําตอ จะออกมาเปนแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตอไป 
 ไมไดสัญญาวาทุกอยางที่ทานเสนอจะตองทําได เพราะเนื่องจากขาพเจาเปนแคกลไกเล็ก ๆ หนึ่ง
หนวยที่พยายามจะผลักตรงนี้ใหเคล่ือน  แต decision making ยังอยูที่สภามหาวิทยาลัย อยูที่อ่ืน ๆ 
อีกเยอะอยูที่กําลังเงินที่เรามีอีกดวย แตเรียนตรง  ๆวา ดวยความต้ังใจจริง ๆ ในชวงเวลาที่มีโอกาสทําหนาที่
ทีนี้ ที่ทานมอบความไววางใจให จะพยายามอยางเต็มที่และใหดีที่สุด  เพื่อจะสนองทุก ๆ อยางที่จะทําให
มหาวิทยาลัยกาวเดินไปขางหนาไดอยางเปนรูปธรรมที่ใหเกิดผลดียิ่งข้ึนตอไป และตองขอขอบพระคุณ
อยางยิ่งที่ใหโอกาสไดมาพบ เปนสวนที่ดีมาก  ๆเลย มาที่นี่จะเห็นหนาของทานสมาชิกใหม ๆ ซึ่งตองบอกวา
ดีใจมากที่สภาคณาจารยมีสมาชิกใหม ๆ เขามาชวยกันคิด มาสืบสานส่ิงที่สภาคณาจารยไดต้ังใจไวต้ังแต
ตอนตนใหเกิดเปนผลดียิ่งข้ึนตอไป  การสรางความเขาใจกับบุคลากรทุกระดับเปนภาระหนาที่ที่สําคัญ
อยางยิ่งของสภาคณาจารย 
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 ดวยความรูสึกเชนนี้ ขอขอบพระคุณอีกคร้ังหนึ่ง และหวังวาที่ทานจะไปใชเวลากัน 2-3 วันนั้น
จะเปนประโยชนอยางมาก สนองความคิดของทานดวย และเกิดประโยชนกับมหาวิทยาลัยโดยรวม
ขอขอบพระคุณ 
 
พิธีกร : ชื่นใจเปนที่สุด และคงทําใหเรามีกําลัง รูสึกเปนโชคเหลือเกินที่เราเปนสมาชิกของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ที่เราจะไดรับการดูแลสุขภาพกาย จิต สังคม วิญญาณ ไปดวยกันในเวลาเดียวกัน เราอยากจะ
มีส่ิงแทนใจเล็ก ๆ นอย ๆ เพื่อจะเรียนทานอธิการบดีวา เราประทับใจและชื่นใจที่ทานไดกรุณาใหความคิด 
ความหวัง และไมใชแคความฝน  เพื่อจะเปนจริงใจในบางสวนใหกับเรา 
 ในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญประธานสภาคณาจารยมอบของที่ระลึกเล็ก ๆ นอย ๆ แทนใจ
พวกเรากับทานอธิการบดีดวย  
 

   
 

 
 

วันสถาปนาสภาคณาจารย 29 กันยายน 2549 
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34. มองจุฬาฯ เมื่อ 100 ป: นานาทศันะ 

รองศาสตราจารยฉลอง สุนทราวาณิช 
 
(ขาวสภาคณาจารย 1 มิถุนายน 2552) 
     
 สภาคณาจารยเห็นวาขอคิดเห็นของ รองศาสตราจารยฉลอง สุนทราวาณิช เปน
ขอคิดเห็นที่อยูในความสนใจตามหนาที่ของสภาคณาจารยใน พรบ. จุฬาฯ มาตรา 24 ที่จะตอง 
“ประมวลและประเมินความกาวหนาทางวิชาการ และจัดทําขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาทาง
วิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป”  จึงไดขออนุญาต รองศาสตราจารยฉลอง นํามา
เผยแพรตอในขาวสภาคณาจารย รองศาสตราจารยฉลอง ยังมีขอคิดเห็นอีก 2 ขอ ทานที่สนใจหา
อานไดจากที่อยูขางลาง  
 

http://www.council.chula.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=1249&Itemid=2
31 

  

 1.  ผมเห็นวาส่ิงแรก ๆ ที่จุฬาฯ พึงคิดอยางจริงจังในโอกาสที่ใกลจะครบรอบ 100 ปของ
การสถาปนาคือ “การปลดแอก” จุฬาฯ ออกจากระเบียบกฎเกณฑบางอยางที่ สกอ. วางไว  ซึ่งเปน
กฎเกณฑที่ใชบังคับครอบคลุมสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด  ทั้งที่ในความเปนจริงแลว  
สถาบันอุดมศึกษาของไทยมีความหลากหลายทั้งในดานมาตรฐานทางวิชาการ  ประสบการณ
ทางดานการบริหาร ขนาดศักยภาพทางการวิจัยและการพัฒนาบัณฑิตศึกษา งบประมาณในการลงทุน  
ทรัพยากรบุคคล เครือขายและการยอมรับทางวิชาการในระดับนานาชาติ รวมทั้งยังเปนกฎเกณฑที่ไม
สอดคลองกับหลักปฏิบัติและประเพณีของ “มหาวิทยาลัย” โดยทั่วไปในตางประเทศ สําหรับผม มันเปน 
“ตลกราย” ของวงการอุดมศึกษาของไทยท่ีมหาวิทยาลัยที่จะครบ 100 ป และเปนที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติอยางกวางขวางอยางจุฬาฯ ตองข้ึนอยูกับกฎเกณฑมาตรฐานเดียวกันกับ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เพิ่งยกตัวเองเปน “มหาวิทยาลัย”  เมื่อไมนานมานี้ มหาวิทยาลัยเปดของ
รัฐ หรือ “มหาวิทยาลัยเอกชน”  ขนาดเล็กที่ทั้งหมดลวนมีปรัชญา ปณิธาน เปาหมาย และเงื่อนไข/
บริบทขององคกรที่แตกตางไปจากจุฬาฯ กฎเกณฑ/มาตรฐานของ สกอ. ที่จุฬาฯ ควรสลัดหลุดมี
หลายประการ แตในที่นี้ผมขอแสดงความเห็นในเร่ืองที่ผมคิดวามีความสําคัญอยางยิ่งยวดตอ
ความเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในภูมิภาคของจุฬาฯ นั่นคือการเขาสูตําแหนงวิชาการ 
 ผมไมคิดวามีมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานพอสมควร  และหยิ่งในศักดิศรีของตนแหงไหนใน
โลก ที่เปน “สากล”  (ในที่นี้หมายถึงโลกตะวันตกที่เปนตนกําเนิดของ “มหาวิทยาลัยสมัยใหม” หรือ
สิงคโปร มาเลยเซีย อินเดีย ญ่ีปุน ฮองกง ฯลฯ) ที่อาจารยไดตําแหนงวิชาการ (ผศ.  รศ. หรือ ศ.) โดย
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ความเห็นชอบของ “ผูทรงคุณวุฒิ” ที่เปนอาจารยของมหาวิทยาลัยอ่ืน เปนตนวา ผศ. (หรือ รศ. และ 
ศ.) ของ Harvard ไดตําแหนงดวยความเห็นชอบจาก “ผูทรงคุณวุฒิ” ที่เปนอาจารยของ Utah State 
หรือแมแตที่เปนอาจารยของ Yale, MIT, Caltech, Oxford, Cambridge, Paris, Berlin, Tokyo ฯลฯ 
ในขณะที่ ผศ. หรือ รศ. หรือ ศ. ของจุฬาฯ ไดตําแหนงทางวิชาการดวยความเห็นชอบของอาจารยจาก
ธรรมศาสตร มหิดล เกษตรศาสตร มช. และเปนไปไดวาแมแตของอาจารยจาก ม.ราชภัฏ แมฟาหลวง 
รามคําแหง ฯลฯ ประเด็นในท่ีนี้ไมใชวาอาจารยของมหาวิทยาลัยเหลานั้นต่ําชั้นดอยศักดิกวา
อาจารยจุฬาฯ แตกระบวนการแบบนี้เปดโอกาสใหต้ังคําถามไดงายวา อาจารยของมหาวิทยาลัย
อื่น ๆ กําลังใชมาตรฐานและประเพณีขององคกรของตนมากําหนดมาตรฐานของตําแหนงทาง
วิชาการของจุฬาฯ ซึ่งมีเงื่อนไขขององคกร และเปาหมาย/ ทิศทางการพัฒนาทางวิชาการและวิจัย
เฉพาะตามแบบของจุฬาฯ และที่สําคัญ โดยที่ “ไมตองรับผิดชอบ” กับอนาคตทางวิชาการของจุฬาฯ แต
อยางใด ในทางกลับกัน อาจารยจุฬาฯ ที่เปน “ผูทรงคุณวุฒิ” ประเมินและใหความเห็นชอบในการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ จะโดยรูตัวหรือไมก็ตาม ก็กําลังนําเอาเงื่อนไข 
มาตรฐานและประเพณีทางวิชาการที่เปนของจุฬาฯ ไปบังคับใชกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ที่มีเปาหมาย 
ศักยภาพ เงื่อนไข ฯลฯ ที่แตกตางไปจากจุฬาฯ โดยที่ไมตองเขาไปรับผิดชอบกับอนาคตขององคกรนั้น 
ๆ นอกจากนั้น การที่ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยจุฬาฯ ถูกแตงต้ังโดยการประเมินจากอาจารย
ภายนอกยังหมายความดวยวา จุฬาฯ (หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ) ไมมี  “ความกลาหาญทางวิชาการ” 
และไมมี “ความกลาหาญที่จะรับผิดชอบ” ตอการตัดสินใจในการแตงต้ังผูเขาดํารงตําแหนงทาง
วิชาการของอาจารยของตน ตองอาศัยไหววานคนอ่ืนมาชวยพิจารณาเพียงเพื่อใหดูมีความชอบธรรม
เทานั้น  
 ผมไมคิดวาระบบที่เปนอยูในขณะนี้ที่ใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาเปนผูประเมินและ
เห็นชอบกับการแตงต้ังตําแหนงทางวิชาการนั้น  เปนเร่ืองของการตรวจสอบมาตรฐานและเร่ืองของ
ความโปรงใสเพื่อประกันความยุติธรรมและเปนการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมภายนอก เพราะ
การตรวจสอบหรือความโปรงใสเปนส่ิงที่ทําไดดวยชองทางอ่ืนที่มีประสิทธิภาพดีกวา เชน  การมี
งานวิจัย และงานทางวิชาการที่จะไดรับการตรวจสอบจากวงวิชาการนั้น ๆ และการผลิตบัณฑิตที่บรรลุ
เปาหมาย เปนตน หากจุฬาฯตองการยืนยันการเปน “เสาหลักทางปญญาของแผนดิน”  แตไมกลา
หาญพอหรือไมมีความมั่นใจในวิจารณญาณที่จะตัดสินใจไดดวยตนเองวาอาจารยคนใดสมควรเปน 
ผศ. รศ. หรือ ศ. แลว การอางตนเองเปน “เสาหลักทางปญญาของแผนดิน” ก็เปนเร่ืองที่ปราศจากแกน
สาร มีเหตุผลสําคัญกวานั้นที่ชี้ใหเห็นวาการแตงต้ังตําแหนงทางวิชาการควรเปน “เอกสิทธิ์” ของแตละ
มหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการบนการตัดสินใจดวยตนเองก็คือ วาการพิจารณาตําแหนงทางวชิาการของ
ไทยเราเทาที่เห็น จะพิจารณาเฉพาะ “ผลงานทางวิชาการ” หรือ “ผลงานวิจัย” ที่ทํากันมาเทานั้น 
(นอกเหนือไปจากขอกําหนดข้ันต่ําของภาระการสอน การบริหาร ฯลฯ และเอกสารประกอบการสอน/
คําสอน) จนทําใหตําแหนงทางวิชาการกลายเปน “รางวัลตอบแทนผลงานที่ไดทํามา” ตางไปจาก 
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“ตําแหนง” ในหนวยงานอยางที่เขาใจกันโดยทั่วไป ซึ่งผูกติดอยูกับ “กรอบภาระงาน” (Job 
description) ที่ถูกมอบหมายใหตองรับผิดชอบ กลาวอีกนัยหนึ่ง “ตําแหนงทางวิชาการ” มาพรอมกับ
ภารกิจใหมหรือที่เพิ่มมากข้ึน 
 โดยท่ัวไปในมหาวิทยาลัยในโลกที่เปนสากลนั้น ตําแหนงทางวิชาการไมไดเกี่ยวของกับ 
“ผลงานทางวิชาการ” หรือ “ผลงานวิจัย” เพียงเทานั้น  แตยังเกี่ยวของสอดคลองกับนโยบาย หรือ
ทิศทางการพัฒนาทางวิชาการ/หลักสูตร/การวิจัยของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ กลาวคือเกณฑการต้ัง
ตําแหนงทางวิชาการ โดยเฉพาะตําแหนง ศ. นั้น  นอกจากผลงานทางวิชาการ/วิจัย (ซึ่งมหาวิทยาลัย
เปนผูพิจารณาเอง ไมใชใหคนอ่ืนมาประเมิน) แลว ยังตองพิจารณาความเหมาะสมในดานอ่ืน ๆ 
รวมทั้งศักยภาพ/ความ สามารถของอาจารยคนดังกลาววาสามารถเปนผูนําหรือมีความเปนผูนําทาง
วิชาการ (leadership) ที่จะนําพาหนวยงาน/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย ไปสูความเปนเลิศทางวิชาการใน
ระดับชาติ/นานาชาติอยางที่พึงประสงคหรือไม เปนผูที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางจากวงวชิาการ
ในสาขานั้น ๆ  ทั้งในและนอกประเทศมากนอยเพียงใด สามารถเขาไปมีบทบาททางวิชาการในสาขานั้น 
ๆ ในระดับชาติและนานาชาติมากนอยเพียงไร สามารถสรางโครงการวิจัยที่จะดึงทุนวิจัยเขาสาขาวิชา
ไดมากนอยเพียงไร สามารถสรางโปรแกรมการเรียนในระดับตาง ๆ ที่จะดึงนักเรียนที่มีศักยภาพสูง
มาเรียนไดมากนอยเพียงไร  สามารถที่จะสรางความรวมมือทางวิชาการ/ วิจัยและการแลกเปลี่ยน
นักวิจัยระดับสูงกับนานาชาติไดมากนอยเพียงไร ฯลฯ เพราะเงื่อนไขการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
นั้น ผลงานทางวิชาการ/วิจัยเปนเพียง “เกณฑข้ันต่ํา” เทานั้น ภารกิจที่จะตองทําใหได  และ
สอดคลองกับนโยบาย/ทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยตางหากที่เปนตัวตัดสินในข้ันสุดทาย มี
กรณีตัวอยางที่เกิดข้ึนในมหาวิทยาลัยในโลกตะวันตกที่ ศ. ของมหาวิทยาลัยไมสะดวกใจที่จะปฏิบัติ
ภารกิจของตําแหนงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  จึงเลือกที่จะ “คืน” ตําแหนง ศ. ใหมหาวิทยาลัย โดย
ยอมลดตําแหนงลงมาเปน รศ. โดยความสมัครใจ ดังนั้น หากพิจารณาตามหลักการและประเพณี
ปฏิบัติดังกลาว ก็จะเห็นวาระบบการแตงต้ังตําแหนงทางวิชาการของไทย (รวมทั้งของจุฬาฯ) เปน
ระบบที่ไมสมเหตุสมผลอยางยิ่ง หากคิดในเชิงการบริหาร ตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน ยอมหมายถึง 
“คาตอบแทนและผลประโยชนอ่ืน ๆ” ที่สูงข้ึนที่มหาวิทยาลัยตองจายให  ซึ่งก็สมควรที่จะคาดหวัง 
“ภารกิจ” ที่สูงข้ึนตามมาดวย และโดยเหตุที่อาจารยที่ไดตําแหนงทางวิชาการสูงข้ึนยอมจะตอง มี
บทบาทรับผิดชอบตออนาคตของมหาวิทยาลัยเชนนี้ มหาวิทยาลัยจึงควรมีอํานาจที่เปนเอกสิทธิใน
การแตงต้ังดวยตนเอง ไมใชใหกลุมบุคคลภายนอกที่ไมมีอะไรเกี่ยวของกับจุฬาฯ ไมมีอะไรที่ตอง
รับผิดชอบกับอนาคตของจุฬาฯ มาเปนผูแตงต้ัง 
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35. ขอเสนอแนะเก่ียวกับภาวะวิกฤตการณของชาติ 
 
(ขาวสภาคณาจารย 20 เมษายน  2553) 
           
 สืบเนื่องจากความขัดแยงทางการเมืองที่นําไปสูการชุมนุมเรียกรองประชาธิปไตยของ
ประชาชนกลุมหนึ่งในกรุงเทพมหานครและตามจังหวัดตาง ๆ นับแตวันที่ 12 มีนาคม 2553 ที่ผาน
มา จนกระท่ังเกิดวิกฤตการณความรุนแรงในวันที่ 10 เมษายน 2553 นั้น  คณะกรรมการบริหาร
ประจําสภาคณาจารย และสมาชิกสภาคณาจารยจํานวนหนึ่ง ในการประชุมสภาคณาจารย สมัย
วิสามัญ คร้ังที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2553  ที่ประชุมขอเสนอแนวทางเกี่ยวกับวิกฤตการณ
ของชาติดังนี้ 

1. ขอใหมหาวิทยาลัยขอรองและเสนอใหทุกฝายในสังคมหลีกเล่ียงความรุนแรงทุก
รูปแบบ อยางจริงจัง โดยถือความสงบสุข ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน และ
ผลประโยชนของชาติเปนหลักรวมกัน 

2. ขอใหมหาวิทยาลัยเสนอแนะไปยังรัฐบาลใหเจาหนาที่ทุกฝายปฏิบัติหนาที่ของ
ตน โดยพยายามใหยุติความขัดแยงโดยเร็วตามหลักสากล 

3. ขอใหมหาวิทยาลัยจัดมาตรการใหทุกภาคสวนของประชาคมมหาวิทยาลัย  มี
บทบาทในการเยียวยาความเสียหายของผูที่ไดรับผลจากความรุนแรงนี้ทุกฝาย 

4. ขอใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนรัฐบาลและฝายนิติบัญญัติเร งดําเนินการปฏิรูป
การเมือง และการใหขาวสาร  เพื่อนําไปสูสันติสุขแกสังคมโดยรวมอยางเร็วที่สุด 

 
 

   
 
 
 

 



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 
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