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จะเกิดมีขึ้นได ก็ดวยบานเมืองของเรา
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“เจานายราชตระกูล ตั้งแตลูกฉันเปนตน
ไปลงไปถึ ง ราษฎรที่ ต่ํ า ที่ สุ ด จะได มี
โอกาสเลาเรียนไดเสมอกัน ไมวาเจาวา
ขุนนางวาไพร เพราะฉะนั้นจึงขอบอกไว
วาการเลาเรียนในบานเมืองเรานี้ จะเปน
ขอสําคัญที่หนึ่ง ซึ่งฉันจัดขึ้นใหเจริญจง
ได ... “
สยามินทร
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คํานํา: ขุมความคิด 3
สภาคณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เกิดขึ้นจากพระดําริของสมเด็จพระราช
บิดาเจาฟากรมหลวงสงขลานคริ น ทร ทรงเป น ผูคิ ด ริเ ริ่ ม เสนอแนะ ใหจั ด ตั้ง สภาคณาจารย
(Faculty Senate) ขึ้ น ในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยเปนครั้งแรก เมื่อปพุทธศักราช ๒๔๗๑
ด ว ยเจตนารมณ อั น แน ว แน ประกอบกั บ ความพยายามอย า งต อ เนื่ อ งของ
คณาจารยยังผลกอใหเกิดสภาคณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขึ้นเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๑๔ ซึ่งเปนวันเปดประชุมสภาคณาจารยครั้งแรก ทั้งนี้ เพื่อใหคณาจารยไดมีสวนรวมแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานดานวิชาการและกิจการดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
การดําเนินงานของสภาคณาจารย ซึ่งปจจุบันประกอบดวยสมาชิกสภาคณาจารย
จํ า นวน ๖๑ ท า น ได ดํ า เนิ น การตามแนวทางที่ ส มาชิ ก สภาคณาจารย ชุ ด ก อ น ๆ ได ป ฏิ บั ติ
ติดตอกันมา และยึดมั่นในปณิธ านที่จ ะดํา เนิน ตามพระดํา ริข องสมเด็จพระราชบิด า คือ ทํา
หนาที่เปนที่ปรึกษาของอธิการบดี ในการที่จะบริหารมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในดานวิชาการมาตรฐานอาจารย กิจการนิสิต และเรื่องอื่น ๆ ตามแตจะไดรับมอบหมาย ทั้งนี้
ยึดหลักในการพิจารณาดวยความเปนธรรม เพื่อประโยชนข องมหาวิท ยาลัย โดยสว นรวมเปน
ที่ตั้งดวยการใหขอเสนอแนะความคิดเห็นตาง ๆ อยางบริสุทธิ์ใจ ปราศจากอคติเปนหลัก
สภาคณาจารย มุงหวังที่จะมีหนาที่จะมีบทบาทที่สําคัญ โดยทําหนาที่เปนผูแทน
ของคณาจารยทั้งปวง เพื่อใหคําแนะนํา ตลอดจนประสานงานดวยความรวมมืออันดียิ่งกับฝาย
บริหาร คณาจารย นิสิต ตลอดจนองคการอื่นที่เกี่ยวของ อาทิเชน สโมสรอาจารย และสมาคม
นิสิตเกาฯ เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีในการที่จะมุงสรางสรรคประโยชนตอมหาวิทยาลัยโดยสวนรวม
อันจะเปนผลดีตอสังคม และประเทศชาติในที่สุด
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา สภาคณาจารยนอกเหนือจากการเปนแหลงเรียนรู งาน
บริ หารมหาวิ ทยาลั ย สภาคณาจารย ยังทําหนาที่เสมือนธนาคารความคิ ดในรูปแบบตาง ๆ ของ
นักวิชาการ ทั้งดานการบริหาร วิชาการ กิจการนิสิต และกิจการอาจารย งานทุกชิ้นนี้เกิดจากการ
อุทิศกําลังสมอง กําลังกาย และกําลังใจ ของสมาชิกสภาคณาจารยทุกทานตามความถนัดในงาน
ของสภาคณาจารยอยางแทจริง จนกลายเปน “ขุมความคิด” ที่สามารถนําไปใชสรางสรรคในการ
บริหารมหาวิทยาลัยไดอยูเนือง ๆ และดวยเจตนารมณที่จะประมวลความคิดเหลานี้ใหเปน “ขุม
ความคิด” แกสมาชิกสภาคณาจารยรุนตอไป และใหคณาจารยทุกทานไดใชเปนประโยชน พรอมทั้ง
อาจเอื้อตอการบริหารมหาวิทยาลัยอีกดวย
ในปพุทธศักราช ๒๕๔๕ สภาคณาจารยไดพัฒนาในอีกระดับหนึ่งไดมีการกอตั้ง
ชมรมสมาชิกสภาคณาจารยขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหอดีตสมาชิก และสมาชิกสภา
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คณาจารยปจจุบันไดทําความรูจักคุนเคย และรูรักสามัคคี ใหชมรมเปนแหลงที่พบปะสังสรรค
แลกเปลี่ ย นความรู ใ นหมู อ ดี ต สมาชิ ก สมาชิ ก สภาคณาจารย ป จ จุ บั น และผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
สาขาวิชาตาง ๆ เพื่อรวมขุมปญญาในอดีตและปจจุบันของมหาวิทยาลัยในการใหคําปรึกษา และ
จัดกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงานของสภาคณาจารยใหแข็งแรง รวมทั้งกิจกรรมอันจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม
ชมรมสมาชิกสภาคณาจารยตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อรวมขุมปญญาในอดีตและปจจุบันของมหาวิทยาลัยในการใหคําปรึกษา
และจัดกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงานของสภาคณาจารยใหแข็งแกรง รวมทั้งกิจกรรมอันจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม
2. สงเสริมใหอดีตสมาชิกและสมาชิกสภาคณาจารยปจจุบันไดทําความรูจัก
คุนเคย และรูรักสามัคคี โดยใหชมรมเปนแหลงที่พบปะสังสรรค
3. แลกเปลี่ยนความรูในหมูอดีตสมาชิก สมาชิกสภาคณาจารยปจจุบัน และ
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาตาง ๆ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของสภาคณาจารยไดดําเนินการตามแนวทางที่
สมาชิกสภาคณาจารยชุดกอน ๆ ไดปฏิบัติติดตอกันมาโดยทําหนาที่เปนผูแทนของคณาจารยทั้ง
ปวง เพื่อใหคําแนะนํา ตลอดจนประสานงานดวยความรวมมืออันดียิ่ง ในลักษณะที่เอื้อและ
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 ในโอกาสที่สภาคณาจารยเริ่มบทบาทตอเนื่องใน พ.ร.บ.
จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิท ยาลัย พ.ศ. 2551 เพื ่อ ใหก ารขับ เคลื ่อ นบทบาทนี ้ดํ า เนิน ไปอยา งมี
ประสิทธิผลตอการดํารงเปน “เสาหลักของแผนดิน” ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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บรรณาธิการแถลง
หนังสือ “ขุมความคิด 3: อดีตถึงปจจุบัน” เปนการดําเนินการสืบทอดจาก “ขุมความคิด”
และ “ขุมความคิด 2” ซึ่งไดริเริ่มขึ้นโดย 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” เปนเลมที่สามขึ้นเพื่อเปนการรวมรวมเอกสารสําคัญ
ของสภาฯใหเปนที่เปนทางอีกครั้งหนึ่ง แตครั้งนี้ซึ่งโลกของเราอยูในยุคดิจิตอล คณะกรรมการจึง
เห็นเปนการสมควรที่จะประหยัดกระดาษและประหยัดคากระดาษโดยจัดทําหนังสือในรูปแบบของ
ไฟลคอมพิวเตอร และเผยแพรเปนแผนซีดีและเผยแพรในเว็บไซตของสภาคณาจารยตอไป
ในการจัดทํา “ขุมความคิด 3” นี้ คณะกรรมการจัดทําและบรรณาธิการไดรวบรวมสาระ
เอกสารจาก “ขุมความคิด” สองเลมแรก ผนวกกับ ขาวสภาฯ สารสภาฯ รายงานสัมมนา รายงาน
ประจําป และเอกสารอื่นๆ นับตั้งแตป 2541 เปนตนมา ซึ่งยังไมไดปรากฏในหนังสือสองเลมแรก
เมื่อรวมรวมเอกสารที่สําคัญไดพอสมควรแลว นั่นคือไดปริมาณเอกสารเทียบเทากับจํานวนของ
กระดาษขนาดเอ 4 ประมาณ 600 หนาซึ่งใกลเคี ยงกับหนังสือสองเลมแรก ปรากฏวาเอกสาร
ทั้งหมดนี้เปนไฟลที่ใหญเกินไป ถาทําเปนหนังสือเลมเดียวจะทําใหคอมพิวเตอรทํางานชาและ
อาจจะทํา ใหห ยุดทํางานหรื อถู กแขวนหรือฮัง (hung) ได จึง จําเปนตองแบงหนังสือในรูปแบบ
ดิ จิ ต อลนี้ เ ป น สามเล ม แต ล ะเล ม จะเที ย บได กั บ หนั ง สื อ ขนาดเอ 4 ประมาณ 200 หน า และ
ขณะเดียวกันก็ไดใชโอกาสนี้จัดหมวดหมูของเอกสารใหเปนระเบียบไปดวยดังนี้
“ขุมความคิด 3” เลมแรก เปนการรวบรวมเรื่องราวภายในของสภาคณาจารย แสดงถึง
กําเนิด ประวัติ ผลงาน และวิวัฒนาการของสภาฯตั้งแตตนจนถึงปจจุบัน โดยใชชื่อหนังสือวา “3.1
ในสภาคณาจารย ” ส ว นหนั ง สื อ เล ม ที่ ส องส ว นใหญ จ ะเป น เรื่ อ งราวภายในจุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย จึงใชชื่อวา “3.2 ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” อยางไรก็ตาม ยังมีเรื่องอื่นๆที่
เกี่ยวของกัน ที่กลาวถึงมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป และกลาวถึงหนวยงานอื่นๆของรัฐ รวมทั้งสังคม
ภายนอกดวย แตสิ่งที่สําคัญในเลมที่สองนี้จะเปนโครงการตางๆที่สภาฯไดเสนอไปยังมหาวิทยาลัย
ซึ่งบางสวนไดรับการตอบสนองและนําไปปฏิบัติแลว อันเปนที่นายินดีและนาภาคภูมิใจแกสภาฯ
อยางยิ่ง เชน โครงการรถโดยสาร (shuttle bus) ภายในมหาวิทยาลัย โครงการจัดตั้งฝายวิจัย และ
โครงการจัดตั้งคณะกรรมการประจําภาควิชา เปนตน
xiv

สํ า หรั บ หนั ง สื อ เล ม ที่ ส าม ซึ่ ง ใช ชื่ อ ว า “3.3 การจั ด การทรั พ ย สิ น และการเป น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ” ความจริงนาจะเปนสวนหนึ่งของเลมที่สอง แตที่ตองแยกเปนเลม
เอกเทศออกมา เนื่องจากเรื่องของทรัพยสินและเรื่องมหาวิทยาลัยในกํากับนั้น เปนเรื่องสําคัญที่มี
ประวัติความเปนมาและมีเอกสารที่เกี่ยวของมากเปนพิเศษ ซึ่งแสดงถึงความสนใจและกิจกรรม
มากมายของสภาฯตอเรื่องทั้งสองนี้ ซึ่งความจริงเปนเรื่องที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกันเปนอันมาก
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ซึ่งขณะนี้จุฬาฯไดเปนแลว) จะเดินหนาสูความสําเร็จหรือลมเหลว
จะขึ้ น อยู กั บ ผลของการจั ด การทรั พ ย สิ น อย า งยิ่ ง เนื่ อ งจากทรั พ ย สิ น เป น พลั ง หนุ น หลั ง
ความกาวหนาของมหาวิทยาลัยอยางสําคัญที่จะขาดมิได จากหนังสือเลมนี้ทานจะเห็นวาปญหา
การจั ด การทรั พ ย สิ น และการเป น มหาวิ ท ยาลั ย ในกํ า กั บ ของรั ฐ เป น ป ญ หาที่ อ ยู เ คี ย งคู กั บ
มหาวิ ท ยาลั ย มาตลอดหลายสิ บป ที่ ผ า นมา และที่ เ ป น ข า วโดง ดั ง ที่ สุ ด คื อ กรณี พิ พ าทที่ ดิ น กั บ
กรมธนารักษซึ่งมีความเกี่ยวของกับความพยายามที่จะนําจุฬาฯออกนอกระบบราชการในสมัยหนึ่ง
และในที่สุดหลังจากความพยายามหลายครั้งหลายคราว จุฬาฯก็ออกนอกระบบจนไดในยุคสมัย
ของรัฐบาลที่ไมไดมาจากการเลือกตั้ง
ทั้ ง หมดที่ก ล า วมานี้ ท า นจะไดสั ม ผั สด ว ยตั ว ทา นเองจากการอ า น อยา งไรก็ต ามทา น
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 และตองการอานบทความใดบทความหนึ่งของหนังสือ
เลมเดียวกันนั้น ใหทานคลิกครั้งเดียวที่ชื่อของบทความนั้น ทานจะไดเห็นตัวบทความปรากฏ
ออกมาใหอานไดในทันที และเมื่อทานอานบทความจบแลว ทานจะเห็นวาตรงทายของบทความจะ
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มีรูปตราของชมรมฯ ซึ่งเมื่อทานคลิกที่ตราของชมรม โปรแกรมจะนําทานกลับไปสูหนาสารบัญของ
หนั ง สื อ เล ม นั้ น ๆในทั น ที่ ตั ว อย า งเช น ขณะนี้ ท า นกํ า ลั ง อยู ใ นหนั ง สื อ เล ม ที่ 2 คื อ “3.2 ใน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” จากหนาสารบัญของหนังสือนี้ ใหทานคลิกที่ชื่อบทความที่อยูภายใตคํา
วา ”3.2 ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” ทานก็จะไปถึงบทความที่ตองการ และถาทานกําลังอยูใน
หนังสือเลม อื่นแล วตองการอานบทความในหนังสือเลมเดียวกันนั้น ก็ใหดําเนินการในทํ านอง
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
ผมหวั ง ว า ท า นคงจะได รับความสนุ ก สนานรื่น รมย พ อสมควรกับ การอา นหนัง สือนี้ บ น
จอคอมพิ ว เตอร อย า งไรก็ ต าม ถ า ท า นต อ งการหนั ง สื อ ที่ เ ป น เล ม กระดาษ ท า นก็ ส ามารถใช
คอมพิวเตอรสั่งพิมพหนังสือไดบนกระดาษ แลวนําไปเย็บเลมและถืออานเหมือนดังที่ไดเคยทํามา
นานแลว แตคากระดาษ และคาใชจายในการพิมพและการเย็บเลมคงจะตองตกแกทาน!
ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ตั้งแตขั้นตอนวิธีการอานหนังสือพีดีเอฟบนจอภาพ ตลอดจนถึงการ
พิ ม พ เ ป น เล ม กระดาษ ท า นอาจจะยั ง ไม เ ข า ใจดี ม ากถ า ท า นไม เ คยใช และ/หรื อ ไม ช อบใช
คอมพิวเตอร ซึ่งทานคงจะตองสอบถามในรายละเอียดการใชโปรแกรมพีดีเอฟจากผูอื่นที่เคยใช
มาแลว และเลนกับโปรแกรมนี้ใหมากๆ นี่เปนวิธีเดียวที่คนเราจะใชคอมพิวเตอรไดคลอง คือ
ตองถามแลวลงมือเลน จะอานหนังสือที่แนะนําการใชอยางเดียวไมได เปรียบเสมือนคนที่
อยากทําอาหารเกงโดยการอานหนังสือตํารากับขาวเพียงอยางเดียว แตไมยอมเขาครัวเลย แลว
เชนนี้จะทําอาหารเปนไดอยางไร?
ในที่สุดนี้ กระผมขอตั้งความหวังวา ในอีกสิบสองปขางหนาคงจะไดเห็น “ขุมความคิด 4”
ตอยอดคลอดออกมาเปนหนังสือเลมถัดไปในชุด “ขุมความคิด” นี้
ขอใหมีความสุขกับการอานนะครับ
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกแหงกรุงสยาม ณ จุฬาฯ 25 ตุลาคม 2473
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลฯ
โครงการรถรับ-สงบุคลากรมหาวิทยาลัย
โครงการแกไขปญหาจราจรและการจอดรถในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โครงการรถประจําทาง (Shuttle Bus) ในมหาวิทยาลัย
รถเมลในมหาวิทยาลัย
โครงการพัฒนาดนตรีมหาวิทยาลัย
โครงการสงเสริมจริยธรรมของอาจารย
แนวทางปฏิบัติเพื่อสงเสริมจริยธรรมอาจารย
โครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัย
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตหอพัก
โครงการศูนยจิตวิทยาการปรึกษาและพัฒนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานภาควิชา
การพิจารณาเบื้องตนเกี่ยวกับรายงาน “ขอเสนอ : รูปแบบการบริหารภาควิชาจุฬาฯ”
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โครงการ “มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณแบบ : กลยุทธเสริมประสิทธิผล”
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แจงเกิดเว็บไซตสภาคณาจารย 26 มีนาคม 2542
โครงการเว็บเซอรเวอรสภาคณาจารย
การใหอาจารยไปหาประสบการณภายนอกมหาวิทยาลัยในเวลาราชการ
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ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2551
หนาที่ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตอสังคม
.....การนําความรูสูสังคม เพื่อเปนการเตือนสติและแนวทางแกปญหาสังคม
.....ความรับผิดชอบตอรัฐ และสังคมทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น
(พ.ร.บ. จุฬาฯ 2551 มาตรา 8 ขอ 4, 5)

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

สภาคณาจารยมีอํานาจหนาที่
ตามพระราชบัญญัติจุฬาฯ 2551 ดังนี้
(1) ใหคําปรึกษาและเสนอแนะแกอธิการบดีในกิจการเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย
(2) จัดทําจรรยาบรรณของคณาจารยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและดูแลใหมีการปฏิบัติ
ตาม
จรรยาบรรณดังกลาว
(3) ประมวลและประเมินความกาวหนาทางวิชาการ และจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
พัฒนา
ทางวิชาการเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป
(4) ดําเนินการใด ๆ เพื่อรักษาและผดุงเกียรติของคณาจารย
(5) หนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย

คําปฏิญาณตนของสมาชิกสภาคณาจารย
ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะปฏิบัติหนาที่ตามความเห็นของ
ขาพเจาโดยบริสุทธิ์ใจ เพื่อประโยชนสวนรวมของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทั้งจะรักษาไวแ ละ
ปฏิ บั ต ิ ต ามซึ ่ ง ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ของสภาคณาจารย จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิท ยาลั ย ทุ ก
ประการ
(จากขาวสภาคณาจารย ป ที่ 39 ฉบั บ ที่ 7 วั น ที่ 4 พฤษภาคม 2553)
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1. ทําไมถึงตองจุฬาคอมเพล็กซอีกครั้ง∗
ผศ.ประพันธพงศ เวชชาชีวะ
ในโอกาสที่...โครงการ....จุฬา-คอมเพล็กซ กําลังกาวขึ้นมาสูสายตาของชาวจุฬาฯ อีกครั้งหนึ่ง ดวย
สภาวะที่ถึงแมจะคอนขางเงียบเหงาแตก็มั่นคงมากขึ้น และเพื่อเปนการคุยและเตือนความหลังใหแก
บุคคลบางคน สารสภาจึงไดถือโอกาสนี้ขอเสนอบทสัมภาษณ ทานรองอธิการบดี ฝายทรัพยสิน
ผศ.ประพันธพงศ เวชชาชีวะ ซึ่งทานไดกรุณาสละเวลาอันมีคาของทานใหความกระจายในเรื่องนี้
ถาม
อยากจะเรี ยนถามเกี่ ยวกั บ สถานการณ ป จจุบั น ของจุ ฬาฯ เกี่ ย วกั บการใช ที่ดิน และ
บริหารผลประโยชน
ตอบ
ผมกําลังทําหนังสือเลมหนึ่ง เกี่ยวกับประวัติของการใชที่ดิน การบริหารผลประโยชน
โครงการตาง ๆ ที่ไดดําเนินงานไป และขอแนะนําในอนาคต วาควรจะเปนอยางไร คิดวาคงจะแจกได
เปนการภายใน ในไมชานี้
ถาม
คิดวาจะเรียนถามเกี่ยวกับปจจุบันมากกวาครับ กอนอื่น อยากจะเรียนถามเกี่ยวกับ
งบประมาณ ซึ่ งในป ๒๕๒๕ นี้ จุฬ าฯ จะได เป น จํ า นวนเงิ น ถึ ง ๗๗๗ ล า น ไม ท ราบว า ท า นมี
ความเห็นอยางไรครับ
ตอบ
นอยมาก เพราะใน ๗๗๗ ลานนั้น จะเปนงบประมาณ ของสภากาชาดบวกอยูดวย
ประมาณ ๒๘๕ ลาน ซึ่งทางกาชาดจะนําไปใชโดยที่จุฬาฯ จะไมมีสวนเกี่ยวของใด ๆ เลย จุฬาฯ
คลายเปนเพียงทางผานเทานั้น....คิดแลวเราจะไดไมถึงหารอยลานดีดวยซ้ํา และถาจะเทียบอัตราการ
เพิ่มของงบประมาณในแตละป เชน ของป ๒๔
รวมกับสภาวะเงินเฟอดวยแลว เราจะอยูในฐานะเพียงรักษาสถานภาพเทานั้น ผมมีความเปนหวง
มาก และสิ่งที่เราจะตองทําก็คือ พูดงาย ๆ คือ หากินเอง ตัวอยางของสถานภาพ เชน หมวดที่ดินที่
จะสรางอะไรบางนั้น ปนี้ไดเพียง ๔๓ ลาน ซึ่งจัดวา slow down มาก ถาเทียบจากแผนที่วางไวถึง
๑๕๕ ลาน ของจุฬาฯ เอง
ถาม
เมื่อเปนเชนนี้ เราจะมีวิธีแกไขอยางไรบางครับ
ตอบ
เราพอจะมีวิธีการไดครับ คือ ใชการหดแผน หรือเลื่อนแผน เชน ถาจะขอไว ๕ ป ป
นี้อาจจะขอ ๑๐๐, ปหนา ๒๐๐ – ๓๐๐ แตปนี้อาจจะไดจริงเพียง ๗๕ ก็อาจจะเลื่อนเอาไปปะปหนา
∗

สารสภาคณาจารย ฉบับที่ ๑ ปที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๒๕
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อีกที ความจริง ถาเราศึกษาดูจะพบวา เรามักจะทําไมไดครบตามเปาหมายที่เขียนไวในแผนนัก เรา
ก็ตองเลือกเอาวาอะไรจําเปนหรือสําคัญที่จะตองการกอน
ถาม
ในเรื่องเกี่ยวกับการหากินเอง ทานรองฯ กรุณาเลาเรื่องใหเราฟงอยางยอ ๆ ไดไหมครับ
ตอบ
ครับ ที่นี้ถาหากินเองก็จะเกิดปญหาขึ้นมาวา รายไดจากการจัดการผลประโยชนของเรา
ไมไดขึ้นแบบงบประมาณแผนดิน ซึ่งขึ้นทุกปเปนแบบขั้นบันไดของเราจะเห็นไดวาเปนแบบสูงมาก
Peak year เปนบางป แลวจากนั้นก็ถอยหลังลง พูดถึงรายไดสวนใหญของมหาวิทยาลัยนั้น จะมีตัว
หลักอยูที่คาเชาอาคารกับคาบํารุงมหาวิทยาลัย
- คาเชาอาคาร คือ คาเชาที่เราเก็บเปนรายเดือน
- สวนคาบํารุงมหาวิทยาลัย เราเก็บเปน ๑๐ ป ก็คือ แปะเจี๊ยะ ซึ่งสวนนี้เองที่มีผลทําใหกราฟ
ของผลประโยชนเราเปนแบบขั้นสูงสุด แลวก็ลง คือถาชวงไหนเกิดการหมดสัญญา มีการเก็บใหมก็
จะทําให

๗๗๗ ลานนั้น จะเปนงบประมาณฯ ของสภากาชาดบวกอยูดวย
ประมาณ ๒๘๕ ลาน คิดแลวเราจะไดไม ถึงหารอยลาน
รายไดในปนั้น ๆ สูงขึ้นสุด แลวก็ลง ถาจะดูตั้งแตตน เรามีการพัฒนาการใชที่ดินใหเปนประโยชน
เริ่มครั้งแรก ในป ๒๕๐๔ หลังจากนั้น ป ๒๕๑๔ ก็เปนครั้งแรกที่จะมีการเก็บแปะเจี๊ยะ แตก็ไดมี
การคั ด ค า นโดยการเดิ น ขบวนเป น เรื่ อ งราวขึ้ น มา จึ ง ทํ า ให ป ที่ เ ราเก็ บ ได จ ริ ง ต อ งเลื่ อ นออกไป
กลายเปนป ๒๕๒๐, ๒๑
ถึง ๒๒ แลวก็เริ่มลง..ทีนี้ ถาดูตามนี้รายไดจะไปเริ่มขึ้นอีกทีในชวง
๒๗, ๒๘ ซึ่งเริ่มมีบางสวนตองเสียคาแปะเจี๊ยะดังกลาว ทั้งหมดนี้พูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยไมมีการ
ปรับปรุง แตตามความจริงเงินรายไดนี้
เราสามารถเก็บเพิ่มไดตามความเหมาะสม เชน สวนที่
เปนรานคาในบริเวณสยามสแควร เราก็ไดมีการเพิ่มคาเชาขึ้นบาง แตสวนที่เปนที่อยูอาศัย เชน
บริเวณสวนหลวง เราก็ไมไดมีการเรียกเก็บเพิ่มแตอยางใด
การทําแบบนี้ก็ทําใหรายไดที่จะได
ของเราไมเลวรา ยจนเกินไปเหมือนกับที่ดูตามการคํานวณลวงหนาตามกราฟ เพราะการคํานวณ
ลวงหนาไมไดคิดถึงตอนที่ มีการปรับปรุงหรือเก็บเพิ่มแตอยางใด อยางไรก็ตามรายไดของเราก็ยังไม
พออยูดี
ถาม
เทาที่ทานพูดมานี้ แสดงวา ทางดานงบประมาณแผนดิน รวมกับภาวะเงินเฟอนี้ ไมได
ชวยทางดานรายไดของจุฬาฯ มากนักใชไหมครับ
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ตอบ
ครับ เนื่องจากเวลานี้ความรูสึกของผูบริหารประเทศเหมือนกับจะมองวาตองไปชนบท
ตองไปการศึกษาระดับลาง ๆ มองคลาย ๆ กับวาการศึกษาระดับอุดมศึกษาคอนขางจะเปนความ
ฟุมเฟอยนิดหนอย, เปนการตอหัว ควรจะไปเลนกับระดับลางใหแข็งแรงเสียกอน

และสิ่งที่เราจะตองทําคือหากินเอง
เราจึงตองมองตัวเองวา คงจะไมไดรับการสนับสนุนมากนัก แตเราก็ตองเดินตอไป ความรูสึกของผม
วามันเปนภารกิจที่ตองกระทําในการที่จะตองชวยตัวเอง ยกตัวอยาง เชนถาเราตองการขยายเขต
การศึกษาเทาไหร คาใชจายจะตามมา ไมใชคาอาจารย ไมใชคาตึก แตเปนจําพวกงบดําเนินการ
เชน ทําสวน
แตกอนเปนปาไมตองบํารุงรักษา ปลอยใหมันขึ้นไป ยังไงก็ได แตพอเราเริ่มทําให
สวยก็ตองตัดตนไม
ตองใสปุย ตอง maintain ตัวอยาง หองสมุดลงทุนไป ๖๐ ลาน อยางนี้
ไมเปนไร เพราะเราลงทุนครั้งเดียว แตคาดูแล เชนเวลานี้แอรทั้งตึก ใชไปชั่วโมงละ ๑,๕๐๐ บาท
ปหนึ่งก็ ๖ ลาน รวมทั้งสวนรอบ ๆ ตองใชคนงานอีก ซึ่งคงจะไมไดงบประมาณแผนดิน เรายิ่งทํา
ตึกมากเทาไหร ทําพื้นที่ใหนาอยู หรือใหสวยมากขึ้นเทาไร คาบริหารดังที่ยกตัวอยางมาขางตน จะ
ตามมาเปนเงินจํานวนมหาศาล
ถาม
เรียนถามอาจารยวา จากปญหาขางตนนี้ อาจารยคิดวาจะมีทางแกไขไดดวยวิธีใดบาง
ตอบ
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย เราตองการขยายที่ดิน เพื่อการศึกษาใหมากขึ้น ในเวลา
เดียวกันเราก็จําเปนตองการเงินมากขึ้น เกิดเปนการสวนทางกัน ในการที่จะเลิกเขตพาณิชยไปทํา
เปนพื้นที่เพื่อการศึกษา ดังนั้น เราจึงตองคิดวา จะใชที่ดินนอยที่สุด ทําเงินไดมากที่สุด และให
สอดคลองกับการศึกษาของมหาวิทยาลัยไดอยางไร ในความรูสึกของผมคือ จุฬาฯ จะตองวางแผน
ระยะไกล ใหพื้นที่บางสวนไดประโยชนสูงสุด ในการหาเงิน และพยายามเพิ่มพื้นที่ของเขตการศึกษา
ไปพรอม ๆ กัน ตัวอยาง เชน อาจจะขยายสวนการศึกษาไปทางบรรทัดทอง สวนบาง

๑) เราจะตองรักษาในแงของธุรกิจที่มี “ศิลธรรม”
พื้นที่ เชน สยามสแควร ตองเก็บไวหาผลประโยชนตอไป และในเขตการพาณิชยก็ตองทําอยางมี
แผนงาน ไมใหเปนแบบหองแถวอยางที่เปนในปจจุบัน ซึ่งมีปญหามากมาย เชน ปญหาขยะ, น้ําเสีย
, ที่จอดรถ ฯลฯ ซึ่งนอกจากนี้ ยังจะเปนแผนงานที่จะเปนตัวอยางสําหรับการทําในขั้นตอไป นั่นเปน
เหตุผลหนึ่งที่ไดมีการรื้อโครงการ จุฬาฯ – คอมเพล็กซ ขึ้นมา

3

ขุมความคิด 3

ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย

ถาม
เกี่ยวกับปญหาถาขยายเขตการศึกษาไปทางดานบรรทัดทอง อาจารยมีขอวิตกบางไหม
ครับ
ตอบ
มีขอนาสังเกตอยางหนึ่ง ถาเรารื้อเขตพาณิชย บริเวณนี้ออก คนจํานวนมากตองมีการ
ยายที่อยูอาศัย บริเวณแถบนี้จะเงียบมีผลมากตอสิ่งแวดลอมของบริเวณนี้ ที่จะตองเปลี่ยนไป
ถาม
บริเวณสยามสแควร จะมีการทําอะไรบางไหมครับ
ตอบ
ผมมีความเห็นวา สยามสแควรยังไมควรไปรื้อทิ้งในตอนนี้ ตองเก็บไว เพราะถาเราไล
คนออกไปแลว การจะสรางบริเวณนี้ใหเปนศูนยกลางการคาขาย จะทําไดอีกยาก เราจะสูญเสียเขต
พาณิชยไป จําเปนตองคอย ๆ มีการเปลี่ยนแปลงทีละนอย ตัวอยาง การเปลี่ยนแปลงใกล ๆ นี้ คือ
การสรางตึกตรงที่ Bowling
ในสยามสแควรปจจุบัน ซึ่งกําลังจะหมดสัญญาใหเปนตึกสูงที่มี
ประโยชนมากขึ้น
ถาม
สรุปแลวในฐานะที่นอกจากการเปนนักธุรกิจแลว เรายังตองคงสภาพของความเปน
อาจารยจุฬาฯ อีกดวย อาจารยคิดวาเราควรมีวิธีการอยางไร

๒) สภาพของอาคารและสภาพแวดลอมควรจะทําใหเปนตัวอยางแกชุมชน
ตอบ
ในฐานะของจุฬาฯ ดวย ผมคิดวา
๑. เราควรจะตองรักษาในแงของธุรกิจที่มีศีลธรรม แตความมีศีลธรรมไมไดหมายความวาเปนจุฬาฯ
แลว จะตองเก็บคาเชาถูกกวาที่อื่น เพราะการที่เราคิดคาเชาถูก ไมไดหมายความวาพอคาที่มาเชาที่
ของเราจะคาขายใหประชาชนทั่วไปในราคาที่ถูกกวาที่อื่นได เขาก็ยังขายเทาเดิม เหมือนกับวาชุมชน
แถบนี้อาศัยเราเอาเปรียบที่อื่น ซึ่งไมถูก เพราะเราเองก็ตองดําเนินธุรกิจทุกอยางในอัตราเดียวกับ
เอกชน ไมวาจะเปนดานการเสียภาษีหรือดานอื่นใด
๒. สภาพของอาคาร และสภาพแวดลอมควรจะทําใหเปนตัวอยางแกชุมชนดวย และโดยเฉพาะ
ผมไมเห็นดวยกับสภาพของตึกแถวมาโดยตลอด
********************
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2. ที่ดินจุฬาฯ : ที่ราชพัสดุ∗
ผศ. ดํารง ธรรมารักษ
ชั่วระยะเวลาไมนานมานี้ มีขาวในหนาหนังสือพิมพทั้งรายวัน รายหลายวัน และราย
สัปดาห ตลอดจนทางวิทยุกระจายเสียงหลายครั้งหลายคราววา กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง
เรียกใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นําที่ดินอันเปนของมหาวิทยาลัยอยูในปจจุบัน ไปขึ้นทะเบียนเปนที่
ราชพัสดุ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
โดยที่เรื่องนี้มีความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาศัยรายได
จากการจัดการที่ดินในสัดสวนที่สูงเพื่อดําเนินกิจการและพัฒนามหาวิทยาลัย นอกเหนือจากรายได
ด า นงบประมาณแผ น ดิ น และจากรายได แ หล งอื่ น จึ งน า พิ จ ารณาว า กฏหมายที่ ร าชพั ส ดุ ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยถูกเรียกใหปฏิบัติตามนั้น จะมีผลกับมหาวิทยาลัยอยางไร
ประการแรกที่เดียว มหาวิทยาลัยจะตองโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหแกกระทรวงการคลัง ตาม
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ อันจะมีผลกระทบตอการจัดการหารายได ซึ่งมหาวิทยาลัยดําเนินการไป
แลว และที่ตั้งใจจะดําเนินการตอไปภายหนา และจะเปนผลเสียตอแผนการพัฒนาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยที่วางไวอยางแนนอน นอกจานี้การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกลาวยังหมายถึง การสูญเสีย
ทางจิตใจในสิ่งซึ่งมีคุณคาแกชาวจุฬาฯ มาชานานดวย
ประการตอมา มหาวิทยาลัยจะไมมีอํานาจใช ไมมีอํานาจจัดการหาประโยชนจากที่ดิน
ไดเอง จะตองทําตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ และกฏกระทรวงการคลังที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ดังกลาว คือ ตองขออนุญาตใช ขอหาประโยชนตามเงื่อนไขที่กําหนด ซึ่งกอใหเกิดอุปสรรคในการ
ดําเนินงานและการใหบริการของมหาวิทยาลัยตามปกติอยางมาก
หากที่ดินของมหาวิทยาลัยเปนที่ราชพัสดุแลว ในกรณีที่เห็นวามหาวิทยาลัยไมมีความ
จําเปนจะใชที่สวนใด กรมธนารักษเรียกคืนได ซึ่งหากมหาวิทยาลัยจําเปนตองใชที่นั้นอีกอาจหมด
โอกาส เปนการกระทบตอแผนพัฒนาและขยายหนวยงานของมหาวิทยาลัยตอไปได
สําหรับรายไดอันเกิดจากการใชประโยชนที่ราชพัสดุ ถาหากจะมีขึ้นนั้นจะตองนําสงเปน
รายไดแผนดินโดยมหาวิทยาลัยจะนํามาใชเพื่อสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย ดังเชนในปจจุบนั ไมได

∗

สารสภาคณาจารย ฉบับที่ ๕ ปที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๒๖
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ทายที่สุด ในกรณีมีผูบริจาคยกที่ดินใหแกมหาวิทยาลัย ที่ดังกลาวก็ตองตกเปนที่ราช
พัสดุเชนกัน ทําใหในภายหลังหากมีผูจิตศรัทธาตองการยกที่ดินใหมหาวิทยาลัย เมื่อทราบวาที่นั้น
จะตองตกเป นของกระทรวงการคลัง ซึ่งไม ตรงกับความประสงคก็ จะเปลี่ ยนใจ ไมอยากใหแ ละ
มหาวิทยาลัยขาดการสนับสนุนที่พึงไดไปในที่สุด
ผลดังกลาวขางตนไดเกิดแกมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่นของรัฐไปแลว และ
หากจะนํ า กรณี ตั ว อย า งซึ่ ง เกิ ด กั บ มหาวิ ท ยาลั ย เหล า นี้ ม าใช เ ป น แนวทางเปรี ย บเที ย บ ก็ พ อจะ
คาดหมายไดวา ถาที่ดินของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยถูกบังคับใหตองยอมรับวาเปนที่ราชพัสดุจริง
เริ่ ม ต น หน ว ยงานหลายแห ง ที่ ตั้ ง อยู ใ นบริ เ วณมหาวิ ท ยาลั ย ขณะนี้ ค งต อ งกระทบกระเทื อ นแน
สํานักงานจัดการทรัพยสินจะตองยุบเลิกไป สโมสรอาจารย สหกรณที่ทําการไปรษณีย สมาคมนิสิต
เกาฯ จะตองขออนุญาตใชที่ดินกับกรมธนารักษ อาจตองจายคาเชาอาคารหรือคาใชสอยที่ดินใหดวย
เงินที่เก็บจากการนี้รวมทั้งจาก โรงอาหาร สนามกีฬา ฯลฯ จะตองสงใหกรมธนารักษ รายไดของ
มหาวิทยาลัยประเภทที่เรียกวา
“เงินผลประโยชน” ซึ่งเก็บจากผูเชาอาคารและที่ดิน
เขตพาณิชยจะหมดไป ซึ่งจะทําใหโครงการสวัสดิการตาง ๆ ตลอดจนเงินเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนา
เชน เงินที่มหาวิทยาลัยใหเปนทุนคณะ ใหสําหรับซื้อหนังสือเขาหองสมุดตาง ๆ ใหเปนทุนอาจารยไป
ศึกษาตอ ก็จะหมดไปดวย มหาวิทยาลัยจะตองพึ่งแตเงินงบประมาณแผนดินและคาหนวยกิจเปนหลัก
ซึ่งก็เปนที่รูกันวา หากมหาวิทยาลัยอาศัยแตเงินประเภทนี้
สิ่งดีงามทั้งหลายแหลที่ทําใหจุฬาฯ
เปนจุฬาฯ อันเปนที่ชื่นชมของเราอยูเชนทุกวันนี้จะไมเกิดขึ้น
การจะตระหนักถึงผลกระทบจากการที่ที่ดินของมหาวิทยาลัยถูกบังคับใหตองไปเปนที่
ราชพัสดุใหซาบซึ้งนั้น จึงไมใชการพิจารณาอยางวางเฉยหรือไมใชธุระของเรา แตตองพิเคราะหวา
สภาพของมหาวิทยาลัยจะแตกตาง ตกต่ํา ยุงยากลําบากใจไปจากปจจุบันอยางไรจึงจะรูสึก
สําหรับที่ดินของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนที่ทราบกันดีวา ลนเกลาฯ รัชกาลที่ ๖
ไดพระราชทานใหใช และใหหาประโยชนเปนรายไดในการดําเนินกิจการมาตั้งแตครั้งยังเปนโรงเรียน
ขาราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ครั้งตอมา เมื่อทรงพระกรุณาโปรด
เกลา ฯ สถาปนาโรงเรี ย นดั งกล า วเปน จุ ฬาลงกรณม หาวิ ท ยาลั ย เมื่ อวัน ที่ ๒๖ มีน าคม พ.ศ.
๒๔๙๙ ก็ยังคงไดใชที่ดินนี้ตลอดมา เนื่องจากทรงเล็งเห็นความจําเปนที่สถาบันการศึกษาจะตองมี
ทรัพยสินเพื่อหารายไดนํามาสนับสนุนกิจการใหกาวหนาเชนเดียวกันในตางประเทศ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจึงเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของประเทศไทย ซึ่งมีที่ดินใช
จัดการหาผลประโยชนแตแรกสถาปนา และเมื่อมีกฏหมายของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะกฏหมาย
ดังกลาว อันไดแก พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๔๗๗ เปนกฏหมาย
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มหาวิทยาลัยฉบับแรกของประเทศไทยที่กําหนดใหมหาวิทยาลัยมีรายไดจาก “เงินผลประโยชน” และ
ใหมหาวิทยาลัยจัดการรายไดของตนไดเอง อันเปนการสนองพระราชดําริของลนเกลาฯ รัชกาลที่ ๖ ซึ่ง
กฏหมายฉบับตอ ๆ มาก็ยังคงหลักการเดียวกันนี้มาโดยตลอด จนถึงปจจุบันเปนเวลาเกือบจะ ๗๐ ป
แลว บางทานอาจกลาววา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทําตัวเปนสถาบันที่มีอภิสิทธิ์กวาสวนราชการอื่น
ๆ แตถาศึกษาประวัติความเปนมาของการสถาปนา และการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยนี้ อัน
เริ่มตนจากพระราชประสงคโดยตรงของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวใหถองแทแลว จะ
เห็นวาฐานะพิเศษของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนั้น สืบเนื่องมาจากกําเนิดที่มาซึ่งตางไปจากสถาบัน
อื่น ซึ่งผูเขียนเห็นวานาจะเปนสิ่งที่ควรแกความภาคภูมิใจและชวยกันธํารงรักษาไวเพื่อรําลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณตอการอุดมศึกษาของชาติ ยิ่งกวาจะถือวาควรอับอาย ทับถม หรือเมินเฉยไมเห็น
คุณคา
ที่ดินของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนที่ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.
๒๕๑๘ หรือไม เปนปญหาการตีความ หรือแปลความหมายของกฏหมาย ซึ่งโดยที่กฏหมายของ
ประเทศเปนกลุมกอนเนื่องกันอยางที่ตามหลักวิชาเรียกวา ระบบกฏหมาย จึงตองพิจารณากฎหมาย
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของประกอบกัน มิใชดูจากกฏหมายเพียงฉบับเดียว อนึ่ง การตีความกฏหมายนั้น ก็
มิใชจะดูจากตัวอักษรแตอยางเดียว หากตองตีความโดยหยั่งถึงเจตนารมณหรือความมุงหมายของ
กฏหมายดวย
จึงจะเกิดความรูความเขาใจไดความหมายที่แทจริง ดังนั้น นักกฏหมายจะ
ไดรับการเตือนใจใหระลึกอยูเสมอวา Non in legend sed in intelligendo leges consistent
(The laws consist not in being read, but in being understood) เมื่อพิจารณากฏหมายที่
เกี่ยวของกับเรื่องนี้ทั้งหมด ตลอดจนประวัติความเปนมาของที่ดิน ประวัติความเปนมาและการ
ดําเนินงานของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมทั้งความเขาใจและยอมรับของคนทั่วไปดวยแลว จะ
เห็ นว าการนํ าแต เพี ยงข อความในพระราชบั ญญัติที่ราชพัส ดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาถื อว า ที่ดิน ของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนที่ราชพัสดุ เปนการตีความอยางผิวเผินเทานั้น
ยิ่งถาจะพิจารณาในแงรัฐประศาสนโยบายดวยแลว ตามแผนพัฒนาอุดมศึกษาที่ใชอยู
ในปจจุบันจะเห็นไดวา มีปญหาดานงบประมาณและการเงิน อันเนื่องมาจากทรัพยากรของรัฐมีจํากัด
ทํ า ให มี ก ารกล า วถึ ง การระดมทรั พ ยากรจากแหล งอื่ น เพื่ อ แบ ง เบาภาระของรั ฐ จึ ง น า จะหาทาง
สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยตาง ๆ สามารถใชทรัพยากรของตนใหเกิดประโยชนสูงสุดมากกวา ที่จะ
พยายามถึงทรัพยากรนั้นไปจากมหาวิทยาลัย ทั้งยังควรจะพิจารณาเรื่องนี้อยางจริงจัง ในการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยใหมดวย
วาหากใหมีกองทุนและที่ดินเพื่อใชสงเสริมการดําเนินงานของตนเองได
ดังเชนที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีอยูขณะนี้แลว ก็จะชวยลดภาวะทางงบประมาณของรัฐไดไมนอย
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ดังนั้น แทนที่จะพยายามใหมหาวิทยาลัยสูญเสียที่ดินของตนไป นาที่จะพิจารณาให
ถองแทวา มหาวิทยาลัยนั้นมีสภาพผิดกับสวนราชการโดยทั่วไปหรือไม มีแรงดลใจศักยภาพและ
ประสบการณในการจัดการที่ดินของตนเองใหไดผลดีหรือไม ยิ่งกวาการพยายามสรางเอกภาพดวย
การนําไปอยูใตระบบที่ราชพัสดุแตเพียงอยางเดียว สวนถาจะระแวงปญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ตา ง ๆ ก็ อาจวางระบบตรวจสอบและรายงานที่รัดกุมเกี่ย วกับ เรื่องนี้ไ ด ซึ่ งอั น ที่จริ งนอกจากสภา
มหาวิทยาลัยในปจจุบัน ก็ยังมี สตง. ปปป. คอยควบคุมและตรวจสอบอยูดวยแลว
ผู เ ขี ย นเห็ น ว า การให ม หาวิ ท ยาลั ย มี ที่ ดิ น และใช ที่ ดิ น เพื่ อ ประโยชน ในกิ จ การของ
มหาวิ ท ยาลั ย อย า งเช น ที่ จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ทํ า อยู ใ นขณะนี้ จะเป น ประโยชน แ ก ง าน
อุดมศึกษาของชาติ ทั้งยังจะเปนการสงเสริมใหแตละมหาวิทยาลัยระดมความรูความสามารถมาใช
พัฒนาที่ดินใหกาวหนา ซึ่งผลที่สุดอาจทําใหไดรูปแบบและแนวทางในการปรับปรุงระบบที่ราชพัสดุ
เพื่อลอกเลียนไปใชใหเกิดคุณคาทางเศรษฐกิจและสังคมแกประเทศยิ่งขึ้นดวย
*****************************************************

ครบรอบวันสถาปนาสภาคณาจารย 30 กันยายน 2548
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3. ที่ดินจุฬาฯ กับการพัฒนามหาวิทยาลัย∗
คึกฤทธิ์ ปราโมช
มี ข า วในหน า หนั ง สื อ พิ ม พ ว า จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย จะได นํ า เอาที่ ดิ น ของ
มหาวิทยาลัย เนื้อที่ ๒๖ ไร อยูติดกับสนามกีฬาแหงชาติ ออกสรางเปนศูนยการคาเพื่อหารายไดให
มหาวิทยาลัย
ขาวนี้ยอมจะไดรับการวิพากษวิจารณมาก และการวิพากษวิจารณนั้นเทาที่ผมไดสดับ
ตรับฟงดูพอจะแบงออกไดเปนสามแนว
แนวที่ ๑ นั้น วิพากษวิจารณดวยความไมไววางใจ เพราะเมื่อมหาวิทยาลัยไดนําที่ดิน
ของมหาวิทยาลัยออกทําศูนยการคาที่เรียกวาสยามสแควรทุกวันนี้ ไดมีพฤติการณบางอยางที่ชวนให
สงสัยวาไมสุจริต มีผลประโยชนสวนตัวบุคคลเขาไปเกี่ยวของอยูดวย จนเปนเหตุใหนิสิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยกลุมหนึ่งทําการประทวงขึ้น เปนเรื่องอื้อฉาวอยูพักหนึ่งในขณะนั้น
เมื่อมีขาววาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะทําศูนยการคาอีกแหงหนึ่งในทํานองเดียวกัน
คนที่ยังจําเรื่องเดิมไดอยูก็ยอมจะเกรงวาจะเกิดเหตุการณทํานองเดียวกันอีก จึงเกิดมีความเห็นใน
ทํานองกังขา เพราะเรื่ องที่ดินมีราคาสูงมาก และศูนยการคานั้นเปนเรื่ องที่ตองเกี่ยวของกับเงิ น
จํานวนมาก และในกิจกรรมใดก็ตามหรือในที่ใดก็ตามที่มีเงินจํานวนมากเขาไปเกี่ยวของดวย ใน
บานเมืองของเราทุกวันนี้
ก็ยอมจะตองมีผูกังขาวา มีความทุจริตเกิดขึ้นที่นั่น เปนธรรมดาใน
สภาพบานเมืองที่มีความเห็นแกตัว อยูมากเชนทุกวันนี้ ไมวาจะเปนการซื้อของใชในราชการ เชน
อาวุธยุทธภัณฑ หรืออื่น ๆ ตลอดจนการกอสรางรายใหญ ๆ ของทางราชการ ก็จะตองมีความสงสัย
และมีขาวลือเกิดขึ้น ติดตามมาวา มีเจาหนี้ที่ชั้นสูงของทางราชการไดผลประโยชนสวนตัวจากการนั้น
ๆ
ครับ ก็อยางทีไดยินกันจนหูชาอยูในขณะนี้
การวิพากษวิจารณ การทักทวง และขาวลือทํานองนี้ตองถือวาเปนของธรรมดาจะ
ปองกันหรือทําใหระงับไปดวยการชี้แจงปฏิเสธวาไมเปนความจริงหรือดวยวิธีใดก็ไมได
ตองปลอยใหขอเท็จจริงลบลางความสงสัย และพิสูจนใหเห็นวาขาวลือเหลานั้นไมเปน
ความจริงเทานั้นเอง
∗

สารสภาคณาจารย ฉบับที่ ๕ ปที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๒๗
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หรือบางทีก็ลมเลิกโครงการที่ตองใชเงินมากอันอาจเปนประโยชนนั้นเสียเลย เพราะไม
สามารถที่จะทนตอเสียงอันเปนอัปมงคลนั้นไดเสียแตแรก
หรือจะกินปูนรอนทองกันอยางไร ผมก็ไมทราบอีกเหมือนกัน
เสี ย งวิ พ ากษ แ นวที่ ส องนั้ น เป น ไปในเรื่ อ งความเหมาะสมของการใช ที่ ดิ น ของ
มหาวิทยาลัย เกิดจากความคิดที่วาเมื่อที่ดินนั้นเปนของมหาวิทยาลัย จึงควรใชที่ดินนั้นเพื่อประโยชน
แหงการศึกษาของมหาวิทยาลัยแตโดยตรง ไมควรจะใชไปในทางอื่นที่ไมเปนประโยชนแกการศึกษา
โดยตรง เชน การสรางศูนยการคา เพื่อหารายไดใหแกมหาวิทยาลัย
เสี ย งวิ พ ากษ ใ นแนวนี้ เท า ที่ ผมไดยิ น นั้น เกิ ด จากความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องที่ ดิ น ก็มี ด ว ย
ความคิดที่วาเมื่อที่ดินรายนี้เปนที่ดินพระราชทาน ที่ดินแปลงนี้จึงมีความศักดิ์สิทธิ์ไมควรเอามาใชเพื่อ
ประโยชนเชนที่ดินธรรมดาสามัญ และถึงกับทํานายวา ที่ดินเชนนี้มีอาถรรพณ ใครเอามาใชในทางที่
ไมถูกก็จะตองอาถรรพณ เปนเสนียดจัญไร พบกับความวิบัติไปในที่สุด
การวิพากษตามแนวที่สองนี้นาจะไดชี้แจงทําใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองขึ้นได
เรื่องที่ควรจะทําความเขาใจกันเสียทีก็คือ เรื่องที่ดินของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระมงกฏเกลาเจาอยูหัวพระราชทานไวเมื่อสถาปนามหาวิทยาลัย
ที่ดินที่พระราชทานไวนั้น มากมายเหลือเกิ น เพราะรวมเนื้ อที่ที่เปนตัวมหาวิ ทยาลั ย
ในขณะนี้ทั้งหมด และขยายออกไปถึงที่ดินที่อยูตรงขามมหาวิทยาลัยทางดานตึกบัญชาการทั้งหมด
ไปจนถึงบริเวณที่เรียกวาสยามสแควร ไปจนถึงที่ดินหลังสนามกีฬาแหงชาติทั้งหมด
ความจริงอาจมีมากกวานี้อีก แตผมไมทราบรายละเอียด
เมื่อที่ดินทั้งหมดที่เปนของมหาวิทยาลัยมีมากมายกวางขวางอยางนี้ ก็นาจะคิดถึงพระ
ราชประสงควา ไดพระราชทานที่ดินทั้งหมดนี้ไวแกมหาวิทยาลัย
เพื่ อ ใช ป ระโยชน ใ นการศึ ก ษาโดยตรง คื อ เพื่ อ ก อ สร า งอาคารเรี ย นและอื่ น ๆ ของ
มหาวิทยาลัย หรือเพื่อประโยชนอยางอื่น
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาฯ นั้นทรงไวซึ่งพระปรีชาญาณแลเห็นการณไกลอยางยิ่ง
เกี่ยวกับการพัฒนาบานเมืองในอนาคต
กองทัพเรือที่สัตหีบที่มีอยูไดทุกวันนี้ก็เพราะพระเจาอยูหัวพระองคนั้นไดทอดพระเนตร
เห็นการณไกล จึงไดทรงกันที่ดินทั้งหมดนั้นไวใหเปนที่ดินในพระราชประสงคตั้งแตยังเปนปา มิให
ผูใดมาจับจองเปนเจาของได ทั้งที่ในขณะนั้นราชนาวีก็ยังมิไดนึกถึงที่ตั้งที่สัตหีบ เพราะยังไมมีความ
จําเปน
มาพระราชทานแกกองทัพเรือในภายหลัง
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พระราชประสงคในการที่พระราชทานที่ดินอันกวางขวางแกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนั้น
จะต อ งเพราะทรงเล็ ง เห็ น ว า ต อ ไปที่ ดิ น นั้ น จะเป น ที่ มี ค วามเจริ ญ ในทางการค า ขาย จึ ง ได
พระราชทานไวแกมหาวิทยาลัยเพื่อหาประโยชนเปนรายไดแกมหาวิทยาลัยในทํานองที่ฝรั่งเรียกวา
endowment
ที่พูดมาเชนนี้มิใชเปนการเดา เพราะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาฯ ไดทรงกระทํา
เชนเดียวกันนี้แกโรงเรียนวชิราวุธ ดวยการพระราชทานที่ดินจํานวนมากไวแกโรงเรียนนั้น ที่บริเวณ
ถนนราชดําริ ซึ่งยังเปนรายไดแกโรงเรียนมาจนทุกวันนี้
********************

ครบรอบวันสถาปนาสภาคณาจารย 30 กันยายน 2548
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4. แถลงการณ สภาคณาจารย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เรื่องที่ดินของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย∗
ดวยที่ประชุมสภาคณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๒๘
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๘ ไดพิจารณากรณีมหาวิทยาลัยไดรับแจงใหนําที่ดินอันเปนที่ตั้ง
มหาวิ ท ยาลั ย ไปขึ้ น ทะเบี ย นเป น ที่ ร าชพั ส ดุ ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ได มี คํา ชี้ แ จงว า ที่ ดิน ดั งกล า วเป น
กรรมสิ ท ธิ์ ของมหาวิทยาลั ย และไม ใช ที่ราชพั สดุไปแล วนั้ น สภาคณาจารย เห็ นว า กรณี เรื่ องนี้ มี
ความสําคัญยิ่งตอการดําเนินงานและการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงมีมติเปนเอกฉันทให
แถลงเพื่อทราบโดยทั่วกันวา
๑. สภาคณาจารยในฐานะตัวแทนคณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นอมสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว ผูทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และพระราชทานที่ดินสวนพระองคใหเปนที่ตั้งมหาวิทยาลัย รวมทั้งใหมหาวิทยาลัยหา
ประโยชนจากที่ดินนี้มาเพื่อใชในกิจการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดในการจัดการอุดมศึกษา
ของอารยประเทศ และสภาคณาจารยจักเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณไวเหนือเกลาเหนือกระหมอม
สืบไป
๒. สภาคณาจารยขอยืนยันความรูสึกผูกพันอยางแนบแนนกับที่ดินพระราชทานนี้
ร ว มกั บ ชาวจุ ฬ าฯ ทั้ ง มวล ในฐานะเป น ส ว นหนึ่ ง แห ง การสถาปนามหาวิ ท ยาลั ย ให เ ป น
สถาบันอุดมศึกษาแหงแรกของประเทศไทย สถิตเปนพระบรมราชานุสาวรียแหงพระปยมหาราชเจา
สมควรไดรับการพิทักษไวเพื่อคุณคาทางประวัติศาสตร และเพื่อสนองพระราชประสงคขององคพระผู
สถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสืบไป
๓. สภาคณาจารยยืนยันมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๒๗ สนับสนุน
การดํ า เนิ น การของมหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก วิ ถี ท างที่ เ หมาะสม อั น จะทํ า ให ที่ ดิ น แห ง นี้ ยั ง คงเป น ของ
มหาวิทยาลัย และใหมหาวิทยาลัยไดใชประโยชนเองเพื่อกิจการของมหาวิทยาลัย สมดังพระราช
∗

มติที่ประชุมสภาคณาจารย 17 พฤษภาคม 2528
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ประสงคของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว และเจตนารมณของกฏหมาย ซึ่งโอนกรรมสิทธิ์
ที่ดินแหงนี้ใหแกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสืบไป
๔. สภาคณาจารย เ ห็ น ด ว ยกั บ การดํ า เนิ น การของ ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ที่ จ ะให
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั้งหลายสามารถมีและใชประโยชนจากทรัพยากรรวมทั้งที่ดินได โดยมี
บทบัญญัติประกันไวมั่นคงในกฏหมาย เพื่อประโยชนแหงการอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อใหสอดคลอง
กับแนวนโยบายแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญและการจัดการอุดมศึกษาของอารยประเทศ และเพื่อแบงเบา
ภาระทางการเงินของรัฐตอไป
สภาคณาจารย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๘
********************

ครบรอบวันสถาปนาสภาคณาจารย 1 ตุลาคม 2552
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5. ประวัติที่ดินจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย∗
สรรใจ แสงวิเชียร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแหงแรกของประเทศไทย เปนมหาวิทยาลัยที่มี
กําเนิดสืบเนื่องมาจากโรงเรียนมหาดเล็ก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒ ครั้น พ.ศ. ๒๔๕๓ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เสด็ จ ขึ้ น เถลิ งถวั ล ย ร าชสมบั ติไ ด เพี ย ง ๕๒ วั น ก็ โ ปรดเกล า ฯ ให ย กโรงเรี ย นมหาดเล็ ก ขึ้ น เป น
“โรงเรียนขาราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว” ตอมาเมื่อวันที่ ๒๖
มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสถาปนาโรงเรียนขาราชการพลเรือน ขึ้นเปน
“จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”
ประวัติความเปนมาของที่ดินอันเปนที่ตั้งของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนั้น มีเรื่องราว
ซับซอนมากอนตั้งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจาฟามหาวชิรุณหิศ ทรงพระเจริญสมควรจะเสด็จไป
ประทับ ณ วังสวนพระองค พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงซื้อที่ดินแปลงหนึ่งที่ปทุม
วัน แลวทรงสรางวังพระราชทาน วังนี้เปนตึกสรางดวยศิลปะตะวันตก งดงามยิ่ง อยูกลางทุงนอก
พระนคร ชาวบานจึงเรียกกันวา “วังกลางทุง” ตอมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรง
ซื้อที่ดินบริเวณใกลเคียง คือ ทิศตะวันออก ตกถนนสนามมายาว ๓๙ เสน ทิศตะวันตก ตกคลอง
สวนหลวงยาว ๓๒ เสน ทิศเหนือ ตกถนนปทุมวัน (พระรามที่ ๑) ยาว ๓๔ เสน ๓ วา ทิศใต
ตกถนนหัวลําโพง ยาว ๓๖ เสน รวมเนื้อที่ ๑,๓๐๙ ไร เปนที่ดินสวนพระองค
ครั้ น สมเด็จ พระบรมโอรสาธิ ราชพระองค นั้น สวรรคต วังนี้ จึ งร า งอยู และไดใ ช เป น
โรงเรียนแผนที่ ตอมาใชเปนโรงเรียนเพาะปลูก สวนที่ดินโดยรอบทรงทําพระราชพินัยกรรมใหเปนที่
สําหรับจัดหาผลประโยชนแบงเฉลี่ย พระราชทานพระราชวงศและราชบริพารฝายใน (คือ พระราช
ธิดาและเจาจอม) โดยใหกรมพระคลังขางที่จัดเก็บผลประโยชน

∗

สารสภาคณาจารย ฉบับที่ ๒ ปที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๒๘
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เมื่อ สถาปนาโรงเรีย นขา ราชการพลเรือ นฯ แลว พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกลา
เจา อยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตั้งสภาจัดการโรงเรีย นขา ราชการพลเรือน ดังรายพระ
นามและนามดังตอไปนี้1
๑. สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ
สภานายก
๒. สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟากรมขุนพิษณุโลกประชานาถ กรรมการ
๓. พระยาวิสทุ ธิสรุ ิยศักดิ์ (เจาพระยาพระเสด็จฯ)
กรรมการ
๔. พระยาไพศาลศิลปศาสตร (เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี)
กรรมการ
๕. พระยาศรีวรวงศ
กรรมการ
สภาจัด การฯ ลงความเห็น วา ควรขอพระราชทานใชที่ดิน ที่ปทุมวัน แหงนี้สํา หรับ
เปนที่ส รา งมหาวิทยาลัย ขอพระราชทานตึก วังสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจา ฟามหาวชิรุณหิศ
เปนตึกเรียน และสรางตึกเรียนขึ้นใหมบริเวณใกลถนนสนามมา (คือตึกอักษรศาสตร) โดยใชเงิน
ที่ไ ดรับ พระราชทานจากเงิน ที่เ หลือ จากการสรา งพระบรมรูป ทรงมา เงินที่ไ ดรับ พระราชทานมา
เปนทุน ของมหาวิทยาลัย นี้เปนเงิน ๙๘๒,๖๗๒ บาท ใชสรางตึกเปนเงิน ๔๓๖,๐๐๐ บาท ที่
เหลือเก็บไวเพื่อนําดอกเบี้ยมาเปนคาใชสอย
สําหรับที่ดินนั้น สมเด็จเจาฟาจักรพงษภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ซึ่ง
ทรงทําการแทนสภานายก ทําหนังสือกราบบังคมทูล ที่ ๓/๒๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ร.ศ.
๑๓๑
(พ.ศ. ๒๔๕๕) ขอพระราชทานที่ดิน มีความวา “ขอพระราชทานที่ดินปทุมวัน อัน
เปน ที่ใ นบาญชีข องพระบาทสมเด็จ พระพุท ธเจา หลวง ใหเก็บ ผลประโยชน เฉลี่ย พระราชทาน
ฝา ยใน ไดคา เชา ประมาณเดือ นละ ๑,๒๐๐ บาท โรงเรีย นขา ราชการพลเรือ นจะใหเ ทา กัน
สวนผูเชาเดิมใหโอนมาใหโรงเรียนขาราชการพลเรือนถือสัญญา”2
มีพระราชหัตถเลขาตอบ ดังนี้

1
2

พระบรมราชโองการ โปรดเกลาแตงตั้งกรรมการจัดการโรงเรียนขาราชการพลเรือน
หนังสือกราบบังคมทูลของสมเด็จพระจานองยาเธอ เจาฟาจักรพงศภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
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วันที่ ๑๒ พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก ๑๓๑
ถึง นอ งชายเล็ก เจา ฟา กรมหลวงพิษ ณุโ ลกประชานาถ แทนนายกสภาจัด การโรงเรีย น
ขาราชการพลเรือน
ไดรับหนังสือที่ ๓/๒๓ ลงวันที่ ๑๒ เดือนนี้ เรื่องจะเชาที่ปทุมวัน ของพระคลังขางที่ดัง
แผนที่ที่สงมาใหดู จึงเปนที่อยูในบาญชี พระบาทสมเด็จพระพุทธเจาหลวง โปรดใหเก็บผลประโยชน
เฉลี่ยพระราชทานฝายใน ไดคาเชาประมาณเดือนละ ๑,๒๐๐ บาท เปนที่สรางโรงเรียนขาราชการ
พลเรือน และจะปฏิบัติตามสัญญาที่กรมพระคลังขางที่จะกําหนดใหอยางสัญญาที่กระทรวงกลาโหม
และกระทรวงทหารเรือ เชาที่สราง โรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดง และสถานีโทรเลข ไมมีสายนั้น
ทราบแลว ยินดีอนุญาติ๓
จะเห็นวากรรมสิทธิ์ที่ดินผืนนี้เปนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไมใช
ของราชการ และไมใชของพระคลังขางที่ กรมพระคลังขางที่ทําหนาที่หาผลประโยชนถวายเทานั้น
ในขั้ น แรกนี้ ท รงพระกรุ ณ าให โ รงเรี ย นข า ราชการพลเรื อ นเช า ที่ เพราะยั ง ต อ งพระราชทาน
ผลประโยชนเฉลี่ยให “ฝายใน” เทาที่เคยพระราชทานตามพระราชพินัยกรรมของพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเจาหลวง
ตอมาวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๘ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรง
พระกรุณาเสด็จทรงวางศิลาฤกษ ตึกบัญชาการโรงเรียนขาราชการพลเรือน (ตึกอักษรศาสตร) ได
พระราชทานกระแสพระบรมราชโองการ บรรจุศิลาพระฤกษ พรอมทั้งรูปถายและแผนที่อาณาเขต
โรงเรียน ความในกระแสพระบรมราชโองการเกี่ยวกับที่ดินมีดังนี้ “ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
กําหนดที่ดินพระคลังขางที่ไวเปนเขตโรงเรียน ทิศเหนือจดถนนสระประทุม ทิศใตจดถนนหัวลําโพง
ทิศตะวันออกจดถนนสนามมา ทิศตะวันตกจดคลองสวนหลวง สิริรวมเปนเนื้อที่ ๑,๓๐๙ ไร”๔
กระแสพระบรมราชโองการนี้ ชั ด เจนว า พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล า เจ า อยู หั ว
พระราชทานที่ดินทั้งหมดนี้ใหแกโรงเรียนขาราชการพลเรือนฯ เมื่อทรงสถาปนาโรงเรียนขาราชการพล
เรือนฯ เปนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ดินนี้จึงเปนของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตามพระบรมราช
โองการ
๓

พระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว
พระบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจารึกไวในศิลาฤกษ ตึกบัญชาการ
โรงเรียนขาราชการพลเรือน

๔
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ครั้นวันที่ ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๒ คณะผูสําเร็จราชการในพระปรมาภิไธย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล ไดออกพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตําบลปทุม
วัน ใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มาตรา ๓ ใหโอนที่ดินอันเปนทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
ตําบลปทุมวัน อําเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ๓ แปลง ฯลฯ เนื้อที่ ๑,๑๙๖ ไร ๓๒ ตารางวา
ฯลฯ ใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย๕
ซึ่งเปนการออกกฎหมายเพื่อรับรองพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัวใหเรียบรอย สวนที่ดินที่ลดลงเปนเพราะไดตัดถนนผานที่ดินไป ๒ สาย คือ ถนน
พระรามที่ ๖ และถนนพญาไท
โดยหลักฐานที่ปรากฏนี้ ที่ดินบริเวณนี้จึงเปนของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เมื่อมีการพิพาทกันโดยกรมธนารักษ อางพระราชบัญญัติ ที่ดินราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
จะใหจุฬาลงกรณ มหาวิ ทยาลัย นํา ที่ดินแปลงนี้ ไปจดทะเบีย นเปนที่ดินราชพัสดุ ฝายที่ สนั บสนุ น
กรมธนารักษกลาววา จุฬาฯ นําที่ดินไปหาผลประโยชนผิดพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัวนั้น ความจริงแลวเปนพระราชประสงคใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยหาประโยชน
จากที่ดินแปลงนี้เพื่อกิจการของมหาวิทยาลัย และทรงทราบดี ดังหลักฐานคือ หนังสือกราบบังคมทูล
ของเจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ มีความวา “ขาพระพุทธเจา
ซึ่งไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหไวเปนโรงเรียน แต
กําลังจัดการที่ดินสระประทุม
กอนนี้เงินผลประโยชนที่เก็บไดไมพอคาเชาพระคลังขางที่ตองชักเงินงบประมาณมาเติม แตบัดนี้ผลดี
ขึ้นจนนับวามีกําไรแลว ทองที่นี้นับวันจะเจริญ จะไดเปนขุมทรัพยสําคัญอันหนึ่งของมหาวิทยาลัย
ผลประโยชนอันนี้แลเงินหลวงที่ไดตามงบประมาณ และเงินเรี่ยไร ขาพระพุทธเจาหวังดวยเกลาวา
จะคอยแกปญหาเรื่องเงินของมหาวิทยาลัยไดสําเร็จ”๖
ในระเบียบการจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๖๐ มีความตอนหนึ่งวา
“๒ กองบัญชี มีหนาที่เบิกจายงบประมาณ เก็บเงินผลประโยชน เงินคาเลาเรียนและ
คากินอยูนักเรียน นําสงกองบัญชีกระทรวง และเบิกจายจัดการผลประโยชนคือ การเชาที่ เชารองคู
และตนผลไม รักษาและซื้อจายพัสดุเครื่องใชตาง ๆ

๕
๖

พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๘๒
หนังสือกราบบังคมทูล ของเจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
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ในกองนี้มีส มุหบ ัญ ชีเ ปน หัว หนา คนหนึ่ง มีพ นัก งานบัญ ชี พนัก งานผลประโยชน
พนักงานพัสดุของบริเวณมหาวิทยาลัยประทุม มีพนักงานตรวจการเชาที่ ปลูกสรางโรงเรียน ทําไร
ทําสวนเลี้ยงสัตว”๗
จึงเปนการชัดเจนวา ใหหาผลประโยชนเปนกําลังเลี้ยงมหาวิทยาลัย ซึ่งเมื่อ ๖๐ ป
มาแลว ที่ดินบริเวณจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนสวนและไรที่ไมมีราคา อยูหางไกลจากความเจริญ
การคมนาคมไมสะดวก รถรางมีแคยสเสเทานั้น ตอมากรุงเทพขยายตัวขึ้นตามลําดับจนจุฬาฯ อยู
กลางเมือง การหาผลประโยชนบํารุงมหาวิทยาลัย เริ่มจัดการดีขึ้นสมัย ศาสตราจารยสุกิจ นิมมาน
เหมินทร เปนเลขาธิการมหาวิทยาลัย มีการตัดถนนเปนซอยจุฬาลงกรณลําดับตาง ๆ แบงที่ดินใหเชา
เปนสัดสวน กันสวนที่จะขยายมหาวิทยาลัยไวชัดเจน
อย า งไรก็ ต าม สภาพที่ ดิ น ของจุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ พ.ศ. ๒๕๐๐ นั้ น
ปรากฏวากําลังจะกลายเปนแหลงเสื่อมโทรม เพราะผูเชาที่ดินจากจุฬาฯ นําที่ดินไปปลูกสรางเปน
อาคารเล็ก ๆ ให เช าตอบา ง แบ งที่ดินแปลงเล็ก ๆ ใหเช าต อบา ง บางบริเวณก็สกปรกมาก เช น
บริเวณที่เปนศาลาพระเกี้ยวปจจุบันนี้ แมแตบริเวณสยามสแควรก็เปนแหลงเสื่อมโทรม ผลประโยชน
สวนใหญแทนที่ไดกับจุฬาฯ กลับไดแกผูเชา เอาไปทําผลประโยชนตอใน พ.ศ. ๒๕๐๐ ไฟไหม
บริเวณที่เชาระหวางตึกฟสิกสกับคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะเอาที่ดินคืนเพื่อสรางตึก
เรียน ปรากฏวา หนังสือพิมพฉบับหนึ่ง ยุยงใหผูเชาประทวงขวางปาสํานักเลขาธิการ
ตอมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ จุฬาฯ จึงมีโอกาสใหบริษัทวังใหมทําการพัฒนาที่ดินของจุฬาฯ
ในสวนที่ใหเชาทําผลประโยชน จนเกิดตึกแถวตาง ๆ ดังที่ปรากฏอยู ภายหลังมีขอกลาวหาวาจุฬาฯ
ไดรับผลประโยชนนอยไป แตอยางไรก็ตาม ถาไมปรับปรุงในคราวนั้น ที่ดินจุฬาฯ คงจะเปนแหลง
เสื่อมโทรมแหลงใหญของกรุงเทพฯ
นอกจากนี้ควรพิจารณาวา ที่ดินของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนั้น รัฐบาลไดนําไปใช
เปนประโยชนสําหรับสวนราชการอื่น ๆ อีกเปนจํานวนมากคือ
๑. โรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษา โรงเรี ย นนี้ เ ดิ ม คื อ “โรงเรี ย นมั ธ ยมหอวั ง แห ง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” เปนโรงเรียนสาธิต สําหรับแผนกฝกหัดครู เมื่อเปลี่ยนแปลงแผนการ
ศึกษาของชาติ
พ.ศ. ๒๔๘๐ จึ งเปลี่ ยนเป น “โรงเรี ยนเตรี ยมอุด มศึก ษาแหงจุ ฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย” สําหรับนักเรียนเตรียมอุดมคณะตาง ๆ ของจุฬาฯ ครั้น พ.ศ. ๒๔๙๐ ยายไปสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียน “เตรียมอุดมศึกษา” โดยตกลงขอใชสถานที่เดิมไปกอน
๗

ระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๖๐
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จนกวากระทรวงศึกษาฯ จะหาที่ใหมได จนบัดนี้ก็ยังคงอยูที่เดิม แมวาจะยังใช “พระเกี้ยว” อยู แต
นักเรียนเตรียมอุดม และครู อาจารยของโรงเรียนนี้จํานวนมาก ไมรูเลยวา ที่ดินเปนของจุฬาฯ ตึก ๑
ตึก ๒ ตึก ๓ สรางโดยทรัพยสินจุฬาฯ
๒. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตปทุมวัน เดิมเปนโรงเรียนฝกหัดครูปทุม
วัน ใชอาคารของโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ตอมาสรางโรงเรียนสาธิตปทุมวัน และตึกเรียนเพิ่มขึ้นจน
อยูที่นั้นเปนการถาวร
๓. วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาเขตอุเทนถวาย เดิมคือโรงเรียนชางกอสรางอุเทนถวาย
ซึ่งตั้งชื่อตามสะพาน
๔. กรีฑาสถานแหงชาติ กรมพลศึกษา เชาที่บริเวณนี้จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ แลวรื้อตึกพระราชวังของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจาฟามหาวชิรุณหิศ ซึ่งเปน
สิ่งมี คา ทั้งทางประวั ติจุฬาลงกรณมหาวิท ยาลัย เพราะเป นตึก เรียนหลังแรก เป นหอพักนิสิต ซึ่ ง
เรียกวา “หอวัง” และเปนโรงเรียนมัธยมหอวัง อีกทั้งมีคาทางสถาปตยกรรม การรื้อตึกหลังนี้เปนสิ่งที่
นาเสียดายเปนอยางยิ่ง รัฐบาลสัญญาวาจะสรางสนามกีฬาพรอมทั้งอัฒจันทร (คือ สนามศุภชลาสัย)
สระวายน้ํา และสนามกีฬาในรม ใชเปนกรีฑาสถานแหงชาติ เปนเวลา ๒๕ ป แลวคืนทั้งที่ดินและ
สิ่งปลูกสรางใหจุฬาฯ ครั้นครบ ๒๕ ป ประจวบกับมีการแขงขันกีฬาเอเซียนเกมส ครั้งที่ ๕ จึงขอใช
ตอไป และคงจะตอไปโดยไมมกี ําหนด เพราะไดกอสรางตึกตาง ๆ เพิ่มเติมอีกมาก
๕. มหาวิท ยาลั ย ศรี น คริ นทรวิ โรฒ พลศึ ก ษา สถานศึ กษาแห งนี้ พั ฒ นาขึ้ น จาก
โรงเรียนพลศึกษากลาง และเชนเดียวกันเกิดขึ้นโดยการใชที่ดินที่กระทรวงศึกษาฯ ขอจุฬาฯ ใช
๖. สถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน
ในแง ก ฎหมาย กฎหมายที่ บั ญ ญั ติ ใ หม เมื่ อ พ.ศ. ๒๕๑๘ จะมี ผ ลอย า งไรสุ ด แต
ผูเชี่ยวชาญจะคิด แตในกรณีนี้ตองคํานึงวาความเปนธรรมเปนอยางไร พระบรมราชโองการของอดีต
พระมหากษัตริยไมมีความหมายเลยหรือ อีกทั้งรัฐบาลและหนวยราชการก็ไดรับผลประโยชนไปมาก
แลว มิใชจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแตฝายเดียวก็หาไม
ขออางของบางทานที่วา ไมไวใจในการหาผลประโยชนหรือการใชผลประโยชนของ
จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย นั้ น ดี ม าก แต ไ ม เ ป น การยากที่ จ ะทํ า ให ดี แ ละเกิ ด ผลประโยชน แก
การศึกษาใหมากที่สุดได เชน โดยการออกระเบียบปฏิบัติของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใหดีขึ้นตั้ง
ผูแทนสมาคม นิสิตเกาและนิสิตเกาคณะตาง ๆ ที่เปนบุคคลภายนอกเขารวมดูแลผลประโยชน
เปนตน ก็จะทําใหเกิดประโยชนเต็มที่
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ที่ดินของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนี้นาจะพิจารณากันทุกฝายดวยความเปนธรรม สิ่งที่
จะทําคือ แกไขพระราชบัญญัติราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อใหหมดปญหาทางกฎหมาย และให
คํานึงถึงที่ดินบางแหงดว ย เชน ที่ดิน ซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนกทรงซื้อ พระราชทานใหโรงเรีย น
พยาบาลศิริราช ที่ดินของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่คุณหญิงอรรถกวีสุนทร ยกให ควรจะ
อยูในสภาพที่ดิน ของราชพัสดุของกรมธนารัก ษหมดหรือ ถาเปนเชนนั้น ตอ ไปผูที่จะบริจาคที่ดิน
ใหสถานศึกษา ควรจะคํานึงถึงกฏหมายนี้ไวดวย
********************

ครบรอบวันสถาปนาสภาคณาจารย 1 ตุลาคม 2552
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6. การรื้อปรับระบบการจัดการทรัพยสิน
การเงิน และการงบประมาณ∗
มีขอบขายงานและหนาที่ดังนี้
1. วิเคราะหและดําเนินการจัดทํานโยบายการเงินรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อประมาณการ
วางแผนรายวันและรายจายของมหาวิทยาลัย สําหรับการสรางเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาว
อันประกอบไปดวยนโยบายเกี่ยวกับการจัดหาและระดมเงินทุน การบริหารทรัพยสินใหมี “มูลคาเพิ่ม”
สูงขึ้น แผนการลงทุนและจัดหาผลประโยชน แผนการใชจายเงินของมหาวิทยาลัย การจัดตั้งและ
บริหารเงินกองทุน เปนตน
2. เสนอแนะมาตรการในการระดมทุ น จากนิ สิต เก า และประชาชนทั่ ว ไป เพื่ อ จั ด ตั้ ง เป น
กองทุนคงยอดเงินตน (Endowment fund) รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหรัฐบาลสนับสนุนจัดสรรเงิน
งบประมาณสมทบเขากองทุนดังกลาว
3. วิเคราะหและจัดวางระบบบัญชีของมหาวิทยาลัยใหมใหสามารถนําขอมูลมาใชประโยชน
ทางดานการจัดการ การคิดคํานวณตนทุน โดยเฉพาะการลงบันทึกขอมูลผานเครื่องคอมพิวเตอรและ
ระบบเครือขาย
4. ปรับเปลี่ยนวิธีการงบประมาณของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปในแบบระบบวางแผนแผนงาน
(Planning-programming-budgeting system) สามารถรองรับตอการจัดสรรเงินงบประมาณแบบ
อุดหนุนทั่วไปได
5. วิเคราะหและจัดวางระบบการตรวจสอบผลการดําเนินงาน (Performance auditing) เพื่อ
วัดความกาวหนาและปญหาขอบกพรอง คุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน
6. ศึกษาและวิเคราะหโครงสรางอัตราการจัดเก็บคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษาใน
ระดับตาง ๆ ใหมีความสอดคลองกับตนทุนของการใหบริการทางการศึกษาตามสาขาวิชา โดยเนนการ
กระจายภาระความรับผิดชอบที่เปนธรรมระหวางรัฐ/มหาวิทยาลัยและนิสิต
7. ศึกษาและวิเคราะหระบบการใหทุนการศึกษา และกองทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา โดยเนน
การใหโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมกัน
8. ปฏิ บัติห น าที่ อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการปฏิรูประบบงานบริห าร
วิชาการของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
∗

ขอเสนอของคณะกรรมการเฉพาะกิจ การรื้อปรับระบบการจัดการทรัพยสิน การเงิน และการงบประมาณ
สภาคณาจารย ปที่ 26 (พ.ศ. 2539-2540)
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ในขั้นแรกจะรื้อปรับระบบในสวนของสํานักงานอธิการบดีในประเด็นตอไปนี้
1. ปรับปงบประมาณของเงินนอกงบประมาณแผนดิน
โดยจะเริ่ม 1 เมษายน – 31 มีนาคม ของปถัดไป เพื่อใหสอดคลองกับกิจการทางการ
ศึกษาคาดวาจะใชไดครบรอบป ในป 2541
สําหรับในป 2540 อธิการบดีขอนําหลักการเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยจะขอยกเวน
ระเบียบการเงินในสวนของสํานักงานอธิการบดี โดยจะมีระเบียบการเงิน 2 ฉบับคือ
1) ระเบียบการเงินเฉพาะในสํานักงานอธิการบดี
- ชวงแรก 1 ต.ค. 39 – 31 มี.ค. 40 (ระบบเดิมและเตรียมระบบ PPBS)
- ชวงหลัง 1 เม.ย. 40 – 30 ก.ย. 40 (ระบบ PPBS)
2) ระเบียบการเงินในสวนของคณะ/สถาบัน ยังใชเหมือนเดิมไปกอน
2. วางระบบงบประมาณ PPBS
3. ระบบบัญชี
- ระบบบัญชีตนทุน
- ACTIVITY BASE
4. ระบบการเงิน
4.1 แหลงที่มาของเงินรายได (Source of Fund) ซึ่งมีทั้งงบประมาณแผนดินและเงิน
นอกงบประมาณแผนดิน ปจจุบันพึ่งงบประมาณแผนดิน จึงตองกระจายแหลงที่มาของเงินทุนและ
พยายามสรางเสถียรภาพของเงินใหเกิดมูลคาเพิ่ม
4.2 การจัดสรรรายได (Allocation of Fund) ปญหาคือ ประสิทธิภาพการจัดสรร และ
ความเปนธรรม จึงตองมีระบบวิเคราะหประสิทธิภาพและกระบวนการจัดสรรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4.3 การใชเงินรายได (Utilize of Fund) ตองมีการวิเคราะห การใชจายเงินรายไดให
ประโยชนสูงสุด ที่สําคัญตองมีการกํากับตรวจสอบที่เปน Performance Auditing
สุดทายมหาวิทยาลัยไดจัดทําระเบียบขึ้นเพื่อถือเปนแนวปฏิบัติคือ
1. ระเบียบวาดวยการเงินและการงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
2. ระเบียบวาดวยการพัสดุ
3. ระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินรายได
4. ระเบียบวาดวยคาตอบแทนและคาจาง
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7. บทบาทสภาคณาจารย:
กรณีกรมพลศึกษาเชาที่ดินของจุฬาฯ∗
รองศาสตราจารย ดร.นวลทิพย กมลวารินทร
การที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดใหกรมพลศึกษาเชาที่ดินและเกิดเปนปญหาขึ้น ทําใหสภา
คณาจารยตองเขามามีบทบาทดวยซึ่งนับวาเปนงานสําคัญของสภาคณาจารยประจําป 2540 ที่ไดมี
สวนรวมยืนเคียงบาเคียงไหลกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดําเนินการจนสําเร็จอยางนาภูมิใจ ที่ดินที่
กลาวถึงคือบริเวณสนามกีฬาแหงชาติ กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และวิทยาเขตพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ที่มีอาณาเขตประมาณ 114 ไร ทางทิศตะวันออกติดกับ
ศูนยการคามาบุญครอง ทิศเหนือติดกับถนนพระราม 1 ทิศตะวันตกติดกับจุฬาลงกรณซอย 5 และทิศ
ใตติดกับจุฬาฯซอย 12 ที่ดินบริเวณนี้กรมพลศึกษาเปนผูเชาไปจากจุฬาฯ ตั้งแตป พ.ศ. 2478 โดยไดมี
การตอสัญญาเชาเรื่อยมากจนกระทั่งครั้งหลังสุดทางจุฬาฯ ไดตอสัญญาเชาใหถึง 31 ธันวาคม 2540
เนื่องจากแผนการขยายเขตการศึกษาของจุฬาฯ สําหรับจัดสรางคณะวิทยาศาสตรการกีฬา คณะสห
เวชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร และคณะจิตวิทยา ซึ่งตองการใชพื้นที่เพิ่มเติมอีกมาก จึงไดแจงกับ
มศว. ตั้งแตป พ.ศ. 2532 เพื่อใหเตรียมการคืนพื้นที่ใหจุฬาฯ ดังนั้นในป พ.ศ. 2540 ซึ่ง มศว.เคยใช
ประโยชนอยูประมาณ 36 ไร แตการณปรากฏวา กรมพลศึกษาภายใตการนําของอธิบดีกรมพลศึกษา
ขณะนั้น และแรงสนับสนุนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นพยายามที่จะนําพื้นที่
ดังกลาวไปใชสรางสถาบันการพลศึกษาและกีฬาแหงชาติ โดยไมยอมคืนที่ดินจํานวน 36 ไรดังกลาว
จนทําใหเกิดเปนกรณีพิพาทขึ้น นอกจากนี้ในขณะเดียวกันก็ไดมีการอนุมัติโครงการสรางอาคาร
อเนกประสงคมูลคา 1,600 ลานบาท ขึ้นในพื้นที่ใหเชาของจุฬาฯ โดยที่ไมเคยมีการแจงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยและขออนุมัติแบบการกอสรางอาคารนี้ตามสัญญาที่ไดระบุไววาการกอสรางใด ๆ ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากจุฬาลงกรณมหาวิท ยาลัยก อน จุฬาฯ ภายใตการนําของทานอธิการบดี
ศาสตราจารย ดร.เทียนฉาย กีระนันทน ไดพยายามเจรจากับกรมพลศึกษาเพื่อใหไดที่ดินดังกลาวคืน
มาเพื่อดําเนินการตามแผนการศึกษาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แตดูเหมือนจะพบกับอุปสรรคจาก
การใหขอมูลที่คลาดเคลื่อนของกรมพลศึกษาตอสาธารณชนดวยวิธีการตาง ๆ ทําใหการเจรจาไม
ไดผลเปนที่นาพอใจ ชาวจุฬาฯ จากทุกหนวยงานตระหนักถึงการสูญเสียในดานการศึกษาของชาติอัน
เกิดจากการ (ที่นักการเมือง) นําที่ดินของจุฬาฯ ซึ่งอยูกลางใจเมืองไปใชเพื่อการแสวงหาประโยชนอัน
∗

สภาคณาจารย ปที่ 27 (พ.ศ. 2540-2541)
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มิไดตรงกับเจตนารมณของพระผูพระราชทานที่ดินนี้ใหแกจุฬาฯ จึงไดรวมแรงรวมใจกันตอตนและ
แสดงออกทุ ก วิ ถี ท างถึ ง จุ ด ยื น ของชาวจุ ฬ าฯ ที่ จ ะไม ย อมให เ กิ ด กรณี เ ช น นี้ บ นที่ ดิ น จุ ฬ าฯ สภา
คณาจารยซึ่งถึงแมจะอยูในชวงการเปลี่ยนผูบริหารชุดใหมก็ไดเริ่มดําเนินการในเรื่องนี้ทันที่ โดยไดสง
บันทึกขอความลงวันที่ 4 สิงหาคม 2540 ถึงทานอธิการบดี และจดหมายถึงประธานกรรมาธิการการ
กี ฬ าสภาผู แ ทนราษฎรลงวั น ที่ 5 สิ ง หาคม 2540 (เช น เดี ย วกั น กั บ สโมสรอาจารย จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัยที่ไดสงจดหมายเปดผนึกถึงคณะกรรมาธิการฝายกีฬา สภาผูแทนราษฎร) เพื่อแสดงมติ
ของสภาคณาจารยที่คัดคานการสรางอาคารอเนกประสงคของกรมพลศึกษาในที่เชาของจุฬาฯ ดวย
เหตุผลของความไมถูกตองและเหมาะสมของการสรางอาคารดังกลาวในพื้นที่นี้ เนื่องจากเปนอาคารที่
มีความสูงเทียบเทากับอาคารที่อยูอาศัย 15-20 ชั้น รูปแบบของอาคารเปนแบบสนามกีฬาในรมหลาย
ชนิดที่บรรจุคนไดถึง 15,000 คน มีสวนประกอบที่เปนศูนยการคารวมอยูดวย จากการสํารวจแบบของ
คณะทํางานจากจุฬาฯ ก็พบวาไมมีทางหนีภัยอยางเหมาะสม ไมวาจะเปนอัคคีภัย วินาศภัย หรือภัย
รูปแบบอื่ น ๆ ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจฝดเคืองที่ ประเทศชาติกําลังประสบอยู จึ งควรระงับ
โครงการดังกลาวเพื่อประหยัดงบประมาณ นอกจากนี้สภาคณาจารยยังไดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ
ขึ้นคือ คณะกรรมการเฉพาะกิจเรื่องติดตามกรณีกรมพลศึกษาขอเชาที่ดินจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เมื่อวันศุกรที่ 15 สิงหาคม 2540 คณะกรรมการเฉพาะกิจไดประชุมกันตั้งแตวันจันทรที่ 18 สิงหาคม
2540 เพื่อพิจารณารวบรวมขอเสนอแนะจากการอภิปรายในที่ประชุมสภาคณาจารย เมื่อวันศุกรที่
15 สิงหาคม 2540 และขอเสนอแนะจากทานอดีตประธานสภาคณาจารย รองศาตราจารย ดํารง
ธรรมารักษ เปนขอสรุปไดดังนี้
1. ตามพระราชประสงค ข องพระผู ส ถาปนาจุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ ดิ น ของจุ ฬ าฯ
ใหจุฬาฯ นําไปหาประโยชนเพื่อกิจการของมหาวิทยาลัย การที่จุฬาฯ ใหบางสวนเชาแกสวนราชการ
เพื่อกิจการของราชการ แตมิใชใหเชาเพื่อใหหนวยราชการอื่นมาทําประโยชนเชิงพาณิชย อยางเชน
โครงการของกรมพลศึกษา
2. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยยืนยันใหกรมพลศึกษา ยายที่สรางอาคารอเนกประสงคไปที่อื่น
ดว ยเหตุ ผ ลด า นสิ่ ง แวดลอ ม ความแออัด คั บแคบ และผลกระทบที่จ ะมีต อ สถานศึ ก ษารอบดา น
การจราจร ฯลฯ
3. ขอให ครม. ทบทวนมติการอนุมัติการสรางอาคารนี้ในที่เชาของจุฬาฯ โดยที่จุฬาฯ ไมเห็น
ดวยและไมยินยอม
4. ตามขอเสนอของกรมพลศึกษาที่วาจะพัฒนาพื้นที่ของจุฬาฯ นั้น จุฬาฯ มีแผนพัฒนา
การใชพื้นที่ที่ใหกรมพลศึกษาเชาอยูภายในเวลา 5 ปอยูแลว และแผนพัฒนานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
ประโยชนท างการศึ ก ษาและการพัฒ นาของจุฬ าลงกรณม หาวิท ยาลัย ซึ่ง กรมพลศึ ก ษาไมมีสว น
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เกี่ยวของ ดังนั้นแนวทางที่กรมพลศึกษาเสนอนั้น กรมพลศึกษาจะตองดําเนินการในพื้นที่ของกรมพล
ศึกษาเอง ไมใชที่ของจุฬาฯ
5. ใหกรมพลศึกษา ยายออกจากที่เชาทั้งหมดภายใน 5 ป โดยที่การตอสัญญาตอแตนี้ไปจะ
เปนปตอป และไมเกิน 5 ป
6. นับตอจากนี้ไปสิ่งปลูกสรางที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เชาของจุฬาฯ จะตองอยูภายใตเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
- จุฬาฯ จะตองเห็นชอบและเปนผูอนุมัติแบบของสิ่งกอสรางนั้น ๆ
- สิ่งกอสรางนั้นตกเปนของจุฬาฯ เมื่อกอสรางเสร็จ
- จุฬาฯ ตองมีสวนรวมในการบริหารจัดการสิ่งกอสรางนั้น
7. เสนอให ท า นอธิ ก ารบดี ตั้ ง คณะทํ า งาน ซึ่ ง ควรมี ฐ านะเป น อนุ ก รรมการของสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อชวยกลั่นกรองเรื่องนี้และสามารถให Collective Decision
ขอสรุปทั้งเจ็ดขอนี้ไดนําเสนอตอทานอธิการบดีโดยประธานสภาคณาจารยและคณะ ในวันที่
18 สิงหาคม 2540 ในการรวมประชุมปรึกษาหารือกับทานอธิการบดีและทีมงานดําเนินการกรณีกรม
พลศึกษานี้ ซึ่งทานอธิการบดีไดแสดงความเห็นดวยกับขอเสนอเกือบทั้งหมด และยังไดแจงใหคณะ
ของสภาคณาจารย ท ราบความคื บ หน า ในการเจรจาด ว ยว า ได มี ก ารพบกั น ระหว า งอธิ ก ารบดี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและอธิบดีกรมพลศึกษา เพื่อเจรจาทําความตกลงกัน ในวันที่ 7 สิงหาคม
2540 โดยมีทานรองผูอํานวยการสํานักงบประมาณเปนประธานในการเจรจา ไดขอสรุปวา กรมพล
ศึกษาจะสงแผนพัฒนาที่เชาจากจุฬาฯ ใหจุฬาฯ พิจารณา ดังนั้นในวันที่ 14 สิงหาคม 2540 กรมพล
ศึกษาไดสงแผนพัฒนาที่เชาจากจุฬาฯ ใหทานอธิการบดี ซึ่งหลังจากที่ไดพิจารณาแลวทางจุฬาฯ ไม
สามารถจะยอมรั บแผนดั ง กล าวไดเ นื่องจากไม ตรงตามที่ไดต กลงกัน ไวเลย เชน กรมพลศึก ษามี
แผนการสรางอาณาจักรในที่เชาจากจุฬาฯ ในระยะยาวถึง 25 ป และไมมีการระบุวัน เวลา อยาง
ชัดเจนวาจะคืนที่เชาใหจุฬาฯ เมื่อใด ดังนั้นการปรึกษาหารือในครั้งนี้จึงไดขอสรุปที่ชัดเจนสําหรับการ
เจรจากับอธิบดีกรมพลศึกษาในวันที่ 19 สิงหาคม 2540 ณ สํานักงบประมาณวาทางจุฬาฯ ยังคง
ยืนยันไมเห็นดวยกับการกอสรางอาคารอเนกประสงคในที่ดินของจุฬาฯ อยางเด็ดขาด กรมพลศึกษา
ตองคืนพื้นที่จํานวน 36 ไร ที่ มศว.เคยใชอยูใหจุฬาฯ ตามที่ไดตกลงกันไวแตตน และกรมพลศึกษาควร
จะตองเตรียมการยายออกจากที่เชาทั้งหมดของจุฬาฯ ภายในเวลา 5 ป
ในการเจรจาในวั น ที่ 19 สิ ง หาคม 2540 ณ สํ า นั ก งบประมาณ ซึ่ ง คณะผู แ ทนของสภา
คณาจารยไดรวมไปกับคณะของทานอธิการบดีไดยืนยันมติจากจุฬาฯ ในการประชุม ถึงแมกรมพล
ศึกษาจะอางวา งบประมาณก็ไดรับการอนุมัติแลวและเซ็นสัญญากับผูรับเหมาไปแลว แตจุฬาฯ ก็
ยังคงยืนยันในหลักการเดิม ในที่สุดผูอํานวยการกองของสํานักงบประมาณไดขอรองใหมีการเจรจา
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นอกรอบอีกครั้ง ภายใน 2-3 วัน และแจงผลใหทางสํานักงบประมาณทราบ จุฬาฯ ก็ยังคงใหคําตอบ
เดิมอยู
หลังจากนั้นทางสภาคณาจารยยังไดขอเขาพบอยางไมเปนทางการกับรัฐมนตรีที่ดูแลในเรื่องนี้
เพื่อใหขอมูลตรงและเหตุผลที่ทางจุฬาฯ ไมสามารถยอมดําเนินการตามความตองการของกรมพล
ศึกษาได และตอมาก็ไดติดตามเรื่องนี้อยางใกลชิดและตอเนื่อง เพื่อใหแนใจวาจะไมมีการดําเนินการ
สร างอาคารนี้ อย างแนน อน จนในที่สุดการสร างอาคารดังกล าวในที่ เช าของจุฬ าฯ ก็ไดลมเลิกไป
สวนบริเวณที่ดิน 36 ไร ที่ มศว. จะตองคืนใหกับจุฬาฯ นั้น รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ
ได ติ ด ตามหาข อ มู ล ได ค วามว า จุ ฬ าฯ ยั ง คงต อ งรอให มศว.ดํ า เนิ น การขนย า ยวั ส ดุ อุ ป กรณ ท าง
การศึ กษา ซึ่ง คาดวาจะเสร็จสิ้ น ภายในเดื อนมีนาคม 2542 แลว จุฬาฯ จึง จะเขา ไปดําเนินการใช
ประโยชนในพื้นที่สวนนั้นได
กรณีที่ดินจุฬาฯ ที่กรมพลศึกษาเชานี้นับวาเปนขาวที่ไดรับความสนใจอยางกวางขวางใน
ขณะนั้นทั้งจากประชาชนทั่วไป นิสิตเกาจุฬาฯ และชาวจุฬาฯ ทั้งมวล เนื่องจากมีทั้งนักการเมืองและ
ขาราชการกรมพลศึกษาบางคนที่พยายามออกมาใหขาว ทั้งยังพยายามที่จะเบี่ยงเบนประเด็นพาดพิง
วา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเรียกรองจะทวงคืนสนามศุภชลาศัย ซึ่งไมมีมูลความจริง ความเปนจริง
ก็ คื อ จุ ฬ าฯ ได ใ ห ส นามศุ ภ ชลาศั ย เป น สมบั ติ ข องชาติ แ ละได ขึ้ น ทะเบี ย นกั บ กรมศิ ล ปากรเป น
โบราณสถานเรียบรอยแลว ดังนั้นการตอสูของสภาคณาจารยอยางมั่นคง ดวยการแสดงเหตุผลและ
จุดยืนที่ชัดเจนตอผูบริหารของมหาวิทยาลัยในขณะนั้น ทําใหเกิดเปนพลังสนับสนุนในการเจรจากับ
อธิบดีกรมพลศึกษาและคณะเพื่ อใหไดมาซึ่ง ความชอบธรรมกับสถาบันการศึกษาของชาติแหง นี้
ทั้งยังชี้ใหเห็นถึงการธํารงไวในการชี้นําสังคมในเรื่องของความถูกตองขอบธรรม ทั้งในแงกฎหมาย
(ในเรื่องของสัญญาการเชา) และจรรยาบรรณของขาราชการและนักการเมือง (ที่อาศัยความไดเปรียบ
จากอิทธิพลทางการเมืองและความเปนหนวยงานราชการดวยกัน) เราคงไมสามารถคาดคะเนไดวา
เหตุการณเชนนี้จะเกิดขึ้นอีกหรือไม เมื่อใด จึงนับวาเหตุการณครั้งนี้เปนอุทาหรณใหสถาบันและ
คณาจารยพึงระวัง ตรวจสอบ และวิเคราะหอยางรอบคอบใหเห็นถึงเจตนารมณในการกระทําตาง ๆ
ของบุคคลหรือหนวยงานใด ๆ ที่มีตอสถาบันอันเปนที่รักและศรัทธาของปวงชนแหงนี้ เพื่อที่จะได
เตรียมและดําเนินการใหเปนไปตามครรลองที่ถูกตองขอบธรรมตอไป
รายนามคณะกรรมการกิจการเฉพาะกิ จเรื่อง ติดตามกรณีกรมพลศึกษาขอเช าที่ ดิน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย ประณต นันทิยะกุล
รองศาสตราจารย ดํารง ธรรมารักษ
ที่ปรึกษา
ผูชวยศาสตราจารย ชูชีพ ฉิมวงษ
ปรานกรรมการ
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รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ
รองศาสตราจารย ดร.พัฒนะ ภวะนันท
รองศาสตราจารย ดร.สุทธนู ศรีไสย
รองศาสตราจารย พิชัยศักดิ์ หรยางกูร
รองศาสตราจารย ปาริชาต ภูสวาง
รองศาสตราจารย ดร.สุนันท พงษสามารถ
รองศาสตราจารย สุนทร ชวงสุวนิช
รองศาสตราจารย ดร.รัชนา ศานติยานนท
อาจารย ดร.ปรีชญา สิทธิพันธ
รองศาสตราจารย ดร.นวลทิพย กมลวารินทร
รองศาสตราจารย มัณฑนา ปราการสมุทร
YZ YZ YZ

สภาคณาจารยเยี่ยมคารวะอธิการบดี 1 พฤษภาคม 2552
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8. “แผนแมบท-เมืองมหาวิทยาลัยดานเขตบรรทัดทอง”
พัฒนะ ภวะนันท และโสมภาณี ศรีสวุ รรณ
(จาก ขุมความคิด 2 พฤษภาคม 2541)

ปจจัยหนึ่งที่สามารถกําหนดความสําเร็จของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก สินทรัพย อุปกรณ
และชั ย ภู มิ เ ขตที่ ตั้ ง ของสถาบั น อั น เป น ที่ ม าของบทความโดยสรุ ป ฉบั บ นี้ ซึ่ ง จะกล า วถึ ง การที่
สภาคณาจารย ไ ด เ ริ่ ม และศึ ก ษาโครงการพั ฒ นาที่ ดิ น ของจุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย จากพื้ น ที่
ทั้งหมดเกิน 1,100 ไร ในสวนของพื้นที่เขตจัดการผลประโยชนพื้นที่ประมาณ 250 ไร บริเวณปทุมวัน
ดา นถนนพระราม 1 บรรทั ดทอง และถนนพระราม 4 ซึ่ง เริ่ม หมดสั ญญาจากผูเ ช า ปจจุ บัน และ
สามารถนํามาพัฒนาใหมไดอีกนับแตป พ.ศ. 2538 ใหเปนสวนรวมในการเฉลิมฉลองพระเกียรติองค
พระประมุขของประเทศ เริ่มแตปกาญจนาภิเษก โดยจะจัดใหเปนรูปแบบตัวอยางของเมืองวิชาการ
และเปนแหลงปจจัยสนับสนุนมหาวิทยาลัย สภาคณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดดําเนินการ
มาแลวอยางตอเนื่องมาแลวกวากึ่งทศวรรษ นับแตการประชุมประจําปที่ 23 ในป พ.ศ. 2536 ไดมี
การวางกรอบอางอิงโดยกวางของรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ผืนนี้มาแตตน ประกอบดวย
- การเปนผูนําทางความคิดเพื่อกอประโยชนและคุณคาแกสังคมใหสิ่งแปลกใหมที่พึงภูมิใจ
เปนเอกลักษณดึงดูดใหมาเยี่ยมชม
- ศูนยวิจัยทางวิชาการและบริการสังคม โดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม ความ
งดงามพรอมพื้นที่วางสีเขียวเปนศูนยกลางของการชี้นําอนาคต
ทั้ ง นี้ จ ะมี “ศู น ย ภู มิ ไ ทย” เพื่ อ ร ว มเฉลิ ม ฉลองมหามงคลกาญจนาภิ เ ษกพระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัว เปนเอกลักษณสําคัญ เปนจุดรวมของกลุมอาคารที่จะสรางขึ้น
คณะกรรมการเฉพาะกิจหลายชุดที่ดําเนินการเรื่องนี้ของสภาคณาจารยไดศึกษาวิเคราะห
เอกสาร ประชุมเสวนากับวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมากกวา 40 ทาน ในชวงป 2536 และป 2540 และมี
ขอเสนอแนะสรุปเพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาโดยมีปฏิสัมพันธกับมหาวิทยาลัยอยางสืบเนื่อง
ตลอดมา ดังนี้
แผนแมบทการพัฒนาที่ดินฝงบรรทัดทอง
1. แนวความคิดหลักของเมืองมหาวิทยาลัย ควรจะเปนเมืองที่มีระบบสาธารณูปโภค
สมบูรณแบบภายในตัวเอง มีการดูแลน้ําเสียใหผานกระบวนการกลับนํามาใชไดอีก การเก็บขยะ
ตลอดจนการควบคุมการใชพลังงานไดเอง เมืองใหมควรจะเปนเมืองตัวอยางของเมืองที่มีความสะอาด
มีระเบียบ ซึ่งในทางปฏิบัติอาจทําไมไดเต็มที่ ทั้งนี้อาจตองมีการพัฒนาหรืออกกฎหมายเพื่อยกเวน
เฉพาะในเขตพื้นที่ของจุฬาฯ
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2. การแบงพื้นที่ใชสอย
- การแบงแปลงที่ดินออกเปนเขตยอยและการประเมินราคาที่ดินนั้น ควรจะประเมิน
ราคาที่ดินใหสอดคลองกับราคาตลาดในปจจุบัน
- มี “ศูนยภูมิไทย” เปนจุดรวมของกลุมอาคารที่จะสรางขึ้น
- การกําหนดพื้นที่สีเขียว ควรจะเปนประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด
- พื้นที่สําหรับทําที่จอดรถ ควรจะเปน 40% ของพื้นที่ใชสอย โดยเสนอแนวคิดหลักใน
การจัดทําที่จอดรถ ดังนี้
1) ทําที่จอดรถแบบสวนกลาง โดยมีเครือขายถนนเชื่อมตอกันไดในทุกพื้นที่
2) ทําที่จอดรถในแตละแปลงเขตยอย
- การสรางอาคารประเภทอาคารสูง ควรกําหนดให 5 ชั้นแรกใชสําหรับมหาวิทยาลัย
สวนเหนือขึ้นไปใหเชาทําการพาณิชยได ซึ่งจะเปนการชวยใหมีโอกาสขายไดมากขึ้น
- การวางแผนแบงพื้นที่ใชสอยสําหรับการบริการ ควรเตรียมพื้นที่สําหรับสิ่งอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ ที่เปนของรัฐที่มีอยูเดิม เชน โรงเรียน สํานักงานเขต สถานีตํารวจ สถานีดับเพลิง
สํานักงานและอื่น ๆ ที่รองรับคนทํางานในมหาวิทยาลัย และประชาคมโดยรอบพื้นที่
ขอเสนอใหจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อกําหนดตําแหนงที่ตั้งสิ่งเหลานี้ดวย
3. ศูนยภูมิไทย
- การแสดงความคิ ด เห็ น เรื่ อ งศู น ย ภู มิ ไ ทยนั้ น (กํ า หนดเสี ย งเป น “ภู -มิ -ไทย” เป น
ความคิดที่เกิดขึ้นจากสภาคณาจารย ที่ตองการใหเปนสิ่งกอสรางที่มีลักษณะสูง เปนอาคารฉลาด โดย
ขอใหเนนเรื่องประโยชนและเครื่องอํานวยความสะดวกของอาคารใหมากกวารูปทรงของอาคาร ใหมี
อุปกรณเครื่องใชสอย และสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีประสิทธิภาพดีและมีความกลมกลืนกับรูปทรงได
เปนอยางดี ซึ่งชวยใหแผนแมบทดาน Conceptual Zone กําหนดและแสดงเนื้อที่และรูปรางคราว ๆ ได
อยางสอดคลองดังนี้
ลั ก ษณะการวางอาคารและพื้ น ที่ เป น การวางตามแกนแนวนอนและแนวตั้ ง โดย
กํา หนดให ศู น ย ภู มิ ไ ทยอยู ต รงกึ่ ง กลาง มี พื้ น ที่ ว า งล อ ม จะมี ค วามสู ง เด น ส ว นอาคารอื่ น ๆ ตาม
แนวแกนทั้ง 2 ขาง จะวางรายลอมศูนยภูมิไทย โดยจะคอย ๆ ไลความสูงโดยลําดับจากศูนยกลาง
อาคารรอบนอกจะมีความสูงนอยที่สุด สวนอาคารรอบในจะสูงกวา ซึ่งศูนยภูมิไทยนี้ประสงคจะให
เปนที่สําหรับคนไทย เพื่อเทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนที่ที่สามารถ
มองเห็นไดชัดในระยะไกล ซึ่งการวางแนวความคิดในลักษณะ “เมฆเหิน น้ําไหล” อาจจะเปนทางเลือก
ที่เหมาะสม กลาวคือ “เมฆเหิน” คือบริเวณศูนยภูมิไทยที่มีลักษณะสูง และ “น้ําไหล” คือบริเวณ
อาคารรอบขางและพื้นที่วางลอม อันจะชวยหนุนใหศูนยภูมิไทยเดนขึ้นไปในตัว
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- การออกแบบศูนยภูมิไทย ควรจะมีการประกวดแบบ โดยกําหนดใหเปนศูนยกลางที่
จะรองรับกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางกวางขวาง เชน ศูนยประชุม โรงละคร หอดนตรี หอศิลปกรรม ศูนย
วัฒนธรรม ศูนยสุขภาพ ศูนยกีฬา รานอาหาร สถานีอากาศยาน เปนตน ทั้งนี้ตองเนนการเปนศูนย
เทคโนโลยีมากกวาศูนยวัฒนธรรม เพื่อที่จะสื่อความหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดตรงที่สุด
- อนึ่ ง ตามที่ ไ ด มี ก ารเสนอให พิ จ ารณาเปลี่ ย นชื่ อ ศู น ย ภู มิ ไ ทย ด ว ยอาจเป น ว า ชื่ อ
ดังกลาวไมมีความทันสมัยและไมมีความหมายชัดเจน ไดมีการทําหนาที่ชี้แจงของสภาคณาจารยถึง
ที่มาและความหมายของคําวา “ภูมิไทย” จึงเปนมงคลนาม โดยการประสานคําตามสมัยนิยมและสื่อ
ความหมายดวยคําสั้น เชน “ไทยคม” หรือ “รัชวิภา” ดังที่คุนและใชกันทั่วไป
- เสนทางหลักและดานหนาอาคารศูนยภูมิไทย ซึ่งกําหนดใหเสนทางหลักสูศูนยภูมิไทย
มาจากถนนพญาไท อันเปนทางเสด็จพระราชดําเนินหลักนั้น เปนการดีอยูแลว และควรจะกําหนดเพิ่ม
ใหเสนทางสําคัญที่จะเขาสูศูนยภูมิไทยจากทางถนนบรรทัดทองไดดวย ก็นาจะดียิ่งขึ้น
4. เอกลักษณไทย
เปนเรื่องที่สําคัญยิ่ง โดยเฉพาะยุครัตนโกสินทรสมัยรัชกาลปจจุบัน มีความเห็นดวยเรื่อง
การส ง เสริ ม เอกลั ก ษณ ไ ทย โดยขอใหเ น น การแสดงออกเป น รู ป ธรรมที่ ชั ด เจนและสอดคล อ งกั บ
ความคิดของสังคมไทยดวย ไมวาจะเปนเรื่องราววงการวางผังบริเวณหรือภูมิสถาปตยกรรม
5. ระบบการคมนาคมภายในเมืองมหาวิทยาลัย
ควรมีรถรางเดียวในแนวแกนเหนือและใต มีระบบขนสงมวลชนภายในเมืองที่สามารถ
เชื่อมตอกับภายนอกได ควรมีสะพานหรืออุโมงคจราจรเชื่อมมหาวิทยาลัยระหวางฝงตะวันออกและ
ตะวันตกของถนนพญาไท โดยไมรบกวนระบบการจราจรบริเวณหนามหาวิทยาลัย และควรคํานึงถึง
อนาคตการใชรถ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม ๆ ดวย
6. การประหยัดพลังงานในอาคาร
- ใหมี Control Guideline ควบคุมการใชวัสดุและอื่น ๆ การเลือกใชวัสดุใหมีการ
ปรึกษาผูเชี่ยวชาญทางวัสดุศาสตรดวย ทั้งทางดานการใชงานและการติดตามผล ทั้งนี้การใชวัสดุ
ประเภทกระจกประหยัดพลังงานภายในอาคารอาจกอใหเกิดปญหาตอสภาพแวดลอมภายนอกอัน
เนื่องมาจากการสะทอนความรอน ควรมีกฎหมายสงเสริมการอนุรักษพลังงานที่กําหนดใหตองรายงาน
ผลทุก ๆ 6 เดือน และหรือมีบทลงโทษกับเจาของอาคาร
- ควรยกเวนการใชลิฟตในอาคาร 4 ชั้นแรก
- การใชระบบปรับอากาศเปนระบบน้ําแข็ง
7. ความปลอดภัยในอาคาร
ควรมีระบบปองกันไปและหนีไฟอยางมีประสิทธิภาพในอาคารสูงทุกอาคาร
8. การปองกันปญหาเรื่องน้ําทวม
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ควรพิจารณาหาทางปองกันดวยถึงแมวาเขตปทุมวันจะเปนเขตที่ปองกันไมใหน้ําทวมอยู
แลว โดยเฉพาะในบริเวณที่เปนพื้นที่สีเขียว ไดแก บริเวณสระหรือคูน้ําและสนามดวย
9. ดานภูมิสถาปตย
มีความเห็นจากทางสภาคณาจารยถึงเรื่องการใชตนไมในแผนแมบทดังนี้
- ตนไมที่ใชในผังบริเวณทั้งหมด ขอใหใชตนไมที่สื่อถึงความเปน “จุฬาฯ” และความ
เปนไทยใหมากขึ้น เชน จามจุรี ตนไมไทยหายากและหรือคุณคาสูง
- การเลือกชนิดของตนไม ขอใหพิจารณาเรื่องรูปทรงของตนไมที่เมื่อโตเต็มที่แลวจะไม
กอใหเกิดสภาและบรรยากาศอันไมปลอดภัยตอผูใชพื้นที่ในเมืองมหาวิทยาลัยที่มีกิจกรรมเกือบตลอด
ทุกโมงยาม
การพัฒนาเขตพื้นที่ดินของมหาวิทยาลัยหรือที่อื่นใดก็ดี ก็จะตองมีการบริหารจัดการเขา
มาเปนปจจัยสําคัญที่จะใหคงสภาพของสิ่งที่เราพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแหงนี้ โดยศักยภาพจาก
ชัยภูมิและปจจัยรองรับดีเลิศที่เปนอยูในขณะนี้จะยังคงความเปนหนึ่งอยูได ตราบเทาที่กรุงเทพฯ ยัง
อยูที่นี่ ถาการบริหารจัดการของเราดี การพัฒนาจึงตองทําตามขั้นตอน ตามเปาหมายที่ทางฝาย
บริหารและประชาคมมีความเห็นชอบดวยกัน
การรัง สรรคโดรงการพัฒนามหาวิท ยาลัย ดานเขตบรรทัดทองตอจากแผนแม บทใหมี
คุณภาพดีที่สุด ซึ่งเอื้อตอวิชาการและกอใหเกิดผลประโยชนแกมหาวิทยาลัยอยางสมเหตุผล จึงเปน
โจทยที่ทาทายใหตองคิดชวยกันตอบและติดตาม แมในยามที่ภาวะเศรษฐกิจวิกฤติ ใหพวกเราทุกคน
ไดรับทราบ สนับสนุน และยิ่งหวังในโครงการนี้จะสามารถสรางศักดิ์ศรีเปนความภูมิใจของยุคสมัยนี้
ใหกับบานเมือง และชาวจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทุกรุนทุกคน
YZ YZ YZ
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9. บทสัมภาษณ ศ. ดร. เกษม สุวรรณกุล:
มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล∗
สารสภา
ทราบว า อาจารย เห็ น วา ระบบราชการทํ า ให ก ารดํ าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย มี
อุปสรรค และกําลังหาทางแกไขโดยหาทางใหมหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการ ขอใหอาจารยชวย
อธิบายวาเรื่องนี้เปนมาอยางไร
ศ.ดร.เกษม ผมจะพู ดถึ ง ป ญ หาของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี อ ยู ป ญ หาของมหาวิ ท ยาลั ย เช น ด า น
การเงิน การพัสดุ ฯลฯ ที่เกี่ยวกับการบริหาร เราก็มีปญหาไมนอยเหมือนกันในแงที่วา เราถู ก
ควบคุมโดยหนวยราชการอื่น เชน กองคลัง สํานักงบประมาณ สตง. (สํานักงานตรวจเงินแผนดิน)
สํ า นั ก นายกรั ฐมนตรี ฯลฯ ที่ มี ห น า ที่ ต รวจสอบ ทํ า ให เ กิ ด ป ญ หาไม ค ล อ งตั ว ในการบริ ห าร
ยกตัวอยางงาย ๆ เชน เราซื้อมามาใหยามของเรา ก็ถูกทักทวงวาไมมีสิทธิซื้อของไปแจกคนยาม หรือ
คณะนิเทศศาสตรจําเปนตองใหนิสิตขึ้นรถไฟไปฝกงาน เขาก็วาไมมีอํานาจในการเอาเงินไปซื้อตั๋วรถไฟ
ใหนิสิต ใหนั่งไดเฉพาะขาราชการ เปนตน แมกระทั่งซื้อหรีดสําหรับอาจารยที่เสียชีวิต ฯลฯ ยังมีอีก
แยะที่ตองตอสูกัน เชน ซื้อขนมปงมาทดลองที่คณะวิศวะ เขาก็วาไมได เหมือนกับซื้อมากินกันเอง
เขาไมเขาใจวาเราจําเปนตองใชของพวกนี้ ยังมีอีกเยอะที่เปนปญหา ทั้งการใชจายและซื้อของตาง ๆ
ทั้ง ๆ ที่ใชเงินของมหาวิทยาลัยเอง

เอามหาวิทยาลัยออกมานอกระบบราชการ
นอกจากนี้ สําหรับอาจารยก็มีเรื่องการปรับสถานภาพของอาจารย ในเมื่อเรามีปญหา เรารูวาปญหา
ของเรามีอะไร ปญหาก็คือ เดี๋ยวนี้ไมมีใครอยากมาเปนอาจารย อาจารยที่ดี ๆ ลาออกไปทํางานอื่น
หมด
นี่เรารูวาเปนปญหา เราก็รูเหมือนกันวา ถาจะแกปญหาจะทําอยางไร แตเราก็แกไมได
หรื อ แก ไ ม ไ ด อยา งใจ วิ ธี แ ก ปญ หาทั้ งการบริห ารงานทั่ วไปก็ ต าม ป ญ หาการบริ ห ารการคลั งก็ ดี
ปญหาบุคลากรก็ดี เราจะแกไดดีที่สุดมีวิธีเดียว คือ มหาวิทยาลัยไมอยูในระบบราชการ ถาตราบใด
ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย อยู ใ นระบบราชการ การแก ไ ขก็ ย าก ผมอยากชี้ แ จงให ก ระจ า งก อ น คํ า ว า
∗

สารสภาคณาจารย ฉบับที่ ๒ ปที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๒๕
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มหาวิ ท ยาลั ย ไม อ ยู ใ นระบบราชการซึ่ ง จะทํ า ให ค นที่ ไ ม ค อ ยคุ น เคยกั บ ระบบมหาวิ ท ยาลั ย ใน
ตางประเทศแลว จะไมคอยเขาใจ แมแตคนที่มีการศึกษาแลวก็ตาม เขาไมคอยเขาใจทันทีที่พูดวา
มหาวิทยาลัยไมอยูในระบบราชการ ทุกคนจะเขาใจวาเอามหาวิทยาลัยออกมาขางนอกแลวมาจัดการ
กันเอง เก็บคาเลาเรียนกันเอง หรือหารายไดกันเอง ไมใชอยางนั้น แตหมายความวา มหาวิทยาลัย
ยังเปนของรัฐ และดําเนินการโดยใชงบประมาณของรัฐสวนใหญหรือทั้งหมดสุดแลวแตมหาวิทยาลัย
การจะเอามหาวิทยาลัยออกมานอกระบบราชการ แมกระทั่งมหาวิทยาลัยที่ไมมีเงิน
ของตัวเองก็จะอยูได แตเราจะสรางระบบความเกี่ยวพันระหวางมหาวิทยาลัยกับรัฐเสียใหม สิ่งที่
จะตองพิจารณาก็คือ มหาวิทยาลัยกับรัฐ จะมีความผูกพันกันอยาไรในดานการเงิน การบริหาร และ
การเมือง
ขอยอนกลับไปวา การแกไขปญหาของมหาวิทยาลัยทั้งการแกไขปญหาบริหารงาน
ทั่วไปและงานบุคคลตามความเห็นของผม จะแกไขโดยการนํามหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการเทานั้น
ไมมีวิธีอื่นที่จะแกได
จุฬาฯ เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของเราสรางมา ๖๕ ป พอดี ๆ กอนตั้งผูมีคุณวุฒิ
สมัยนั้นไดอภิปรายกัน กระทั่งหลักการพื้นฐานของมหาวิทยาลัย แมกระทั่งชื่อมหาวิทยาลัยจะเปน
อะไร เชน University of Bangkok หรือสากลวิทยาลัยฯ และไดถกเถียงเรื่องรูปรางของมหาวิทยาลัย
ที่จะตั้งขึ้น ที่ตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นนี้ ก็เพื่อจะเปลี่ยนโรงเรียนขาราชการพลเรือน เปนมหาวิทยาลัยเรา
เห็ น ได ชั ด แล ว ว า เหตุ ที่ เ กิ ดมหาวิ ท ยาลั ย ในเมื อ งไทยมั น ผิ ดกั บ เหตุ ที่ ทํ า ให เ กิ ด มหาวิ ท ยาลั ย ใน
ต า งประเทศ นี่ มั น ผิ ด กั น ตั้ ง แต ห ลั ก การขั้ น พื้ น ฐานว า มหาวิ ท ยาลั ย มี ไ ว ทํ า ไม เกิด ขึ้ น มาทํ า ไม
มหาวิท ยาลัย รับ ใช ใครในต า งประเทศหลายร อยป ม าแลว มหาวิ ท ยาลั ย เกิ ดจากคนบางกลุ มที่ มี
ความคิดวา ควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดและคิดคนปญหากัน มี ๒ พวก ที่เกิดขึ้นตอนนั้น คือ
พวกปราชญมาพบปะกัน หรือพวกนักเรียนอยากไดความรู ไปจางปราชญมาสอน มหาวิทยาลัยจึง
เกิดขึ้นทั้งสองอยาง คือแลกเปลี่ยนความรูและคิดคนปญหา
ฉะนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีอิสระ และเมื่อมีอิสระ เริ่มตนก็เลยเปนประเทศสืบตอมา
จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ สรุปแลว ถาจะใหความรูมันเกิดได ความรูมันกาวหนาจะมีไดก็ตอเมื่อมีสภาพของ
ความอิสระ คือ จะคิดอะไรก็ไดแมความอิสระทางวิชาการจะจําเปนมาก แตหากเกิดความไมมี
อิสระในการบริหาร ความไมมีอิสระในการบริหารนี้ก็จะไปจํากัด ความเปนอิสระทางวิชาการอยูดี
ฉะนั้ น จะต อ งไม มี ข อ จํ า กั ด ขี ด คั่ น ความเป น อิ ส ระ ความคิ ด ของความเป น อิ ส ระมั น มี ม ากกั บ
มหาวิทยาลัยตั้งแตเกิดขึ้น จนกระทั่งเติบโตโดยรัฐไมไดเขาไปเกี่ยวของ ตอนหลัง ๆ มหาวิทยาลัยมี
ความลําบากเรื่องเงินเหมือนกันอยาง Oxford และ Cambridge มันเกิดขึ้นมาโดยไมใชเงินของรัฐบาล
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เลย ตอมา Oxford และ Cambridge ก็มีเงินไมพอ ก็ตองพึ่งเงินรัฐบาลดวยแมจะตองพึ่งเงินรัฐบาล
แลว แตประเพณีของความเปนอิสระก็ยังคงรักษาเอาไว
ในเมืองไทยไมไดเกิดขึ้นมาอยางนั้น ไมไดเกิดจากประเพณีแสวงหาความรูเลย แต
เกิดขึ้นจากในหลวงพิจารณาวา บานเมืองจะเจริญไดจะตองมีคนมีความรูมาทํางาน เพราะเราเริ่มจะ
มีอะไร ๆ ขึ้น เชน น้ําประปา เริ่มมีระบบการบริหารที่ดี เชน เริ่มมีกองคลัง จึงตองการคนที่มีความรู
สูง ๆ มากขึ้น รัชกาลที่ ๖ ก็ไดรวมโรงเรียนตาง ๆ รวมเปนโรงเรียนขาราชการพลเรือน ชื่อก็บอกแลว
วาตั้งขึ้นมาทําไม ตั้งขึ้นมาเพื่อหาคนไปทําราชการ
เมื่ อ มาถึ ง พ.ศ. ๒๔๕๙ จึ ง ได ท รงสถาปนาโรงเรี ย นข า ราชการพลเรื อ นขึ้ น เป น
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ก็คิดกันวามหาวิทยาลัยควรสอนวิชาในระดับสูง ควรมีคณะตาง ๆ ฯลฯ
แตพอถึงเรื่องวามหาวิทยาลัยควรจะอยูในที่ใดของระบบราชการก็มิไดมีใครคิดใหละเอียด

“เหตุที่เกิดมหาวิทยาลัยในเมืองไทยมันผิดกับ
เหตุที่ทาํ ใหเกิดมหาวิทยาลัยในตางประเทศ”
เทาที่ทราบเมื่อตั้งมหาวิทยาลัยใหม ไมอาจไมมีระบบ ระบบการบริหารอะไรมากนัก ก็สงคนมาเปนผู
บัญชาการ บริหารงานไปวันตอวัน มิได มีหลัก คิดอะไรมาก จนกระทั่งถึง พ.ศ. ๒๔๗๗ จึ งได มี
พ.ร.บ. จุ ฬ าฯ ซึ่ ง คิ ด ว า เป น ฉบั บ แรก จึ ง ได เ อามหาวิ ท ยาลั ย มาเป น กรมมหาวิ ท ยาลั ย อยู ใ น
กระทรวงศึกษาธิการ อธิการบดีจุฬาฯ ก็เปนอธิบดีกรมโดยตําแหนงดวย
พ.ศ. ๒๔๗๖ มี พ.ร.บ. โอนคณะรั ฐ ศาสตร ไ ปตั้ ง เปน มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเวลาตั้งขึ้นเขามิไดเปนกรม เขาเปนอิสระเลย เขาอิสระใน sense ที่ไมใช
เงินรัฐบาลดวยซ้ําไป ไมแนใจวาเอาเงินรัฐบาลมากนอยแคไหน เขาตองหาเงินเอง แตมีอาจารย
ประจํานอย เขาจางจากที่อื่นมาสอน ขาราชการก็มีไมมาก เขามีอิสระมากแตจุฬาฯ ไมใชเชนนั้น
ตอมาเมื่อมีมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น คือ เอาคณะแพทยของเราไปตั้งเปนมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตรตั้งมหาวิทยาลัยเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ขึ้นก็คิดแบบเดียวกัน คือ เอาคณะ
แพทยศาสตร ไ ปอยู ก ระทรวงสาธารณสุ ข เอามหาวิ ท ยาลั ย เกษตรไปอยู ก ระทรวงเกษตร เอา
มหาวิทยาลัยศิลปกรไปอยูกรมศิลปากร ขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการ ธรรมศาสตรเมื่อเริ่มมีครูมาก ก็
ทนรายจายไมไหว ไมมีเงินพอ ก็ขอกลับมาอยูในระบบราชการ
ตั้งแตนั้นมาเราก็มีมหาวิทยาลัย ๔-๕ แหง อยูในระบบราชการ แตละมหาวิทยาลัยก็
เปนกรมหนึ่งอยูในกระทรวงศึกษาธิการ อธิการบดีก็เปนอธิบดีกรมนั้น ๆ
เมื่อมันเริ่มตนไมเหมือนกับฝรั่ง เพราะเราเริ่มโดยการรับใชราชการ สนองระบบ
ราชการโดยการเสริมกําลังคน แนวคิดเรื่องมหาวิทยาลัยก็แตกตางกัน ของฝรั่งตั้งขึ้นโดยประเพณี
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แสวงหาความรู ซึ่งจะดําเนินไปไดก็ตอเมื่อมีความเปนอิสระ และเปนอิสระอยางสมบูรณของเรา
เกิ ดขึ้ นมาตามความต องการของราชการ จึ งตองให รั บใชราชการที่ สุ ด โดยต องทํา เหมื อนอย า ง
ราชการประกอบกับเมืองไทยมีประเพณีที่ว ารับราชการแลว ดี ตั้งแตเดิ มมา หรือย อนไปสมัยตั้ ง
โรงเรียนมหาดเล็กหลวง ก็เปนการสรางความคิดวา รับราชการแลวมีเกียรติ ฉะนั้น เอามหาวิทยาลัย
ไวในระบบราชการแลวรูสึกวาคนที่จะมาเปนอาจารยก็จะดี ตอนนั้นไมมีใครติดอะไร
นอกจากนีม้ หาวิทยาลัยของเราไมไดทาํ หนาที่อยางใด ตางประเทศซึ่งทํานอกจากสอน
ดวยการสอนเทากับ preserve ความรูท ี่มมี าตั้งแตบรรพบุรุษ ดวยการถายทอดความรูนั้นใหกับคนรุนตอ
ๆ มา และเปนความรูที่กา วหนาขึน้ ดวย ของเรามีสวยชวยเขา preserve คือถายทอดมาสอน แตเรื่อง
ของ advance ไมมีใครคิด มหาวิทยาลัยมีหนาทีแ่ ตเพียงไปเอาความรูที่เขามีอยูแลวในโลกนี้มาสอน
นักเรียนเทานัน้
ความอิสระจึงไมเห็นจําเปนเทาไหรที่จะตองมี independent ในการคิดโนน คิดนี่ ไมรู
จะคิดไปทําไม เพราะฝรั่งมันคิดไวแยะแลว เพียงเอาที่เขาคิดไวแลวมาปอนนักเรียนเรายังปอนไมไหว
เพราะนักเรียนเรารับไมไหว จึงไมตองคิดอะไรใหม

“ความนานของการอยูใ นระบบราชการ มีผลทําใหคนของเราเอง
ภายในมหาวิทยาลัยเองคิดอะไรเปนราชการหมด”
มหาวิทยาลัยที่เคยอยูในระบบราชการมานานกาล จนกระทั่งมหาวิทยาลัยไมไดแสดงบทบาทของการ
ที่จะตอง advance คือความตองการที่จะอิสระก็ไมมี เพราะมันไมจําเปน จึงไมคิดเลยวามหาวิทยาลัย
ควรจะตองอิสระอยางไร
ความนานของการอยูในระบบราชการ มีผลทําใหคนของเราเองภายในมหาวิทยาลัยเอง
คิดอะไรเปนราชการหมด มีการปกครองบังคับบัญชาลดหลั่นมีกฎ มีระเบียบ มีสถานะ เหมือนระบบ
ราชการ จนกระทั่งครูเองกลายเปนพวก truly bureaucratic minded เดี๋ยวนี้ bureaucratic minded ก็
เริ่ม ๆ หมดไป เพราะมีอาจารยรุนใหม ๆ เพิ่งมาจากเมืองนอกก็ไมเคยเห็นสภาพอยางนี้ ของใหม ๆ ก็ติด
มาในหัว ก็เริ่มมีปฏิกริยาถึงเรื่องความเปนอิสระซึ่งเมื่อกอนไมเคยมีใครพูด ไมเคยมีใครคิด ทั้งนี้เนื่องจาก
๑.
มีคนใหม ๆ เขามา
๒.
มหาวิทยาลัยเริ่มเปลี่ยนบทบาทของตัวบางแลว คือจาก depart knowledge
ก็เปน advancd knowledge ดวย เริ่มดวยมีการวิจัยตาง ๆ เริ่มจะมีของคิดเอง
ผลของมหาวิทยาลัยที่อยูในระบบราชการ ไมเพียงแตทําลายลักษณะความคิดความ
อานของอาจารยในมหาวิทยาลัยเทานั้น ยังทําใหคนขางนอกที่เขาคุมเรา ที่มีสวนรวมเกี่ยวของอยูกับเรา
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เขาคิ ดว าเราเป นราชการและเขาก็ มองไม เห็ นว าจํ าเป นอะไรที่ มหาวิ ทยาลั ยจะไม เหมื อนอย างเขา
มหาวิทยาลัยมันดีวิเศษนักหรือที่จะตองไมเหมือนอยางเขา เราจะไปวาเขาก็ไมได เพราะเขาไมรูจัก
มหาวิทยาลัยตามนัยของตางประเทศ
พอมาถึงระบบปจจุบัน ซึ่งตางคนตางไมพอกิน มันเปนสภาพของบานเมือง ฉะนั้น จึงคอยจองกันวา
เอะ ทําไมนั่นไดมากกวาเรา ไอนั่นมันดีกวาเรา เราตองเอาเทากันบาง ฯลฯ จากสภาพนี้จึงเปนไป
ไมไดเลยที่เราจะเอาดีกวาเขา เพราะคนอื่นเขาจอง ผมจึงสรุปวา มันยากที่เราจะทําใหมหาวิทยาลัย
ตางจากที่อ่นื
ความคิดที่จะพยายามทําใหมหาวิทยาลัยตางจากที่อื่นนั้น มีมานานแลว ไมใชของใหม
อาจารยที่เพิ่งกลับจากตางประเทศสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในสมัยนั้นก็เห็นวา มหาวิทยาลัยเราควรเปน
อยางเมืองนอกเขา ไมใชเปนอยางนี้ ก็เริ่มจับกลุมกัน คิดกัน มีการประชุมครั้งแรกโดยมีอาจารยสมศักดิ์
ชูโต เปน organizer แลวก็เอาพวกสํานักงบประมาณมา ผมก็เปนคนพูดในการประชุมสัมมนาดวย ใน
เรื่ องการบริ หารงานบุ คคล ว าการบริ หารงานบุ คคลที่ ใช อยู ป จจุ บั น มี อุ ปสรรคต อการบริ หารงาน
มหาวิทยาลัย คนสําคัญอื่น ๆ ก็มี ดร.ปวย รวมทั้ง อาจารยนงเยาว ชัยเสรี มีหนวยราชการอื่นรวมดวย
ไดเสนอแนะใหเห็นวา มหาวิทยาลัยควรจะเปนอยางไร และที่เปนอุปสรรคทําใหมหาวิทยาลัยไมเจริญ
เพราะอยางไร ไดมีการพิมพผลการประชุมครั้งแรกนี้ไวเปนหลักฐานดวย
สภาการศึกษา ซึ่งอยูกับสํานักนายกก็เห็นความสําเร็จของการที่คณะรัฐศาสตรจัดการ
สัมมนาเรื่องมหาวิทยาลัย ก็เห็นวาควรจะ probe ตอไป และใหมีระดับที่กวางยิ่งขึ้น จึงมีจัดสัมมนาขึ้น
อีก เขาใจวามีอีก ๒ ครั้ง เรื่องเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และการแกปญหามหาวิทยาลัย รวมทั้งโครงสราง
ตาง ๆ
ในดานโครงสราง ผลสรุปก็ออกมาวามหาวิทยาลัยควรออกมาเปน มหาวิทยาลัย ในกํากับรัฐบาล ก็มี
ขอเสนอเกี่ยวกับเรื่องการเงินวาควรจะเปนอยางไร เพื่อจะใหมหาวิทยาลัยเอามาใชไดอยางเปนอิสระ
รูปแบบของมหาวิทยาลัยก็อยากใหเหมือนอยางอังกฤษ University Grant Committee ขึ้นมา เปนผู
พิจารณางบประมาณ
ผลที่ สุ ด ก็ จะแยกมหาวิ ทยาลั ยออกมาอยู ต างหาก โดยให มี ขบวนมหาวิ ทยาลั ย
ความคิดแรก ๆ ตองการใหทบวงมหาวิทยาลัยทําหนาที่คลาย ๆ University Grant Committee ใหเปนคน
พิจารณางบประมาณใหกับทบวงมหาวิทยาลัยคอยดู คอยกํากับอยูหาง ๆ
ยอนถึงคณะกรรมการชุดนั้น ที่ไดสัมมนากัน ๒-๓ คน ก็สนใจถึงกับเสนอไปยังรัฐบาลจะ
แยกมหาวิทยาลัยเปนอิสระ ที่เรียกวา มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล ไมอยูในความควบคุมของใคร ครูบา
อาจารยก็พูดถึงวา มหาวิทยาลัยอาจตองมีอิสระในการกําหนดเงินเดือน แตเมื่อไมไดเปนขาราชการแลว
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สถานะของขาราชการก็ตองหมดไปดวย การตอตานของอาจารยสมัยนั้นมีมากโดยเฉพาะพวกผูใหญ
เพราะเคยชินกับระบบเกา ไมอยากแยกออกมา ก็พวกที่ชินกับระบบราชการคนรุนใหม ๆ ก็ตองการให
เปลี่ยนแปลงตามขอเสนอจะใหเลือกเอาอาจารยที่เปนขาราชการอยูเดิม ใครจะเอาประเภทของเกาหรือ
เลือกเอาอยางใหมก็ได
อาจารยคนไหนต องการอยู ภายใตระบบขาราชการก็ใหอยูไปตลอดจนเกษียณอายุ อาจารยคนไหน
ตองการออกมาอยูสภาพใหมก็ได ไดเงินเดือนใหม บําเหน็จบํานาญก็ตองมาคิดใหม
รัฐบาลสมัยนั้นคือ จอมพลถนอม ก็บอกวาควรจะเปลี่ยน status ของคน รวมทั้งเปลี่ยนสถานะของ
มหาวิทยาลัย ก็ควรขอความเห็นจากมหาวิทยาลัยทุกแหง จึงสงขอเสนอของกรรมการชุดนั้นไปให
มหาวิท ยาลั ย vote
ในหมู อ าจารย ทางมหาวิ ท ยาลั ย ก็ เอาเข า ที่ ป ระชุ มอาจารย ใ ห vote ทุ ก
มหาวิทยาลัยก็ไมเอา สวนใหญเห็นวาไมเอา จึงแพคะแนนเสียง ที่ไมเอาเพราะชินกับระบบเกา และ
ยังไมมั่นใจกับระบบใหม
ผมคิด วา เราไมค วรทิ้ง ไวแ คที่เ ขาทํา มาแลว เมื่อ มาสรุป กัน แลว วา ปญ หาของ
มหาวิทยาลัยจะแกไดก็จะตองเอามหาวิทยาลัยออกมานอกระบบราชการ จึงควรคิดตอไป ถาไป
คิดอยางรูปปจจุบันอีกก็จะไมไปไหน จะเจอปญหาอยูอยางนี้อีก
สารสภา
อาจารยคิดวาสมัยนี้มีทางทําไดสําเร็จมากกวาหรือ
ศ.ดร.เกษม สําหรับผมคิดวาความเปนไปไดที่จะเอาออกมานี้ ยังนอยมาก คิดวาคนที่จะตอตาน
ระบบใหมที่จะออกมานี้ที่สําคัญจะไมใชคนขางนอก จะเปนคนขางในมหาวิทยาลัย เหมือนอยาง
สมัยกอนที่เคยเจอมา เพราะมหาวิทยาลัยภายใตระบบใหมซึ่งจะตองใชเงินที่ไดมาจํากัด ใหไดเปน
ประโยชนที่สุด มหาวิทยาลัยจะตอง well manged จะตองมีการจัดการอยางดี เพราะมีจํากัด
มหาวิทยาลัยของเราที่เปนอยูในสภาพที่ทําใหเกิดปญหาบริหารหลายอยาง ซึ่งจะทําใหเขาไปสูระบบ
ใหมไดยาก จะไมพูดถึงเรื่องอื่น เอาแคเรื่องคนกอน คือ อาจารย
เวลานี้จุฬาฯ มีอาจารย ราว ๒,๕๐๐ คน มีนิสิตราว ๑๒,๐๐๐ คน อีก ๔,๐๐๐
คน เปนนิสิตบัณฑิตศึกษา คิดเปนสัดสวนก็คงประมาณ ๑:๔ ไมมีมหาวิทยาลัยในโลกที่มีอาจารยตอ
นิสิต ๑:๔ แสดงขีดเหลือเกินวามหาวิทยาลัย over staffed มาก ๆ เราจะตองเริ่มตนกันใหม ตอง
วางแผนการใชคน ดึงเขามาเฉพาะคนที่มีความสามารถ ตัดผูที่ไมมีความสามารถออกไป ถาอยางนี้
แลวใครที่จะเปนผูตอตาน ก็จะตองพวกภายในเอง เพื่อเอาเงินที่มีอยูเพิ่มคาจางอาจารยทั้งหมด
สุดทายเราจะไมมีเงินทําอยางอื่นเลย นี่จะเปนปญหาตัวแรก
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อยางไรก็ตาม ถาเรามีแผนระยะยาว ก็อาจทําใหไปถึงจุดนั้นได ถือความเปนอิสระ
ถาเราไมมีจุดเริ่มตนในดานความคิดแลว มันก็จะไมมีความคิดใหม ๆ ออกไป ฉะนั้น ผมจึงขอให
ทบวงมหาวิทยาลัยเริ่มคิด
ปญหาที่ตองคิดมี ๓ อยาง มหาวิทยาลัยฐานะเปนอยางไรในระบบราชการ เมื่อ
ออกมาเปนอิสระแลว มหาวิทยาลัยจะมีความสัมพันธกับรัฐบาลในดานบริหารอยางไร หมายถึงกฏ
ระเบียบตาง ๆ ของรัฐบาลจะมีสวนเกี่ยวพันกับมหาวิทยาลัยแคไหน หรือเกี่ยวพันเฉพาะแค charter
อยางอื่นไมเกี่ยวของ หรือในทางการบริหารงานบุคคล เราจะมาสรางระบบของเราเองไมเกี่ยวของ
ปญหาที่ ๒ financial relation จะมีความสําคัญมาก วาเงินที่จะสนับสนุนมหาวิทยาลัยจะมาจากไหน
ไดมาดวยวิธีใด นี่อาจเปนปญหาใหญ ถาแกไมตกมหาวิทยาลัยก็ออกไมได ตองปญหาเรื่องเงิน
ปญหาที่ ๓ คือ political relation จะตองอยางไร ความสัมพันธทางดานการเมืองนี้
จําเปนตองมี เพราะใชเงินหลวง จะตองมีรัฐมนตรีที่รับผิดชอบถาตอไปมีอะไรผิดในมหาวิทยาลัย
ส.ส. จะตั้งกระทูถามในสภา จึงตองมีตัวเชื่อมทางการเมืองดวย จะออกไปโดยเด็ดขาดไมไดปญหา
เหลานี้ตองถือวาจะเอาอยางไร แลวจะตองออกมาใหอาจารยเห็นวามีจุดดีอยางไร เพื่อจะไดทํากัน
ตอไป เราตองเริ่มคิดเพื่อสรางใหเกิดจุดมุงหมายตอไป ดวยเหตุนี้จึงเห็นวาควรคิดอยางจริงจังอีกหน
ที่ทํามาแลวก็เปนชั้นหนึ่งอาจเรียนรูจากที่เคยทํามาแลวบาง เมื่อเปลี่ยนมา ๑๐ ปแลว ก็ควรดูวามี
การพัฒนาอยางไรบาง อะไรตองแกไข
สารสภา

รูสึกจะเปนไปไดยากเหลือเกิน มีหนทางอื่นใดอีกบางไหม

ศ.ดร.เกษม เรื่องนี้อาจจะไมเปนไปโดยอยางปจจุบันทันดวน คิดวาอุปสรรคอยูภายในมากกวา
ภายนอก ภายนอกไมใชไมมีอุปสรรค แตเราสามารถชี้แจงได คนของเราจะเปนอุปสรรคใหญจะทํา
อยางไรกับคนประเภทนี้ จะดุลยเขาออกหรือจะตองมีการตอตานอยางมากปญหาภายใน ถาจะตอง
แกจริง ๆ จะตองมี period ที่จะตอง tolerate ทําอยางระบบที่เขาเคยทํามาเกาวาเลือกเอา จะอยูใต
ระบบเกาหรือจะเลือกใหม แตระบบใหมจะตองเปนการเขายากออกงาย (ระบบเกาเปนแบบเขา
งายออกยาก) จึงจะสมควรไดรับ better treatment
สารสภา
เขาพูดกัน วา เรื่องนี้เคยมีก ารรา ง หรือคิดกันตั้งแตสมัยจอมพลถนอม ทําไมถึง
คิดจะกลับมาเลนอีกในระยะนี้
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ศ.ดร.เกษม ก็อยางที่บอก ไมมีทางอื่นแกที่จะใหมหาวิทยาลัยเปนไปอยางที่เราอยากใหเปนมีทาง
เดียวเทานั้นที่จะแกได ถาเราจะตองทนในระบบนี้ก็ไมจําเปน แตถาเราคิดวามหาวิทยาลัยควรจะ
ดีกวานี้ ก็ไมมีทางอื่น
สารสภา

เรื่องของการเรียกรองสถานภาพมีสวนหรือไม

ศ.ดร.เกษม การเรียกรองสถานภาพนี้ ความจริงไมใชเปนการเรียกรอง เขาอยากจะไดในสิ่งที่ผม
เสนอไป เลยบอกวาเอาอยางนี้ละ แลวมันเผอิญไมได การเรียกรองนี้ถาจะสรุปก็คือเปนการแสดง
ความไมพอใจในระบบปจจุบัน
ผมก็เห็นดวย ผมก็ไมพอใจในระบบปจจุบัน และอยากจะแกไข ผมก็เห็นปญหาอยางนี้ละ แตบางที
คนอื่นอาจไมเห็นปญหาอยางที่วา ไมไดคิดอะไรมาก เพียงอยากจะเอาใหดี ถาเราจะเอาใหดีกวาคน
อื่น เราตองพิสูจนวาเราดีกวาคนอื่น ไมใชอยูเฉย ๆ ได ตองหาวิธีคิดจะทําอยางไร
สารสภา
ถา รูป แบบของมหาวิท ยาลัย ในระบบใหม ซึ่ง ตอ งการคนที่มีป ระสิท ธิภ าพมาก
และตอ งจา งดว ยราคาแพง ถา เงิน งบประมาณที่ไ ดไ มเ พีย งพอ มหาวิท ยาลัย จะตอ งเปลี่ย น
นโยบายไปดวยหรือไม เชน อาจตองบริหารในรูปธุรกิจมากขึ้น
ศ.ดร.เกษม แนนอน เราจะตองมี formula กับรัฐบาล นี้เปนสวนที่ตองคิดวา formula กับ
รัฐบาลที่จะประกัน certain amount of income วา ถาเปดแพทย คาใชจายรายหัวของแพทย
เทาไหร นี่เปน guaranteed income ที่เราจะไดจากรัฐบาล แนนอนที่สุด ถาเราไดมาเทานี้ เราจะไป
ทําอะไรตามใจชอบไมได หรือถาอยากเปดคณะใหม ก็ตองดึงเอาเงินไป โดยตองตกลงกันวามีความ
จําเปน แลวก็จะมี formula ที่ guaranteed วา เมื่อเราเปดอยางนี้เราก็จะไดเงินมาทํา
สารสภา
เวลานี้กํา ลังจะมีสัม มนาเรื่อ งมหาวิทยาลัย ในกํา กับ รัฐ บาล ระยะเวลาที่อ าจนํา
ออกมาใชไดจะนานแคไหน
ศ.ดร.เกษม ผมเพียงสรุปวาถาไมมีการคิด มันก็จะอยูอยางเกา ถามีความคิดก็อาจดูวาแคไหน
อาจเปน ๑๐ หรือ ๒๐ ปก็ได แตถาไมมีตรงนี้มันก็จะไมมี ๒๐ ปขางหนา แตที่จริงเริ่มคิดมาก็เปน
เวลา ๑๐ ป ก ว า แล ว อย า งน อ ยก็ ส ร า งทบวงขึ้ น ก็ ไ ม ไ ด ไ ปถามเจตนารมณ นั ก แล ว ก็
consciousness ในเรื่องของการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยในหมูอาจารย ตั้งแตวันนั้นถึงวันนี้ ถาไมมี
อะไรเปลี่ยนความคิดคนมันเปลี่ยน strategy ของเราอาจออกมา เรื่องการสรางความคิดของคนของเรา
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เรื่องการเปลี่ยนความคิดของคนอื่น ฯลฯ เพราะอุปสรรคของเราไมใชเฉพาะเราคิดอยางไร ตัวเราจะ
เปนอยางไร มันอยูที่วาคนอื่นเขามองเราอยางๆร และคิดถึงเราอยางดวย
สารสภา
ในกรณีที ่เ ขา ยากออกงา ย จะมีม าตรการหรือ วิธีดํา เนิน การอยา งไรที ่จ ะชว ย
คุมครองผูที่ “เขายากออกงาย” ดวย เชน การใชอํานาจในทางมิชอบ
ศ.ดร.เกษม เราตองสราง system ขึ้น ไมใหการใชอํานาจ เวลานี้สิ่งที่จะปองกันไมได ปองกัน
อะไรมาก เราให security กับอาจารยและขาราชการเสียจนไมไดคํานึงถึงคุณภาพของครูเลย
เราตองการคุมครองอยางเดียว คือ security เราตองสรางระบบซึ่งกันการใชอํานาจตามอําเภอใจ
สารสภา

อาจารยเห็นวามีแตวิธีนี้เทานั้นที่จะแกปญหาไดหรือ

ศ.ดร.เกษม ผมคิดวามี วิธีนี้เทานั้ นที่อาจแก ปญหาที่เราอยากให เปนได ถาเรายังอยูในระบบ
ราชการ แลวเรายังบอกวาเราควรจะดีกวาราชการอื่น มันเปนไปไมไดแน

“มีวิธีนี้เทานั้นที่อาจแกปญหาที่เราอยากใหเปน
ได ถาเรายังอยูในระบบราชการ แลวเรายัง
บอกวาเราควรจะดีกวาราชการอืน่ มันเปนไป
ไมไดแน”
*********************
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10. สภาคณาจารยในมหาวิทยาลัยของรัฐที่มิใชหนวยราชการ
รองศาสตราจารย ดร.พรรณทิพย ศิรวิ รรณบุศย*
(จาก ขุมความคิด 2 พฤษภาคม 2541)

เมื่ อ พุ ท ธศั ก ราช 2514 ที่ ส ภาคณาจารย ข องจุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ได จั ด ตั้ ง ขึ้ น นั้ น
สภาคณาจารยดูเปนสิ่งใหมที่คณาจารยจุฬาฯ ใหความสนใจกันอยางกวางขวาง เมื่อผูเขียนเขารับ
ราชการในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนั้น ผูเขียนก็เปนผูหนึ่งที่สนใจสภาคณาจารย แตมีความรูสึก
วา สมาชิ ก สภาคณาจารย สว นใหญ นั้น ล วนเป น ผู อ าวุ โ ส ผูเ ขีย นจึ ง ได เปน ผูเ สมอนอก มองดู ก าร
ดําเนินงานของสภาคณาจารยดวยความสนใจ และในป 2519 เปนชวงที่เกิดความแปรปรวนในระบบ
การเมื อ งของชาติ นั้ น เอง ผู เ ขี ย นก็ ไ ด มี โ อกาสเข า มาเป น สมาชิ ก สภาคณาจารย โดยขณะนั้ น
รองศาสตราจารย นพ.อติเรก ณ ถลาง เปนประธานสภาคณาจารย
สภาคณาจารย ใ นยุ ค นั้ น ได รั บ อิ ท ธิ พ ลจากการเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งของประเทศ
จนกระทั่งถึงกับมีกระแสความคิดและแรงผลักดันใหยุบสภาคณาจารยในทุกมหาวิทยาลัย หากแต
สภาคณาจารยของจุฬาฯ ก็ยังยืนหยันตลอดมาดวยกําลังแรงกําลังใจของทานประธานสภาคณาจารย
และสมาชิกทุกคนตลอดจนคณาจารยมหาวิทยาลัยบางทานที่เห็นความสําคัญของสภาคณาจารย
ตลอดจนทานผูบริหารมหาวิทยาลัย เพราะบางอยางผูบริหารมหาวิทยาลัยมิอาจพูด ไมอาจดําเนินการ
ไดในสภาพบานเมืองที่ไมเปดโอกาสให แตสภาคณาจารยในขณะนั้นก็สามารถที่จะพูดและแสดง
ความคิด สะทอนความนึกคิดของคนมหาวิทยาลัยได ตลอดเวลาที่ผานมาถึง 20 ปแหงการจัดตั้ง
สภาคณาจารยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยก็ดําเนินการมาอยางมีประสิทธิภาพ แมบางครั้งจะ
ออนไปบาง แข็งไปบาง ซึ่งทั้งสิ้นขึ้นอยูกับบุคลิกภาพของประธานและสมาชิกในแตละสมัย
ในขณะนี้ ความคิดที่มหาวิทยาลัยจะกาวไปสูมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมใชหนวยราชการนั้น
คอนขางจะชัดเจนขึ้น ผูเขียนไมอยากใชคําวาอิสระ เพราะมหาวิทยาลัยคงมิอาจเปนอิสระไปจาก
รัฐได คําถามเบา ๆ เกี่ยวกับบทบาทและสถานภาพของสภาคณาจารยก็มีขึ้น ผูเสนอความคิดเกี่ยวกับ
มหาวิ ท ยาลัย รูป แบบใหมไ ม เคยกล า วถึงสภาคณาจารย และก็ มิไ ดเอ ย ถึงประเด็น นี้อยางชัดเจน
ผู เ ขี ย นในฐานะอดี ต ประธานสภาคณาจารย จุ ฬ าฯ และที่ ป รึ ก ษาที่ ป ระชุ ม ประธานสภาอาจารย
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศมาตลอดเวลาระยะหนึ่งนั้น ยังเห็นวา สภาคณาจารยนั้นยังควรตองคงอยู
และอยูในสถานะที่เปนอยูขณะนี้คือ เปนผูแทนของคณาจารยในฐานะที่ปรึกษาของอธิการบดี
เปนองคกรหนึ่งของการบริหารมหาวิทยาลัยเปนตัวเชื่อมประสานระหวางผูบริหารกับคณาจารย มิใช
*

ประธานสภาคณาจารย พ.ศ. 2529-2530
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แปรสภาพเปนสภาวิชาการ ธรรมชาติและองคประกอบของสภาคณาจารยกับสภาวิชาการนั้นแตกตาง
กันมากมาย ผูเขียนไมไดขัดแยงตอการมีสภาวิชาการเพราะเห็นดวยวาเมื่อมหาวิทยาลัยจะตองดูแล
มาตรฐานของตนเอง ก็จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีหนวยงานดูแลมาตรฐานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
อย า งชั ด เจน และองค ป ระกอบของหน ว ยงานนั้ น ต อ งแสดงถึ ง ความแข็ ง แกร ง ทางวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งองคประกอบนี้แตกตางไปจากองคประกอบของสภาคณาจารย อํานาจหนาที่ก็จะ
แตกตางกันไป สําหรับสภาคณาจารยคงจะทําหนาที่ดังเชนในปจจุบัน โดยสมาชิกของสภาคณาจารย
นั้ น ต อ งมาจากคณาจารย ทุ ก คณะแลกสถาบั น ในมหาวิ ท ยาลั ย โดยการเลื อ กตั้ ง เป น ตั ว แทนของ
คณาจารยทุกกลุมที่มีวัยวุฒิและคุณวุฒิแตกตางไป แตสภาคณาจารยจะตองมีกระบวนการที่ทําให
คณาจารยเกิดความสนใจที่จะเขามามีสวนรวมในการบริหารมหาวิทยาลัย สภาคณาจารยจะตอง
มีวิ ธี ก ารที่ จ ะได ม าซึ่ ง สมาชิ ก ที่ มี คุณ ภาพ ที่ มี ทั้ ง ความสามารถและคุณ ธรรม พร อ มที่ จ ะเสี ย สละ
เพื่อสวนรวมโดยแทจริง ผูเขียนเคยคิดไกลไปถึงวา สภาคณาจารยนี้จะตองทําหนาที่สรรหาคณาจารย
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหนึ่ง ที่จะเขาไปนั่งในสภามหาวิทยาลัยในฐานะกรรมการประเภทคณาจารย
ประจํา โดยทานเหลานั้นไมจําเปนตองเปนสมาชิกสภาคณาจารย แตหากเปนผูที่ผูแทนคณาจารย
ทั้งมหาวิทยาลัยยอมรับ โดยทานมิตองไปเดินหาเสียงดวยตนเอง แตมีความเต็มใจที่จะทํางานให
มหาวิทยาลัย ซึ่งบทบาทนี้อาจเหมาะสมหรือไม คงจะตองพิจารณากันอีกครั้ง แตหากทําได จะทําให
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยและสภาคณาจารยสามารถทํางานประสานกันได
ดวยดี ในความคิดของผูเขียนหากมหาวิทยาลัยใดไมมีสภาคณาจารย การบริหารจะราบเรียบไปไดนั้น
ตองใชระบบเผด็จการรวมอํานาจเทานั้น เพราะในสังคมมหาวิทยาลัย ความคิด และเสรีภาพทาง
วิชาการนั้นจะเบิกบานเปนสังคมแหงการคิดและแลกเปลี่ยนความคิด
สภาคณาจารยจะเปนแหลงที่ความคิดเหลานี้จะเบิกบานไดอยางเสรีทุกดาน มิใชเฉพาะทาง
วิชาการเทานั้น และความคิดเหลานี้จะไดถูกประมวลสูผูบริหาร แรงปะทะโดยตรงระหวางผูบริหารกับ
อาจารย หรือรัฐกับอาจารยก็จะไมเกิดขึ้น แตหากทานจะใชเผด็จการเบ็ดเสร็จ หามความคิดเหลานั้น
ใหอุดตันอยูในหัวของคณาจารยแตละคน และเรียกมาใชตามแตความใกลชิดที่มีตอผูบริหารแตละชุด
เทานั้น ความเบิกบานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยจะเกิดขึ้นไดอยางไร หากเราบริหารมหาวิทยาลัย
ดวยความเชื่อพื้นฐานที่วา มหาวิทยาลัยเปนแหลงรวมมันสมองของชาติ ฉะนั้นหลักการบริหารแบบมี
สวนรวม (participative administration) จึงเปนสิ่งสําคัญยิ่ง และสวนรวมนั้นตองเปนวิถีทางของ
ประชาธิปไตย หากสถาบันที่กลาวกันวาเปนมันสมองของชาติ ไมเปนตัวแบบการบริหารของสังคม
ประชาธิปไตยแลว ก็ยากที่ประชาธิปไตยจะมีความหวังในสังคมไทย
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11. สภาคณาจารยกับมหาวิทยาลัยนอกระบบราชการ
รองศาสตราจารย ดร.สุรวุฒิ ประดิษฐานนท*
(จาก ขุมความคิด 2 พฤษภาคม 2541)

ถ า มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ ออกจากระบบราชการ โดยยั ง เป น มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ ไม ใ ช
มหาวิ ท ยาลั ย เอกชนที่ ต อ งหาเลี้ ย งตั ว เองสมบู ร ณ แ บบ แต เ ป น การเปลี่ ย นแปลงที่ มี อุ ด มการณ
“เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ” จําเปนตองมีระบบดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ทําใหเกิด
คําถามว าสภาคณาจารยยังสมควรจะมี อยูในโครงสรางหรือไม ถา จะยัง คงมีอยู สถานภาพและ
บทบาทที่เหมาะสมควรจะเปนอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทามกลางความเห็นคลอยตามขอเสนอใหมี
สภาวิชาการเพียงสภาเดียวในโครงสราง
สิ่งที่ควรทําความเขาใจในเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางของมหาวิทยาลัยในระบบนอกราชการ
ดังกลาวคือ การตัดสินใจเกือบทั้งหมดสิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัย หรืออีกนัยหนึ่ง สภามหาวิทยาลัยจะทํา
หน าที่ในเชิ งวิชาการและการบริ หารงานบุคคล คล ายกับ ก.ม. (คณะกรรมการขาราชการในมหาวิทยาลัย)
ในปจจุบันที่รวมศูนยอํานาจอยูกับทบวงมหาวิทยาลัย
ในโครงสรางการบริหารปจจุบัน ก.ม.ยังมีคณะอนุกรรมการ (อ.ก.ม.) ที่ชวยกลั่นกรองเรื่อง
เสนอจํานวนหนึ่ง ที่ประชุมคณบดีของจุฬาฯ ทําหนาที่ อ.ก.ม.สวนหนึ่งในเรื่องวิชาการ เชน หลักสูตร
ตําแหนงทางวิชาการถึงขั้น รศ. และการบริหารงานบุคคล เชน การจัดตั้งหรือยุบหนวยงาน วินัย และ
การลงโทษ และทําหนาที่เปนอนุกรรมการการเงินของสภามหาวิทยาลัยอยูดวย
ดังนั้น เมื่อสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่เปนเสมือน ก.ม.ในระบบใหม จําเปนอยูเองที่ตองมี
หนวยงานรองรับในการกลั่นกรองเรื่องเพื่อพิจารณา
สภาวิชาการ เปนองคกรที่เสนอเพื่อทําหนาที่ดูแลดานวิชาการของมหาวิทยาลัย ที่รวมเรื่อง
การพิจารณาหลักสูตร ตําแหนงทางวิชาการ
ในการพิจารณาหลักสูตร อาจมีผลกระทบตอการจัดการองคกร ไมวาจะเปนการจัดตั้ง การยุบ
การรวม เพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรที่จะมีผลตอการตออายุสัญญา การประเมินเพื่อเลื่อนตําแหนง
วิ ช าการ สภาวิ ช าการจะก า วก า ยอํ า นาจบริ ห ารโดยไม มี ข อ ขั ด แย ง ในการจั ด สรรทรั พ ยากรของ
มหาวิทยาลัยไดมากนอยเพียงใด
การประเมินตําแหนงทางวิชาการ ที่มีแนวโนมผูกพันกับคาตอบแทนจะกระทําอยางยุติธรรม
และปราศจากขอครหาในวัฒนธรรมแบบไทย ๆ ไดอยางไร ในสภาวิชาการ
*

ประธานสภาคณาจารย พ.ศ. 2533-2534
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ตามหลักการ สภาวิชาการดูนาจะดีเหมือน ๆ กับหลักการที่วา มหาวิทยาลัยควรจะเปนอิสระที่
นําไปสูการอยูนอกระบบราชการ แตสภาวิชาการที่มีอยูในมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งในและนอกระบบ
ราชการในประเทศไทยเกิ ด ขึ้ น ด ว ยความไม ต อ งการให มี ส ภาคณาจารย การดํ า เนิ น การของ
สภาวิชาการที่มีอยูสรางปญหาใหทั้งกับบุคลากรและผูบริหาร เปนที่นาสนใจวาในมหาวิทยาลัยที่มี
สภาวิ ช าการดํ า เนิ น การอยู นั้ น มี ค วามเคลื่ อ นไหวในการจั ด ตั้ ง สภาคณาจารย เ พี ย งเพื่ อ จะเป น ที่
สะทอนความเห็นของบุคลากรอีกแหงหนึ่ง ทําใหดูเหมือนวาสภาคณาจารยเปนพรรคฝายคานหรือ
หอกขางแครของผูบริหาร กอใหเกิดความไมไววางใจและสถานการณอึมครึมที่ไมนาจะเปนผลดี
กับทุกฝายในมหาวิทยาลัย สภาวิชาการที่อยูเพียงบนกระดาษยอมจะมีแตขอดีไมมีที่ติ
ดังนั้นสภาวิชาการจึงไมนาจะใชองคกรที่ดีในการดูแลดานวิชาการในระบบมหาวิทยาลัย
ของรัฐ ไมวาจะอยูในหรือนอกระบบราชการ
โครงสร า งการบริ ห ารที่ ดี ค วรโปรง ใส มี ก ารตรวจสอบได แ ละให ค วามยุ ติ ธ รรมเสมอภาค
มีคําอธิบายในการตัดสินใจที่เปนที่ยอมรับโดยประชากรสวนใหญ
การบริหารที่มีประสิทธิภาพ คงตองมีความเด็ดขาด ฉับไว ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ
และที่สุดคือไมลูบหนาปะจมูก
สภาคณาจารยในระบบปจจุบัน ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของอธิการบดีในกิจการตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย โดยเปนสื่อกลางในการนําความคิดเห็นของคณาจารยและวิธีการปรับปรุงกิจการตาง ๆ
ของมหาวิ ท ยาลั ย เสนอต อ อธิ ก ารบดี เ พื่ อ พิ จ ารณาดํ า เนิ น การ ในขณะเดี ย วกั น ทํ า ความเข า ใจ
กับคณาจารยในสวนที่เกี่ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการปฏิบัติ
เพื่อบรรลุเปาหมายที่ตองการ
สภาคณาจารยในหลายมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นจากสภาพที่ตางไปจากจุฬาฯ และหลายแหง
กําหนดบทบาทที่แตกตางกันไปตามวุฒิภาวะของแตละสถาบัน มีการมองวาสภาคณาจารยเปนที่
ฝกงานของการทํางานรวมกันอันเปนขั้นตนของผูบริหารที่ดีของจุฬาฯ แตถาผูบริหารตามระบบที่จะ
ปรับไปไมจําเปนตองเปนบุคคลภายใน อาจเปน “มืออาชีพ” จากภายนอกก็ได ยังจําเปนจะตองมี
สภาคณาจารยเพื่อชวยสรางบุคลากรตอไป?
การดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบที่ไมเปน
ส ว นราชการจํ า เป น ต อ งระดมความคิ ด และเสาะหาข อ เท็ จ จริ ง เพื่ อ ใช ป ระกอบการตั ด สิ น ใจที่
สมเหตุสมผลปราศจากอารมณและอคติ จึงจะไมเกิดความระแวง และไดรับความรวมมือจากทุกฝาย
ในการดําเนินการ ปญหาคือการไดมาของผูที่จะดํารงตําแหนงอธิการบดี ถาจะเปนไปตามระบบที่
สากล ไมวาจะเปนบุคคลภายนอก หรือบุคคลภายในที่เปน “มืออาชีพ” อยางแทจริง ยอมจะแสวงหา
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ขอมูลและความรวมมือ เพื่อประสิทธิภาพของการบริหาร ตรงนี้ความหวาดระแวงเปนมะเร็งรายของ
การบริหารที่ตองการประสิทธิภาพ สภาคณาจารยจะชวยลดความหวาดระแวง?
ในความเห็นสวนตัว การคงอยูของสภาคณาจารยขึ้นอยูกับคณาจารยโดยตรง มีความเปนไป
ไดที่การดําเนินการอาจจําเปนตองกะทัดรัดขึ้น การเปนสมาชิกถือไดวาเปนการปฏิบัติงานที่สามารถ
ประเมินไดเชนกัน เปาประสงคยังเปนไปเพื่อความกาวหนาของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ
โดยที่ไมมีองคกรอื่นใดในโครงสรางใหมที่มาทําหนาที่ทดแทนได
YZ YZ YZ

(งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ 4 กันยายน 2552)
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12. สภาคณาจารยในมหาวิทยาลัยอิสระ∗
รองศาสตราจารยประณต นันทิยะกุล∗∗
ความคิ ด ในเรื่ อ งมหาวิ ท ยาลั ย อิ ส ระหรื อ มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มิ ไ ด เ ป น ส ว นราชการแต ยั ง เป น
มหาวิทยาลัยของรัฐอยู ยังคงเปนเรื่องของความฝนอันสูงสุดหรือยูโทเปยที่กลาวขวัญถึงในปจจุบัน
กลุมที่มีความคิดอยากออกจากระบบราชการไปอยูในรูปแบบมหาวิทยาลัยอิสระ มักจะเปนบุคคล
ที่ทันสมัย มีหัวกาวหนาอยากเห็นมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่เปนอยูอยางรวดเร็ว
สว นกลุม ที่ยังคิ ดอยูในระบบราชการตอไปยังอยากรั กษาระบบเกา ๆ เอาไว อยากจะได
เหรียญตราไวเปนเกียรติแกวงศตระกูลและลูกหลานสืบไป ซึ่งกลุมนี้ก็อยากเปลี่ยนแปลงเหมือนกัน
แตอยากเปลี่ยนแบบคอยเปน คอยไป แนวโนมจะเปนอยางไร เราจะตองติดตามอยางใกลชิดตอไป
สมมติวา มหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการไปเปนรูปแบบมหาวิทยาลัยอิสระ มหาวิทยาลัย
จะมีอิสระในทางวิชาการ การบริหารงานบุคคล การเงินตลอดจนการหารายไดและทรัพยสิน เปนของ
ตนเองอยางอิสระ โดยใหรัฐสามารถติดตาม กํากับ และสนับสนุนตามควรแกกรณี
ในดานอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย จะไดรับเงินเดือนคาตอบแทน สวัสดิการและ
สิทธิประโยชนตาง ๆ มากขึ้นแตไมนอยไปกวาเดิมที่ไดรับ ขณะเดียวกันอาจารยและบุคลากรจะตอง
ทํางานใหไดคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใหสมกับคาตอบแทนที่เพิ่มขึ้น ระบบมหาวิทยาลัย
อิสระจะมีระบบการประเมินผล บุคคลที่ดอยคุณภาพและไรประสิทธิภาพอาจจะอยูในระบบนี้ไมได
สํ า หรั บ การบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ระบบใหม นี้ อํ า นาจสู ง สุ ด จะอยู ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย
นายกสภามหาวิทยาลัยจะมีบทบาทอํานาจหนาที่มากขึ้น ทั้งในดานการกําหนดนโยบายทางวิชาการ
การบริหารมหาวิทยาลัย การหารายได ตลอดจนการจัดการทรัพยสินไดเองโดยอิสระ
อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบันและหัวหนางานตาง ๆ จะเปนผูบังคับบัญชาคอยดูแล
สอดสองการทํางานของอาจารยและบุคลากร รวมทั้งการประเมินผล การตอสัญญาเปนระยะ ๆ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยจะมีอํานาจ หน า ที่ และบทบาทมากขึ้ น เพราะระบบจะเปน ผูกํา หนด และ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยจะมีลักษณะเปนมืออาชีพมากขึ้น
มหาวิทยาลัยในรูปแบบอิสระที่มิใชสวนราชการจะอยูภายใตกฎ ระเบียบ และกฎหมายตาง ๆ
น อ ยลง หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งและเคยมี อํ า นาจบั ง คั บ บั ญ ชาให ม หาวิ ท ยาลั ย ต อ งอยู ใ นกรอบก็
∗

สารสภาคณาจารย ปที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2534
ประธานสภาคณาจารย พ.ศ. 2526-2527 ประธานสภาคณาจารย พ.ศ. 2524-2525 ประธานสภาคณาจารย พ.ศ. 2528-2529

∗∗
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จะนอยลงตามไปดวย มหาวิทยาลัยจะมีระบบบริหารเชนเดียวกับบริษัทขนาดใหญที่มีอํานาจสูงสุด
ในการบังคับบัญชาและสิ้นสุดในการดําเนินกิจการตาง ๆ ในหนวยงานนั้นเอง
สําหรับสภาคณาจารยในมหาวิทยาลัยอิสระ ตางรางของทบวงมหาวิทยาลัยอาจใชคําวา
สภาวิชาการแทนสภาคณาจารย ซึ่งบทบาทอํานาจหนาที่จะเปลี่ยนแปลงไป ดําเนินการในเชิงวิชาการ
อยางเดียวตามแบบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งไมนาจะเปนเชนนั้น เพราะบทบาทหนาที่
ของสภาคณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีมากกวานั้น ควรจะเปลี่ยนชื่อสภาวิชาการเปนชื่ออื่น
ใหขึ้นตรงตอสภามหาวิทยาลัยและคงสภาคณาจารยไวเหมือนเดิม
สภาคณาจารยของเราดําเนินการมาดวยความเรียบรอยครบ 20 ปบริบูรณแลว ผมคิดวา
สภาคณาจารย ยั ง มี ป ระโยชน ต อ มหาวิ ท ยาลั ย เท า ที่ ผ า นมาสภาคณาจารย ก็ ไ ด มี ส ว นในการ
ใหคําปรึกษา ใหขอคิดเห็น และริเริ่มโครงการตาง ๆ ที่เปนประโยชนใหแกมหาวิทยาลัยหลายโครงการ
อยางไรก็ดีสมาชิกสภาคณาจารยก็ยอมตองแสดงบทบาท ปฏิบัติภาระหนาที่ดวยความตั้งใจ
เสียสละ และอุทิศเวลาใหกับการดําเนินกิจการของสภาอยางเต็มความสามารถ สรรหาอาจารยที่มี
ความรูความสามารถเขามาเปนสมาชิก ใหสมกับเปนที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งผมใครขอแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาคณาจารยโดยสรุปดังตอไปนี้
1. สภาคณาจารยตองเปนที่พึ่งของมหาวิทยาลัยได
2. สภาคณาจารยตองแสดงบทบาทในฐานะที่ปรึกษาใหบุคลากรทั่วไป เห็นวามีประโยชน
และทําประโยชนใหแกมหาวิทยาลัยได
3. สภาคณาจารยตองสรรหาคนดี ๆ มีจริยธรรมและคุณธรรมเขามาเปนสมาชิก ซึ่งบุคคล
เหลานี้จะสรางความดีใหสภาคณาจารยเปนที่ยอมรับของคณาจารยและมหาวิทยาลัย
4. สภาคณาจารยจะตองมีสมาชิกที่มีอุดมการณที่จะทําประโยชนตอสวนรวมอยางแทจริง
5. สภาคณาจารยตองปรับปรุงคุณภาพและศักยภาพของตนเองอยูเสมอ
6. สมาชิ ก สภาคณาจารย ต อ งทํ า การบ า นก อ นเข า ประชุ ม ต อ งรู ก ฎ รู ร ะเบี ย บข อ บั ง คั บ
รูวิธีการบริหารมหาวิทยาลัย จึงจะสามารถใหคําแนะนําแกมหาวิทยาลัยไดเปนผลดี
7. ถาสภาคณาจารยเปนที่รวมของคนดี มีความรู ความสามารถ มีประสบการณ เขามาเปน
สมาชิกไดมาก ๆ เทาใดก็จะเปนผลดีตอสภาฯ มากขึ้นเทานั้น เพราะจะไดนําประสบการณมาเปน
ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย ซึ่งผูบริหารมหาวิทยาลัยจะยอมรับและนําไปปฏิบัติ
8. อยากใหสภาคณาจารยเปนตัวแทนอยางแทจริงของอาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เปนคนกลางในการแกไขปญหาความขัดแยง ผลักดันนโยบายที่เห็นวาสําคัญใหมหาวิทยาลัยนําไป
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
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9. เมื่อสภาสงโครงการเสนอตอมหาวิทยาลัยแลว จะตองมีการติดตามผลงานนั้นอยูเสมอ
ในบางครั้งถาจําเปน ประธานสภาคณาจารยจะตองพาผูที่เกี่ยวของไปพบปะสนทนากับทานอธิการบดี
หรือนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อใหเขาใจเจตนารมณของสภาคณาจารยในการเสนอโครงการนั้น ๆ
เพื่อมหาวิทยาลัยจะไดนําไปดําเนินการตอไป
ในที่สุด เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ป สภาคณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในฐานะที่
ผมเคยเปนสวนหนึ่งของสภาคณาจารย ผมขอฝากความระลึกถึงมายังสมาชิกสภาคณาจารยทุกทาน
ขอใหสภาคณาจารยจงมีความเจริญรุงเรืองอยูคูกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตลอดไป
YZ YZ YZ

(งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ 5 กันยายน 2551)
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13. สภาคณาจารยกับการบริหารงานในมหาวิทยาลัย
ของรัฐนอกระบบราชการ*
รองศาสตราจารย ดร.สุนนั ท พงษสามารถ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนับเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกที่กอตั้งสภาคณาจารย โดยมีกฎหมาย
รองรับถูกตอง
มีการตราไวในพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522 ในมาตรา 22 ไวดังนี้
“มาตรา 22 ใหมีสภาคณาจารยม หาวิ ท ยาลั ย ทํา หนา ที่ให คํา ปรึก ษาและขอ แนะนํ า ตออธิก ารบดี
และหนาที่อื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย ประกอบดวยสมาชิกซึ่งคณาจารย
ประจําของมหาวิทยาลัยเลือกตั้งขึ้นจากคณาจารยประจํามหาวิทยาลัย จํานวนสมาชิก หลักเกณฑ
และวิธีการเลือกตั้ง และการดําเนินงานของสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยใหกําหนดเปนขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย”
อยางไรก็ดีไดมีการรวมตัวกันของคณาจารย เพื่อทําหนาที่สภาคณาจารยมากอนหนานี้เปน
เวลาเกือบ 10 ปแลว
สภาคณาจารย เ มื่ อ เริ่ ม ก อ ตั้ ง จะเน น บทบาทในเรื่ อ งการส ง เสริ ม คุ ณ ภาพทางวิ ช าการ
ในบางครั้งบางคราวอาจเขาไปมีบทบาทในทางการเมือง และบทบาทการพิทักษผลประโยชนของ
บุคลากรมากเกินไปซึ่งอาจไมเปนประโยชนโดยตรงตอภาพพจนโดยรวมของมหาวิทยาลัยนัก ทั้งนี้
จะขึ้นอยูกับสถานการณในแตละยุคสมัยไดกดดันใหเปนไปเชนนั้น และสภาคณาจารยก็สามารถแกไข
และรักษาภาพพจนของสภาฯ ไวดวยดีเสมอมา ที่ผานมามีขอเสนอแนะมากมายจากสภาคณาจารย
ที่มหาวิทยาลัยไดนําไปดําเนินการ ที่ชวยสงเสริมคุณภาพทางวิชาการ และคุณภาพของคณาจารย
ไดแก การกอตั้งฝ ายวิ จั ย การสงเสริมการเขีย นตํารา การสรรหาผูบริหาร การเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา หลักเกณฑของตําแหนงทางวิชาการ การตรวจสุขภาพ
บุคลากร ฯลฯ
จะเห็ น ได ว า ข อ เสนอแนะจากสภาฯ นั้ น ถ า ผู บ ริ ห ารจะรั บ ไว พิ จ ารณาและเมื่ อ เห็ น ว า ใน
หลักการนาจะเกิดประโยชน แลวหาแนวทางปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคได ก็จะเปนผลดีตอ
บรรยากาศการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการ และคุณภาพชีวิตของบุคลากรของมหาวิทยาลัย

*

สารสภาคณาจารย ปที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2534
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เนื่องจากสภาคณาจารยมีความใกลชิด รูความเปนไปและปญหาตาง ๆ ในหมูคณาจารยไดดีกวา
ผูบริหาร
นอกจากจะทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีแลว การทํางาน
ของสภาคณาจารยมักจะนําขอคิดเห็นและปญหาตาง ๆ ที่ไดรับฟงจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยเปน
หลักมาพิจารณาวิเคราะหและหาขอมูลเพิ่มเติม นํามาระดมความคิดเห็นในหมูสมาชิกและเพื่อน ๆ
คณาจารย เพื่อชวยกันหาแนวทางดําเนินการหรือปรับปรุงแกไขปญหาเหลานั้น นําเสนอตออธิการบดี
พิจารณาตอไป บทบาทของสภาคณาจารยยังทําหนาที่รับนโยบายตาง ๆ จากผูบริหารมาแจกแจง
ทําความเขาใจกับคณาจารยของมหาวิทยาลัย เพื่อทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน เทาที่ผานมา
การร ว มงานระหว า งสภาคณาจารย กั บ ผูบ ริ ห ารเป น ไปด ว ยความเขา ใจและความสั ม พั น ธ ที่ดี ม า
โดยตลอด แมวาบางครั้งบางคราวจะมีขอคิดเห็นที่ตางกันไปบางก็ตาม
ในปนี้สภาคณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดกอตั้งและดําเนินงานมีอายุครบ 20 ปแลว
(แตมี พ.ร.บ.รองรับในป พ.ศ. 2522) ถานับอายุคนก็บรรลุนิติภาวะพอดี และในปนี้เชนกัน โดยมิได
คาดคิ ด มาก อ นในเรื่ อ งการปฏิ วั ติ ร ะบบการบริ ห ารงานมหาวิ ท ยาลั ย ออกนอกระบบราชการ ซึ่ ง
จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย อาจจะต อ งก า วไปอยู ใ นระบบใหม นี้ ที่ ผ า นมาการบริ ห ารงานของ
มหาวิ ท ยาลั ย ในระบบราชการจะถู ก ควบคุ ม อย า งใกล ชิ ด โดยทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ผู บ ริ ห ารจะ
ดําเนินการทุกอยางใหเปนไปตามระเบียบราชการอยางเครงครัด ซึ่งหลาย ๆ เรื่องก็ไมอํานวยตอ
ความคลองตัวรวมทั้งบรรยากาศและความกาวหนาทางวิชาการเทาที่ควร สวนการบริหารงานนอก
ระบบราชการของมหาวิทยาลัยที่จะเปลี่ยนไปนี้ ผูบริหารมหาวิทยาลัยจะใชความสามารถของตนเต็มที่
ในการดํา เนิน กิ จ การต า ง ๆ ของมหาวิท ยาลัยใหบรรลุวัตถุประสงคไดอยา งมี ประสิทธิภาพ การ
บริหารงานเชนนี้อาจมีผลดีตอความคลองตัวและความกาวหนาทางวิชาการ อยางไรก็ดีอาจจะมีบาง
เรื่องที่การตัดสินใจของผูบริหารเกิดมีความขัดแยงหรือมีผลกระทบกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
สิ่ ง เหล า นี้ ถ า ถู ก ละเลยก็ อ าจทํ า ให เ รื่ อ งเล็ ก กลายเป น เรื่ อ งใหญ โ ตไปได จึ ง ควรให ค วามสํ า คั ญ
และคํานึงถึงเปนอยางยิ่ง สภาคณาจารยนาจะทําหนาที่ประสานความสัมพันธและความเขาใจที่ดี
ตอกันได
การจะเปลี่ยนระบบการบริหารงานนอกระบบราชการของมหาวิทยาลัยเชนนี้ สภาคณาจารย
ควรจะตองมีแผนงานลวงหนาเกี่ยวกับบทบาทของสภาคณาจารยดวย เพื่อใหเหมาะสมกับระบบใหมนี้
สภาคณาจารยในฐานะที่ใกลชิดไดรับรูความคิดเห็นและความตองการของคณาจารย ควรจะทําหนาที่
สะท อ นความคิ ด เห็น และป ญหาต า ง ๆ ได ซึ่ ง จะเป น ประโยชน ตอ การตั ดสิ น ใจของผู บริ ห ารและ
อาจชวยใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกันสภาคณาจารยจะ
เปนผู ที่รูความเปนไปในหมูคณาจารยมากกวา ผูบริหาร นอกเหนือจากหนาที่ตาง ๆ ที่กําหนดไว
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ในพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522 มาตรา 22 แลวสภาคณาจารยควรจะเนน
ทําหนาที่
- เสนอแนะมาตรการควบคุมการทํางานและคุณภาพของบุคลากรดานบริหารและวิชาการ
- เสนอแนะวิธีการสรรหาและประเมินผล เพื่อใหไดผูบริหารและบุคลากรที่มีคุณภาพ
- เสนอแนะมาตรการควบคุมความมีศีลธรรมและจริยธรรมของอาจารยและการใหความดี
ความชอบ
- เสนอแนะมาตรการควบคุมการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
- เสนอแนะการตรวจสอบข อ เท็ จ จริ ง หรื อ ทบทวนมติ ต า ง ๆ ของการบริ ห ารงานใน
มหาวิทยาลัยไดในกรณีที่มีการรองเรียนขึ้น
- เสนอแนะมาตรการชวยดูแลสถานภาพาของบุคลากรใหอยูไดในสังคมอยางมีศักดิ์ศรี
ตามความเหมาะสม เพื่อดึงและเก็บรักษาคนดีและคนเกงเขามาทํางาน
- เสนอแนะมาตรการชวยดูแลใหบุคลากรไดรับการปฏิบัติอยางยุติธรรมและมีคุณธรรม
โดยไมมุงเนนเพื่อพิทักษผลประโยชนของอาจารยเพียงอยางเดียว
นอกจากนี้ สภาคณาจารย ยั ง ควรมี บ ทบาทต อ สั ง คม สนั บ สนุ น การนํ า ความรู ไ ปใช เ ป น
ประโยชนตอสังคม ยับยั้งการใชความรูที่ อาจกอใหเกิดอันตรายตอสั งคม และการเตือนสติสังคม
เนนการมีความซื่อสัตยความรับผิดชอบและความมีคุณธรรม เปนตน
ในโอกาสนี้ สภาคณาจารยควรเสนอแนะใหแกไข พ.ร.บ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522
มาตรา 22 ใหมีความสอดคลองกับบทบาทและหนาที่ของสภาคณาจารย เมื่อมหาวิทยาลัยจะตองไปสู
ระบบการบริหารงานแบบใหมนี้ดวย
YZ YZ YZ
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14. ขอคิดในการปรับเปลีย่ นระบบบริหารมหาวิทยาลัย∗
ผูอภิปราย

รองศาสตราจารย ดร.วันชัย ศิริชนะ
รองศาสตราจารยประสิทธิ์ โฆวิไลกุล
นายนิพนธ มาศะวิสทุ ธิ์
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ

ผูดําเนินการอภิปราย รองศาสตราจารย พญ.โสภี ชาติสุทธิพนั ธ (ประธานสภาคณาจารย)
รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ
เรียนทานผูดําเนินการอภิปราย ทานคณาจารย และเพื่อนชาวจุฬาฯ ทุกทาน เมื่อผมไดรับเชิญ
ใหมาพูดที่นี่ในวันนี้ ผมมีความรูสึกยินดีเปนอยางยิ่ง เพราะวามีความรูสึกเหมือนกับไดกลับมาบาน
เกาซึ่งอยากจะกลับมานานแลว แตก็กลับมาไมได ที่ผานมาผมพยายามมองดูความเติบโตของจุฬาฯ
มาโดยตลอด เมื่อมีการเชิญไปอยางนั้น ผมก็ตอบรับดวยความยินดี แตวาจะใหความรูหรือใหความ
เขาใจเกี่ยวกับเรื่องมหาวิทยาลัยในรูปลักษณใหม หรือวาแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยในรูปแบบ
ใหมอยางไรก็ตามแต ผมก็ไมแนใจวาจะใหไดมากนอยแคไหน เพราะวาความคิดความอานก็คงจะมี
ความหลากหลายแตกตางกันออกไป เรื่องที่พูดกันมากคือเรื่องของการที่มหาวิทยาลัยจะออกนอก
ระบบในระยะ 4-5 ปที่ผานมานั้น เราพูดกันมานาน พูดจนกระทั่งรูสึกวาเวลานี้ไมคอยตื่นเตนกัน
ในที่สุดเมื่อคนนําออกไปเปนคนแรกคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตามออกไปดวยมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ ความคิดความอานในเรื่องนี้ก็มีการกระตุนใหเกิดความอยากหรืออยากรูอยากออกไปกัน
ตามขึ้นมา เมื่อเปนอยางนั้นก็มีเรื่องพูดจากันมาก วาออกไปแลวจะเปนอยางไร ออกไปแลวมันมีความ
มั่นคงแคไหน ในประเด็นนี้ผมอยากเรียนวาปญหาที่มหาวิทยาลัยตาง ๆ ประสบพบเห็นอยูเวลานี้คงมี
อยู 3-4 ประเด็น
1. เรื่องของความไมคลองตัวในการบริหาร
2. ความไมคลองตัวในการที่จะนําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ
3. ผลตอบแทนของอาจารยคอนขางนอยและไมคุมคากับการที่จะอยูในมหาวิทยาลัย
4. เรื่องราวของความรูสึกของอาจารยเองวาไมไดรับการสงเสริมเทาที่ควรในเรื่องตาง ๆ
∗

การอภิปรายในการสัมมนา เรื่อง “รูปแบบการบริหารจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในอนาคต” จัดโดย สภาคณาจารยจุฬาฯ 9-11 ก.ย. 2537 ณ
หองประชุมใหญชั้น 2 อาคารบริหาร สํานักงานอธิการบดี และโรงแรมรอยัล การเดน รีสอรท พัทยา
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ความรูสึกตาง ๆ เหลานี้ผมกราบเรียนวาเปนความรูสึกที่อยูในใจของทุกคนวาชีวิตการเปน
อาจารย
ในมหาวิทยาลัยเหมือนกับอยูในกรอบของกฎระเบียบของราชการทั่วไปที่ยังคงตีกรอบ ตีแนวทางไว
อยางรัดกุมไมใหกระดิกกระเดี้ยไปทางไหน ความจริงแลวเปนที่ยอมรับกันนะครับวา รูปแบบของการ
บริหารทางมหาวิทยาลัยนั้นเปนรูปแบบที่มีความแตกตางจากระบบราชการปรกติโดยสิ้นเชิง ไมวาจะ
ในเรื่องของการบังคับบัญชาหรือในเรื่องของการที่จะใหเสรีภาพในการบริหารอะไรก็ตามแต ซึ่งเรื่องนี้
ความจริงฝายราชการเองไมใชไมยอมรับวามีความแตกตางไปจากกระทรวง ทบวง กรมอื่นนั้น ก็คง
เปนปญหาวา แลวกระทรวง ทบวง กรมอื่นนั้นรูสึกอยางไร จะคิดอยางไร ซึ่งผมมีความรูสึกวา แนวคิด
อันนั้นของฝายรัฐบาลนั้นเปนแนวคิดที่ไมถูกตองแลวไมเขาใจสภาพของความเปนอุดมศึกษาอยาง
แทจริง ฉะนั้นไมวาใครจะพูดอะไรก็ตามแต ในขณะนี้ผมถือวาระบบบริหารงานบุคคลในราชการนั้น
เวลานี้ยังจําเปนที่จะตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหมีความแตกตางกันอยูระหวางอุดมศึกษากับ
ระบบบริหารราชการทั่วไป เพราะโดยธรรมชาติ โดยสิ่งแวดลอม โดยเปาหมายของการทํางานนั้นมี
ความแตกตางกันโดยสิ้นเชิง แลวจะใหอยูในระบบเดียวกันไดอยางไร อันนี้เปนประเด็นที่คอนขาง
สําคัญ และอีกประเด็นหนึ่งซึ่งคิดวายังเปนจุดออนของระบบขาราชการอยูคือ ประเด็นของการให
คาตอบแทนตาง ๆ กับคนในราชการนั้น ยังใหในลักษณะที่คอยเปนคอยไป แลวเมื่อแกก็จะไดเงินเดือน
คาตอบแทนตามสมควร และมีเงินลอใจคือ เงินบําเหน็จ บํานาญ ซึ่งอันนั้นผมมองภาพตามระบบของ
การบริหารงานบุคคลวาไมไดสงเสริมใหคนมีความขยัน ไมไดสงเสริมใหคนมีความกระตือรือรนในการ
ทํางานแตอยางใด แตเปนการคอยไปวัน ๆ หนึ่งใหถึงเวลาที่จะเกษียณอายุ ซึ่งตางกับระบบธุรกิจหรือ
ระบบเอกชนทั่วไปที่มุงที่จะใหประโยชนตอบแทนกับผูทํางาน ในวัยซึ่งเขาสามารถที่จะทํางานไดเปน
อยางดีใหกับหนวยงานนั้น ๆ ซึ่งอันนี้มันกลับกันวาเราใหเมื่อดีขึ้น คอย ๆ ดีขึ้น แตเอกชนนั้นใหเมื่อเขา
มีความตองการ ซึ่งในกรณีอยางนั้นจะทําใหมีกําลังใจมีขวัญที่จะทํางานไดดีขึ้นเปนอยางมาก ถาเผื่อ
เราบอกวาอยูไปนาน ๆ แลวก็ไดมากเอง อยางนี้ทุกคนก็คอยวัน เพราะฉะนั้นเวลานี้แนวโนมของธุรกิจ
เอกชนทั่วไปจึงจายใหมาก ทํางานใหมากในวัยที่มีกําลังที่จะใหได ซึ่งในเรื่องอยางนี้ก็คิดวาระบบ
ราชการนั้นมีจุดออนอยูเปนอยางมาก และการที่เปนระบบใหญนั้นการที่จะปรับเปลี่ยนอะไรสักครั้งอุย
อายและก็ทําไมได แลวในที่สุดก็คาราคาซัง เพราะฉะนั้นแนวทางเดียวที่เราคิดกันวาระบบอุดมศึกษา
สามารถที่จ ะกาวไปสูความเปน อิสระแลว มีความคลองตัว ในการดําเนิ น การมากขึ้น นั้น ก็คือตอง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารใหม การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารใหมอยางที่เขาใจนั้นก็คือวา
จะตองมีการออก พ.ร.บ. เพื่อใหมหาวิทยาลัยนั้น มีกําหนดกฎเกณฑในการบริหารที่เปนของตนเอง
โดยเฉพาะเมื่อออกอยางนั้นแลวก็คิดวาจะทําใหมีความอิสระ ความคลองตัวมากขึ้น อยากจะกรกกาบ
เรียนจากประสบการณที่ผานมาวา เรื่องนี้เปนเรื่องที่ตองระมัดระวังเปนอันมาก ในการที่จะออกไปสู
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การเปนอิสระตามความหมายอยางที่ทานทั้งหลายเขาใจ คือวาในกรณีของการจัดตั้งสถาบันใหมหรือ
มหาวิทยาลัยใหมนั้น ถาเผื่อวาเกิดขึ้นใหมแท ๆ ปญหาจะนองลงมากและมีเวลาในการเตรียมตัว
เตรียมการ ตัวอยางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนั้นพูดไดวาปญหานอยที่สุด เหตุที่ปญหานอย
ที่สุดเพราะวามันไมมีอะไรในพระราชบัญญัติวาตองการใหรูปแบบการบริหารเปนอยาไร ตองการใหมี
แนวทางในอนาคตเปนอยางไรเขียนไปไดเพราะไมมีผลกระทบกับใครทั้งสิ้น แตในรูปแบบที่จะทํากับ
มหาวิทยาลัยซึ่งไดเกิดขึ้นมาแลวเปนเรื่องที่คอนขางยาก และเปนเรื่องที่คิดวาจะตองมีพลังผลักดัน
จากภายในเปนอยางมาก ถาเผื่อไมมีพลังผลักดันจากภายในแลวผมเชื่อวาไมมีทางที่จะสําเร็จ ในการ
ที่จะปรับเปลี่ยนระบบบริหารไปสูความเปนอิสระในลักษณะอยางนี้
ขอเลาใหฟงถึงกรณีของมหาวิทยาลัยสุรนารีกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณสักนิดกอนนะครับวา
เมื่อเริ่มตนในการรางพระราชบัญญัตินั้น เรามองภาวาปญหาอุปสรรคของการบริหารมหาวิทยาลัยใน
ระยะที่ผานมาคืออะไร ก็มีอยู 3-4 ประเด็นในตอนแรกที่ผมกราบเรียน คือความไมคลองตัวในเรื่องของ
ระเบียบการเงิน วัสดุการบริหารงานบุคคลและวิชาการ เมื่อมองดูวาไมมีความคลองตัวอยางนั้น เราก็
มารา งพระราชบั ญ ญัติเ พื่ อ ใหเ กิ ดความคล อ งตั ว เหตุแห ง ความไม คลอ งตั ว คือ อะไร ก็ เ นื่ องจากมี
กฎหมายกํากับเอาไววา การบริหารงานบุคคลนั้นตองเปนไปตามที่ ก.ม.กําหนด อัตราเงินเดือนตอง
เปนไปตามสํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลางกําหนดเราปรับเปลี่ยนวาการบริหารงานบุคคลนั้น
สิ้นสุ ดอยูที่สภามหาวิท ยาลัย อัตราเงิน เดือนนั้ นสิ้นสุดอยูที่สภามหาวิทยาลั ย โดยคํา แนะนํา ของ
กรรมการบริหารงานบุคคลมันก็จบไปขั้นหนึ่ง ไมตองขึ้นไปถึงระดับสูงอีกตอไป ทุกสิ่งทุกอยาง ความ
คลองตัวทางดานของการเงินและพัสดุมันไมคลองตัว ทําอยางไรใหคลองตัว ก็เขียนลงไปวากําหนด
กฎเกณฑตาง ๆ ระเบียบตาง ๆ เกี่ยวกับการเงินและพัสดุนั้น ใหคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัยเปนผูกําหนด แลวใหสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบโดยไมตองไปคํานึงถึง
ระเบียบของกระทรวงการคลังหรือระเบียบสํานักนายกฯ ในสวนนี้ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็สิ้นสุดอยูตรงนี้
เรื่องของการบริหารงานวิชาการนั้นก็มองภาพวา ความเปนเลิศทางวิชาการนั้นจะตองประกอบดวย
ส ว นสํ า คั ญ ที่ สุ ด คื อ อาจารย แ ละเส น ทางความก า วหน า ของอาจารย แล ว ก็ อ งค ป ระกอบอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาองคความรูในมหาวิทยาลัยก็กําหนดมีสภาวิชาการขึ้นมา ซึ่งประกอบดวย
ตัวแทนจากฝายตาง ๆ เปนผูกํากับดูแลในเรื่องนโยบายทางดานนี้ แลวก็ไปสิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัย
เชนเดียวกัน เพราะฉะนั้นทุกอยางจะมีชองทางของการบริหารที่มีองคกรรองรับ เมื่อเปนอยางนี้ ทาน
ทั้งหลายจะเห็นไดวาจะมีความคลองตัว มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนไดสูง ก็มาถึงอีกจุดหนึ่งนะ
ครับ เรื่องงบประมาณแผนดิน เราก็มองวาถาเผื่อวายังจัดสรรงบประมาณใหกับมหาวิทยาลัยใน
ลักษณะเงินงบประมาณในหมวดตาง ๆ ตอบแทน ใชสอยวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสรางแบบเดิมอีก
แลว โดยระบบปรกติมันไมมีความคลองตัว เพราะถาเขาใหเงินมาเปนหมวดคาที่ดินสิ่งกอสรางก็ตอง

54

ขุมความคิด 3

ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย

จัดยึดอยูตรงนั้น เอาไปใชในหมวดครุภัณฑ เอาไปใชในหมวดคาตอบแทนใชสอยวัสดุ ขามหมวดกัน
ไม ไ ด เมื่ อ ข า มหมวดกั น ไม ไ ด มั น ก็ เ กิ ด ความไม ค ล อ งตั ว จะเปลี่ ย นที ก็ ต อ งไปขออนุ มั ติ ต รงนั้ น
งบประมาณขอเปลี่ยนแปลงหมวดการใชจายเงิน เมื่อเปนอยางนี้ก็หาทางออกโดยการกําหนดวา
ใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณมาในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนมี 2 อยาง อุดหนุนเฉพาะกิจ
กับอุดหนุนทั่วไป อุดหนุนเฉพาะกิจคืออุดหนุนเฉพาะเรื่อง เฉพาะเราใหไปใชจายเรื่องนั้น ใชอยางไร
ก็อยูในกรอบตรงนั้น แตอุดหนุนทั่วไปหมายความวา เมื่อใหไปแลวจะไปใชจายอยางไรนั้น ก็เปนไป
ตามแผนงานที่ เ รากํ า หนดขึ้ น ซึ่ ง อั น นี้ ถ า เป น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปเฉพาะเรื่ อ งเช น เรื่ อ งของการวิ จั ย นั้ น
เราก็สามารถเอาไปใชจายในดานงานวิจัย จะไปซื้อเครื่องมือ จะไปจางคนชวยทํา จะไปเปนคาซื้อวัสดุ
อะไรก็ไดทั้งสิ้น แตที่นี้ถาแคนั้นยังไมพอ เราก็บอกวางบประมาณทั้งหมดที่ใหกับมหาวิทยาลัยเปน
หมวดเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป แต มี รายการชี้ แจงได ว า ในยอดเงิน สมมุติ 500 ล า นนั้น เราจะเอาไปทํ า
อะไรบาง เพื่อประโยชนในการพิจารณางบประมาณของสภาผูแทนราษฎร เพราะฉะนั้นเวลาที่เสนอ
งบประมาณผานสภาผูแทนราษฎร เราจะมีรายการกํากับหมดทุกอยางเพื่อใหเขารูวาเราจะไปใชอะไร
อันนั้นเปนขั้นตอนของการขอ แตหลังจากที่ไดรับงบประมาณมาแลว สภามหาวิทยาลัยสามารถที่จะ
review การใชจายเงินกอนนี้ไดตามเหตุผล ตามความจําเปน ตามสถานการณที่อาจจะเปลี่ยนแปลง
ไปความคลองตัวของความเปนเงินอุดหนุนทั่วไปมีอยูสูง มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนการใชเงิน
ไดตามที่สภามหาวิ ทยาลัย เห็น สมควร ที่ นี้ทานทั้ง หลายคงจะสงสัยว า ถา อยางนั้น มหาวิ ท ยาลัย
ไมใชเงินจนเพลินไปหรือจะมีวิธีการกํากับดูแลการใชเงินไดอยางไร คําถามนี้เปนคําถามที่กรรมาธิการ
งบประมาณถามในการพิ จ ารณาคราวที่ แ ล ว นี่ เ อง ก็ ต อบได ว า การที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย มี อํ า นาจ
ในการกํ า หนดงบประมาณนั้ น เป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติที่ กํ า หนดไว ประเด็ น ที่ 1 ประเด็ น ที่ 2
ในการใชจายเงินงบประมาณนั้นจะตองเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ ที่ไดออกไวแลวโดย
สภามหาวิทยาลัย จะใชแตกตางไปจากกฎเกณฑนั้นไมได เวลาสํานักงานตรวจเงินแผนดินมาตรวจ
ก็ ต รวจตามระเบี ย บตามกฎเกณฑ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด เพราะฉะนั้ น การใช เ งิ น มี ก ฎ มี เ กณฑ
มีระเบียบ มีขอบังคับ ไมใชนึกอยากจะใชอะไรก็ใชได นอกจากนี้แลวจะตองรายงานฐานะการเงิน
การใชจายเงินให ส.ต.ง. ทราบเปนประจํา ส.ต.ง. ก็จะเขามาตรวจเปนประจํา ก็จะมีกลไกของรัฐ
เขามากํากับดูแลตรวจสอบอยูตลอดเวลา ขอเรียนวา ในลักษณะอยางนี้ เปนความคลองตัว ที่นี้การ
จัดสรรงบประมาณก็จัดสรรไปตามที่เราขอ ก็ใหตามเกณฑตาง ๆ ที่มีการกําหนด แตเมื่อไดไปแลว
เขาสามารถจะปรับเปลี่ยน เชน กรณีของเงินเดือนก็จะไปดูกันวาทําอยางไรที่จะใชเงินในงบประมาณ
สมมุติ 100 ลาน ที่เปนเงินเดือนใหเกิดประโยชนสูงสุด ก็ไปกําหนดสเกลตาง ๆ ใหกับตัวเอง แลวดูวา
แตละปจะจางคนสักกี่คนจึงจะอยูในกรอบของงบประมาณที่ไดรับจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลก็จะ
ไปกําหนดภาระหนาที่ กําหนดเงินใหอีกนัยหนึ่ง เพราะฉะนั้นจํานวนอาจารยอาจจะนอยกวาปกติ
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เพื่อเอาเงินมาใหไดมากขึ้น นั่นก็เปนวิธีหนึ่งซึ่งเขาจะบริหารกันตอไป นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติ
ก็ กํ า หนดไว ว า สามารถประกอบการใด ๆ ก็ ต ามที่ จ ะให ไ ด เ งิ น มาเพื่ อ การดํ า เนิ น กิ จ การของ
มหาวิทยาลัยไดเชนเดียวกัน ประเด็นนี้ผมก็อยากจะเลาใหฟงคราว ๆ ถาเผื่อมีคําถามอะไรเกิดขึ้นมา
ผมก็ยินดี แตกอนที่เวลาจะหมดในชวงนี้อยากจะเรียนเพิ่มเติมเล็กนอยนะครับวา ในกรณีมหาวิทยาลัย
ซึ่งมีอยูเดิมแลวเชน จุฬาฯ หรือพระจอมเกลา หรือที่ไหนก็ตาม การปรับเปลี่ยนที่จะไปสูสภาพใหมนั้น
มีขอพึงคํานึงอยู 2-3 ประการ ในความรูสึกของผมเองตามที่ไดทํางานเกี่ยวของกับเรื่องนี้มาโดยตลอด
ประเด็นแรกก็คือการทําความเขาใจกับบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยนั้น อยางที่คงจะไดพูดกันแลว
ว า เป น เรื่ อ งสํ า คั ญ ที่ สุ ด ว า เมื่ อ เปลี่ ย นไปในรู ป แบบใหม แ ล ว เส น ทางอนาคตของบุ ค ลากรใน
มหาวิทยาลัยจะไปอยางไร ความมั่นคงจะมีมากนอยแคไหน ความเติบโตในวิชาชีพจะยังคงมีอยู
หรือไม อันนี้คงตองแยกแยะกันใหชัดเจน ประเด็นที่ 2 นั้นคือ จะตองชี้ใหเห็นประโยชนในการออกไป
อิสระในลักษณะอยางนี้ใหได ความเปนอิสระไมใชวาจะตองเปนไปตามเกณฑของสุรนารี ตรงนี้ไม
จํ า เป น จะต อ งตามแบบสุ ร นารี ห รื อ วลั ย ลั ก ษณ แต ท า นทั้ ง หลายอาจจะกํ า หนดให เ หมาะสมกั บ
สภาพแวดล อ มของมหาวิท ยาลั ย ได โ ดยเสรีใ นส ว นนี้แ ละคงจะถามอี ก วา กํ า หนดแล ว เขาจะยอม
หรื อ เปล า อั น นั้ น เป น เรื่ อ งกระบวนการของการออกกฎหมายที่ จํ า เป น จะต อ งมาพู ด คุ ย กั น อี ก ที
ในส ว นนี้ เพราะฉะนั้ น ใน 2 ประเด็ น แรก คื อ ทํ า ความเข า ใจ ชี้ นํ า และชี้ ใ ห เ ห็ น อี ก ที ใ นส ว นนี้
เพราะฉะนั้น ใน 2 ประเด็น แรก คื อ ทํ า ความเข า ใจ ชี้ นํ า และชี้ ใหเ ห็น ประโยชน ประเด็ น ที่ 3 ก็คื อ
จะตองเตรียมการในกากรรางกฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ ที่จะใชเมื่อ พ.ร.บ.ไดออกมาแลวไวลวงหนา
ถ า ไม อ ย า งนั้ น เวลาที่ อ อกมาแล ว ใหม ๆ จะเหมื อ นกั บ คนถู ก ปล อ ยออกมาสู ค วามโล ง แจ ง แล ว
บอกไม รู จ ะไปทางไหน เพราะฉะนั้ น หลงทางแล ว เราจะรี บ ทํ า กฎระเบี ย บต า ง ๆ เหล า นั้ น กั น
กฎระเบียบมีเยอะแยะ เชน ระเบียบวาดวยการบริหารงานบุคคลเราจะทําอยางไร การกําหนดอัตรา
เงินเดือนเปลี่ยนจากระบบเกาไประบบใหม เราจะทําอยางไร การบริหารเรื่องของการเงินและทรัพยสิน
เราจะทําอยางไร การบริหารเรื่องของวิชาการเราจะทําอยางไร สิ่งเหลานี้ตองเตรียมทั้งสิ้น ไมอยางนั้น
แลวเราจะหลงทาง เพราะฉะนั้นความเปนหวงสําหรับสถาบันซึ่งมีแลว แตอะไรก็ยังไมรายเทาที่วา
ความยินยอมพรอมใจ ความเห็นพองตองกันในเรื่องการปรับไปสูระบบใหมนั้น ผมคิดวาเปนประเด็นที่
สําคัญ และเปนเรื่องที่นาเห็นใจที่สุดสําหรับคนซึ่งอยูในระบบเดิมอยูแลว วาการจะเปลี่ยนสถานภาพ
ของเขาไปสูระบบใหมนั้นตองชัดเจน ถามผมวาแลวระบบใหมที่ทําไปแลวเปนอยางไร ขอเรียนวา
ในกรณีข องสุ ร นารีนั้น ยัง เร็ว เกิ นไปที่เราจะบอกวา ดีมากน อยแคไ หนแตวาเทา ที่ทํ า มานั้ น ก็ดูวา มี
ความคลองตัวอยูหลายเรื่อง เรื่องแรกก็คือเรื่องของการบริหารงานบุคคล มีความคลองตัวสูง เรื่องการ
บริห ารการเงิ น และทรั พ ย สิน คลอ งตัว สู ง เรื่อ งของการบริห ารงานวิ ช าการก็คลองตัวแตยั ง ไมเ กิ ด
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ดอกออกผล เพราะเพิ่งเกิดขึ้นมาในระยะแรก ๆ ก็คงตองคอยดูกันตอไป เพราะฉะนั้นผมมีขอคิดอยูใน
เบื้องตนที่จะเปนพื้นฐานสําหรับการอภิปรายตอไปแตเพียงเทานี้กอนครับ
ผศ.ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ
กอนที่ผมจะนําเสนอความคิดของผม ผมขออนุญาตชี้แจงความเขาใจหนึ่งอยางวา สิ่งที่ผมจะ
พูดนี้ผมพูดในฐานะเด็กคนหนึ่งที่เคยใฝฝนอยากจะมาเรียนที่จุฬาฯ ผมพูดในฐานะคนที่จบจากจุฬาฯ
และขณะนี้ผมกําลังพูดในฐานะคนที่ทํางานในจุฬาฯ สิ่งที่ผมพูดทุกอยางนี้คือความปรารถนาที่จะ
ทําใหสิ่งที่ผมรักดีขึ้นแลวกรุณาอยาตีความผมไปในทิศทางที่ไมถูกตอง และบางครั้งอาจจะตองพาดพิง
ไปในหลายจุดก็ขออนุญาตขออภัย ณ จุดนี้ดวย
จุ ฬ าฯ
สิ่ง ที่ ผมกําลั งจะพู ดนี้ ผมคิดวาถึง เวลาแลว ที่เราจะตองยกเครื่อง reengineer
ของเราเสียที ในเร็ววันนี้ เหตุผลทําไมที่เราจะตองยกเครื่องจุฬาฯ ของเรา หลายปที่ผานมาในอดีต
เราอาจจะไปนึกถึงการ reengineer จุฬาฯ เพราะสวนหนึ่งของเรานั้นพอใจใน privilege ของจุฬาฯ
เราบริหารงานอยูในภาครัฐ ซึ่งมีลักษณะคอนขางผูกขาดมากพอสมควร ประเด็นการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมตาง ๆ นั้น เราไมคอยคํานึงมาเทาไหร หลายหนวยงานที่ผมออกไปทําในสวนหนึ่ง
เพราะจุฬ าฯ ไมใหผมทํา ผมเคยออกไปทํา ขางนอกคือ สภาพแวดล อมมัน เปลี่ย น องคการก็ตอง
ปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดลอมดังกลาว เรื่อง โลกาภิวัตน (Globalization) เราไมจําเปนที่จะตอง
ลงมาในรายละเอีย ด แต จริง ๆ แล ว Globalization มั น เกิดมาเมื่อ 100 ปที่แล ว ตั้ง แต สมัย ยุคล า
อาณานิคม โลกก็หดลงมาเหลือนิดเดียว ดินแดนของอังกฤษพระอาทิตยไมเคยตกดินมากอนเลย
และยุทธศาสตรของประเทศที่ ร.5 ทานทรงใหใชคือยุท ธศาสตรใ นเรื่อง Centralization และ
Globalization ใหมก็จะเกิดขึ้นป ค.ศ.2000 เปนตนไป ที่จําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรใหมในการที่
จะรองรั บ Globalization ตั้ ง ใหม ตั ว นี้ แต ยุ ท ธศาสตร นั้ น คงจะไม ใช Centralization แตค งจะเป น
Re - Centralization ที่นี้กระแสในการที่จะ reengineer จุฬาฯ ถาดูจากตํารา Re - Centralization
ก็มีหลักการที่สําคัญอยู 3 Cs
C ที่ 1 คือ Customers กระแสที่เรามองไปในอนาคตคือลูกคาของเรา คือนิสิตที่จะมาเรียน
กับเรานั้นเปลี่ยนแปลงไป นิสิตตาง ๆ นั้นจะเรียกรองมากขึ้น นิสิตจะมีทางเลือกมากขึ้น นอกจากนี้
จะมองถึง C ตัวที่ 2 คือ Competition C ตัวที่ 3 คือ Change ควบคูกันไป
Competition กับ Change เกิดขึ้นแลวใน sector อุดมศึกษาของบานเรา ผลจาก Globalization
การเจรจาของ GATT หนึ่งในนั้นคือ sector เกี่ยวกับการบริการนั้นหมายความวาอะไรที่เปนอุปสรรค
ทางด า นกี ด ขวางทางด า นการค า การบริ ก าร การลงทุ น ต า ง ๆ นั้ น จะต อ งถู ก ยกเลิ ก โลกเราจะ
ไร พ รมแดนมากขึ้ น และสิ่ ง ที่ ผ มมองว า เป น เฟสที่ สํา คัญ เกิ ดขึ้ น ก็ คื อ การเขา มาของมหาวิท ยาลั ย

57

ขุมความคิด 3

ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย

ตางประเทศในประเทศไทย และจุดนี้เองผมคิดวาไดกอใหเกิดสภาพการแขงขัน หรือ Competition
ใหกับจุฬาฯ ขออนุญาตเอยชื่อ University of Maryland ซึ่งคงจะเขามาตั้งที่ชะอําเร็ว ๆ นี้ นึกถึงสภาพ
ถาทานจะตองสงลูกขึ้นมา ผมอาจจะไมสงลูกของผมสอบเขาจุฬาฯ อีกแลวก็ได ภายใตสภาพใน
ปจจุบัน ผมจะสงลูกผมไปเรียนที่ University of Maryland แลวได B.A. จากที่นี่ ซึ่งหมายถึง B.A.
จากระดับ International แตกอนอาจจะมองเฟสตรงนี้ไมชัด อยางใน ABAC แตในปจจุบันนี้
ใครแครบางที่จะตองไดรับการยกยองวามีขีดความสามารถสูงไมแพบัณฑิตจุฬาฯ เชนเดียวกับสภาพ
อยางนี้ จะเกิดขึ้นอีกมากมาย ถาเราไมสามารถที่จะเตรียมองคการของเราใหรองรับกับสภาพการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไป ไมสามารถที่จะสรางความไดเปรียบในเชิงแขงขันได จุฬาฯ จะเปนคนแพ และนั่น
จะเป น สิ่ ง ที่ ผ มเสี ย ใจที่ สุ ด ในชี วิ ต จะทํ า อย า ไรที่ จ ะทํ า ให จุ ฬ าฯ ชนะในสงคราม Globalization
ความคิดของผมก็คงจะสนองตอบกับทานรองปลัดฯ ที่ทานบอกวาการปรับองคเดิมทําไดยากมาก และ
ประสบการณที่ผมเปนที่ปรึกษาในเรื่อง management นี้ก็เชนเดียวกัน เพราะสิ่งที่เรียกวาวัฒนธรรม
องคการหรือ Organization Culture นั้นแรงมาก เราไมสามารถที่จะเปลี่ยน Culture เดิมไปเปน
Culture ใหม องคการเดิมไปเปนองคการใหมที่ดีได แตสูตรสําเร็จในการบริหารในยุคใหมที่เราจะ
ตองทําก็คือสราง Organization ใหมขึ้นมา ฉะนั้นความคิดหนึ่งของผม ถาจุฬาฯ Competitive จะทํา
ใหจุฬาฯ แขงขันได ตองสรางจุฬาฯ ใหมขึ้นมา นั่นหมายความวาสิ่งที่ผมเสนอเปนแนวความคิดที่อยูใน
เอกสารชุดที่ 17 คือเสนอการ privatize จุฬาฯ คือเราจะออกนอกจากกํากับของมหาวิทยาลัยเราจะ
เปน totally private university หลายทานอาจจะอึดอัด เมื่อเชาเราก็ไดฟงรองอธิการบดีฝายวางแผน
พูดเอาไว private หรือ public university ในเรื่องของทฤษฎีองคการสมัยใหมแลว private หรือ public
ไมไดเปนองคการสําคัญ private organization หรือองคการที่เปนธุรกิจนั้นอาจจะดําเนินการใน
เชิ ง สังคมได ดีก วาหนว ยงานที่เป น public university ดว ยซ้ําไป หมายความว าเราอยา ไปดู ที่ช าติ
กําเนิดหรือที่โครงสราง แตใหดูที่การกระทําวาองคการนั้นเขาทําเพื่อบริหารชุมชนโดยที่เขาอาจจะเปน
เอกชนก็ได อยางที่เห็นชัดที่สุดคือในรูปของ NGO ทั้งหลาย ตรงนี้อยากรุณารูสึกไมสบายใจถาเราจะ
privatize จุฬาฯ ความคิดของผมก็คือสิ่งที่เราจะตองตั้งก็คือ Chulalongkorn International university
จาก CU มาเปน CIU สิ่งที่เราจะทําในการ privatize ครั้งนี้ขอใหทานโปรดดูรูปแบบ main รูปแบบ
BGAT ตาง ๆ มากมาย ซึ่งเราไดทําไปแลวคือ เราจะตั้งประเด็นสําเร็จรูปขึ้นมาคือ จุฬาฯ ใหมตรงนี้
นั่นเอง จุฬาฯ จะตองถือหุน 49 % แตถาเกิน 50 % เมื่อไหรมันจะเปน public เราจะหลุดจาก public
ตรงนี้โดยการที่ประการที่ 1 อาจจะใหสมาคมนิสิตหรือทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยถือหุนอีก 10%
ตรงนี้จะเปน private organization ที่เหลือทําแบบองคการโทรศัพทกระจายหุนใหกับอาจารย
ที่อยูในจุฬาฯ และบุคลากร เราอาจจะเอา CIU เขาตลาดหลักทรัพยไมได แตวันหนึ่งไมแน กตล.
อาจจะเปลี่ ย นตรงนี้ ก็ ไ ด ฉะนั้ น เราจะได อ งค ก ารใหม ขึ้ น มา 1 องค ก าร นี่ คื อ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น แล ว
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ในตางประเทศ และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแลวใน ปตท. ในองคการโทรศัพท ขอใหทานไปดู case study
ต า ง ๆ เหล า นี้ ม ากมาย ซึ่ ง ตรงนี้ ผ มใช ส อนในหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตร อ ยู ซึ่ ง ตรงนี้ เ ราจะมี
Organization ใหม และอยางที่ทานรองปลัดฯ ไดกลาวนําในตอนตน เมื่อมีองคการใหมเราจะสราง
culture อยู เราจะสราง system ที่ดีเลิศอยางไร เราสามารถออกแบบได จุฬาฯ ใหมตรงนี้เราสามารถที่
จะทําเปนลักษณะที่ profit center คือตัวที่จะดําเนินการในเชิงธุรกิจที่ คือตัวที่ดําเนินการในเชิงธุรกิจที่
competitive กับมหาวิทยาลัยที่จะมา ผมไมทราบวานอกจาก University of Maryland แลวอาจจะมี
Stand ford สาขาประเทศไทยหรืออะไรตาง ๆ อีกมากมาย ถาเราไมไดเตรียมสูนี้ ผมคิดวาจุฬาฯ
ของเราไปไมรอด หรือแมแตกระทั่งออกจากระบบในปจจุบันก็ยังสูไมได ผมเชื่อวาเรายังติดอยูกับกฎ
กติกา มารยาทของภาคราชการอีกมากมายที่ไมสามารถจะหลุดออกไปได ฉะนั้นในลักษณะตรงนี้เรา
จะไดองคการใหม เปนลูกที่ดี เปนอภิชาตบุตร ที่เปนอภิชาตบุตรนั้นหมายความวากําไรของ CIU จะ
ถูกผลักดันเขามาที่จุฬาฯ เดิม ความพึ่งพิงของเราที่มีตองบประมาณแผนดินจะลดลง เพราะฉะนั้นตรง
นี้เรามีตัวทํากําไรหรือศูนยกําไร (Profit Center) ที่จะผลักเงินงบประมาณเงินกําไรสวนแบงกลับเขามา
ในที่นี้ แต CIU อยากจะเปน public university หรือ private university นั้นขึ้นอยูกับการดําเนินงาน
ของเรา สมมุติวา University of Maryland คิดหนวยกิตละ 5,000 บาท CIU คิด 3,000 บาท นั้น
เพียงพอ เพราะฉะนั้นสตรงนี้เราสามารถที่จะดําเนินการได มันขึ้นอยูกับ philosophy ของเรา แลวคน
ที่คุม CIU ก็คือพวกเราจุฬาฯ สวนหนึ่งแนนอน 49 % ที่เหลือคือคณาจารยของเรา แลววันนั้นอาคารที่
มีคุณภาพ competitive สามารถที่จะออกจากจุฬาฯ ไปอยูที่ CIU ได สวนจะมีโปรแกรมอะไร สาขา
อะไรนั้น ผมวาเราไปวากันทีเดียวตัว concept นั้นรับหรือไมอยางนั้นดีกวา เพราะฉะนั้นตรงนี้ถามอง
วา concept การสรางจุฬาฯ ใหม ตรงนี้เปนไปไดก็ขอความกรุณาฝากไวกับทาน ชวยเรียนอธิการบดี
วาคงนาจะตองตั้งทีมงานที่จะมาคิดทําในเรื่องนี้อยางจริงจัง ผมเองก็ยินดีที่จะเขาไปรวมทีม แตจะตอง
หาหัวหนาทีมที่แข็งกวาผม เพราะฉะนั้นตรงนี้คือความคิดที่หนึ่ง คือเราสรางองคกรใหมขึ้นมาแลว
จุฬาฯ เดิมหายไปไหน แลวคําถามก็คือ เราอกตัญู เนรคุณตอในหลวง ร.6 ที่ทรงตั้งจุฬาฯ หรือไม
คําตอบคือไม เนื่องจากสิ่งที่เราจะทําก็คือการยกระดับพัฒนาจุฬาฯ ไปอีกระดับหนึ่ง ทําจุฬาฯ ใหมี
ชื่อเสียงใหญระดับ international เพื่อที่พระนามของพระปยมหาราชที่เรารักและนับถือไดออกไปสู
international มากขึ้น ซึ่งตรงนั้นผมคิดวาเราคือผูสานตอ เปนผูที่เดินตามรอยทานอยางแทจริง
กลับมาถึงจุฬาฯ เดิมของเราจะทําอยางไร จุฬาฯ ใหมเรามีความฝนเกิดขึ้นแลวเปนมหาวิทยาลัยอุดม
คติ เปนมหาวิทยาลัยที่ดี เปนแหลงเงินทุนเพิ่มกับเรา แตจุฬาฯ เกาที่อยูในปจจุบันตรงนี้เราก็จําเปนที่
จะตอง reengineer ดวย ผมขออนุญาตเอาสูตรในการที่จะ reengineer มาเลาใหทานฟงวาเราจะตอง
ทําอยางไรบาง
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สูตรที่ 1 เรายัง reengineer ไมได ถาเราไมรูทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจน ในขณะที่จุฬาฯ
เริ่มทําแผนยุทธศาสตรแผนกลยุทธไปแลว ถาจะใหผมวิจารณอยางคนที่เคยทําแผนประเภทนี้ให
กับหลายหนวยงานมาแลว เรายังกาวไปไมถึงแผนอยาง 100% สิ่งหนึ่งที่ผมคิดวาจะตองมีคือ vision
หรือทัศนภาพและ Corporate-level strategy กลยุทธในระดับองคกร โดยรวมใหชัดเจน ในขณะที่
ถามวาเราเปน comprehensive university หรือ research university ผมวาไมชัดแลว มีอยูครั้งหนึ่ง
ผมเขามาเปนอาจารย แรกบอกวาจะเปนมหาวิทยาลัยวิจัย แตวันดีคืนดีก็บอกวาคุณตองรับนักศึกษา
มากขึ้น เรามีความขัดแยงในแงของปรัชญาการดําเนินงานของเราอยางใหญหลวง นอกจากนั้นเรายัง
ไมมีความชัดเจนในอีกหลายดาน ฉะนั้น vision และ Corporate-level strategy จะตองวางใหชัดเจน
และผมขอยืนยันวากระบวนการวางแผนกลยุทธเปนเครื่องมือของ top management และจะตองมี
strong leadership ฉะนั้น การวางแผนเชิงกลยุทธไมใชอะไรที่เปนเหมือนกระบวนการประชาธิปไตย
ที่จะตองเริ่มจะกลาวขึ้นบนกอน แตจะเปนสิ่งที่เปน top down แตตองหลังจากที่ top down มีทิศทาง
ที่แนนอนแลว
ประการที่ 2 ถาเราใชสูตรของ re-engineering สิ่งที่เราตองทํา หัวใจของ re-engineering
อยูที่ลูกคา ลูกคาคือนิสิต ถามวาจุดไหนคือจุดที่ contact กับนิสิตหรือลูกคามากที่สุด นั่นคือภาควิชา
ไมใชคณะ ถาทานไปดูที่ธนาคารกสิกรไทย ทําไมคุณบัณฑูรถึงเลือกที่จะเจาะที่สาขากอน เพราะจุดนั้น
คือจุดที่ contact ลูกคา และเมื่อไรก็ตาม ถาลูกคาไมพอใจ ลูกคาก็ไปธนาคารอื่น เชนเดียวกันกับ
จุฬาฯ อีกหนอยเขาไมพอใจเราเขาไป University of Maryland เขาไป ABAC เพราฉะนั้นจุดที่เรา
จะตองแกคือจุดที่ contact ลูกคา เพราะฉะนั้น หมายความวาการปรับโครงสรางองคการนั้น หัวใจ
สําคัญนั้นไมไดปรับเพื่อใหคนที่ทํางานนั้นทําดีขึ้น แตเปนการปรับที่จะทําใหลูกคาไดประโยชนมากขึ้น
ไมใชปรับเพื่อใหเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะฉะนั้นความคิดของผมคือ empower ภาควิชา
ผมเสนอไปไกลถึงขนาด delayering โครงสราง โดยการยุบคณะ ผมสวนกระแสกับความคิดของ
อาจารยหลายทานที่อยากจะใหยุบภควิชา และ empower ภาควิชาก็จบ และอีกอันตรงที่ผมคิดวา
คงจะสอดรับกับแนวความคิดก็คือ เราใชเวลาไมถูก time management ของเราทําไมถูก อาจารย
หลายคนของเราจะตองไปอยูตามกลไกของระบบราชการตาง ๆ มากมาย นั่นหมายความวาเราถูกดึง
จากภารกิจหลักของเราที่จะตองทําคืองานสอน ไปทํางานบริหาร เพราะวาเราสรางตามกลไกระบบ
ราชการเปน empire เพิ่มสํานัก เพิ่มหนวยงานตาง ๆ ขึ้นมามากมาย และการเพิ่มตรงนั้นก็ตองการคน
ไปบริหารแลวถามวาเราใหสาย ข. บริหารหรือไม เราใหสาย ก. คืออาจารยจะตองไปบริหารนั่นก็คือ
เราถูกดูดทรัพยากรเพื่อที่จะตองไปบริหารงานตรงนั้นมากขึ้น ฉะนั้นถากระแส re-engineering แลว
ถามวาจุดพวกนั้นชวยทําใหลูกคาดีหรือไม ปรากฏวาไมดี ถาไมดีก็ตองยุบคณะตาง ๆ อาจจะตองมี
การรวมเปน school มากขึ้น ตัวอยางเชน รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร ยุบรวมเปน school เดียวกัน แลวก็
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empower ลงมาที่ภาควิชาไดโดยตรง ไมจําเปนตองมีหลายคณะ ถาเราสามารถเอาชนะสมาคม
นิ สิต เกา ได ฉะนั้น ไมมี ค วามจํ า เป น ที่เ ราจะต องมีก ลไกระบบราชการถึ ง 2 ส ว น คณบดี ถึ ง 2 คน
นั่นคือ ความสิ้นเปลืองเราตองยุบเหลือเพียงคนเดียว ความสิ้นเปลืองคือเงินคาตําแหนง รถประจํา
ตํ า แหน ง เวลาที่ เ สี ย ไปกั บ งานบริ ห ารขอให เ หลื อ น อ ยลง สาเหตุ ที่ เ ราอยากมี ม ากเพื่ อ control
นั่นมันภราดรยุคอดัม สมิธ เมื่อ 200 ปที่แลวตามหนังสือ re-engineering ฉะนั้นถาเราลดคณบดีลงได
งานก็ ไมเ สีย และงานจะดีขึ้นดว ย ภาควิชาสามารถดําเนิ นการได อย างเต็ม ที่แลว ความจํ าเปน ที่
เราจะตองมีความสิ้นเปลืองตาง ๆ นั้นก็ลดหายลงไปเพราฉะนั้นตรงนี้เราอาจจะตองตั้ง school ขึ้นมา
ใหม บัณฑิตวิทยาลัยนั้นผมวาก็ยุบได ผมวาไมมีความจําเปนที่เราจะตองแยกไปอีกหนึ่ง organization
มี อี ก หนึ่ ง คณบดี มี staff ที่ ต อ งไปลงตรงนั้ น อี ก มากมายแล ว ถามว า ได อ ะไร ฉะนั้ น เราสามารถ
บูรณาการ graduate school กลับเขามาใน school ตาง ๆ แลวดําเนินเบ็ดเสร็จดวยตัวเองมากขึ้น
ถามวาบัณฑิตวิทยาลัยรูในเรื่องสาขาของทานมากวาอาจารยที่อยูในภาควิชานั้น หรือไม คําตอบคือไม
สิ่งที่จะดูแลไดมากที่สุดคืออัตราสวน 1:9 แลวก็ปฏิทินของนิสิตวาจะตองทําวิทยานิพนธเมื่อไร
เพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถแกไขความรุมราม อุยอายของระบบราชการภายในมหาวิทยาลัยออกไป
ไดมากมาย และประเด็นสุดทายที่ผมขออนุญาตพูดตรงนี้ก็คือ ในเรื่องเกี่ยวกับระบบระเบียบตาง ๆ
สมมุติยังอยูกับระบบราชการ และยังไมออกไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับในลักษณะมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีเราจะมี option คือเราจะตองขอทําความตกลงกับรัฐบาลที่จะสรางระเบียบพิเศษ
ของเราเอง ตรงนี้ มี แ ล ว ขอให ไ ปดู ตั ว อย า ง มติ ครม. หลายชุ ด ได ส ร า งระเบี ย บพิ เ ศษโดยเราไม
จําเปนตองใชระเบียบสํานักนายกฯ กลาง ฉะนั้นในตรงนี้นิสิตอาจจะอยูเปนจุฬาฯ เหมือนทุกวันนี้ แลว
เราปรับขางในใหมันดี แลวเราขอทําความตกลงกับรัฐบาลรางระเบียบพิเศษตรงนี้จนแกปญหาได
โครงสรางเงินเดือนก็เชนเดียวกัน เราไมจําเปนตองยึดสเกลของ ก.พ. เราสามารถที่จะใชเงินเดือนของ
เราเองได ซึ่งตรงนี้ก็คงตองไปตอสูกันอีกหลายยกเพราะ mentality ของระบบของเราก็คือทุกอยางตอง
เปนระเบียบแบบแผนเดียวกันหมด ซึ่งตรงนี้คืออันตรายที่สุด นั่นคือยุทธศาสตรที่ในหลวง ร.5 ทานทรง
ใชในยุค Globalization เมื่อ 100 ปที่แลว แตในยุคปจจุบัน Globalization มันเปลี่ยนรูปแบบในการ
ออกกฎ กติกา มารยาท ใหทุกอยางจบเหมือนกันทุกระบบไมไดแลว เพราะฉะนั้นตรงนี้ตองมีความ
หลากหลายหรือคํานึงถึง diversification มากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตรในการปรับเปลี่ยนจุฬาฯ ผมมองไปที่ 2 จุด จุดที่ 1 เราสรางองคการใหมที่ผมกราบ
เรียนไปแลวคือ CIU จุดที่ 2 เราตองมา overhaul ยกเครื่องการบริหารงานอยาไปยึดติดกับระบบ
ราชการมากนั ก แล ว มั น มี ช อ ง แล ว ก็ มี ห ลั ก ฐานแล ว ด ว ยว า ช อ งนี้ ทํ า ได คื อ ขอทํ า ความตกลงกั บ
กระทรวงการคลังเพื่อจะแกไขความที่ไมยืดหยุนของระบบราชการ
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รศ.ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล
ขอบคุณทานประธานสภาคณาจารยและทานสมาชิกและอาจารยที่เคารพทุกทาน ความจริง
เมื่อถูกเชิญมาพูดนั้น ผมปฏิเสธในครั้งแรก เพราะผมคิดวาผมไมคอยมีความรูอะไรเกี่ยวกับเรื่อง
ที่จะอภิปราย อีกเรื่องคือพูดไปแลวหลักราชการสวนราชการจะเห็นดวยกับผมหรือไม ผมไมทราบ
ผมรูสึกวาอาชีพประเภทที่เปนครู ๆ ทั้งหลายนั้น มันเปนอาชีพที่ถูกผูมีอํานาจหลอกลวง คือจะหลอก
ไปทุกระดับที่สามารถจะหลอกพวกเราได คือพวกครูที่อยูกระทรวงศึกษาธิการ และอาจารยที่อยู
ทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อปที่แลวรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการก็มาพูดที่คณะครุศาสตรเกี่ยวกับเรื่อง
การยกฐานะของครู ผมก็คุยกับทานในลักษณะที่พูดแบบเปดอกวา ถาสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นจริง ก็เปน
สิ่งที่นาอนุโมทนา เปนสิ่งที่เปนประโยชนอยางยิ่ง แตมันจะเกิดไดจริงหรือไม เพราะครูหรืออาจารย
ขณะนั้นเปนขาราชการที่ตกอยูกนบึ้งของขาราชการทั้งหมดทั้งปวง แตวาผูหลักผูใหญหรือผูมีอํานาจ
ที่จะบังคับบัญชาไมใชกดขี่นะ กดหัวเรานั้นทุกทานใจดีกับพวกเราเหลือเกิน ปากหวานเหลือเกิน
แมกระทั่งทานรองปลัดฯ ของเรา แตทําไมทานถึงหนีจากเราไปก็ไมรู ลักษณะคนที่จะไปที่นั่นมั น
ต อ งต อ สู ต อ งขั บ เคี่ ย วที่ จ ะไปตํ า แหน ง นั้ น ที่ จ ริ ง ท า นก็ อ ยู กั บ พวกเรานานนะ ช ว ยจุ ฬ าฯ เราอยู
พวกเราลองคิ ด ดู ซิ ว า เรื่ อ งต อ ระบบโครงสร า งนั้ น ที่ จ ริ ง แล ว ผมไม อ ยากพู ด เพราะผมรู เ รื่ อ งนี้
ตั้ ง แต ป 2534 และผมก็ ป ฏิ เ สธไม อ ยากไปยุ ง เพราะผมรู ว า มั น ไม เ กิ ด สิ่ ง ที่ จ ะพู ด ในวัน นี้ ก็ ไ ม เ กิ ด
ไมมีวันเกิด และที่ทานรองปลัดฯ พูดก็ถูกใครจะใหเกิด ทานคงจะทราบวาขาราชการชั้นผูใหญคนหนึ่ง
หลังจากที่มีความขัดแยงกันในเรื่องของภายในที่ทานพูดทานตั้งขอสังเกตไว 2-3 ขอนั้น เปนความจริง
ที่บอกวาพวกอาจารยมหาวิทยาลัยนั้นอยางกับเปนเสือที่ขังอยูในกรงนั้น มันก็อยูที่ขาง ๆ ลูกกรงเหล็ก
แลวก็คํารามฮึ่ม ๆ แตเวลาเปดประตูขึ้นมาแลว มันจะไปนั่งอยูที่มุมหองไมกลาออกมา เพราะเขารูวา
พวกเรานั้นเหมือนเสือ แตเปนเสือที่ถูกตอนแลวไมมีน้ํายา ผมขอเรียนใหทราบวา ในเรื่องของตัวระบบ
เรื่องของตัวโครงสรางนั้น ทานอยาลืมนะวาผูที่ริเริ่มในเรื่องของการจะปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยจาก
ระบบที่เปนอยูเปนระบบอิสระนั้นคือใคร แตบุคคลที่ทานคิดนะถูกทานคืออดีตนายกรัฐมนตรีทานหนึ่ง
ทานเปนนักธุรกิจเต็มตัว แตทานใช concept ประสบการในเรื่องของธุรกิจมาจับเขาไปในมหาวิทยาลัย
ทั้ง ๆ ที่ทานไมเคยจับงานในมหาวิทยาลัยเลย แตในระบบที่ทานสั่งนั้น ทานทําไดทุกอยาง เงินทองไหล
มาเทไปอะไรก็แลวแต แตทานไมรูหรอกวาการที่จะปรับเปลี่ยนตัวโครงสรางของมหาวิทยาลัยตาม
ที่ทานรองฯ ไดพูดนั้น ที่จริงเราก็พูดกกันหมดไมใชไมพูด พูดไปแลวกี่ครั้งก็ไมรู หลังจากที่กฎหมายลม
ก็เ ชิ ญผมไปพู ดที่คณะบัญชี ผมก็ บอกวา ที่จริง ไมตอ งพู ดหรอก ไมมีประโยชน แลว วัน นี้พูดก็ไมมี
ประโยชนอะไรทั้งสิ้น ผมจึงถามทานประธานสภาคณาจารยวาทําไมไมพูดในเรื่องเฉพาะหนาของ
พวกเรา ซึ่งอันนี้ทานเห็นอกเห็นใจพวกเรา เราอยากจะใหเปนรูปธรรม แตไมใชเห็นใจเมตตาธรรมดวย
ภาษาที่งดงาม ภาษาดอกไม เราตองการใหเปนรูปธรรม เราไมเรียกรองในสวนที่เกินสวน แตเราขอ
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เรียกรองความเปนธรรมในสวนที่เราควรจะได นี่เปนสิ่งที่พวกเราคงฝนไว แตสิ่งหนึ่งก็คือทําไมอาจารย
มหาวิทยาลัย ทําไมไมเดินขบวนหรืออะไรก็แลวแต ผลกระทบนั้นจะกระทบไปยังลูกศิษยของเรา
สมองมันไมไหลนะครับ ที่เรียกสมองไหลนั้นมี 2 อยางคือ สมองไหลแตตัวอยู และสมองไหลแลวตัวไป
ซึ่งสมองไหลตัวอยูนั้นอันตรายมากกวาสมองไหลที่แทจริง แลวตอไปนี้คนที่จะรับเวรกรรมของเราก็คือ
ลู ก ศิ ษ ย ของเรา ซึ่งไม ใชต ลาดที่ ทํ า ใหพ วกเรามีง าน บุค คลเหล า นั้น เปน ผู มี พ ระคุณตอ เรา ตั้ง แต
รัฐมนตรีทบวงฯ มาจนถึงภารโรง เพราะถาไมมีนิสิตแลวจะไมมีหนวยงาน ไมมีการวาจางบุคลากร
จริง ๆ แลวที่เราทํางานกันทุกอยางตั้งแตรัฐมนตรีถึงภารโรง จริง ๆ พวกเรานั้นเวลาตอสูคุยกันนั้น
เราวา กัน ในเรื่อ งของพวกเราเอง แต ไปถึงสอนเด็ก จริ ง ๆ นั้น มีต อนปลายเหตุ ทํา ไมตอ งเอาเรื่อง
ปลายเหตุมาตั้งอยูขางหนาเลย แตวาสิ่งที่เราทําทุกอยางนั้นก็คิดเพื่อที่จะสรางคุณภาพของนิสิต
ของบัณฑิต แตจริง ๆ เวลาไปถึงตอนนั้นมันถึงตอนที่หมดแรงแลวจึงจะมาพูดเรื่องนั้น มันมีเรื่องอื่น
ที่จะมาคุยกันเยอะแยะเลย เชน หากําไรเขาตลาดหลักทรัพยบาง แตจริง ๆ ที่เราทําทั้งหมดนั้นคือ
เพื่ อ นิ สิ ต ของเราแล ว ทบวงฯ ก็ บ อกว า งานที่ ทํ า ด า นกิ จ การนิ สิ ต นั้ น เอามาทํ า เป น ผลงานไม ไ ด
อยูไปเถอะ เปนอาจารยตลอดชีวิตเพราะเทพเจาสาปแชง ถาเปนรองกิจการนิสิตก็ตองเปนอาจารย
ธรรมดา มีไหมที่เปนศาสตราจารยที่เกงในเรื่องของอะไรทุกอยางมาเปนรองกิจการนิสิต เวลาพูดถึง
เรื่อ งงบประมาณสว นอื่น อาจารย เ อาไปจั ดสัม มนา มาถึ ง กิ จ การนิ สิตก็ ใ หไ ปสัก 5,000 ก็แ ลว กั น
โครงการนี้ ฉะนั้นอยามาพูดความจริงกันเลย ก็อยูกันไปอยางนั้นไปเรื่อย ๆ ก็ดีเหมือนกัน ที่เขาเงียบ
ไม ใ ช ไ ม มี ป ฏิ กิ ริ ย า แต เ ป น เงี ย บโดยมี ป ฏิ กิ ริ ย าแต ล ะคนอยู ใ นหั ว ใจที่ สํ า หรั บ ผู ทํ า งานอย า ง
อาจารยที่ อยู ใ นห อ งนี้ แ ต อ าจารย ที่ ส มองไหลตัว ไหลจะไม ส นใจไม รูดว ยซ้ํ า วา มั น ขึ้น 5,600 หรื อ
3,500 ฉะนั้นถามีบุคคล 2 ประเภทนี้อยูในสถาบันนี้แลว กฎเกณฑที่ตั้งไวอยาไปตั้งเลย ไมมีประโยชน
อะไร เพราะเขาก็ไมทําอยูแลว ฉะนั้นผมจะเรียนถามวา การที่จะคุยกันในวันนี้จริง ๆ ควรจะคุยใน
สิ่งที่เปนปญหาเฉพาะหนาวา จะทําอยางไร ในเรื่องของ in the year 2,000 ของอาจารยทศพรนั้น
ควรพูด but not now ในขณะนี้นั้นปญหาเฉพาะหนานั้นไมคอยมีใครพูดกัน นั่นคือเปนการคุยกัน
ระหวางพวกเรา นั่นเพราะการพูดวันนี้ไมมีผล เพราะไมมีสื่อมวลชน ไมมีโทรทัศน ผมขอเรียนให
ทราบวา ผูหลักผูใหญในที่นี้ตอสูเพื่ออาจารยมหาวิทยาลัยมีไหม ผมไปประชุมที่กระทรวงยุติธรรมที่
อั ย การเมื่ อ 2 อาทิตยที่แลว ลู ก ศิษ ยของผมเงิ น เดื อ นมากกว า ผม มี ส ายสะพานเสน เบ อเริ่ม เทิ่ ม
เขาถามผมวา อาจารยประสิทธิ์ครับ อาจารยในมหาวิทยาลัยนี่ทําไมเงียบเหลือเกิน รูสึกวาอาจารย
มหาวิทยาลัยแยที่สุดคือครูกับอาจารย แตเขาบอกวาไมมีใคร fight ใหเลยทานรองฯ ก็ไมได fight แต
ทานบอกวาเห็นใจพวกเรามาก ทานไมเคยพูดอะไรเลย ทั้ง ๆ ที่ทานเปนเพื่อนของพวกเขาตีออกจาก
เราไป ทานได ซี 10 แลวทานจะได 13,500 บาท ในเงินประจําตําแหนง ทานปลัดทบวงฯ ทานก็เปน
คนนารัก เคยเปนชาวจุฬาฯ ทานวาทานรักพวกเรามากเหลือเกิน ทานเปนคนจัดวางแผนอะไรทั้งหมด
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ทั้ง ก.พ., ก.ม. มีบทบาทเหลือเกิน แตก็รูสึกวาพวกเรายิ่งตกต่ําลงไปอีก จัดทุกทียิ่งตกลงไปอีก ไมจัด
ดี ก ว า ท า นรั ฐ มนตรี ค นนี้ บอกว า อย า มาพู ด เรื่ อ งนี้ เ ลย เมื่ อ มติ ครม. ออกมาแล ว ควรจะยอมรั บ
ที่รามคําแหงตองชมเขา เขามาโวยวายอะไรก็แลวแต อธิการบดียักษ ๆ ทั้งหลายไมพูดเลย หนีไป
เมืองนอกดวยซ้ํา เมื่อสภาพของพวกเราอยูในวงการนี้เปนอยางนี้ไปแลวนั้น โดยอาศัยทานประธาน
ซึ่งก็เปนคนเล็ก ๆ แตก็อยากจะทํางานเพื่อพวกเรา ทานตองเปนคนไปพูดกับทานชวนเลย อะไรเอย
อาจารยรูนะครับ คุณชวนทานไมเคยเปนอาจารยมหาวิทยาลัยหรอก ทานเปนทนายความแลวก็เปน
นักการเมือง ทานจะรับทุกอยาง แนนอนทานตอนรับ การเปนนักการเมืองจะตองรับ รับไวพิจารณา
แต ท า นดู ท า กั น ไหมครับ ว า ภายใน 6 เดื อ น เราจะได ป รั บ ปรุ ง อะไรไหม ท า นเห็น หรื อ ไม จ ากใน
อีกขั้วหนึ่งในวิชาชีพของผม อีกขั้วหนึ่งเรื่องของศาล เรื่องของอัยการ เขาจะไดเขาจะถูกหรือผิดแลว
แต เ ขาแสดงออกเป น แม ไ ก ตั้ ง แต ป ระธานศาลฎี ก า ตั้ ง แต ร องประธานศาลฎี ก า คุ ณ อุ ด ม ตั้ ง แต
ปลัดกระทรวงฯ ตั้งแตรัฐมนตรียุติธรรม ฝายการเมืองเขาก็เอาดวย แตคนที่สําคัญที่สุดก็คือ เลขาธิการ
สํานักงานสงเสริมตุลาการ ซึ่งถาเขา fight เรื่องนี้ไมได เขาจะลาออกจากตําแหนงเพื่อแสดง spirit
วาเขาทําแลวไมประสบความสําเร็จ อัยการนั้นตั้งแตอัยการสูงสุด รองอัยการสูงสุด ตั้งแตขาราชการ
บํานาญของอัยการ รวมทั้งกลุมของขาราชการอัยการ เขาจะไดหรือไมได จะมีเหตุผลหรือไมมีเหตุผล
อีกเรื่องหนึ่ง แตมันแสดงถึงเรื่องของการมีแมไกปกปองลูกไกและเพื่อความเปนธรรม ผูพิพากษา
เขาบอกวาพวกเขาจะตองเลี้ยงชีพดวยเงินเดือน ทานทราบหรือไมวา ตําแหนงในกระทรวงมหาดไทย
ตั้ ง แต ผู ว า ฯ ไปถึ ง อธิ บ ดี รองอธิ บ ดี นั้ น เขาบอกว า ขอเป น แล ว ไม รั บ เงิ น เดื อ นก็ ไ ด แต ผู พิ พ ากษา
กับอัยการนั้นเขาอยูดวยเงินเดือนเทานั้น และเขาจะทําอะไรไมไดนอกจากมาเปนอาจารยสอนที่
คณะนิติศาสตรชั่วโมงหนึ่งได 100 บาท 150 บาทเทานั้น ฉะนั้นในสวนนี้หรือพวกเราอาจารยนี้ก็คง
จะมีทางที่จะไดเงินมาดวย ผมคิดวาอีกสายหนึ่งก็คือ พวกครูกับพวกอาจารยถาอาจารยเคยขาย
ขอสอบก็อาจารยคอรรับชั่นได เพราะที่ดินจุฬาฯ นั้นอาจารยก็เอาไปขายไมได เพราะการเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์ที่ดินจุฬาฯ ตองออกเปน พ.ร.บ.ไมมีทางที่โกงได ผมคิดวาในเรื่องนี้ถาเปนอยางนี้แลวมันจะ
ทํ า อย า งไร สิ่ ง ที่ ผ มห ว งก็ คื อ ว า จะกระทบไปถึ ง ลู ก ศิ ษ ย ข องเราที่ เ ป น คลื่ น ใต น้ํ า ความรู สึ ก ลึ ก ๆ
เขาไมพูดอะไร แตสิ่งนั้นมันอันตรายกวาที่มันเดินขบวนขึ้นมา ในเรื่องนี้ทบวงฯ ไมเคยพูดเลย จะเอา
เรื่องเขาเสนอ ครม. ผมเรียนใหทราบวา วิธีปฏิบัติราชการนั้นไปถึง ครม. นั้น มันหมายความถึงวา หาม
ศพเขาไปในหองเก็บศพ แลวคุณก็ไปดูหนาศพวาเปนศพของใครเทานั้นเอง สิ่งที่นาเกลียดที่สุดก็คือ
ฝายรัฐบาลเองดวย ก็คือเวลาขอที่พิจารณาใหเหมือนคนอื่นนั้นไมขอมากกวาคนอื่น ขอไปทุกสาย
แตไปปรับในเรื่องของ ซี 11 เปน 15,600 บาท สิ่งนี้เปนสิ่งที่เขายอมรับแลววาเขาทําผิด ความผิดที่วา
ไมไดระดับ รศ. ฯลฯ เหมือนกับคนอื่น ถามันผิดทั้งหมดแลวมันจะขึ้นเปน 15,600 บาทไมได แตเหตุผล
ที่ใหมานั้น เปนเหตุผลที่นาเกลียดที่สุดในพิภพนี้ซึ่งนี่แหละคือความชั่วราย คนที่เปน รศ. ผศ. ก็ควรจะ
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ไดตามเกณฑนั้น ๆ ตามลําดับ สิ่งนี้เปนความผิดในเรื่องของตัวระบบ หรือตัว concept ในการ
พิจารณาเรื่องนี้นั้น เห็น น.ส.พ. วามีผูแทน ก.ม. เขาไปอยูในการพิจารณาเรื่องนี้ดวย กฎทั่วไปในทาง
นิติ ศาสตร ทางรั ฐ ศาสตร ก็ คือ ผู ใ ดร า งระเบีย บขอ บัง คั บ ขึ้ น มาแล ว ผูนั้ น ยอ มรั ก ษาผลประโยชน
ของกลุ ม คนนั้ น ก็ เ ขาได ไ ปแลว มี ใ ครพู ด ถึ ง ในเรื่ อ งของความเป น ธรรม ความไมเ ป น ธรรมมี ไ หม
อาจารย ไมเคยคิดวาควรจะไดมากกวาคนอื่น ในขณะเดียวกันสิ่งที่กําลังพิจารณาอยูในขณะนี้ระบบ
อิสระออกนอกระบบนั้นคือดีกวาคนอื่น โธเอย... เทาคนอื่นยังไมได แลวจะมาพิจารณาในระบบที่
มากกวาคนอื่นไดอยางไร ฉะนั้น...กําลังถูกหลอกหรือเปลา ไมวาเปนระบบสุรนารีหรือระบบอะไร
ก็แลวแต ความเปนธรรมที่ควรจะไดมันก็ไมได ทําไมมันควรจะได ผมเรียนทานอาจารย ผมเปนคณบดี
10 ป ตั้งแต ซี 5 พ.ศ.2521แลวผมเปนรองอธิการบดีอีก 2 ป นั่นคือทั้งหมด 12 ป ตั้งแต 2521-2535
เว น อยูปกว า ๆ การที่เปน ตําแหนง บริห ารเปน คณบดีนั้น ตามกฎของเราเขาไมให ซี 5 ก็เ ปน ซี 5
ผมจะเดินทางไปกับเลขานุการคณะของผมซึ่งอยูซี 6 ซี 7 นั้น ผมตองถือกระเปาใหเขาเพราะผมซีนอย
กวาเขา ผมเบิกจายตามซี 5 เทานั้น แลวถาเวลาที่จะเดินทาง ถารถไฟตูนอนมันมีเตียงบนเตียงลาง
ผมตองสูเขาไมได อันนี้เราเคารพในระบบใชไหมเพราะวากฎหมายของเรา ก.ม. เขาบอกวาเราคิดใน
เรื่องตําแหน งวิ ชาการ ทานคงรูจัก คนหนึ่ง ที่อยู 12 ปที่ตึก สนอ. คนนั้น ผมจําได วา ตอนที่ผมเป น
รองอธิการบดีอยูฝายนั้น ทานอาจารยวันชัย ที่รักของผมนั้น ทานก็ไปปรึกษาทานเยอะแยะเลยที่งาน
อยูโรงพิมพ ทานอยู 12 ป ที่ไดเปนรองอธิการบดีฝายบริหารแลวจริง ๆ ก็คือเปนรองอธิการบดีปฏิบัติ
หนาที่ที่แทจริงดวยซ้ํา ซี 8 นะครับ หลังจากที่พนตําแหนงไปแลวไมมีอะไรเลยสายสะพายก็ไมได
ซี 8 ก็เปน ซี 8 ตลอดไป ถามาอยูตอนนี้ก็เปน ซี 9 อยู ไมไดอะไรเลย เพราะเราเคารพในเรื่องที่วาไป
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ แตเวลาเขาพิจารณาในเรื่องที่ขอใหมีเงินประจําตําแหนง พวกอาจารย
ที่เปน ผศ.รศ. เขาก็บอกวาอาจารยพวก ผศ.รศ. เขาไมไดบริหารจริง ๆ เขาจะไมใหเงินดวยซ้ํา เพราะ
ไมไดทํางานบริหาร เวลาอยูบริหารก็ไปกันเงินวิชาการ เวลาอยูวิชาการก็ไปบริหาร เสร็จแลวพวกเขา
คืออยางไร สนุกดีไหมฮะ ทานทราบไหม เวลาทานไปครองตําแหนงนั้นทานไมไดอะไรเลย แตอยางของ
ท า นรองฯ ของผมท า นหลุ ด จากมหาวิ ท ยาลั ย ไปเป น รองฯ มั น ไม ไ ด ร องปลั ด ฯ มั น จะมี วิ ช าการ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ มันก็ได ซี 10 กันทั้งนั้นเต็มไปหมด ฉะนั้นเราเคารพในเรื่องของกฎกติกา แตเวลาผล
การพิจารณาออกมานั้นไมเปนไปตามหลักเกณฑ แลวผลมันจะเกิดขึ้นเปนประการใด อันที่มันเงียบจน
คิดวาไมมีอะไรนั้น ผมรูสึกวานั่นคือสิ่งนากลัว คือคนที่ไมสนใจก็ไปแลวไปแตสมอง คนที่อยูก็บอกวา
ขาก็อยูเฉย ๆ อยางที่อาจารยทศพรพูดนะ คณบดีสั่งใหใครทําอะไรไดละ บีบคอใหอาจารยเขียน
บทความไดไหม สอนพิเศษบาง สงเสริมในเรื่องของสํานักงานเรียนดวยตัวเอง ฯลฯ ทําอะไรขึ้นมาได
ไหม คณบดีทํ าได ไ หม นี่ คือป ญ หาเฉพาะหนาแล ว จะแก ไขอย า งไรเพราะสิ่ง ที่ เ ราพิ จ ารณาอยู ใ น
หลักการตั้งแตสมัยทานนายกฯ อานันท ไปถึงหลังจากที่กฎหมายตกไปแลว แลวก็ไมพูดอีก แลวมา
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วันนี้พูดอีก จะใหอาจารยดีมีความคลองตัวอิสระ มีเงินมากขึ้น เงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป อุดหนุน
เฉพาะ ระเบียบกฎเกณฑหลุดไปเลย มันจะเกิดไดอยางไร มันมีเนื้อกอนหนึ่ง ควรจะไดเหมือนคนอื่น
ยังไมได แลวทานจะไปฝนถึงเนื้อที่อยูบนโลกพระจันทรหรือ ทานก็จะถูกหลอกไปอีกแลว มาชวยกัน
ดูในสิ่งที่เปนไปไดดีไหม สวนของ CIU ของอาจารยทศพรนั้น ถา ICU ทางหมอนั้นหมายความวา
โคมาแลว นั่นคือสิ่งหนึ่งซึ่งจะตองทําแลวก็คอย ๆ วากันไป ที่จริงอาจารยนิพนธกับผมสนิทกันดีตั้งแต
สมัยป 2519 ผมเปนเลขานุการรัฐมนตรีที่ทบวงฯ อาจารยก็อยูแลวก็ชวย AIT ตองขอโทษอาจารยดวย
นี่คงเปนปญหาของพวกเราซึ่งอาจจะตองตางกับ AIT ผมไดไมมองถึงในการที่จะมีกฎหมายที่
จะเป น มหาวิ ท ยาลั ย อิ ส ระ ยาก...และคงจะยากต อ ไป สิ่ ง ที่ ผ มคิ ด ว า ควรจะต อ งปรั บ ปรุ ง คื อ
รางโครงสรางระบบบริหารของ ก.ม. นี้ควรปรับเปลี่ยนหรือยัง อันนี้มีแตะไวเล็กนอย ใครคือ ก.ม. การ
ไดมาซึ่ง ก.ม. ใครเปนเลขาธิการสํานักงาน ก.ม. เมื่อไหรจะมีสํานักงาน เมื่อไหรจะมีกฎหมาย มี
ระเบียบ มีอะไรในสายของเราเอง อันนี้คือตัวที่จะตองปฏิรูป เราพูดเรื่องนี้ปลายสมัยของทานอดีตปลัด
ทบวงฯ อาทร แตหลังจากที่มีการผลัดเปลี่ยนทานผูบริหารไปแลว ทานปลัดฯ ปจจุบันก็ครองตําแหนง
อยู 5-6 ปแลว ก็อยางที่ทานอาจารยทศพรวานั้นไมไดเปลี่ยนแปลงอะไร ในตรงนี้คงตองปรับเปลี่ยน
แลว ฉะนั้นในเรื่องของการที่วาทานไมเปนธรรมมันยังคงมีอยู เพราะสิ่งนี้ไมเปนธรรม ถาไมไดแกไข
ก็ยังไมเปนธรรมอยู มันจะไมมีทางที่จะเปลี่ยนเปนอยางอื่น นั่นมันจะปรับเปลี่ยนไดอยางไร มันตองมี
การปรับเปลี่ยนตัวโครงสรางทั้งหมดแลว ระบบกฎเกณฑ ระเบียบวินัย การปฏิบัติหนาที่ขณะนี้เราก็ไป
อิงของ ก.พ. เปนสวนใหญตามกฎหมาย กฎเกณฑที่เปนอยูขณะนี้ อาจารยที่ไปทําอะไรขางนอกนั้น
คือเปนเรื่องของดวง โชคชะตาของดวงที่อยูบนทองฟา ถาใครจะเลนงานทาน ทานก็เสร็จไมมีทางที่จะ
หลุดเลย แตสิ่งที่นาชื่นชมในสังคมมหาวิทยาลัยก็คือ เปนสังคมที่ไมใชเปนสังคมสุนัขกับสุนัข dog
cats dog ดังเชนบางหนวยงาน เปนสังคมที่คอนขางจะไมมีการทํารายซึ่งกันและกัน ถาไมมีอะไรที่
เปนแคนเจ็บปวดเกินไปแลว ก็ตางคนตางอยู แตตางคนตางอยูนั้นก็มีความเสียหาย ผลเสียหายก็คือ
กระทบตอสถาบัน และตัวที่ถูกระทบมากที่สุดก็คือลูกศิษยของเรา ผมฝากทานอาจารยไวเถิด ถาทาน
อาจารยมีลูกที่เรียนอยูในคณะหนึ่งแลวลูกทานบอกวา “คุณพอครับ คุณแมครับ ผมขอพบอาจารย
ที่ปรึกษาของผมมา 3 สัปดาหแลว ยังไมพบเลย ผมจะปรับเปลี่ยนในเรื่องของการลงทะเบียนก็พบ
ไมได คุณแมครับอาจารยทานนี้ขาดสอนวิชานี้ไป 3 สัปดาหแลวครับ ยังไมไดเจอกันครับ คุณแมครับ
อาจารยของผมเปนอยางนี้” ผมคิดวามีนิสิตที่ไปเลาสูคุณพอคุณแม มีแน ๆ แลวบางทีเราก็ไดรับ
การรองเรียนจากพอแมที่ไมไดเปนอาจารยเขามาดวย นี่เปนปญหาของพวกเรา แตมันก็ยังดีที่ไมมี
ป ญ หาอะไรที่ ห นั ก ข อ แต นั่ น ไม ไ ด ห มายความว า มั น ถู ก สิ่ ง ที่ อ าจารย บ อกว า ไปทํ า อะไรได นั้ น
ตามระเบียบกฎเกณฑกฎหมายนั่น ไมมีอะไรชวยทานไดเลย ถาทานผิดขึ้นมา ถึงเวลาแลวหรือยังที่
เราจะมีการปรั บเปลี่ ยนปรับปรุงในเรื่องของระบบบริห ารงานบุคคลของเรา ดวยพวกเราเองจะมี
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ส ว นร ว ม เรากํ า ลั ง สอนให ค นอื่ น วิ จั ย ทํ า อะไรก็ แ ล ว แต โดยเฉพาะท า นอาจารย ท ศพรหรื อ ทาง
สาขารัฐศาสตรวา ประชาธิปไตยจะตองมีสวนรวม จะตองลวงรู ผมถามทานทั้งหลายวาทานรูไหมใคร
เปน พ.ม.ของเรา ใครเปนเจานายของเรา ไดมาโดยวิธีใด ฉะนั้นสิ่งที่ผมจะฝากไวก็คือ ผมคิดวาจะ
ตองปรับเปลี่ยนโครงสรางในเรื่องนี้ ซึ่งตองมีขั้นตอนคือปรับเปลี่ยนในสวนที่ไมเกี่ยวในเรื่องขอแกไข
กฎหมายแมบท กฎหมายอนุบัญญัติที่สามารถจะแกไขโดยในเรื่องของฝายบริหารนั้นมีเยอะแยะ
สวนใหญตัวนี้แหละเปนตัวแสบ ตัวกฎหมายแมบทนั้น ไมมีอะไร 3-4 มาตราเขียนไวกวาง ๆ เทานั้น
สวนในเรื่องของการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่ทานรองฯ ไดแนะนํานั้น ผมขอเรียนใหทราบวา
ความคลองตัวนั้นมี มีมากจนกระทรวงอื่นโดยเฉพาะกระทรวงการคลังนั้นอิจฉามหาวิทยาลัย ผมถาม
วาสุรนารีกับวลัยลักษณท่ีวาคลองตัวนั้นจะคลองตัวเทาจุฬาฯ หรือสุรนารีกําลังจะมีบริษัทที่รวมหุน
แตจุฬาฯ มีแลวอยูที่สํานักงานบริการทางวิชาการ แสดงวาความคลองตัวของจุฬาฯ นั้น ถาใชเปนและ
รูวิธีการในกฎหมายที่มีอยูเราทําไดมากมาย ไมมีอะไรที่ไมคลองตัว แตถาเปนการคลองตัวในระดับ
ที่วาถึงกํากับตรวจสอบนั้นไมได ถึงขนาดกอใหเกิดเรื่องของการคอรรัปชั่นไดนั้น ก็ไมควรจะมี ผมขอ
เรียนใหอาจารยทศพรทราบวาในภาควิชาของอาจารยนั้น อาจารยจะมีการจางผูเชี่ยวชาญในเรื่อง
อะไร แลวจายคาตอบแทนสักแสนหนึ่งตอเดือนนั้น ขอระเบียบสภาฯ นั้นเฉพาะจายได ขณะนี้นั้น
อาจารยที่สอนที่ศศินทรเขาก็จายเปนแสน ๆ อยูแลวตอวิชาไมเห็นมีอะไรที่ขัดของ อาจารยจะไปรับ
งานวิจัยไปทําอะไรตออะไรก็ทําไดหมด แตไมใชไมเทากับในเรื่องของบางกรณีของในเรื่องสุรนารี
แตจริง ๆ มันทําไดมากอยูแลว เชื่อไหมถามหาวิทยาลัยมีเงินแลวออกระเบียบขึ้นมาจะใหในเรื่องของ
จายอะไรสํ า หรั บอาจารย ทํ า งานอะไร เงื่ อนไขอะไรก็แ ล วแต แล ว ก็จ า ยใหอาจารย คนละ 2 หมื่ น
ก็สามารถจายได มาถึงในขณะนี้ ผมวาสิ่งที่เราจะพูดนั้นตองพูดในลักษณะที่เปนธรรมและเปนความ
จริงแลวแกปญหาใหถูกจุด อยาไปแกในสิ่งที่เปนปญหาที่อยูบนดวงดาว แกปญหาเฉพาะที่อยูใน
พื้นพิภพที่อยูในจุฬาฯ ขณะนี้ จะมาพูดใหอาจารยดี เปนคนดี เกงดวย ดีดวยจริยธรรม วินัย ไมกระทํา
ผิ ด อะไร ไม ก ระทํ า ชู ส าว ไม แ ตะต อ งนิ สิ ต หญิ ง ฯลฯ เป น คนดี ไ ปหมด คล า ยกั บ กํ า ลั ง จะให
อาจารยเปนผูบรรลุทางธรรมแตในขณะเดียวกันในเรื่องของสิ่งตอบแทนนั้น ผมขอเรียนอาจารยทศพร
วา คาตอบแทนนั้นเปนสิ่งที่จําเปนและตองเปนธรรมดวย อาจารยถามีก็เปนสวนของอาจารยที่เก็บ
เอาไวเปนสะสม แตในอาจารยที่ไมมีจะตองใหเขามีพอในเรื่องของการดํารงชีพ Professor ที่
ตางประเทศ ตั้งแตนิวยอรคไปถึงไมอามี ตั้งแตซีแอทเทิลไปถึงเท็กซัส Professor เหลานี้อยูไดเพราะ
เขามีเงินพอสมควรในการดํารงชีพ เขามีเงินเดือนละประมาณแสนสองถึงแสนหา และในเรื่องของการ
ทํางานวิจัยเขาไดเปนลาน ดังนั้นเขาไมไดหวงอะไรเขาทํางานไดเต็มที่ ในเรื่องการเบี้ยวนั้นก็คงจะมี
บาง แตในเรื่องของระเบียบกฎเกณฑนั้น ถาในเรื่องของระเบียบของ ก.ม. นั้นปรับเปลี่ยนเปนในระบบ
การประเมินของผลงาน แตไมใชวามา 3 โมงเชา กลับ 4 โมงเย็น ผมวาหากมาแลวนั่งกินโอเลี้ยงอาน
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หนังสือพิมพในหองจะเกิดประโยชนอะไร มันเปนเรื่องของการประเมินผลงานวาอาจารยนั้นจะทําอะไร
สิ่ ง ที่อ าจารย รองปลั ด ฯ พู ดนั้น ผมได พูดไปแลว เมื่อป 2529 สมั ย ที่ ท า นอาจารย เ กษมเป น คนพู ด
ผม fight ในเรื่องนี้แต fight แลวก็ทําอยูประมาณสัก 1 ป เวลานี้มันก็ something gone with the wind
ขณะนั้นอธิการบดีปจจุบันนี้คือคณบดีคณะแพทยศาสตร ผมเปนคณบดีคณะนิติศาสตร เพราะวา
ถาไมมีเกณฑอะไรที่จะมากํากับขึ้นไปแลวนั้น อะไรคืองานที่เปนงานหลัก ความรับผิดชอบของอาจารย
อาจารยไมใชเพียงแตมาสอนแลวไป อาจารยไมใชวาอยากจะมาสอนก็สอน ไมอยากสอนก็โทรศัพท
มางด อาจารยจะตองมี certain working requirement ที่จําเปนที่สุด ทานคงจะเปนอาจารยที่ปรึกษา
ของนิสิต นิสิตมายืนพบที่ระเบียงหองแลวทานก็เอากระดาษแผนนั้นชนกําแพงแลวก็เซ็น ทานเซ็นโดย
ไมอานอะไร ทานรูหรือไมวามีสักหนึ่ง หรือครึ่งเปอรเซ็นของนิสิตที่ถูกรีไทร เพราะอาจารยไมไดให
ความสนใจเลย แต อ าจารยที่ อ ยู ก็แย ไป เพราะนิ สิต ไปหาอาจารย ที่ ปรึก ษาไม เ จอ ก็ จ ะเข า ไปหา
อาจารยที่อยู อาจารยจะไมเซ็นก็ไมได เซ็นก็อันตราย เพราะไมไดปรึกษาเขามากอน เพราะในเรื่อง
ของสํานักทะเบียนเขาไมไดสนใจอะไร มีลายเซ็นของอาจารยเขาก็รับ ถานิสิตปลอมลายเซ็นเขาก็รับ
เหมือนกัน เพราะเขาไมดู ถามีปญหาก็จะมาวากันอีกที ฉะนั้นผมคิดวาในเรื่องของคาตอบแทนกับ
ในเรื่องของภารกิจของอาจารยนั้นจะตองไปดวยกัน และในเรื่องของการประเมินการทําอะไรนั้นเปน
สิ่งที่เราแกไขกฎหมายไปแลวมันจะตองอยู จะตองไปดวยกัน ใหเขาตองอยูได ไมใชวาเปนคนดี กิน
เตาหู กินเจ มันอยูไมไดนะครับ ยิ่งอาจารยมาจากเมืองนอกก็ตองอยากกินสเต็กบาง ฉะนั้นในเรื่องนี้
อยาไปปฏิเสธอยาไปหลอกตัวเองเลยวา เราไมตองการ ผมตองการ เพราะจะไมมีเงินไปเลี้ยงลูกของ
ผมไดอยางไร ฉะนั้นในจุดนี้ผมคิดวาจะตองพิจารณาอะไรที่ใหเปนรูปธรรมที่เปนจริงและปฏิบัติได
คงจะตองปรับเปลี่ยนโครงสรางอะไรที่เขียนอยูในเอกสารเลมนี้นั้นที่คิดไวตั้งแตป 2534 สมัยทาน
อาจารยอานันทนั้นยาก ขณะที่ทานเปนนายกฯ ไปขอแลวยังไมผานเลย แลวผมก็ไมรูวาไมผานเพราะ
อะไร เพราะคนที่นั่งอยูเปนประธานรัฐสภาสมัยนั้นก็คืออดีตคณบดีคณะนิติศาสตร และผมก็รูวา
เหตุผลทั้งหมดมันคืออะไร แตในขณะเดียวกันนั้นในวงการมหาวิทยาลัยผมเรียนถามทานอาจารย
หลังจากที่กฎหมายนี้ตกไปแลวทบวงฯ เขาทําอะไร เขาก็ไปวางแผน 15 ป 30 ป คนอื่นมาทํา ผมก็ไม
เกี่ยวแลวนี่ มี fight ตอไปไหม คําตอบที่สภาฯ เขาตอบมา 20 คําถามนั้น ผูที่เสนอรางกฎหมายนั้นตอบ
ไดไหม เพราะเราไมไดทําการบาน ฉะนั้นในเรื่องนี้ก็ขอฝากอาจารยไวก็แลวกัน ถามีอะไรที่กระทบถึง
ทานรองฯ ของผมก็ขออภัยดวยนะครับ ขอบคุณครับ
นายนิพนธ มาศะวิสุทธิ์
ทานประธานสภาคณาจารยและทานสมาชิกสภาคณาจารยทั้งหลาย ผมยินดีที่ไดมีโอกาสมา
พบกับพวกทานในวันนี้ ที่ผมใหคําตอบรับมาพูดนั้นก็มีเหตุผลอยู 2 ขอ คือขอ 1 ผมรูสึกเปนหนี้บุญคุณ
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สถาบั น ที่ ผ มได สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไป แม จ ะไปเวลาอั น เนิ่ น นานถึ ง 3 ทศวรรษ และได มี โ อกาสมา
เสนอข อ คิ ด เห็ น ข อ เท็ จ จริ ง บางอย า ง ที่ คิ ด ว า จะเป น ประโยชน ประเด็ น ที่ 2 ก็ คื อ ว า หั ว ข อ ที่
ทานประธานสภาฯ บอกผมไปนั้น เปนเรื่องที่ผมใหความสนใจเปนพิเศษ เพราะผมเริ่มชีวิตรับราชการที่
สภาการศึกษาแหงชาติ เมื่อ 30 ปมาแลว และประเด็นงานหลักดานหนึ่งของสภาฯ ก็คือการจัดการ
มหาวิทยาลัยหรืออุดมศึกษาในกํากับรัฐบาล เพราะฉะนั้น idea นี้ไมใช idea ใหม เริ่มมีมา 3 ทศวรรษ
แลวหรือ 1ใน 3 ของศตวรรษ เราไดคิดกันมานานแลวตั้งแตสมัย ดร.กําแหง พลางกูร เปนเลขาธิการ
สภาการศึกษาและเปนเลขาธิการ ก.ม. ดวย ทาน ศ.ดร.เกษม ศ.อดุลย อ.หมอสวัสดิ์ สกุลไทย เปนตน
คิดในเรื่องนี้ แตเปนที่นาเสียดายวา idea สําคัญในเรื่องของการปรับมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐบาลนี้ ไมสามารถจะพนพื้นขึ้นมาไดเลย เรื่องสําคัญก็คือวา ระบบบริหารงานบุคคล
ขอเสนอในเรื่องการปรับเงินเดือนใหเปนไปตามความเปนจริงของตลาดแรงงาน ไดรับการปฏิเสธ
อยางสิ้นเชิงจากรัฐบาล และอันนี้ก็เปนเหตุผลที่สําคัญที่ทําให idea นี้ไมไดเคลื่อนไหวไปที่ไหนเลย
ที่ผมไดรับฟงจากทานผูรวมอภิปรายที่ผานมาก็รูสึกประทับใจ เพราะวาเปนเรื่องของแนวความคิดและ
ทานตาง ๆ ก็เปนผูมีประสบการณในการทํางานในเรื่องนี้มานาน ผมเองออกจากราชการไป 3-4 ปแลว
ก็ไปทํางานอยูในสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ก็คิดวาสําหรับวันนี้ผมจะขอเสนอในขอมูลเกี่ยวกับ AIT
(สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย) หลายทานคงตั้งคําถามกับผมวา AIT คืออะไร ผมตอบสั้น ๆ วา AIT คือ
มหาวิทยาลัยเอกชนแตเปนมหาวิทยาลัยเอกชนซึ่งรัฐบาลไทยไดใหความอุปถัมภเปนพิเศษ ยกเวนไม
ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิทยาลัยเอกชน ถาพูดแตชาวจุฬาฯ คงจะอยากเปนมหาวิทยาลัยรัฐที่
ไมตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยของรัฐ เพราะฉะนั้นผมคิดวาเราก็คงจะมี common
ground ที่พอจะคุยกันได ผมจะขอถือโอกาสนี้เปรียบเทียบระหวางสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
กับมหาวิทยาลัยของรัฐ เปนขอมูลขอเท็จจริง ผมคิดวาผมจะขอมุงตรงไปที่เปาหมาย จะไมพยายามไป
แตะในเรื่องตาง ๆ มากมายนัก ผมคิดวาหัวใจของการพัฒนาองคกรในมหาวิทยาลัยก็คืออิสรภาพ
เราพูดกันมาในเรื่องของอิสรภาพ ตั้งคําถามทั่ว ๆ ไปวาอิสรภาพคืออะไร อิสรภาพมองได 2 อยางคือ
อิสรภาพจากอะไรบางสิ่งบางอยาง และอิสรภาพที่จะมาทําอะไรบางสิ่งบางอยาง ถาจะมองในแงนี้
อิสรภาพจากอะไรที่ AIT มี และอิสรภาพจากอะไรที่มหาวิทยาลัยของรัฐ เชน จุฬาฯ ไมมี ผมก็ตอบได
เลยวา สิ่งซึ่ง AIT ไมมี และสิ่งซึ่งมหาวิทยาลัยของรัฐมีก็คือการควบคุมจากภายนอกซึ่งสิ่งนี้ผมคิดวา
สําคัญ เราจะไมมีวันพูดถึงเรื่องอิสรภาพทางวิชาการ อิสรภาพในการบริหารงานอะไรไดเลยถาเรายัง
ไมหลุดออกจากการควบคุมโดยตรงขององคการภายนอก ความเปนจริงแลวแนนอน มันจะตองมีการ
ควบคุม ไมมีองคกรไหนหรือปจเจกชนคนไหนอยูใตในสกลจักรวาลนี้โดยไมกระทบกระเทือนคนอื่น
และมี คํ า กล า วว า ท า นไม อ าจจะเด็ ก กลี บ กุ ห ลาบได โดยไม ก ระเทื อ นถึ ง ดวงดาวมั น ก็ ค งจะต อ ง
กระทบกระเทือน ทําไม AIT ถึงหลุดออกจากระบบได ผมเพิ่งเอยเมื่อครูนี้ รัฐบาลออกกฎหมายวา
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AIT นี้ไมตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิทยาลัยเอกชน ไมตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยโรงเรียน
ราษฎร คือหลุดออกจากรงเล็บของกระทรวงศึกษาฯ หลุดออกจากออมกอดของทบวงฯ เพราะฉะนั้น
กากรที่ AIT ไมตองอยูใตบังคับบัญชา ไมตองอยูภายใตการควบคุมของสํานักงบประมาณ ไมตองอยู
ภายใตการควบคุมดูแลของกรมบัญชีกลางของกฎหมายของทบวงฯ และของคณะรัฐมนตรี ก็เปนเหตุ
สงเสริมให AIT สามารถมีอิสรภาพทางวิชาการ และมีอิสรภาพในการบริหารได ที่นี้มาองในแงบวกบาง
อิสระที่จะทําอะไร AIT เปนองคกรเฉพาะกิจ จุฬาฯ เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ มีศักดิ์ศรี มีหนาที่ที่จะตอง
ปฏิบัติ เปนสวนหนึ่งของกลไกของรัฐบาล หนาที่สําคัญก็คือการผลิตบัณฑิตสนองความตองการของ
รัฐบาล เมื่อกี้ ทานผูอภิปรายท านหนึ่ง ได เอย ถึง วา ยัง ไมแนใจเลยว าจะเปนมหาวิทยาลัยวิ จัยหรือ
มหาวิทยาลัยที่จะสอน ถารัฐบาลตองการที่จะเพิ่มกําลังคนในดานไหน มหาวิทยาลัยก็ตองสนอง
ความตองการ AIT ในแงน้เี ปนมหาวิทยาลัยเฉพาะกิจ มี chapters ซึ่งควบคุมวัตถุประสงคของสถาบัน
เอาไวเลย โดยเฉพาะเรื่องของบัณฑิตวิทยาลัยจะทําเฉพาะสาขาวิศวะ วิทยาศาสตรเทคโนโลยี ฉะนั้น
AIT ไมตองเปนหวงวาจะตองผลิตบัณฑิตปริญญาตรีมากเพิ่มขึ้น 20%, 30% ไมตองคิด ไมมีการสอน
ในสาขาวิชาทางสังคม ไมมีการสอนในสาขาวิชาแพทยหรือสาขาอื่น หมายความวาวัตถุประสงคของ
AIT นั้นคอนขางแคบ จํากัด ในแงนี้ AIT ก็ไดเปรียบมหาวิทยาลัยของรัฐ เชน จุฬาฯ AIT สามารถจะ
กําหนด agenda สามารถจะกําหนด priority ของตัวเองได ที่นี้มองในแงวา ถาเผื่อเปนในแงนี้ AIT
ก็มีสวนหนึ่งที่คลาย ๆ กับมหาวิทยาลัยเอกชน คือตองวิ่งเต็มฝเทาเพื่อใหอยูกับที่ ถาเมื่อไหรเราหยุดนิ่ง
ก็ไมมีใครเขาเอาเงินมาใหเรา นี่ก็เปนขอจํากัดของ AIT เหมือนกัน ตรงขามกับมหาวิทยาลัยของรัฐ
เช น จุ ฬ าฯ ของบประมาณประจํ า ป แม ว า จะขอ 100 ได 60 ก็ ยั ง ดี ของ AIT นั้ น ต อ งถู ก ควบคุ ม
โดยความตองการกําลังคนของภูมิภาค นี่พูดกันในทางของหลักการ เมื่อ 20-30 ปที่แลว คําถามนี้ไม
ต อ งวิ เ คราะห กั น มาก ความต อ งการกํ า ลั ง คนทางวิ ศ วะของประเทศเอเชี ย ก็ คื อ วิ ศ วกรสาขานั้ น
นักวิทยาศาสตรสาขานี้ AIT ก็กมหนากมตาผลิตไป แตขณะนี้อยางที่อาจารยทศพรไดกลาวแลว คือ
ลูก คา ก็เปลี่ ยนไป การแขง ขั น ก็สูง ขึ้ น ความเปลี่ย นแปลงทางเศรษฐกิจสัง คมตา ง ๆ ในภูมิภาคก็
เปลี่ยนไปแลว สิ่งที่เราเรียกวาความตองการกําลังคนระดับสูงของเอเชียนั้นไมมีอีกตอไปแลว มีความ
ตองการกําลังคนของประเทศที่พัฒนาแลว ที่กําลังพัฒนา และประเทศที่ดวยพัฒนาจริง ๆ ความ
ตองการกําลังคนของภูฐานเทียบกับความตองการกําลังคนของเกาหลีใตนั้นคนละเรื่อง ฉะนั้น AIT
มาถึงตองนี้ก็ตองหาที่เกาะเกี่ ยวของเปาหมาย ตองมีการปรับ ผมไมคิดวาเราจะตองทําถึงขนาด
reengineer อยางที่อาจารยทศพรวา แตจะพูดในเรื่องของขอเท็จจริงที่เราไดทําไป ดวยการผลักดัน
ของประเทศที่ใหความชวยเหลือประเทศหนึ่งคือ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน AIT ตองปรับองคกร
ภายใน ลดขั้นของ ปรามิดจากองคกรในระดับอื่นใหเปนองคกรในแนวระนาบ โดยการปรับเปลี่ยน
แผนกวิชาซึ่งมีอยูมากมายก็ไดรวมกันเขามาจาก 13-14 ภาควิชา ก็กลายเปน school 4 schools
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รวมเขาหลวม แตลักษณะที่สําคัญที่ทําใหองคกรนี้ผิดไปจากเดิมก็คือแทนที่จะมีการมองขึ้นขางบน
เพื่อตอบสนองความตองการของประเทศที่ใหความชวยเหลือตาง ๆ เราเปลี่ยนแนวคิดมุงออกไปหา
ลูกคาคือบัณฑิตที่จะออกไปรับใชการพัฒนาในประเทศเอเชียนี่ก็เปนแนวความคิดผมวามันไมเปนถึง
ขนาด reengineer และก็ไม claim วามันเกิดขึ้นจากความตองการภายในของ AIT มีความผลักดันมา
จากองคกรภายนอกดวย นี่เปนเรื่องหลัก ๆ ที่ผมอยากจะพูดถึง เพื่อจะชี้ใหเห็นวาหัวใจของความ
เปนอิสระของสถาบันอุดมศึกษาก็คือความเปนอิสระในการบริหาร ความเปนอิสระในทางวิชาการ
แต 2 อยางนี้ก็ เกิ ดขึ้นไมได ถา ไมมีอิสรภาพทางการเงิน เมื่อไหรที่ สถาบันมี อิสรภาพทางการเงิน
สามารถที่จะจัดการแกไขปญหาสิ่งนี้ ผูอภิปรายหลายทานได identify แลววาเปนปญหาของจุฬาฯ
คือเรื่องของเงินเดือน ซึ่งไมเปนธรรมเรื่องของความไมคลองตัวในการบริหารงานบุคคล เรื่องของ
ความไม ค ล อ งตั ว ในการบริ ห ารการเงิ น ฯลฯ ผมจํ า ได ว า เมื่ อ สมั ย ที่ เ ราพยายามที่ จ ะมี ร ะบบการ
บริ ห ารงานบุ ค คลในมหาวิ ท ยาลั ย ต า งหากออกมาท า นรองเลขาธิ ก าร ก.พ. ขณะนี้ คื อ คุ ณ โสรั ต
สุจริตกุล พูดวา ก.ม. นี่ก็แปลกนะ มาตําหนิติเตียนระบบตาง ๆ ของ ก.พ.เขาก็มีเสื้อมีผาของเขาเอง
เขาตัดกางเกงของเขาเอง ตัดเสื้อของเขาเอง เขาใสไดพอดี ๆ ของเขาอยูแลว ก.ม. ไปเอาของเขามาให
แลว หลายป ผมยังไมคิดว า ก.ม. จะตัดเสื้อตัดกางเกงใสสัก ที ยัง ไปซื้ อเสื้อผาบู ติคของชาวบ า น
มาใส แล ว มิ ห นํ า ซ้ํ า เท า ที่ ฟ ง จากอาจารย ป ระสิ ท ธ ก็ รู สึ ก จะไปรั บ เสื้ อ ผ า เก า ๆ ของพี่ ของญาติ
ของผู ใ หญ ม าใช อี ก มั น ก็ ห าความพอดี ไ ม ไ ด ผมขอเรี ย นว า ในรู ป แบบการบริ ห ารของ AIT นั้ น
สภาคณาจารยเปนองคกรที่สําคัญองคกรหนึ่ง สมาชิกภาพของสภาคณาจารยเปนไปโดยอัตโนมัติ
ถาเมื่อทานเปน รศ.ก็ entitle
ที่ จะเปนสมาชิกของสภาฯ เลย แลวสภาคณาจารย ก็มีบทบาท
คอนขางมาก ก็จะเขียนใหเปนตัวหนังสือวาใหคําปรึกษากับทานอธิการบดีเทานั้น แตจริง ๆ แลวก็มี
การใช อิท ธิพ ล ใช อํา นาจในการสอบบี้ตา ง ๆ ไดม ากพอสมควร นอกจากนี้ผูแทนสภาคณาจารย
ก็เขาไปนั่งในตําแหนงกรรมการสําคัญ ๆ ของ AIT เกือบทุกแหง จะเห็นวามีองคการหลัก ๆ อยู 3
องคกร คือสภาคณาจารย สมัชชาสถาบัน กรรมาธิการฝายบริหาร สมัชชาสถาบันเปนองคกรที่เปนที่
รวมของทุก ๆ ฝาย พนักงานระหวางประเทศทุกคน อาจารยทุกคนไมเลือกชั้น ลําดับทางวิชาการเปน
สมาชิกของสมัชชาแตสมัชชาวากันจริง ๆ ก็ไมไดมีอิทธิฤทธิ์อะไรมากนัก ปหนึ่งก็ประชุมกันหนึ่งหรือ
สองหนเทานั้น เปนที่ที่อธิการบดีจะเอา idea มาเสนอใหฟงกอน เปนที่รับฟงความเดือดรอนอะไรที่เปน
เรื่องหลักการ เพราะฉะนั้นสมัชชาสถาบันเปนองคกรที่เปน safety valve ของพนักงาน สภาคณาจารย
นั้นจะมีบทบาทมาก สภาคณาจารยจะมีกรรมการประจําอยู 2-3 คณะ กรรมการพิจารณาโครงการ
ปริญญาเอก ซึ่งเปนเรื่องเฉพาะดานกรรมการที่สําคัญคือ กรรมการพัฒนาและควบคุมมาตรฐาน
วิชาการ เปนคณะกรรมการที่มีอิทธิพลมาก มีโครงสรางและวิธีการคัดเลือกอะไรตาง ๆ มาก จะเห็นวา
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บทบาทของอาจารย การมีสวนรวมของอาจารยเปน collective group ในการบริหารมหาวิทยาลัย AIT
นั้นมีมาก มีคอนขางสูง
กรรมาธิ ก ารฝ า ยบริ ห ารมี ห น า ที่ ใ นการไปแสวงหาทรั พ ยากรต า ง ๆ เช น เรื่ อ งทุ น วิ จั ย
ทุนการศึกษา เงินคาใชจายตาง ๆ คือแสวงหาทรัพยากรและจัดสรรทรัพยากร เปนกรรมการที่มีบทบาท
สําคัญมากในการบริหารงานวาจะใชจัดสรรงบประมาณอยางไร จัดสรรทุนวิจัยอยางไร มี equipment
ที่รัฐบาลตาง ๆ ใหมาควรจะมาจัดสรรอยางไร
กรรมการที่สําคัญอีกชุดหนึ่งก็คือ กรรมการตําแหนงอัตราเงินเดือน ซึ่งเทียบไดเทากับ อ.ก.ม.
ของมหาวิทยาลัย จะมีอนุกรรมการ 2 คณะ พิจารณาเกี่ยวกับเรื่อง ขั้น ลด ปลด ยาย อาจารยคณะ
หนึ่ง และเลื่อน ลด ปลด ยาย ที่ไมใชอาจารยอีกคณะหนึ่ง โครงสรางของ AIT สวนมากจะเรียบงายไม
คอยมีอะไรฟุมเฟอยรุงรังเทาไหรนัก ที่ไดก็ดวยเหตุที่เปนองคกรใหม เขียนขึ้นมาจากศูนย เพราะฉะนั้น
ก็เขียนบทบัญญัติอะไรตาง ๆ ขึ้นมาเพื่อความคลองตัวไดเต็มที่
กรรมการที่ปรึกษาฝายการเงินก็มีหนาที่สําคัญที่จะเสนอในเรื่องของงบประมาณ การลงทุน
การกอสรางอาคารตาง ๆ ฯลฯ
กรรมการฝ า ยพั ฒ นาอาคารสถานที่ ก็ มี บ ทบาทมาที่ จ ะสร า งเสริ ม ให เ กิ ด ความเป น เลิ ศ
ในทางวิชาการ การบํารุงรักษาอาคารสถานที่ AIT ถือไดวาอยูในระดับดี
ผมอยูในระบบราชการดวยและอยูในระบบ AIT ดวย ก็มองเห็นขอแตกตางที่สําคัญอยางหนึ่ง
ของระบบไทยนั้น พอใจที่ จ ะให ง บประมาณก อ สรา ง แต ไ ม เ ต็ ม ใจที่ จ ะให ง บประมาณบํ า รุ ง รั ก ษา
ให ตึ ก มาแล ว ก็ ป ล อ ยให มั น ทรุ ด โทรมไป ไม ค อ ยมี ก ารบํ า รุ ง รั ก ษาเท า ที่ ค วร แต สํ า หรั บ AIT นั้ น
ตรงกันขาม เพราะเขาพยายามที่จะใหใชเงินในการบํารุงรักษาเปนอยางดี
กรรมการเหลานี้ที่เอยนั้นมีผูแทนจากสภาคณาจารยเขาไปรวมอยูดวย
ประเด็ น ที่ อ ยากจะชี้ ใ ห เ ห็ น คื อ AIT เป น หน ว ยงานเล็ ก ถ า มองเห็ น ว า ระบบนี้ ดี ระบบนี้
เหมาะสม ถาจะนํามาขยายใชกับจุฬาฯ ก็คงยังมีขอจํากัดอยู คือมันคงจะทําไดยาก ถาเมื่อไหรที่เรา
พูดถึงสเกลที่มันใหญขึ้นมา AIT เปนหนวยงานเล็ก ๆ อาจารยทั้งหมดมีอยู 170 คน นอยกวาแผนกวิชา
บางแผนกของคณะของจุฬาฯ อีก นักศึกษามีอยู 1,000 คน งบประมาณทั้งปประมาณ 400 ลานเทา
นั้นเอง มีขอนาสนใจที่อยากจะพูดก็คือถาเปรียบเทียบกับตัวเลขที่ทานรองอธิการบดีเสนอเมื่อเชานั้น
งบประมาณของ AIT ใชจายเปนเงินเดือนประมาณ 65% ใกลเคียงกับของจุฬาฯ แตงบกอสราง
ของ AIT บางที ก็ ไ ด รั บ ความช ว ยเหลื อ เป น ต น เพราะฉะนั้ น นํ า เข า มาเปรี ย บเที ย บไม ไ ด ก็ ต อ ง
เปรี ย บเที ย บแต เ พีย งว า งบเดื อนกั บ งบบริห ารทั่ ว ไป ไม เ อาเรื่อ งของการก อ สร า งเขา มาเกี่ ย วข อ ง
ผมอาจจะพูดไมครบถวนทุกหัวขอ แตคิดวาถามีคําถามอะไรที่พอจะใหความกระจางเพิ่มเติมไดก็ยินดี
ขอยุติแคนี้
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รอบสอง ผูรวมอภิปรายเสริมพิเศษ
รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ
ความจริงผมกับอาจารยประสิทธิ์ก็คุนเคยกันมาเปนสิบป เพราะสิ่งที่อาจารยประสิทธิ์พูดคุย
ใหฟง ในวัน นี้ ก็ ไมได ตา งไปจากที่คาดหวัง วาจะไดยิน แต ว าที่ ผมดี ใจอย า งหนึ่ง ก็ คือ อย างนอ ยก็
ไดมีความคิดเกิดขึ้นในหมูพวกเราวา อะไรเปน อะไรที่ควรจะเปน แตอยางไรก็ตาม ก็คิดวาทุกเรื่อง
มั น ก็ มี ที่ ม าที่ ไ ป แล ว ก็ มี เ หตุ ผ ลในการที่ จ ะดํ า เนิ น การทั้ ง สิ้ น ผมติ ด ใจอยู ป ระเด็ น หนึ่ ง ว า การที่
จะปรับเปลี่ยนไปสูอะไรก็ตามนั้น เบื้องตนคง จะตองมาเมียงมองดูสภาพและความเปนอยู แลวก็
ขอเท็จจริงซึ่งเกิดขึ้นอยูในมหาวิทยาลัยของเราซะกอน วันเวลานี้เราอยูตรงจุดไหน มีความจริงในเรื่อง
ตาง ๆ เปนอยางไร ไมวาจะในเรื่องของภาระงาน ในเรื่องของการปฏิบัติงานจริง หรือในเรื่องของ
กระบวนการบริหารก็ตาม แตวามันมีจุดออนจุดแข็งอยางไร เพื่อนําไปสูความเปลี่ยนแปลง ความจริง
ประเด็ น ที่อาจารยประสิ ท ธิ์ไดพูด มาวา อํา นาจหนา ที่ข องสภามหาวิท ยาลัย นั้ น จริง ๆ แลว ก็ มีอยู
เหลือลน สามารถที่จะปรับเปลี่ยนและบันดาลอะไรตออะไรใหไดหลายอยาง โดยไมจําเปนตองไป
แกกฎหมายใหญเลยยังได ซึ่งอันนี้ก็เปนเรื่องที่นาเสียดายที่ในหลายมหาวิทยาลัยนาจะใชกลไกล
อั น นี้ เ ป น ตั ว ทํ า อยู แ ลว ก็ ไ ม ไ ด ทํ า กั น เพราะฉะนั้ น ถึ ง ย อ นมาสู ป ระเด็ น แรกที่ พูด เมื่ อ กี้ ก็ คื อ ต อ งไป
เหลียวมองวาสถานภาพและความเปนอยู และปญหาอุปสรรคตาง ๆ ในขณะนั้นเรามีอะไร เราจะแกไข
ขณะนี้อยางไร แลวอะไรบาง ที่เราในจุดนี้ไมได เราตองแกในระดับสูงขึ้นไป ซึ่งอันนี้ก็เปนอีก step หนึ่ง
ความจริงทบวงมหาวิทยาลัยนั้นเปนแคทางผานของการนําเสนอการแกไขตาง ๆ องคประกอบใน
การแกไข และผลกระทบนั้นมันเกี่ยวของไปทุกหนวยงาน เชน เรื่องเงินเดือน ผมยกตัวอยางวา เมื่อเริ่ม
พิจารณากันขึ้นมาคราวใดนั้นตองไปเกี่ยวพันกับ ก.พ. เกี่ยวพันกับสํานักงบประมาณ เกี่ยวพันกับ
กรมบัญชีกลางแลวนอกเหนือจากนั้นไปก็คือไปเกี่ยวพันกับที่อื่น ๆ อีกซึ่งเรื่องนี้เปนขอที่เปนปญหา
ของการพิจารณาเงินเดือนของทุกกอง ไมวาจะเปน ก.ต. ก.ม. หรือ ก.ค. ก็ตาม แต มันเกี่ยวโยงกัน
หมด อยางไรก็ตามแตในความเห็นสวนตัวของผมเองนั้น ผมมองภาพวาของ ก.ม. นั้นนาจะมีการ
พิจารณาแยกออกมาตางหาก โดย position ตรงนี้นั้นวาจําเปนจะตองแยกออกมาตางหากเพื่อความ
ชัดเจน โดยเหตุผลของเรื่องนี้ก็คือภาระงานหนาที่และความรับผิดชอบตาง ๆ นั้นมีความแตกตางกัน
เปนอยางมากแตกระบวนการของการแกไขปรับเปลี่ยนสิ่งเหลานี้ เราจะตองผานเสนทางของความ
ยากลําบากไปอีกยาวไกล แตผมเชื่อวาเรานาจะไปถึงจุดนั้นไดในสิ่งเหลานี้ แตอยางไรก็ตาม อีกสิ่ง
หนึ่งซึ่งผมอยากจะเรียนก็คือวา เวลานี้เรากําลังมองภาพวาไอนั่นก็ไมดีไอนี่ก็ไมดี ผมอยากจะใหมอง
ยอนกลับมาในสิ่งที่พวกเราคุยกันอยูเสมอคือเรื่องประสิทธิภาพการดําเนินการภายในของเรานั้น เรา
อยูที่ตรงไหน เราทํากันจริงจังแคไหน อาจารยประสิทธิ์ก็พูด บางคนก็สมองไหลแตตัวอยู อะไรประเภท
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อยางนี้ มัน reflect มาใหเห็นชัดเจนวา แมแตเรื่องอยางนี้ประสิทธิภาพภายในของเราก็กํากับดูแลกัน
ไมได แตก็คงยอนกลับมาใหมี status อยูตรงนี้ มันก็เปนวัวพันหลักกันไปหมด เพราะฉะนั้นผมอยากจะ
ใหมองภาพสิ่งตาง ๆ นั้นพรอม ๆ กันไปวาประสิทธิภาพภายในความตั้งใจ ความมีระเบียบวินัยในการ
ทํางานภายในของเรานั้นเปนอยางไรบาง แลวแกกันตรงนี้ แลวสวนนอกเราก็ชวยกันแกไป ผมอยูตรงที่
ทบวงฯ ไมไดเคยเปลี่ยนความรูสึกของการเปนอาจารยมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นการที่ไปก็โดยไมรูจะ
เรียกวาพรหมลิขิตชักพาในสวนนั้น ความจริงก็ไมไดคิดมากอนก็ไปอยางนั้น แตอยางไรก็ตามแต เมื่อ
ไปถึงจุดนั้นแลว มันก็เปน step ของการทํางานเปนปกติ ก็ยินดีรับฟงในทุกเรื่อง ทุกประเด็นที่คิดวาเปน
ปญหาแล วก็ คงไมใชวารับฟง เฉย ๆ ก็คงจะพยายามหาทางในส วนนี้ แกไขต อไป อยางที่อาจารย
ประสิทธิ์วา ก.ม. ไมทํานั้น ก.ม. ก็มีปญหาของ ก.ม. ในสวนนี้ระดับรัฐบาลก็มีปญหาของระดับรัฐบาล
ถาเผื่อทานทั้งหลายลองไปฟงจากกรมบัญชีกลางคุย บางทีก็หนาว กรมบัญชีกลางก็เขาใจไปแบบหนึ่ง
ก.พ. เขาใจอีกแบบหนึ่ง ทบวงฯ ก็พยายามชี้แจงในสวนนี้เทานั้นเอง แตคนซึ่งมีบทบาทมากที่สุดตอ
เรื่องนี้ก็คือทานรัฐมนตรีในสวนนี้ผมเรียนวาเปนกลไกลสําคัญคอนขางมาก ผมก็ขอจบไวตรงนี้
ผศ.ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ
ผมเองก็ยังยืนยันวาเราจําเปนที่จะตองปรับแลวก็ทําอะไรบางอยาง และตอนนี้ขออนุญาตมอง
ตางมุมกับทานอาจารยประสิทธิ์วา สิ่งหนึ่งนั้นในดานหนึ่งเราตองพยายามสราง Vision แลวก็
แกปญหาในระยะยาวใหได โดยเฉพาะอยางยิ่งผมยังยืนยันใน concept ที่จะตองสรางความไดเปรียบ
ในเชิงแขงขันของจุฬาฯ อยู ถาเรามีศศินทรที่เปนศศินทรใหญ ๆ ตรงนั้นคือ model ที่เปน champion
ของเรานั่นคือ CIU ที่ผมพูดถึงวาจะกลายมาเปนจุฬาฯ มหาชน แลวก็ idea นี้ผมคิดวาเราคงตอง
พยายาม privatize จุฬาฯ ของเราใหออกลูกออกหลานใหยิ่งใหญตอไปในอนาคต ตรงนั้นก็เปนจุดหนึ่ง
ที่เราคงจะตองทํา ในจุดที่ 2 ที่เปนจุฬาฯ เดิม เทาที่ฟงทานอาจารยนิพนธก็ดีใจวาจริง ๆ แลวที่ทาน
อาจารยนิพนธ ยังไมเคยวา reengineering นั้น แตจริง ๆ ทานเดินมาครึ่งทางแลว สําหรับการ
reengineering ของ AIT การพยายามมองความตองการของลูกคาเพราะวาทุกวันนี้ลูกคาคือนิสิต
ของเรานั้นก็มีทางเลือกมากขึ้น ไมใชเมื่อ 10 ปหรือ 20 ปที่แลวที่มีแต the one and only Chula
ในขณะนี้เขามีทางเลือกมากขึ้น สามารถที่จะไปในจุดอื่น ๆ ไดมากขึ้น ฉะนั้นถาของเราไม attractive
ของเราไม competitive เราอยูไมได ผมยังยืนยังในจุดนี้ การแกไขปญหาการบริหาร bureaucracy
ผมยังยืนยันวามันเปนผลพวงของอดัม สมิธ เมื่อ 200 ปที่แลว AIT เปนตัวอยางอันหนึ่งที่พยายาม
ที่จะลด hierarchy ต า ง ๆ ลงไป ยุบ คณะออกมาเป น school ตา ง ๆ ยุ บบั ณฑิต วิท ยาลั ย ออกมา
อยูกับ school ตาง ๆ ยุบสวนราชการตาง ๆ ที่ไมมีความจําเปน ถาเราไมติดทฤษฎี เราไมติดที่จะเปน
นักบริหาร แตเราตองการที่จะประหยัดคาใชจายของจุฬาฯ เพื่อที่จะเอาไปใชในจุดที่จําเปนมากกวา
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ผมคิดวานั่นคือจุดสําคัญที่เราจะตองทําการ empower ภาควิชา decentralize ขึ้นมา ตรงนี้ก็เปนอีก
area หนึ่งที่เปนยุทธศาสตรของจุฬาฯ นั้นไมมีความชัดเจน นอกจากนั้น เรื่องการทําความตกลง
กับรัฐบาลเพื่อที่จะจัดระเบียบพิเศษของจุฬาฯ นั้นเปนสิ่งที่ไมใชเปนไปได ถึงแมไมตองทําความตกลง
กับทางรัฐบาล อาจารยประสิทธิ์ทานก็ยืนยันวาภายใตกรอบบริบทของกฎหมายในปจจุบันนั้นสามารถ
ทําไดแลว อะไรก็ตามที่ทําไมไดก็ขอทําความตกลงพิเศษเปนกรณี ๆ ไป ซึ่งตัวอยางที่ทบวงฯ ก็มี
อยู ห ลายกรณี ต รงนั้ น ถ า อยากจะเห็ น เป น case ฉะนั้ น ในตรงนี้ ผ มขออนุ ญ าตว า เราจะต อ งทํ า
ทั้ ง 2 สว น สว นที่ 1 คือ ปรั บ ระบบภายในของเราตรงนี้ แก ไขปญ หาเฉพาะหนา ที่ที่ ท า นอาจารย
ประสิ ท ธิ์บ อกตรงนี้ เราทํา ได เราสามารถประหยัดคา ใช จายได เราสามารถใช ท รั พ ยากรของเรา
อยางคุมคาได ในสวนที่เปนอนาคตไกล ๆ ก็อยาเพิ่งลืม เราคงจะตองทําใน 2 สวนนี้ควบคูกันไป
รศ.ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล
ที่ พู ด กั บ ท า นอาจารย วั น ชั ย หรื อ ท า นรองฯ นั้ น ไม มี อ ะไรขั ด กั น เลย และขอฝากไว ก็ คื อ
วาการแกปญหาการบริหารนั้น มีการแกระยะสั้นที่เปนปญหาเฉพาะหนากับการที่จะแกปญหาระยะ
ยาว โดยเฉพาะในเรื่องของการแกไขกฎหมายแมบทนั้นมันยุง
นายนิพนธ มาศะวิสุทธิ์
ผมก็คงจะขอเพิ่มเติมเล็กนอยเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนที่จุฬาฯ อาจจะคิดวา ถาเผื่อตองการที่
จะไปสูดวงดาว ไปสูจุดหมายในการที่จะออกเปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล ที่ทานรองอธิการบดี
พูดเมื่อเชาวามหาวิทยาลัยจะตองเตรียมการอยางไรบาง คือมีการปรับปรุงกฎหมายแมบท พ.ร.บ.ของ
จุฬาฯ รางแบบจําลองระบบบริหารงานบุคคล พิจารณารูปแบบหารายไดเสริม พิจารณาระบบการเงิน
และพิจารณาขอไดเปรียบเสียเปรียบของบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการตาง ๆ อันนี้ผมขอสนับสนุน
เต็มที่ คือวาเรื่องของการปรับเปลี่ยนระบบนั้นควรจะเปนเรื่องของ commitment ระยะยาวอยาไปหวัง
ที่จะเห็นผลภายใน 3 ป 5 ป ถาเผื่อองคกรตัดสินใจแนวแนที่จะดําเนินการเรื่องนี้ สมาชิกขององคกรก็
ตองพรอมที่จะพบกับการเปลี่ยนแปลงอยางถอนรากถอนโคน ไมใชเปนการเปลี่ยนแปลงแตเฉพาะผิว
เผิน จะตองลงเขาไปลึก ๆ และดวยเหตุนั้นก็จะตองมี commitment ของผูบริหารและของสมาชิก
ทั้งหมดขององคกร ถาไมมีทั้ง 2 เงื่อนไขนี้ ไมไดรับการสนองตอบก็จะไมมีอะไรเกิดขึ้น อยางมันเคย
เปนมาแลว 20 ป 30 ป เพราะไมมี commitment เลย รัฐบาลก็ pay lip service อยางเดียววา O.K.
เห็นดวย มหาวิทยาลัยนั้นเปนแมพิมพเปนแมบท หากเราไมปรับปรุงมหาวิทยาลัยอีกหนอยกําลังคน
ของเราจะไม มี จ ะมี แ ต ซ อมบี้ เ ดิ น ซื่ อ ๆ รั บ โอนเทคโนโลยี ข องเขา เมื่ อ ก อ นนี้ ก็ ข อซื้ อ ไป แต ต อ ไป
เทคโนโลยีมันจะแพงขึ้นเรื่อย ๆ เราก็ไมมีปญญาซื้อ ตองไปรับเทคโนโลยีเกา ๆ ที่เขาขายทอดตลาด
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มาทํา เพราะเราไมมีปญหาที่จะคิดสรางเทคโนโลยีของเราเอง เมื่อเชาผมคุยกับทารองอธิการบดี
ทานไดพูดถึงประสบการณของเกาหลี เขาประสบความสําเร็จในการสรางกําลังคนทางวิศวกรรมทาง
เทคโนโลยีขึ้นมาเพราะเขามี commitment ระยะยาว คุยกันไปคุยกันมาก็ออกจะเห็นดวยวาทําไป
ทํามาระบบเผด็จการแบบเจือจางก็คงจะไมใชของเลวจนเกินไปนัก ประชาธิปไตยก็ดีเหมือนกัน แตวา
ไมใช full dose ของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยอยางเดียวก็อาจจะมีปญหา เพราะฉะนั้นก็คิดวาถา
เผื่อผลการสัมมนาของสภาฯ ออกมา อยากจะเห็นอะไรที่เปนขอเสนอซึ่งจุฬาฯ พอที่รับเอาไป ถาไมทํา
ก็เอาไปคิดตอไปไดบาง ก็ขอฝากาไวเทานี้
คําถามจากที่ประชุม
อยากจะถามขอมูลอาจารยนิพนธวา เทาที่ผานมานั้น AIT จะไดรับทุนจากตางประเทศมาก
ไมทราบอาจารยทั้งหมดหรืออาจารยบางสวนที่จะไดรับเงินคาจางเปนตนวาทุนจากเยอรมัน เยอรมัน
ก็จะจายสวนนั้น ถาเปนทุนจากดัช ดัชก็จะจายสวนนั้น ไมทราบวาจะแบบนี้ทั้งหมดหรือวาระบบอื่น
นายนิพนธ มาศะวิสุทธิ์
นี่ก็เปนขอเท็จจริงคืออาจารย AIT แบบกวาง ๆ เปน 2 ประเภท ประเภทหนึ่งเปนประเภทที่
AIT จางโดยตรง ประเภทที่ 2 คือรัฐบาลจากตางประเทศสงตัวมาชวย ซึ่งขณะนี้อัตราสวนประมาณ
45% อีก 55% AIT จางเอง อาจารยใน AIT มีทั้งหมดประมาณ 140-150 คนเทานั้น จํานวนนี้ก็
ประมาณเกือบ ๆ ครึ่งรัฐบาลจากประเทศตาง ๆ สงมา อีกประมาณมากกวาครึ่งนิดหนอย AIT จางเอง
อาจารยที่งบตาง ๆ จางมานั้นจะมีเงื่อนไขสภาพการจางผิดแผกแตกตางกันไป รัฐบาลเยอรมันก็ให
เงินเดือน Professor เยอรมันรัฐบาลญี่ปุนก็ใหเงินเดือน Professor ญี่ปุน และยังแถมเบี้ยกันดารอีก
เพราะบอกวามาทํางานที่ AIT นั้น ตกระกําลําบากตองมาอยูประเทศดวยพัฒนาและแถมเบี้ยกันดาร
ใหเงินเดือนศาสตราจารยเยอรมันก็จะมากกวาเงินเดือนของอธิการบดี AIT สักเทาครึ่ง เงื่อนไขสภาพ
การจางของอาจารยที่ AIT จางเอง กําหนดขึ้นโดยการศึกษาเปรียบเทียบกับเงื่อนไขสภาพการจาง
โดยเฉพาะอัตราเงินเดือนของมหาวิทยาลัยในภูมิภาค และของบริษัทระหวางชาติที่ดําเนินการอยูใน
ประเทศไทย จะมีการทําการสํารวจเงินเดือน โดยการเรียกรองของสภาคณาจารยทําการสํารวจ
เงินเดือนเปรียบเทียบเงินเดือนในอัตราที่เปน ผศ. รศ. ศ. เต็มขั้น แลวก็ดูวามหาวิทยาลัยสิงคโปรให
เริ่มตนเทาไหร medium เทาไหร top เทาไหร แลวก็ดูวาไตหวันใหเทาไหร ผมอยากจะเรียนใหทราบวา
ไมสามารถที่จะขอเงินเดือนของอาจารยในมหาวิทยาลัยของรัฐไปเปรียบเทียบได เพราะเงินเดือนของ
อาจารยในมหาวิทยาลัยของรัฐนั้นเปนเทพนิยาย ผมไมทราบเลยวาทานทั้งหลายจะมีชีวิตอยูไดโดย
ใชเงินเดือนนี้ได อยางไร อาจจะบรรลุโมกขธรรมไปเลยก็ได เมื่อเปนอยางนี้แลวสถาบัน ก็จะตอง
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รับผลการสํารวจเงินเดือนนี้ แตจะขึ้นใหหรือไมขึ้นใหนั้นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะฉะนั้นเงินเดือนของอาจารย
AIT ก็ตองเรียนวา competitive ไมถึงกับเปนผูนําในชุมชน มหาวิทยาลัยสิงคโปรก็มาประมูลอาจารย
ดี ๆ ของ AIT ไปหลายคนอยางที่อาจารยพูด มหาวิทยาลัยที่ประสงคความเปนเลิศทางวิชาการนั้น
ตองมุงแสวงหาลูทางที่จะ recruit ควรเขามาในระดาบกลาง ๆ อยางไปเริ่มตนแลวก็เลี้ยงขึ้นมา พอโต
เต็มที่ ธนาคาร บริษัทตาง ๆ ก็มาประมูลตัวเอาไป เราตองหาทางดึงคนในระดับกลาง ๆ ระดับสูง
คอนขางสูงกลับมาบาง ถาไมอยางนั้นเราก็จะเปนที่เพาะคนเพื่อสงคนออกไปขางนอก
คําถามจากที่ประชุม
อยากจะเรียนถามทานอาจารยประสิทธิ์ ทานรองปลัดฯ วันชัย คือจากที่ฟงทุก ๆ บรรยาย รวม
ทังแหลงขอมูลจากขางนอก เชน ดร.จิระ หงสลดารมภ Human Resource Development ยอมรับกัน
หมดวาสเกลเงินเดือนเรามันไมดีจริง ๆ ทานอาจารยนิพนธก็ตอกย้ําวามันเปนเทพนิยายเห็นความไม
เปนธรรมที่ชัดเจนมากเห็นอะไรทุกอยางวาไมถูกตอง หรืออยางที่ทานทศพรพูดนั้น ผมเห็นวาอันนี้
critical จริง ๆ เรื่องของการซอยชั้น หมกเม็ด และตัดในเรื่องการเลื่อนขั้นขึ้นไปสูตําแหนงวิชาการ ทา
รองปลัดฯ ก็เขาใจดีเพราะทานเองก็เปนอาจารย ซึ่งผมคิดวาคณะวิทยาศาสตรเองก็ภูมิใจมากที่ไดมี
อาจารยอยางทานไปชวยงานทางอื่น ทุกคนเห็นอยางนี้หมด อยากเรียนถาม อาจารยวาควรจะทํา
อยางไร อัยการก็ move กัน แลวเราควรจะ move อยางไร
รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ
อันนี้เปนเรื่องใหญ เพราะเมื่อมีปญหาเรื่องเงินเดือนเกิดขึ้นมันเปนปญหาระดับรัฐบาลทุกที่
ที่ผานมานั้นผมเรียนดวยความไมสบายใจอยางยิ่ง เพราะวาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไดมีทานรัฐมนตรีคนสําคัญ
คนหนึ่งปรารภวาไดเห็นผลงานเห็นงบประมาณที่ขอประจําปนี้แลว ก็ชื่นชมวามหาวิทยาลัยตาง ๆ
ไดมีความพยายามในเรื่องนี้อยางสูงแตเมื่อเหลียวดูเงินเดือนของอาจารยแลว ก็เปนที่สงสัยวาอยูกัน
ไดอยางไร เรื่องของการปรับเปลี่ยนเงินเดือนอยางที่ผมเรียนวา โดย position อาจจะเปนสวนตัว
ตรงนี้ เห็นวาในสวนของอาจารยมหาวิทยาลัยนั้น นาที่จะตองคิดกันไดแลววา ตองมีการปรับเปลี่ยน
ในสวนนี้ สวนกรรมวิธีของการดําเนินการนั้น เนื่องจากมันอยูในระบบของการบริหารราชการแผนดิน
ขณะนี้มันก็คงตองเสนอไปใหมีการพิจารณาทบทวน แตผมเรียนวาเมื่อมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องนี้
แมแตนิดเดียว มันจะกระทบกับกรมอื่นทั้งหมดซึ่งอันนี้เปนขอเสียของระบบราชการที่ไมสามารถ
มองเฉพาะเจาะจงได เวลานี้ถาไมวาทบวงมหาวิทยาลัยจะปรับในเรื่องอะไรก็ตามแตที่เปนผลประโยชน
ใหกับทบวงฯ นี้ กระทรวงศึกษาธิการจองหนามองเขม็งอยูแลววา เมื่อไหรก็เมื่อนั้นฉันจองบาง เมื่อมอง
ภาพอยางนี้ของกระทรวงศึกษาธิการยิ่งใหญกวาของทบวงฯ อีกเปนลานคน ผมจึงเรียนวาปญหานี้เปน
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ปญหาที่ใหญหลวง จะตองพยายามและในสวนของทบวงฯ เองนั้นคิดวาเวลานี้ความคิดเรื่องนี้ก็เริ่มมี
อยูแลว มีมานานแลว แตไมสามารถที่จําดําเนินการไดในสวนนี้ เพราะมันติดขัดอยูตรงในเรื่องของ
นโยบายของรัฐบาลอยูดวยเทานั้นเอง แตผมคิดวาผมไมอยากจะมาจุดชนวนของการเรียกรองตออะไร
ตรงนี้ แตวาผมมองเห็นวานาที่จะตองมีการปรับปรุงในสวนนี้ ในสวนของผมเองแลว ก็เห็นดวยถาเผื่อ
จะมีการคิดกันใหมวาบนพื้นฐานความเปนธรรมนั้นควรจะเปนอยางไร แตเราจะไดรับคําถามกลับมา
จากฝายรัฐบาลหรือแมจากกรมบัญชีกลางอยูเสมอวา การที่เราเรียกรองใหมีอะไรมากขึ้นนั้น เรามี
อะไรที่แตกตางจากคนอื่นที่ชัดเจนหรือไมในเรื่องของภาระงาน ในเรื่องของความรับผิดชอบ เราพูดกัน
อยูเสมอวาเราสอน เรามีหนาที่ในการคนควาวิจัย เรามีหนาที่ในการที่จะตองสรางคน ฉะนั้นความ
เปนอยูตาง ๆ จะตองใหเพียงพอเพื่อที่เราจะไดไปคนควาวิชาการไดเต็มที่ คําถามที่กลับมาก็คือวาแลว
เราจะควบคุมภายในกันเองไดหรือยัง ที่จะใหคนของเราทํางานอยางเต็มที่ หรือมีกลไกของการควบคุม
ตรวจสอบภายในหรือยัง internal machinery มีไหม accountability มีหรือเปลาในสวนนี้ ในการ
พร อ มที่ จ ะให ห น ว ยงานจากภายนอกเขามาตรวจสอบการทํ า งานภายในได เพราะฉะนั้ น
accountability
นั้ น มั น ต อ งควบคู กั น ไปกั บ การที่ จ ะได สิ่ ง ตอบแทนกลั บ มาด ว ยเช น เดี ย วกั น
เพราะฉะนั้ น สิ่ ง เหลา นี้คื อคํ า ถามที่ ก ลั บมา เพราะฉะนั้ น ผมคิด ว า กอนที่เ ราจะเสนอการปรับ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงอะไรตาง ๆ นั้นเราคงจะตองเตรียมตอบคําถามในสิ่งเหลานี้อยูเรื่อย ตรงนี้ผมพูดในสวน
ของคนที่เคยเปนอาจารยมหาวิทยาลัยคนหนึ่ง
รศ.ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล
ผมว า ประเด็ น นี้ ค งเป น ประเด็ น คํ า ถามที่ พู ด กั น มานานแล ว ผมว า เรื่ อ งนี้ ค งต อ งแยกกั น
พิจารณาวาในเรื่องของการปฏิบัติหนาที่ การดูแลบังคับบัญชา กับในเรื่องของคาตอบแทนสําหรับคนที่
ดํารงตําแหนงในเรื่องนั้นวาควรไดรับอยางไร ผมคิดวาอันนี้คงตองแยกกัน ซึ่งรองปลัดฯ กนก ก็พูดไว
แล ว ว า 2 เรื่ อ งนี้ มั น แยกกั น อยู เพราะในเรื่ อ งของการบั ง คั บ บั ญ ชาไม ไ ด ก็ ต อ งไปว า กั บ ระดั บ
ผูบังคับบัญชาตั้งแตรัฐมนตรีลงมาถึงผูที่มีผูบังคับบัญชาในระดับที่ลงมาดวย ไมใชวาคนหนึ่งมันขโมย
แลวในกลุมนี้จะตองถูกตัดคอทั้งหมดทุกคน ไมใชอยางนั้น แตอยางไรก็ตาม ตรงนี้ก็ไมไดขัดกับทาน
รองปลัดฯ ตรงกันเลยนะครับวา ตัวระเบียบกฎเกณฑที่เปนอยูในขณะนี้นั้นมันจะปรับได มันจะตอง
ปรับตัวนั้นได เมื่อปรับตัวนั้นไดตัวโครงสรางทุกอยางมันก็ตามมาได แลวผมคิดวาผลประโยชนที่จะ
เกิดขึ้นในเรื่องของตัวโครงสรางใหม ถาจะมีการปรับปรุงตัวกฎหมาย ระเบียบของกฎหมายนั้นผมคิด
วามันจะสรางในเรื่องประโยชนที่จะใหกับตัวสถาบัน และผมคิดวามันไดกับนิสิตและก็ใหกับอาจารย
ทุกคน ขณะนี้ก็คือปญหาที่มันมาใสเขาไป ฉะนั้นมันตองแยก แยกกันพูด แลวก็แยกในเรื่องของภารกิจ
ของแตละคน เพระเราไมไดเปนผูบริหาร แลวเราจะไปรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารแลวบอกวาคน
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อื่นไมทําเราก็ตองมารับบาปดวย ฉะนั้นผมคิดวาเราตองแยกกัน แตขอสังเกตของทานรองฯ นั้น ผมคิด
วาเราตองชวยกันดวย
คําถามที่ประชุม
แตกอนเราเคยมองกระทรวงศึกษาธิการวาเปนเตาลานป ผมวาในปจจุบันมีกลับกันแลว ตั้งแต
คุณสัมพันธเขามารูสึกจะทําอะไรตออะไรใหกับครูบาอาจารยเยอะแยะ แลวก็เทียบกับระเบียบของ
ทบวงฯ ที่มีอยูตรงนี้ ผมเห็นชัดวาเขาล้ํายุคกวาเราไปไกลมากแลว ไมวาจะเปนเรื่องของสิทธิประโยชน
ที่พึงมีพึงไดก็ตามทุกวันนี้เรารองขอแคความเปนธรรมที่มีอยู มันก็เปนเรื่องที่ยากยิ่งจะได แตในเวลา
เดียวกัน ผมก็คิดวามันอาจจะเกิด conflict อะไรบางอยางขึ้น ไมวาจะเปนเงินประจําตําแหนง ไมวาจะ
เปนรายไดคาครองชีพอะไรทํานองนี้ก็ตาม ผมอยากถามทานอาจารยวันชัยวา ทบวงฯ มีความจริงใจที่
จะพัฒนาปญหาทั้งหลายที่มีอยูในมหาวิทยาลัยตรงนี้หรือไม แตนอนวาในสังคมที่มีคนดีก็ยอมมีคน
เลวปน ในสังคมที่มีคนเลวก็มีคนดีปน เรากําลังพูดถึงเรื่องระบบ เรากําลังพูดถึงความเปนไปได เราไม
ตองการใหสิ่งเล็กนอยที่มีอยูมัน abuse ระบบที่มีอยู เพราะฉะนั้นความเปนธรรม ความที่มันควร
นาจะเปน มันจะเปนจริงอยูบนพื้นพิภพ มันจะเปนไปไดไหม แลวก็เมื่อไหร เพราะวาทุกคนที่ผมคิดวา
มหาวิทยาลัยยังตองการ autonomy แตในที่สุดก็ยังมีอะไรที่ bar อยูขางบน ถึงแมวาจะเปนสวนอะไร
ก็ตามที่มีอยู ดูงายที่สุดเลยก็คือ เรื่องการขอตําแหนงศาสตราจารย เปนเรื่องที่ไมรูจะทําอะไรที่เปน
ธรรมที่ สุ ด ดู ห ลั ก การมั น ก็ เ หมื อ นกั บ เรื่ อ งที่ ดี วิ เ ศษ แต เ วลาทํ า ผมรู สึ ก ว า ลํ า บาก หลายคนที่ ข อ
ศาสตราจารยแลวจะมีความเจ็บปวดที่อยูในใจ แลวก็ไดรับการวิพากษวิจารณอะไรกลับ ที่รูสึกวาฟง
แลวมันก็เจ็บแปลบ มันเหมือนกับไปขออะไรบางอยางที่มีอยูแลวเขาไมอยากจะให รูแลววาเขาไมใหก็
อยากจะไปขอ ไอสิ่งดังกลาวเหลานี้มันจะหมดไปไดไหม มันเปนธรรมจริงไหม จริงวา acceptability
มันเปนเรื่องที่มีได ความโลภความอยากจะไดมันก็ควรจะมี แตทุกอยางมันควร check กันได check
and balance ตองมีอยู และไดจุดตรงนั้นมันควรจะอยูแคไหน
รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ
คําถามแรกก็คือวาทบวงฯ มีความจริงใจแคไหนที่จะแกไขปญหาตาง ๆ ที่คางคาอยูในใจของ
อาจารยทุกคน โดยภาระหนาที่ก็คงตองตอบชัด ๆ ตรงนี้วา มีความจริงใจอยูตลอดเวลาไมไดปดปญหา
ออกจากตัว แตวาในพื้นฐานของการแกปญหาตาง ๆ เหลานั้น ขอเรียนวาถาเผื่อไปดูลึก ๆ แลวมันมี
องคประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวพันอยูเยอะ ทั้งในแงของการเมือง ทั้งในแงของกฎระเบียบใน แงของความ
เกี่ยวพันกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เปนอยูเวลานี้ อยางที่ผมเรียนวามันเปนระบบใหญมาก แลวการที่จะ
ขยับอะไรสักนิดหนึ่งมันก็อุยอายไปหมด ในสวนนี้ถาเผื่อเปนบริษัทแหงเดียว มหาชนอยางที่ทาน
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อาจารยวาผมคิดวาเราคงทําไดงายมาก แลวผมคิดวาอันนั้นเปนวิธีการหนึ่งที่นาจะแกปญหาไดดวยซ้าํ
ไป ขอเรียนวาโดยนโยบายนั้นไมวารัฐมนตรีทานไหนมาก็ตามแตก็อยากจะแกปญหานี้ทั้งนั้น ผม
ยอมรับวาในแงของการประชาสัมพันธ ในแงของการพูดออกไปนั้นมีอยูเปนจํานวนมากวาจะทําโนนทํา
นี่ แตขอใหเหลียวมองดูขอเท็จจริงวาความจริงผลมันออกมาเปนอยางไร อยางที่วาหรือไมดวย สวน
ของทบวงฯ เองก็มีสวนของการที่พูดแลวทําไมไดก็มีการยอมรับในสวนนี้ เพราะเมื่อพูดออกไปดวย
ความซึ้งใจวา อยากจะทํา แตเมื่อไปทําจริง ๆ แลวมันก็เกิดปญหา แตในที่สุดผมคิดวาเมื่อถึงจุด
จุดหนึ่งเมื่อเราชี้ประเด็น ตาง ๆ ที่ชัดเจนแลว เราคิดวามันนาจะทําไดในหลายเรื่องในสวนนี้ แลว
เรื่องปญหาที่พูดกันอยู 3-4 ประเด็นนี้ ผมเชื่อวามันจะตองถึงจุดสิ้นสุดสักวันหนึ่ง เพราะวาปญหา
สมองไหล ปญหาความเปนอยู ปญหาความไมเทาเทียม ปญหาของความไมมีขวัญ ไมมีกําลังใจ
ของอาจารยมหาวิทยาลัย ซึ่งบางกรมก็เรียกวาเปนมนุษยอีกพันหนึ่ง เวลาไปพูดที่ไหนก็ตองทะเลาะ
กันทุกทีกับพวกที่เขาพูดถึงเรื่องนี้ ไมวาจะเปน ก.พ. กรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณก็ตามแต
ถาพูดที่ไหนก็ยาวเปนวัน แตขอเรียนวามีความจริงใจ และมีความตั้งใจที่จะทํา แลวพยายามทุกวิถีทาง
อยูแลว แตสิ่งหนึ่งที่ตองการก็คือ support จากทางมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทบวงฯ จริง ๆ อยางที่ผมเรียน
ว า เข า มากา วก า ยงานของแต ล ะมหาวิ ท ยาลัย เกือ บไมไดเ ลย แล ว เวลานี้อิ สระในการดํา เนิน การ
คอ นข า งมาก เพราะฉะนั้ น การดํา เนิ น การใด ๆ เพื่ อประโยชน ข องส ว นรวม ทบวงฯ เองต อ งการ
support จากทุกมหาวิทยาลัยเชนเดียวกัน
YZ YZ YZ
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15. มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล*
ศาสตราจารย ดร.เกษม สุวรรณกุล**
ในระยะ 5-6 ปที่ผานมานี้ในวงการมหาวิทยาลัยไดมีการกลาวถึง มหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐบาลกันอยางหนาหู เพราะไดมีความพยายามนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการโดยเฉพาะใน
สมั ย รั ฐ บาลนายอานั น ท ป น ยารชุ น ผมในฐานะรั ฐ มนตรี ว า การทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ได เ สนอ
รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 16 ฉบับ โดยมีวัตถุประสงคนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ
หรื อ ที่ เ รี ย กว า มหาวิ ท ยาลั ย ในกํ า กั บ รั ฐ บาล ใน 16 มหาวิ ท ยาลั ย นี้ มี จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย
รวมอยูดวย แมความพยายามครั้งนั้นจะลมเหลวไป ทั้ง ๆ ที่ผานการพิจารณาวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
ของสภานิติบัญญัติไปแลว แตในปจจุบันก็ยังมีความพยายามที่จะดําเนินการนํามหาวิทยาลัยออกจาก
ระบบราชการอยู อีก เนื่ อ งจากงานของมหาวิ ท ยาลัย กับ ระบบราชการเขา กั น ไมได มหาวิท ยาลั ย
จําเปนตองมีความคลองตัวในการบริหาร จึงจะสามารถนําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการได ผมจึง
เขียนบทความเรื่องนี้ขึ้นเพื่ออธิบายสั้น ๆ ใหผูอานเขาใจวามหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลคืออะไร
ความจริ ง ความพยายามนํ า มหาวิ ท ยาลัย ออกจากระบบราชการนี้ มีม าตั้ ง แต ป ระมาณป
พ.ศ. 2507 โดยในระยะนั้นหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลมหาวิทยาลัย ไดแก สภาการศึกษาแหงชาติ
และปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ไ ด เ ห็ น ด ว ยกั บ ผู บ ริ ห ารและอาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย จํ า นวนหนึ่ ง ถึ ง
ความจําเปนที่ตองนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ จึงไดจัดสัมมนาขึ้นหลายหนที่สวางคนิวาส
จนสามารถเสนอหลักการตอนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นคือ จอมพลถนอม กิตติขจร แตนายกรัฐมนตรี
ไมเห็นดวย อยางไรก็ตามก็เปนผลทําใหมีการจัดตั้งทบวงมหาวิทยาลัยขึ้นดูแลมหาวิทยาลัยแทน
สํานักนายกรัฐมนตรี โดยเขาใจวา ถามีทบวงมหาวิทยาลัยขึ้นแลวจะเขาใจสภามหาวิทยาลัยไดดีกวา
หนวยงานที่ตองดูแลกระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ ดวย แตอยางไรก็ตามแมมหาวิทยาลัยจะมาอยูภายใต
การกํากับดูแลของทบวงมหาวิทยาลัยแลวก็ตาม มหาวิทยาลัยก็ยังอยูในระบบราชการและอยูภายใต
กฎหมายระเบียบตาง ๆ ของหนวยราชการอยูเชนเดิม ทําใหขาดความคลองตัวในการดําเนินงาน
จึ ง ได มี ค วามพยายามต อ ไปที่ จ ะนํ า มหาวิ ท ยาลั ย ออกนอกระบบราชการให ไ ด ประกอบกั บ ได มี
มหาวิทยาลัยใหม ๆ 2 มหาวิทยาลัยซึ่งไดจัดตั้งขึ้นในลักษณะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล คือ
มหาวิทยาลัยสุรนารี (ตั้งขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อ พ.ศ. 2533) และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
(ตั้งขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ พ.ศ. 2534) มหาวิทยาลัยทั้ง 2 แหงนี้เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ
*

หนังสือมหาวิทยาลัย ฉบับ 23 ตุลาคม 2540
ศาสตราจารย ดร.เกษม สุวรรณกุล นายกสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

**
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ไดรับเงินงบประมาณจากรัฐบาลแตไมเปนหนวยงานราชการเหมือนมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งขึ้นกอนหนานี้
มหาวิทยาลัย 2 แหงนี้มีความคลองตัวในการบริหารมาก จนมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ตองการที่จะไดรับ
ความคล องตัวในการบริหารเชนนั้น จึงไดพยายามที่จะแกไขกฎหมายใหสามารถออกนอกระบบ
เชนกัน
หลักการสําคัญของมหาวิทยาลัยนอกระบบราชการหรือมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาลมี
ดังนี้
1. มหาวิ ท ยาลั ย เป น มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ แต ไ ม ใ ช ส ว นราชการถื อ ได ว า เป น การจั ด ตั้ ง
หน ว ยงานที่ มี ฐ านะใหม ซึ่ ง ไม ใ ช รั ฐ วิ ส าหกิ จ และเป น การกํ า หนดความเกี่ ย วพั น ระหว า งรั ฐ กั บ
มหาวิทยาลัยเสียใหม โดยแมรัฐยอมสนับสนุนดานการเงินแกมหาวิทยาลัยแตก็ยอมใหมหาวิทยาลัย
อิสระในการบริหารดวย
2. โดยเหตุ ที่ เ ป น มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ รั ฐ จึ ง ยั ง คงสนั บ สนุ น ในด า นการเงิ น โดยจั ด สรร
งบประมาณใหเปนเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งหมายความวามหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะใชจายเงินไดตาม
ระเบียบวิธีที่มหาวิทยาลัยกําหนด แทนที่จะเปนระเบียบที่หนวยราชการ เชน กระทรวงการคลัง กําหนด
3. โดยเหตุที่เงินจัดสรรใหมหาวิทยาลัยเปนเงินของรัฐ รัฐจึงมีอํานาจที่จะตรวจสอบการใช
จายเงิน โดยกําหนดใหมหาวิทยาลัยมีหนาที่จัดทําบัญชีที่เหมาะสม และสํานักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินมีอํานาจที่จะตรวจบัญชีการใชจายของมหาวิทยาลัย
4. มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ซึ่งรวมถึงการสรร
หาเงื่ อนไขในการรั บ และจา งการเลื่ อ นขั้ น เลื่อ นตํ า แหน ง (มหาวิ ท ยาลั ย เป น ผู พิ จ ารณาการเลื่ อ น
ตําแหนงทางวิชาการ เชน ศาสตราจารยเอง) การใหออก วินัย ตลอดจนคาตอบแทนตาง ๆ ซึ่งรวมทั้ง
เงินเดือน สวัสดิการ และการจายบําเหน็จเมื่อออกจากงาน
5. ในการกําหนดอัตราเงินเดือนใหกับอาจารย และเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยซึ่งไมไดเปน
ขาราชการนั้น เปนที่ยอมรับในหลักการวามหาวิทยาลัยจะกําหนดอัตราใหเหมาะสม และเปนอัตรา
ที่ จ ะแข ง ขั น กั บ เอกชนได ใ นตลาดแรงงาน หลั ก การนี้ เ ป น ที่ ย อมรั บ โดยสํ า นั ก งบประมาณ และ
มหาวิทยาลัยมีอํานาจที่จะกําหนดอัตราเงินเดือนไดเองจากงบประมาณที่ไดรับเพราะเปนเงินอุดหนุน
ทั่วไป
6. มหาวิท ยาลัย เป น ผู กํ า หนดระเบีย บอื่ น เกี่ย วกับ การเงิน และการพั ส ดุ โดยไม ตอ งยึ ด
ระเบียบกระทรวงการคลังเพื่อใหเหมาะสมกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีสิทธิ์กูยืมเงินและ
ใหกูยืมเงินตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
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7. ในดานวิชาการมหาวิทยาลัยเปนผูกําหนดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเอง ตลอดจนเปน
ผูจัดตั้งหรือยกเลิกหนวยงานตาง ๆ เชน คณะ/สถาบัน ไดเองโดยไมตองขออนุมัติหนวยราชการอื่น ๆ
เชน ที่มหาวิทยาลัยในระบบราชการปฏิบัติอยู
อยางไรก็ตามถึงแมจะเปนมหาวิทยาลัยนอกระบบราชการรัฐบาลยังมีอํานาจในการควบคุม
การดําเนินการไดโดยวิธีดังตอไปนี้
1. การจัดสรรงบประมาณ ถึงแมรัฐบาลจะจัดสรรใหเปนเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งมหาวิทยาลัย
สามารถใชจายไดตามระเบียบมหาวิทยาลัย แตในขั้นพิจารณางบประมาณนั้น มหาวิทยาลัยจะตอง
เสนอโครงการ และรายละเอี ย ดของการใช จ า ยต อ สํ า นั ก งบประมาณเช น เดี ย วกั บ มหาวิ ท ยาลั ย
หรือหนวยราชการอื่น ๆ มหาวิทยาลัยจะตองชี้แจงและสํานักงบประมาณเปนผูกําหนดจํานวนเงิน
อุ ด หนุ น ให โดยทั่ ว ไปมหาวิ ท ยาลั ย ควรจะต อ งใช จ า ยตามที่ ชี้ แ จงไว กั บ สํ า นั ก งบประมาณ แต
มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงไดเสมอ ถือวามหาวิทยาลัยอาจจะนําเงินไปใชในโครงการที่
สํ า นั ก งบประมาณไม ไ ด อ นุ มั ติ ไ ว หรื อ ไม เ ห็ น ด ว ยแต สํ า นั ก งบประมาณอาจโต ต อบโดยการตั ด
งบประมาณเงินอุดหนุนในปตอไปได เวนแตมหาวิทยาลัยจะมีเงินรายไดของตนเองและนําเงินนั้น
มาใชจายในโครงการที่อาจจะมีความเห็นขัดกันกับสํานักงบประมาณ ดังนั้นจะเห็นไดวารัฐยังมี
มาตรการควบคุมดานงบประมาณอยู ความเปนอิสระจึงอยูที่การใชงบประมาณมากกวาการไดมาซึ่ง
งบประมาณดังกลาว
2. รัฐยังมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชีการใชจายของมหาวิทยาลัย การตรวจบัญชีนั้น
นอกจากจะตรวจสอบวาการใชจายเปนไปตรงตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนดในเรื่องนั้น ๆ หรือไม
หากไม เ ป น ไปตามระเบี ย บผู บ ริ ห ารก็ จ ะต อ งรั บ ผิ ด ชอบ นอกจากนั้ น ส.ต.ง.ยั ง มี สิ ท ธิ เ สนอแนะ
กับรัฐบาล หรือสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการใชจาย การพัสดุ และการบริหารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การเงินดวย
3. พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ กํ า หนดให รั ฐ บาลมี สิ ท ธิ ที่ จ ะตั้ ง ตั ว แทน
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยจํานวน 3 คน สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจพิจารณา
กําหนดนโยบายและควบคุมดูแลการบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดี แตในกรณีของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีพระราชบัญญัติมิไดกําหนดไว
4. ในกรณีที่พระราชบัญญัติกําหนดใหคณะรัฐมนตรีเปนผูอนุมัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ดีหรือการ
แตงตั้งพนักงานของมหาวิทยาลัย เชน อธิการบดี หรือศาสตราจารยก็ดี ซึ่งจะตองมีการโปรดเกลาฯ
แตงตั้งมหาวิทยาลัยจะตองเสนอเรื่องเหลานี้ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเชนเดียวกับกระทรวง ทบวง
กรมอื่น ๆ
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5. รัฐบาลมีสิทธิยกเลิกเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยไดเสมอ ดังนั้น
อํานาจสูงสุดและสุดทายยังอยูกับรัฐบาลตลอดไป
มหาวิทยาลัยของรัฐตองประสบปญหาตาง ๆ โดยเฉพาะความไมคลองตัวในการบริหารงาน
จนไม ส ามารถปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย ได ดี นอกจากนั้ น มหาวิ ท ยาลั ย นอกจากจะ
ไมสามารถดึงดูดใหคนดีมีความสามารถเขามาเปนอาจารยไดแลวยังเสียอาจารยที่ดีใหกับองคการ
เอกชนตลอดมา เนื่องจากเงินเดือนต่ํา สวนอาจารยที่ยังเหลืออยูจํานวนไมนอยตองใชเวลาหารายได
จากการทํางานนอกมหาวิทยาลัยอันเปนเหตุใหงานในหนาที่ตองบกพรอง หากปลอยใหสภาพการณ
ยังคงเปนอยูเชนนี้ตอไปมหาวิทยาลัยจะเสื่อมลงเรื่อย ๆ การแกปญหาตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยประสบอยู
ในขณะนี้ ทํ า ได ย าก เพราะเหตุ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ยั ง อยู ใ นระบบราชการจึ ง ต อ งได รั บ การปฏิ บั ติ
เชนเดียวกับหนวยราชการอื่น ๆ การแยกตัวออกจากระบบราชการทําใหมหาวิทยาลัยซึ่งถึงแมจะไดรับ
เงินงบประมาณแผนดินแตก็ไดรับในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป สามารถนําไปใชจายในกิจการของ
มหาวิทยาลัยไดอยางคลองตัวเพราะมหาวิทยาลัยสามารถออกระเบียบดานตาง ๆ ทางการเงินและ
การพัสดุไดเอง นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังกําหนดเงินเดือนของพนักงานไดเอง เพื่อใหสามารถ
แขงขันกับเอกชนในตลาดแรงงานได และกําหนดระบบบริหารงานของบุคคลอื่นไดเองดวย สวนใน
ดานวิชาการนั้นมหาวิทยาลัยมีอํานาจตั้งหนวยงานตาง ๆ ตลอดจนกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอน
ของตนเอง การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เชนนี้ทําใหมหาวิทยาลัยมีระบบบริหารที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย
และมีโอกาสที่จะนํามหาวิทยาลัยไปสูความเปนเลิศมากยิ่งขึ้น
YZ YZ YZ
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16. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐ
ที่มิใชสวนราชการและมิใชรัฐวิสาหกิจ*
ศาสตราจารย ดร.เทียนฉาย กีระนันทน
เมื่ อ วั น ที่ 13 มี น าคม 2541 สภาคณาจารย ไ ด เ รี ย นเชิ ญ ศาสตราจารย ดร.เที ย นฉาย
กีระนันทน อธิการบดีมากลาวตอที่ประชุมสภาคณาจารยเกี่ยวกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในฐานะ
มหาวิ ท ยาลั ย ของรัฐที่ มิ ใช สว นราชการและมิใช รัฐวิ ส าหกิจ อธิ ก ารบดี ไ ด พู ด ถึ ง ที่ ม าของแนวคิ ด
การปรับรูปแบบของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การเตรียมการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนประเด็น
ปญหาและขอควรพิจารณาดังตอไปนี้
แนวความคิดที่จะปรับสถานะมหาวิทยาลัยของรัฐเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาลมี
มานานแลวนับไดกวา 30 ป ครั้งลาสุดในสมัยรัฐบาล รสช. ซึ่งไดเตรียมการนํามหาวิทยาลัยของรัฐ
ทั้งหมดออกสูระบบ “มหาวิทยาลัยอิสระ” ในขณะนั้นแนวคิดเรื่องความเปนอิสระ หรือ autonomy
ไมชัดเจนวามีลักษณะอยางไร มีผูเขาใจวาเมื่อมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานะไปแลว รัฐบาลจะเกี่ยวของ
ไมไดเลยไมวาจะเปนดานใด รวมทั้งการประกันคุณภาพดวย
ในชวงปที่ผานมามีสถานการณที่เปลี่ยนผันอยางเร็วหลายประการ ซึ่งทําใหเห็นความจําเปนที่
จะตองเตรียมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใหพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเร็วขึ้น สิ่งที่บงชี้ความ
จําเปนดังกลาวมีดังตอไปนี้
1. คณะกรรมการปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดินไดรางพระราชบัญญัติองคการมหาชน
(public corporate) เนื่องจากเล็งเห็นวาการบริหารราชการแผนดินในลักษณะที่เปนอยูในปจจุบันใน
หลายกรณีดําเนินตอไปไมได และเปนสาเหตุของปญหาหลายประการ รวมทั้งความลมเหลวทาง
เศรษฐกิจที่กําลังเผชิญอยูในปจจุบันดวยประการหนึ่ง มีสวนราชการในระดับกรมที่มีลักษณะงานเปน
กึ่ ง วิ ช าการ กึ่ ง กํ า หนดนโยบายและกึ่ ง วางแผน เช น กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา สํ า นั ก งานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม หรือกรมเศรษฐกิจการพาณิชย เปนตน หนวยงานเหลานี้ไมเหมาะสมจะปฏิบัติงานใน
สถานะสวนราชการ แตควรจะเปนสถานะใหมเรียกวาองคการมหาชน ซึ่งจะไมใชสวนราชการปกติ
และไมใชรัฐวิสาหกิจ และไมไดเปนหนวยงานแสวงหากําไร

*

อธิการบดีสนทนากับสมาชิกสภาคณาจารย เมื่อวันศุกรที่ 13 มีนาคม 2541 เวลา 14.00 น. ณ หองเครือซีเมนตไทย คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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พระราชบัญญัติฉบับนี้รางเสร็จตั้งแตสมัยที่นายธารินทร นิมมานเหมินทร เปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังครั้งแรก และตอมาในรัฐบาลที่แลวก็ไดรางพระราชบัญญัตินี้อีก ซึ่งเปนการแสดงให
เห็นวาหลายพรรคการเมืองเห็นดวยกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสวนราชการบางหนวยดังกลาว
ในการรางพระราชบัญญัติครั้งหลังสุดไดมีการกลาวถึงมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานที่ควรเปลี่ยน
สถานะดวย คาดวาพระราชบัญญัติดังกลาวจะไดรับการนําเสนอตอรัฐสภาในการประชุมสมัยสามัญ
สมัยหนา
2. รัฐมนตรีไมวาจะมาจากพรรคใด โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐมนตรีที่รับผิดชอบดานการศึกษา
จะพูดถึงการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยบอยครั้ง ในการปราศรัย และบรรยายพิเศษตามที่ตาง ๆ
และในการบรรยายถึง 2 ครั้ง ไดเอยวามีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทานั้นที่จะเลี้ยงตัวเองไดโดยไมมี
ปญหา
3. ประมาณปลายเดือนมกราคม 2541 ไดมีการรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ซึ่งมี
ทั้งหมดถึง 7 ราง แตที่ทุกรางกลาวสอดคลองกันก็คือ การบริหารมหาวิทยาลัยจะตองไมเปนสวน
ราชการ หรื อ ไม เ ป น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ข อ เสนอแนะดั ง กล า วสอดคล อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม ที่ ใ ห
ความสัมพันธกับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ไดแก การศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษากอน
4. เงื่อนไขที่รัฐบาลยื่นขอกูจากธนาคารพัฒนาเอเชีย เพื่อการฟนฟูการลงทุนพื้นฐานทาง
สังคมไดกําหนดวารัฐบาลจะตองใหมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งหมดมีอิสระ (autonomy) ในการบริหาร
จัดการภายในป 2002 ซึ่งโดยนัยก็สอดคลองกับที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรั ฐ มนตรี ไ ด ม อบหมายให ค ณะกรรมการยกร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ และ
คณะกรรมการปฏิ รู ป ระบบบริ ห ารราชการแผ น ดิ น เตรี ย มการยกร า งกฎหมายเพื่ อ ปรั บ สถาบั น
อุดมศึกษาของรัฐ การเตรียมการดังกลาวชี้ใหเห็นวารัฐบาลตองการใหมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ
ราชการ และถาเปนความตองการของรัฐบาลแลว มหาวิทยาลัยจะตองเตรียมการโดยเรงดวน
อธิการบดีจึงเห็นวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสมควรเรงปรับปรุงมหาวิทยาลัยใหพรอมรับ
การปรับสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มิใชสวนราชการและมิใชรัฐวิสากิจ โดยเฉพาะถาเรงรัด
ใหทันพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติในการประชุมสภาผูแทนราษฎรสมัยหนา ก็นาจะเปนการดี
อยางยิ่ง
ในสวนของอธิการบดีไดเตรียมพรอมกับการปรับสถานภาพของมหาวิทยาลัยมากอนหนา
นั้นแลว ดวยเล็งเห็นวา อุปสรรคสําคัญของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยคือ ระบบงานพื้นฐาน หรือระบบ
บริหารวิชาการ และงานบริหารสํานักงาน องคกร และโครงสราง ซึ่งปญหาดังกลาวเปนปญหาเรงดวน
ที่ตองจัดการกอน และเมื่อจัดการไดแลว คงแกปญหาทั่วไปไดถึง 40-50 เปอรเซ็นต สวนที่เหลือไดแก
ประเด็นเกี่ยวกับงานทางวิชาการ และการประกันคุณภาพซึ่งยากกวา และคาดวาตองใชเวลา 2-3 ป

86

ขุมความคิด 3

ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย

จึงแลวเสร็จ การดําเนินงานในสวนแรกสามารถทําไดเร็วกวากําหนดถึงปเศษ และขณะนี้กําลังอยูใน
ระหวางการปรับปรุงสวนที่เหลือ
เมื่อมีความจําเปนเรงดวนที่ตองเตรียมการนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการดังเชนใน
ปจจุบันก็นาจะไดพิจารณาในประเด็นหลัก ๆ ที่สําคัญ ๆ บางประการ
1. สภามหาวิทยาลัยจะเปนอยางไร อาจจะตองมีลักษณะเปน Board of Trustees ผสมกับ
Board of Regents ซึ่งแนนอนวาบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัยจะตอง
เปลี่ยนไป
2. ถาจะใชระบบพนักงาน ยกเลิกระบบขาราชการสาย ก. ข. และ ค. แตกําหนดโดยงาน
มีการทําสัญญาวาจางเปนระยะเวลา เชน 1 ป 3 ป หรือ 5 ป และมี tenure ปญหาที่จะตองพิจารณา
คือ จะดําเนินการในชวงผลัดเปลี่ยนสถานภาพนั้นอยางไร
3. หลักการในการบริหารองคกร นาจะใชวิธีการที่จะไมลดขนาดขององคกรในทันที แต
นาจะเนนการเพิ่ม productivity การลดขนาดขององคกรจะเปนแบบคอยเปนคอยไป ในกรณีที่มี
ผูเกษียณหรือมีตําแหนงวางก็จะชะลอการจางพนักงานใหม นาจะดีกวาหรือไม
ในดานคาตอบแทนนาจะใชหลักภาระงานขั้นต่ํา ถาผูใดทํางานมากกวาภาระงานขั้นต่ําก็
น า จะมี ค า ตอบแทนเพิ่ ม ให ส ว นค า ตอบแทนพื้ น ฐานนั้ น น า จะคํ า นวณ โดยถ ว งน้ํ า หนั ก ป จ จั ย
หลายดาน ไดแก คุณวุฒิ ประสบการณ ความขาดแคลนของสาขา และความสําเร็จในวิชาการ และ
วิชาชีพที่ไดรับ
4. ในดานรายไดนั้น นาจะใชระบบกองทุน แทนที่จะขึ้นอยูกับเงินอุดหนุนในลักษณะ block
grant แตอยางเดียว ที่ผานมาไดมีแผน diversify แหลงรายได มีการจัดสรรทรัพยากรใหม และเรงรัด
ที่มาของรายไดแตละประเภท คาดวาจะมีการบริหารการเงินในระบบ trust fund เพื่อปองกัน
ผลกระทบจากการผันแปรของสภาวะเศรษฐกิจและการเงินของประเทศใหไดมากที่สุด
ในขณะนี้ อธิการบดีไดนําเรื่องที่กลาวขางตนทั้งหมดและประเด็นเดียวกับการเปลี่ยนสถานะ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่มิใชสวนราชการและมิใชรัฐวิสาหกิจ เสนอตอ
สภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยไดตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด เพื่อศึกษายกรางพระราชบัญญัติ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการดําเนินงานนั้นตองหาขอมูลใหกวาง และรวดเร็ว รวมทั้งศึกษาความ
เปนไปไดในดานตาง ๆ เชน
1. องคกรและโครงสรางของมหาวิทยาลัย นับตั้งแตสภามหาวิทยาลัยลงไป
2. ความโปรงใสและการดําเนินการใด ๆ ที่สามารถตรวจสอบได (accountability)
3. การสรางและคงความเปนเลิศทางวิชาการ
4. การปรับองคกรและโครงสรางของหนวยงาน ซึ่งปจจุบันมีความหลากหลาย และซ้ําซอนมาก
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ท า ยที่ สุ ด อธิ ก ารบดี ไ ด ข อให ส ภาคณาจารย ร ว มมื อ ช ว ยกั น ทํ า งานในการเตรี ย มการปรั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ออกเป น มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐที่ มิ ใช ส ว นราชการและมิ ใช รั ฐวิ ส าหกิ จ ทั้ ง ในด า นการ
รางพระราชบัญญัติ การหาขอมูล และการประชาสัมพันธ
YZ YZ YZ

(เลี้ยงเกษียณอายุราชการ 21 กันยายน 2550)
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17. การติดตามมหาวิทยาลัยของรัฐที่มิใชสวนราชการ
และมิใชรัฐวิสาหกิจ
อาจารย ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ
(จาก ขุมความคิด 2 พฤษภาคม 2541)

เนื่องจากในปจจุบันเปนสภาวะที่มีการแขงขันอยางสูงในวงวิชาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่เกาแกที่สุดของประเทศไทยจําเปนตองคํานึงถึงการพัฒนาเพื่อคงความ
เปนเลิศทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ประกอบกับไดเกิดความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจอยางรวดเร็ว จึงจําเปนอยางยิ่งที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจําเปนตองแสวงหาแนวทาง
ปรับตัวเพื่อที่จะเปนสถาบันอุดมศึกษาในระดับแนวหนาที่ฝาฝนอุปสรรคในยุคเศรษฐกิจตกต่ํา และมี
พื้นฐานที่มั่นคงสําหรับการพัฒนา เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการในระยะยาว เปนเหตุใหมหาวิทยาลัย
จําเปนตองพิจารณาเตรียมการเพื่อปรับรูปแบบของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยของ
รัฐที่ไมใชสวนราชการและไมใชรัฐวิสาหกิจ และเรงการเตรียมการดังกลาวใหเร็วสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงในสังคม
สภาคณาจารย ได เ ห็ น ความจํ า เป น ของการมี ส ว นร ว มในการเตรี ย มปรั บ รู ป แบบของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่มิใชสวนราชการและมิใชรัฐวิสาหกิจดังกลาว
จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับรูปแบบดังกลาว
คณะกรรมการชุดนี้ประกอบดวย
1. รศ.ดํารง ธรรมารักษ
ที่ปรึกษา
2. ศ.ดร.ประสม สถาปตานนท
ที่ปรึกษา
3. รศ.ทพ.ดร.วสันต ตันติวิภาวิน
ที่ปรึกษา
4. ประธานสภาคณาจารย (รศ.ประณต นันทิยะกุล) ประธานกรรมการ
5. ผศ.ชูชีพ ฉิมวงษ
กรรมการ
6. รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท
กรรมการ
กรรมการ
7. รศ.ดร.นวลทิพย กมลวารินทร
8. ผศ.น.สพ.ดร.ธงชัย เฉลิมชัยกิจ
กรรมการ
9. รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร
กรรมการ
10. ผศ.ดร.บุษกร สําโรงทอง
กรรมการ
11. รศ.ดร.ปรีชา หงสไกรเลิศ
กรรมการ
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12. รศ.นพ.พงษศักดิ์ วรรณไกรโรจน
13. ผศ.ดร.พรชัย พัชรินทรตนะกุล
14. รศ.ดร.พัฒนะ ภวะนันท
15.รศ.ทพ.ภาณุพงศ วงศไทย
16.รศ.มัณฑนา ปราการสมุทร
17.ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน
18.ศ.ทญ.โสภี ชาติสุทธิพันธ
19.รศ.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
20.รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท
21.อ.ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เพื่อใหการดําเนินงานครอบคลุมทุกดาน คณะกรรมการชุดนี้ไดแบงออกเปนคณะทํางาน 2 ชุด ไดแก
คณะทํางานเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติจุฬาฯ ซึ่งประกอบดวย
1. ศ.ดร.ประสม สถาปตานนท
ที่ปรึกษา
2. รศ.ดํารง ธรรมารักษ
ที่ปรึกษา
3. ผศ.ชูชีพ ฉิมวงษ
ประธานกรรมการ
4. รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท
กรรมการ
5. รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร
กรรมการ
6. ผศ.ดร.บุษกร สําโรงทอง
กรรมการ
กรรมการ
7. รศ.ดร.ปรีชา หงสไกรเลิศ
8. รศ.ปาริชาต ภูสวาง
กรรมการ
9. รศ.ดร.พัฒนะ ภวะนันท
กรรมการ
10.รศ.พิชัยศักดิ์ หรยางกูร
กรรมการ
11.อ.ดร.วรัญ แตไพสิฐพงษ
กรรมการ
12.รศ.ดร.สมพงษ ชูมาก
กรรมการ
13.รศ.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
กรรมการ
14.รศ.ดร.นวลทิพย กมลวารินทร
กรรมการและเลขานุการ
และคณะทํางานศึกษาความเปนไปไดในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ซึ่งประกอบดวย
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1. รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท
ประธานกรรมการ
2. รศ.นพ.กิจประมุข ตันตยาภรณ
กรรมการ
3. ผศ.ดร.พรชัย พัชรินทรตนะกูล
กรรมการ
4. รศ.นพ.พงษศักดิ์ วรรณไกรโรจน
กรรมการ
5. รศ.มัณฑนา ปราการสมุทร
กรรมการ
6. รศ.ทพ.ภาณุพงศ วงศไทย
กรรมการ
7. รศ.ดร.สมบัติ กาญจนกิจ
กรรมการ
8. ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน
กรรมการ
9. รศ.ดร.สุทธนู ศรีไสย
กรรมการ
10. อ.ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ
กรรมการและเลขานุการ
การเขารวมเปนกรรมการในการจัดทํารางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยฉบับใหม
และคณะทํางานเพื่อพิจารณาในดานตาง ๆ สภาคณาจารยไดสงผูแทนไปรวมกับกรรมการของสภา
มหาวิทยาลัยและของมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้
1. คณะกรรมการพิจารณาจัดทํารางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยฉบับใหม
รองศาสตราจารย ประณต นันทิยะกุล
2. คณะทํางานพิจารณาเกี่ยวกับปรัชญา หลักการ และยกรางพระราชบัญญัติ
ผศ.ชูชีพ ฉิมวงษ
รศ.ทพ.ภาณุพงศ วงศไทย
รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร
รศ.ดร.พัฒนะ ภวะนันท
3. คณะทํางานเตรียมการดานระบบขอมูล
ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน
รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท
4. คณะทํางานดานการประชาสัมพันธ
รศ.ปาริชาต ภูสวาง
อ.ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ
YZ YZ YZ
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18. ผลการทําประชาพิจารณ
ราง พรบ. จุฬาฯ ฉบับใหม
(จาก สารสภาคณาจารย ธันวาคม 2541)

การทําประชาพิจารณ ราง พรบ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฉบับใหม ซึ่งมหาวิทยาลัยไดจัด
ขึ้นโดยความรวมมือของสภาคณาจารย ระหวางวันที่ 26 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2541 โดยจัด
ตามคณะ/กลุมของคณะและสถาบันตาง ๆ ในจุฬาฯ โดยมีผูบริหารของจุฬาฯ ไดแก อธิการบดี (ศ. ดร.
เทียนฉาย กีระนันทน) ประธาน คณะทํางานประชาสัมพันธราง พรบ. จุฬาฯ ฉบับใหม (ศ. นพ. ศุภวัฒน
ชุติวงศ) และผูชวยอธิการบดี (รศ. ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ) เปนผูไปรับ
26 ตุลาคม 2541
27 ตุลาคม 2541

เวลา
เวลา

13.30-16.00
09.00-12.00

น.
น.

3 พฤศจิกายน 2541
3 พฤศจิกายน 2541

เวลา
เวลา

09.00-12.00
13.30-16.00

น.
น.

4 พฤศจิกายน 2541
5 พฤศจิกายน 2541

เวลา
เวลา

13.30-16.00
09.30-12.00

น.
น.

5 พฤศจิกายน 2541
6 พฤศจิกายน 2541

เวลา
เวลา

13.30-16.00
13.30-16.00

น.
น.

7 พฤศจิกายน 2541

เวลา

09.00-12.00

น.

9 พฤศจิกายน 2541
10 พฤศจิกายน 2541

เวลา
เวลา

13.30-16.00
09.00-12.00

น.
น.
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คณะครุศาสตร คณะจิตวิทยา
คณะรัฐศาสตร สถาบันวิจัยสังคม
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
คณะเศรษฐศาสตร สถาบันประชากรศาสตร
สถาบันภาษา สถาบันเอเชียศึกษา
คณะแพทยศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพฯ
สถาบันพาณิชยนาวี สถาบันวิจัยพลังงาน
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้าํ
สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทย
สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม
ศูนยเครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
วิทยาลัยการสาธารณสุข
วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะนิติศาสตร คณะนิเทศศาสตร
สถาบันวิทยบริการ
คณะสัตวแพทยศาสตร
คณะเภสัชศาสตร คณะสหเวชศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
สํานักงานมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
สํานักทะเบียนและประมวลผล
คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะอักษรศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
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ฟงขอมูลโดยตลอด จากทุกคณะ/สถาบัน/หนวยงานตาง ๆ สภาคณาจารยไดมอบหมายใหผูแทนสภา
คณาจารยของแตละคณะทําหนาที่บันทึกและรวบรวมประเด็นจากการทําประชาพิจารณนเี้ พือ่ นําเสนอตอ
ประชาคมจุฬาฯ และสภามหาวิทยาลัยตอไป ประเด็นตาง ๆ ที่แตละคณะ/หนวยงานไดใหความเห็นไวมี
ดังนี้
อธิการบดีไดชี้แจงเหตุผลของการปรับปรุงราง พรบ. จากรางที่หนึ่งเปนรางที่สองตอผูเขารวม
การประชาพิจารณจากคณะครุศาสตรและคณะจิตวิทยา ภายหลังจากที่ไดฟงคําชี้แจงแลวผูเขารวมการ
ประชาพิจารณ
วันจันทรที่ 26 ตุลาคม 2541
ณ หองประชุมคณะครุศาสตร
ผูดําเนินรายการ: รศ. เอกชัย กี่สุขพันธ
ผูรายงาน: อ. ดร. ดวงกมล ชาติประเสริฐ

อธิการบดีไดชี้แจงเหตุผลของการปรับปรุงราง พรบ. จากรางที่หนึ่งเปนรางที่สองตอผูเขารวม
การประชาพิจารณจากคณะครุศาสตรและคณะจิตวิทยา ภายหลังจากที่ไดฟงคําชี้แจงแลวผูเขารวมการ
ประชาพิจารณไดแสดงความคิดเห็นและตั้งคําถามในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
การปรับรูปแบบของมหาวิทยาลัยในภาพรวม
1. การออกนอกระบบราชการเปนแนวทางที่ ดีที่สุ ดหรือไม ที่จะนําไปสู ความเป นเลิ ศทาง
วิชาการและการปรับปรุงคุณภาพบัณฑิต
2. การผูกมัดของรัฐบาลเรื่อง Block grant ไมแนนอนนัก ถาเปลี่ยนรัฐบาลจะมีปญหา
สภามหาวิทยาลัย
1. องคประกอบของสภามหาวิทยาลัยที่ประกอบดวยคนนอกเปนอัตราสวนที่สูงนี้เหมาะสม
เพียงใด
2. อํ า นาจหน า ที่ ข องสภามหาวิ ท ยาลั ย ควรจั ด หมวดหมู ใ ห ชั ด เจนและเรี ย งลํ า ดั บ
ความสําคัญเพื่อใชพิจารณาวาองคประกอบของสภามหาวิทยาลัยควรเปนอยางไร
3. การกําหนดใหประชุมสามัญ เพียง 4 ครั้งตอปไมนาเพียงพอ
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คณะวุฒาจารย และสภาคณาจารย
ในสวนที่เกี่ยวกับคณะวุฒาจารยและสภาคณาจารยนั้น ไดมีขอเสนอแนะดังนี้
1. เห็นดวยกับการมีคณะวุฒาจารยและสภาคณาจารยที่มีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดใน
ราง พรบ. เพราะวาสภาคณาจารยควรเนนหนาที่ในการเปนตัวแทนอาจารยและบุคลากร
2. ไมควรมีคณะวุฒาจารย แตควรยกอํานาจหนาที่ของคณะวุฒาจารยมารวมในสภา
คณาจารยและปรับโครงสรางและการไดมาของสมาชิกสภาคณาจารยใหมีความเหมาะสมในดานการทํา
หนาที่ดานวิชาการมากขึ้น
3. สภาคณาจารยถูกกําหนดบทบาทใหเปนที่ปรึกษาผูบริหาร แตเวลาที่อาจารยมีปญหาจะตั้ง
คณะกรรมการตัดสินเพียง 3 – 5 คน ควรเพิ่มบทบาทของสภาคณาจารยในดานความยุติธรรมใหมากขึ้น
4. สภาคณาจารยควรเปนองคกรอิสระ การเปนสวนหนึ่งภายใตสภามหาวิทยาลัย และ
อธิการบดี ตามที่กําหนดในอํานาจหนาที่ของสภาคณาจารย (4) ทําใหไมเปนอิสระเทาที่ควร
5. ควรมีคณะวุฒาจารยทําหนาที่คลายราชบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
6. ควรใหคณะวุฒาจารยรับหนาที่ทางดานจรรยาบรรณไปดวย เพราะถือเปนสวนหนึ่งของ
บทบาททางดานวิชาการ
7. บทบาทของสภาคณาจารยตามราง พรบ. รางที่สอง ไมไดเปนตัวแทน แตเปนที่ปรึกษาของ
อธิการบดี
8. ควรคงอํานาจหนาที่ในการใหคําปรึกษาตอมหาวิทยาลัยทั้งในสวนของคณะวุฒาจารย และ
สภาคณาจารย
ผูบริหาร
1. การกําหนดคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงบริหารยังไมสอดคลองกับอํานาจหนาที่ เชน ไม
ควรกําหนดใหอธิการบดีตองสําเร็จปริญญาเอกแตควรจะกําหนดใหหัวหนาภาคสําเร็จปริญญาเอก ไม
ควรกําหนดใหคณบดีตองเปนอาจารยประจําในมหาวิทยาลัยเทานั้น
2. วาระการดํารงตําแหนง 6 ป ของอธิการบดีนานเกินไป มีผูเสนอใหเปน 4 ป หรือใหเปน 3
ป แตสามารถเปนติดตอกันได 3 วาระ
3. อํานาจเบ็ดเสร็จของอธิการบดีอาจทําใหเกิดความไมยุติธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณี
ที่อธิการบดีไดรับขอมูลที่คลาดเคลื่อน
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โครงสรางองคกร
1. ควรจัดให มี สํ านักงานสภามหาวิ ทยาลั ย สํ านั กงานมหาวิ ทยาลั ย และสํ านั กงานสภา
คณาจารย
การมีสวนรวม
1. ราง พรบ. ฉบับใหมสะทอนการมีสวนรวมที่นอยกวา พรบ. ป 2522 ซึ่งกําหนดใหผูแทน
อาจารยมีสวนรวมในการดําเนินการทุกระดับควรเนนการมีสวนรวมควบคูไปกับประสิทธิภาพ
2. ควรกระจายอํานาจสูคณะและภาควิชามากขึ้น
3. ควรระบุใหเห็นการถวงอํานาจผูบริหาร เชน ควรระบุวาประชาคมจุฬาฯ จํานวนเทาใดจะมี
สิทธิถอดถอนผูบริหารไดควรจะมีระบบ Impeachment บุคลากรนาจะมีสิทธิ์รวมตัวกันเสนอใหสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาการปฏิบัติงานของผูบริหารได
การพัฒนาวิชาการ
1. ราง พรบ. ฉบับใหมมีประสิทธิภาพทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น แตความมีอิสระทางวิชาการ
นอยลง เนื่องจากราง พรบ. ฉบับใหมเนนการประเมินมากเกินไปอาจทําใหบุคลากรกลัวและกังวลจนเสีย
บรรยากาศทางวิชาการ ควรเนนการสงเสริมและการพัฒนามากกวาที่จะใชการประเมินเปนสิ่งนําการ
พัฒนาคุณภาพ
บทเฉพาะกาล
1. อธิการบดีไมควรรักษาการถึง 2 ป ในเมื่อสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งไดภายใน 8 เดือน
ก็ควรแตงตั้งอธิการบดีใหมไดภายใน 1 ป
2. ควรกําหนดหรือไมวา ผูที่รักษาการตําแหนงบริหารไมควรเปนผูบริหารตอในระบบใหม
มีทั้งผูที่สนับสนุนขอเสนอขางตน เพราะเปนการแสดงความบริสุทธิ์ใจ และมีผูที่คัดคานการแสดงความ
คิดเห็นขางตน เพราะเปนการสกัดกั้นคนดี มีความสามารถที่จะมาทําคณะประโยชนใหมหาวิทยาลัย
3. สิทธิประโยชนใน ม. 8/8 (2) ที่กําหนดวาไดรับไมนอยกวาเดิมนั้น ไมนอยกวาเดิมโดยรวม
หรือในแตละรายการ
4. ในกรณีที่มีบุคลากรถูกประเมินใหออกจากงานสิทธิประโยชนดาน กบข. สิ้นสุดลงดวย
หรือไม
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ความยืดหยุนของราง พรบ. รางที่สอง
1. ราง พรบ. รางที่สองยืดหยุนกวารางที่หนึ่งเพราะยายขอกําหนดในรายละเอียดบางสวนไป
ไวในขอบังคับ เชน อํานาจหนาที่ของผูบริหาร มีทั้งผูที่เห็นดวยและไมเห็นดวยกับความยืดหยุนดังกลาว
2. อํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยละเอียดเกินไปควรกําหนดไวกวาง ๆ
ปญหาที่เกิดจากการเขียน ราง พรบ. การใชภาษากฎหมายและการใชภาษา
1. “คณะวุฒาจารย” ควรเปลี่ยนเปน “คณะวุฒยาจารย”
2. ม. 2/2/14 ไมกําหนดใหคณบดีแตงตั้งและถอดถอนรองคณบดี แตกําหนดให ผอ.สถาบัน
แตงตั้งและถอดถอนรองผูอํานวยการ
3. คําวา “สํานักวิชา” ฟงไมคอยเหมาะสมควรเปลี่ยนชื่ออื่นและจะใหคําวา “คณะ” สําหรับ
หนวยงานที่ทําการเรียนการสอนที่ไมมีภาควิชาดวยไดหรือไม
4. ไมกําหนดคํายอสําหรับ อาจารย ใน พรบ.
รายละเอียดปลีกยอยอื่น ๆ
1. การพิจารณาสาขาขาดแคลนจะใชเกณฑใด
2. โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ จะมีสถานภาพอยางไร
จากประเด็นทั้งหมดที่ไดมีผูใหขอเสนอแนะมาประเด็นที่มีผูกลาวถึงบอยที่สุดไดแก วาระ
ของผูบริหาร และประเด็นที่เกี่ยวกับคณะวุฒาจารย และสภาคณาจารย ในสวนของการปฏิบัติ
หนาที่แทน กม. ในการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ อธิการบดีไดฝากใหคิดหาแนวทางที่จะไมให
เกิดความขัดแยงในบทบาทในกรณีที่เสนอใหสภาคณาจารยเปนผูพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเอง
เพราะสภาคณาจารยตองทําหนาที่เปนผูแทนของอาจารยดวย นอกจากนี้ประธานคณะทํางานดานการ
ประชาสั มพั นธ ร า ง พรบ. จุ ฬาฯ ฉบั บ ใหม ไ ด ข อให ป ระชาคมแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บ
ขอบังคับการบริหารบุคลากรเพื่อเปนแนวทางให มหาวิทยาลัยพิจารณารางขอบังคับตอไป

วันจันทรที่ 27 ตุลาคม 2541
ณ หองประชุมสถิติ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
ผูดําเนินรายการ: รศ. ดร. ธีระพร วีระถาวร
ผูรายงาน: รศ. ดร. ธีระพร วีระถาวร
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1. ราง พรบ. จุฬาฯ ครั้งที่ 2 จะทําใหรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนไปมาก
นอยเพียงใดเมื่อเทียบกับ พรบ. ป 2522 และการมีสวนรวมของคณาจารยและบุคลากรยังคง
เปนหลักการที่สําคัญเหมือน พรบ. ป 2522 หรือไม
สรุปคําตอบ
การบริหารมหาวิทยาลัยจะมีการปรับเปลี่ยนไปมากขึ้น เพราะสภามหาวิทยาลัยจะมีอํานาจ
มากขึ้น ดังนั้น องคประกอบและการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาเปนเรื่องของชาวจุฬาฯ ตองให
ความสําคัญและเอาใจใสตลอดจนเรื่องของขอบังคับตาง ๆ
การมีสวนรวมของคณาจารยและบุคลากรมีไดหลายชองทาง เชน สภาคณาจารยจะดูแลเรื่อง
จรรยาบรรณของคณาจารยและบุคลากร และเรื่องดังกลาวจะเปนเรื่องสําคัญที่ควรทําใหดีขึ้น สําหรับ
เรื่องบุคลากรควรมีสว นรวมมากขึ้น เพราะจํานวนของบุคลากรสาย ข. และ ค. ในมหาวิทยาลัยมีประมาณ
ครึ่งหนึ่ง ดังนั้นจึงนาจะมีตัวแทนในสภามหาวิทยาลัยหรือไม นอกจานั้นในเรื่องของการกลั่นกรองผลงาน
ทางวิชาการนาจะเปนหนาที่ของคณะวุฒาจารย
2. วาระของผูบริหารมหาวิทยาลัย เชน กรรมการสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีจะปรับให
ลดลงใกลเคียงกับวาระของผู บริห ารระดับอื่น ๆ จะดีหรือไมหรือมีความจําเปน อยางไรที่
จะตองมีวาระ 6 ป
สรุปคําตอบ
ถาสั้นเกินไปก็ไมควรมีการประเมินครึ่งวาระหรือควรประเมินเมื่อครบปที่สาม แตถาประชาคม
ไมเห็นดวยก็ควรยืนยันกับสภามหาวิทยาลัยในเรื่องดังกลาว
3. เกณฑการประเมินผลงานทางวิชาการจะทําใหจุฬาฯ สูญเสียทรัพยากรบุคคลที่ดีบางสวน
ไปหรือไมเพราะการที่จะไดตําแหนงงานถาวรจะตองใชเวลามากกวา 10 ป
สรุปคําตอบ
แนวคิดเกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคลในเลมสีเทาควรไดรับการปรับปรุงวา การประเมิน
เปนการทําเพื่อการพัฒนามิใชเพื่อการลงโทษ แตเมื่อเขาสูระบบแลวและผานการพัฒนาแตไมสามารถ
ปรับปรุงคุณภาพการทํางานได จุฬาฯ คงจะตองเสียบุคลากรบางสวน
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คําถามและขอคิดเห็นที่นาสนใจบางสวน (ในที่ประชุม)
ขอคิดเห็น
1. องคประกอบของสภามหาวิทยาลัยอาจจะไมเหมาะสม กับหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
ในราง พรบ. ฉบับที่ 2 เพราะอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยบางขอเปนอํานาจหนาที่ของ พรบ.
จุฬาฯ ป 2522 และมีอํานาจหนาที่บางสวนเกี่ยวกับเรื่องการหาแหลงทุนและทรัพยากรอื่น ๆ เพิ่มเติม
การบริหารวิชาการนาจะเปนเรื่องสําคัญของมหาวิทยาลัย ดังนั้น อัตราสวนระหวางกรรมการสภาฯ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกตอภายในไมควรมากถึง 3:1 และควรมีผูบริหารของมหาวิทยาลัยในระดับคณบดี
เพิ่มเติม ในองคประกอบของสภาฯ
2. ประเด็นองคประกอบของสภามหาวิทยาลัยนาจะพิจารณาวาสภามหาวิทยาลัยควรจะ
มีหนาที่กําหนดนโยบายเพียงอยางเดียว หรือกําหนดนโยบายและบริหาร
3. ขอความเพิ่มเติมในวรรคสองของมาตรา 2/1/1 (5) ควรตรวจสอบคําวา “ผูถือหุน” ใหดีวา
มีความเหมาะสมหรือไม
4. หมวด 3 ซึ่ งเป น หัว ขอของการบั ญชีและการตรวจสอบ น าจะเปน เรื่องงบประมาณ
เพราะการบัญชีและการตรวจสอบเปนสวนหนึ่งของเรื่องดังกลาว
5. มีขอสงสัยเกี่ยวกับความชัดเจนและความเปนไปไดในทางปฏิบัติของมาตรา 2/2/21
คําถาม
1. ถาเจาหนาที่ผานการประเมินแลวแตเมื่อทํางานไปสักพักคุณภาพการทํางานไมดีขึ้น
จะทําอยางไร
2. การออกนอกระบบราชการเปนใบสั่งของรัฐบาลหรือไม
บรรยากาศทั่ว ๆ ไป
การประชุมครั้งนี้มีผูเขารวมประชุมประมาณ 90 คน คณาจารยมีจํานวนคอนขางนอยไปหนอย
เนื่องจากเปนชวงเชาและเปนเวลาเปดเทอมวันที่ 2 การดําเนินการในวันนั้นก็พยายามใหผูบริหารสรุป
สาระสําคัญของการเปลี่ยนแปลงถามนําไปประเด็นที่นาสนใจและมีขอสงสัยในหมูคณาจารย และบุคลากร
คําถามและคําตอบหลัก ๆ ก็ไดมาครบถวนเพราะผูเขาฟงบางสวนมีความเขาใจในเรื่องหลัก ๆ ดีที่เดียว
ประเด็นที่ยังไมไดรับคําตอบชัดเจนจากผูบริหารคือ การทําหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยควรเปนอยางไร
แนนอน องคประกอบและการไดมาของกรรมการอุทธรณและการจางตองไดรับพิจารณาจากหลาย
ฝายจึงจะไดผลลัพธ ซึ่งเปนที่ยอมรับ และเปนไปไดในทางปฏิบัติ
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วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2541
ณ หองประชุมตึกอบรมวิชาการ คณะแพทยศาสตร
ผูดําเนินรายการ: ผศ. นพ. พงศศักดิ์ ยุกตะนันทน
ผูรายงาน: รศ. ดร. นวลทิพย กมลวารินทร

อธิการบดีไดชี้แจงถึงที่มาของราง พรบ. ฉบับลงวันที่ 18 กันยายน 2541 วาไดมาจากการประชุม
แสดงความคิ ดเห็ นของกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยระหว างวั นที่ 7-9 กรกฎาคม 2541 ประกอบกั บ
ความเห็นของประชาคมจากการทําประชาพิจารณในครั้งแรก และยังกลาวถึงกระบวนการเตรียมการขั้น
ตอไปของ พรบ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจนกวาจะไดประกาศใช ตลอดจนการเตรียมรางขอบังคับตาง ๆ
ที่จะตามมา แตสาระสําคัญของการทําประชาพิจารณครั้งนี้ขอใหเนนที่ตัวราง พรบ. กอน เพื่อใหสามารถ
สงราง พรบ. นี้ออกจากจุฬาฯ ไดในราวตนปหนา 2542 และเมื่อราง พรบ. เสร็จแลวคอยพิจารณา
ขอบังคับซึ่งยังพอมีเวลาอีกประมาณเกือบ 2 ป คณาจารยและบุคลากรของคณะแพทยศาสตรไดเขารวม
แสดงความเห็นประมาณเกือบ 200 คน ไดใหขอเสนอแนะเปนประเด็นสําคัญสรุปไดดังนี้
1. วาระของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีควรเปน 4 ป มากกวา 6 ปซึ่งนาน
เกินไป
2. องค ประกอบของกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยที่ เป นผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ภายนอกกั บผู ทรง
คุณวุฒิภายในควรมีสัดสวนที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายในไมนอยกวา 50%
3. การไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอกควรมาจากการ
เลื อกตั้ งที่ กระจายการมี ส วนร วมโดยให ประชาคมทุ กสายงานได มี ส วนในการเลื อกตั้ งด วยเพื่ อจะได
สอดคลองกับหลักการในการดูแลตัวเอง
4. ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการนั้น ควรจะตองมี
ผูแทนจากทุกสาขาวิชาเปนผูแทนอยูในสภามหาวิทยาลัยดวย
5. การกํ าหนดผู บริ หารของมหาวิ ทยาลั ยไว เพี ยงอธิ การบดี รองอธิ การบดี และผู ช วย
อธิการบดี เทานั้นควรจะไดมีการทบทวน โดยรวมเอาตําแหนงและอํานาจหนาที่ของคณบดีและหัวหนา
ภาควิชาเขาไวใน พรบ. ดวย ซึ่งตําแหนงทั้งสองมีความสําคัญในทางบริหารกิจการทางวิชาการของแตละ
ศาสตร ซึ่งตองการการบริหารงานอยางเต็มเวลาและความสามารเชนเดียวกับอธิการบดี รองอธิการบดี
และผูชวยอธิการบดี
6. จํานวนและที่มาของรองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี ไมไดระบุไวอยางชัดเจนใน
พรบ. นอกจากนี้ควรกําหนด คุณภาพ คุณสมบัติ ของกรรมการและผูบริหารแตละตําแหนงไวใหชัดเจน
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7. การไดตําแหนงถาวร (Tenure) เปดโอกาสใหเฉพาะผูที่เปนศาสตราจารยเทานั้น ซึ่ง
ในทางปฏิบัติคงเปนไปไดยาก เนื่องจากสัดสวนเฉลี่ยของศาสตราจารยทั้งมหาวิทยาลัยมีเพียง 3% เทานั้น
ดังนั้น อาจกอใหเกิดกระบวนการทีไดศาสตราจารยที่ดอยคุณภาพจํานวนมากเกิดขึ้นได
8. ราง พรบ. นี้ไมไดจูงใจในเชิงสรางสรรคใหประชาคมคิดรวมกันออกสูระบบใหม เนื่อง
จากเต็มไปดวยบทลงโทษ การคาดโทษ และความไมชัดเจนในเรื่องสําคัญสําหรับประกอบการตัดสินใจ
หรือสรางความเขาใจอันดี
9. ในบทเฉพาะกาลควรระบุการดํารงตําแหนงของผูบริหารสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ใหนับเปน 1 วาระหากมีการดํารงตําแหนงตอเนื่องในระบบใหม
10. บุ คลากรควรมี ส ว นร วมอย า งจริ ง จั งหรื อ สามารถแสดงความคิ ดเห็ น ในการออก
กฎระเบียบตาง ๆ ที่ใชในการบริหารบุคคล รางขอบังคับควรมีความชัดเจนและเสนอควบคูกับ พรบ. เพราะ
เปนเรื่องใกลตัวที่ตองการความกระจางเพื่อชวยบุคลากรพิจารณาถึงวิถีการประกอบวิชาชีพในอนาคต
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2541
ณ หองประชุมอาคารสถาบัน 3
ผูดําเนินรายการ: รศ. ดร. รัชนา ศานติยานนท
ผูรายงาน: นางสุนทรี ทองประเสริฐ

ผู เข าร วมประชาพิ จารณประมาณ 70 คน จากสถาบั นเทคโนโลยี ชี วภาพฯ พาณิ ชยนาวี
ทรัพยากรทางน้ํา วิจัยพลังงาน โลหะและวัสดุ วิทยาศาสตรการแพทย สภาวะแวดลอม ศูนยเครื่องมือฯ
ศศินทร วิทยาลัยการสาธารณสุข วิทยาลัยปโตรเลียมฯ
อธิการบดีและคณะ รวมชี้แจงความเปนมาของราง พรบ. จุฬาฯ และแจงวาหลักของการจัด
ประชาพิจารณครั้งนี้ คือ จะรับฟงใหมากที่สุด หลีกเลี่ยงการตอบคําถามถาไมจําเปน ทั้งนี้เพื่อใหไดรับ
ฟงความคิดเห็นใหมาก
หลังจากนั้น ผูเขารวมฟงไดใหขอคิดเห็นสรุปไดดังนี้
1. ไม เห็ นด วยที่ จํ ากั ดคุ ณสมบั ติ ของอธิ การบดี ว าต องเป น ศาสตราจารย ดร. ควรเน น
ความสามารถในการบริหารมากกวา
2. ไมเห็นดวยกับการที่อธิการบดีไมเปนขาราชการ
3. เห็นดวยกับการมีคณะวุฒาจารยแยกออกจากสภาคณาจารย เพราะหนาที่ตางกันชัดเจน
4. ควรระบุสถานภาพของพนักงานสถาบันวิจัยใหชัดเจนวาอยูในสถานะใด เนื่องจากราง
แนวคิดไมไดมีระบุไว
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5. หนาที่ของสภามหาวิทยาลัยกวางเกินไป
6. ไมเห็นดวยที่กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมากกวาภายในควรมีภายในมากกวา
หรืออยางนอยเทากัน
7. ควรปฎิรูปสภาคณาจารยใหเปนสภาบุคลากรเพื่อใหมีผูแทนสายสนับสนุนวิชาการดวย
8. ควรมีโครงสรางของสถาบันเขียนไวใน พรบ. ดวย
9. เรื่อง กองทุน กบข. มหาวิทยาลัยจะดําเนินการอยางไร
10. ควรมีผูแทนสายสนับสนุนวิชาการอยูในสภามหาวิทยาลัยดวย
11. ควรระบุวาสายสนับสนุนวิชาการจะมีความเจริญกาวหนาได เชน มีตําแหนงผูเชี่ยวชาญ
ผูชํานาญการ
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2541
ณ คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาฯ
ผูดําเนินรายการ: รศ. ทพ. ภาณุพงศ วงศไทย
ผูรายงาน: รศ. ทพ. กอบกาญจน ทองประสม

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอกจํานวน 14 คน มากเกินไป
นาจะลดลง 1 ใน 3
 กรรมการสภามหาวิทยาลั ยจํ านวนสามคนที่ คัดสรรจากอาจารย ในมหาวิ ทยาลั ยมี
จํานวนนอยเกินไป
 อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป นานเกินไปควรเปน 4 ป แตจะดํารงตําแหนง
ติดตอกันเกิน 2 วาระไมได
 สมาชิกของคณะวุฒาจารยมีผูเสนอแกไขใหเปนผูจบการศึกษาระดับปริญญาเอก แต
ทานอธิการบดีใหความเห็นวาจะมีปญหาถาเปนอาจารยใหมที่ไดปริญญาเอกเขามาพิจารณากลั่นกรอง
การขอตําแหนงทางวิชาการ
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยสมัยสามัญ 4 ครั้งนอยเกินไป เสนอใหมีการประชุมอยาง
นอย 6 ครั้ง/ป
 นายกสภามหาวิทยาลัยไมสมควรจะมีตําแหนงหลายมหาวิทยาลัย
 ตารางกําหนดตําแหนงและเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยไมชัดเจน ควรเขียนเทียบ
กับเงินเดือนปจจุบัน
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 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประจําสายวิชาการควรจะยืดหยุนมากกวานี้
เกณฑในการเลื่อนตําแหนงและระยะเวลาไมเหมาะสม
 สวัสดิการในระบบใหมไมนอยกวาเดิมจะพิจารณาอยางไร
 ใครจะเปนผูประเมินเงินเดือนของพนักงานของมหาวิทยาลัย และการประเมินผลงาน
ของบุคลากรควรมีการตรวจสอบยื่นอุทธรณได
 เมื่อพระราชบัญญัติมีผลใชบังคับ กบข. ควรจายเงินเลยและมหาวิทยาลัยจะขอยกเวน
ไมใหเสียภาษีไดหรือไม
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2541
ณ หอประชุมจุฬาฯ
ผูดําเนินรายการ: อ. ดร. ดวงกมล ชาติประเสริฐ
ผูรายงาน: อ. ดร. ดวงกมล ชาติประเสริฐ

ผูเขารวมประชาพิจารณ ไดแก คณาจารยและบุคลากรคณะนิติศาสตร นิเทศศาสตร และ
สถาบันวิทยบริหาร ไดเสนอแนะและตั้งคําถามในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1. องคประกอบของสภามหาวิทยาลัยประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอกในอัตราสวนที่
มากเกินไป
2. การกําหนดใหคณะกรรมการบริหารคณะประกอบดวยผูทรงวุฒิภายนอกดวย แตไมได
กําหนดอัตราสวนที่แนนอนอาจทําใหมีจํานวนผูทรงคุณวุฒิภายนอกในคณะกรรมการมากเกินไป
มหาวิทยาลัยจะกําหนดจํานวนผูทรงคุณวุฒิภายนอกในขอบังคับหรือไม
3. โครงสรางของสถาบันในราง พรบ. ไมชัดเจน
4. พรบ. ควรกําหนดอํานาจและหนาที่ของคณบดีใหชัดเจน
5. จะมั่นใจไดอยางไรวา การประเมินผลงานคณาจารยและบุคลากรในระบบใหมจะมี
ความเป น ธรรมในเมื่ อผู ที่จ ะทํ า หนา ที่ป ระเมิ น ในระบบใหม ก็ คือผูที่ ม าจากระบบเก า ถ าสามารถ
ประเมินไดอยางเปนธรรมจริงตองสามารถเห็นผลการประเมินที่เปนธรรมไดตั้งแตอยูในระบบราชการแลว
6. เปาหมายในการออกนอกระบบที่แทจริงของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่แทจริงคืออะไร
มหาวิทยาลัยมีของเดิมที่ดี ๆ อยูแลวควรจะพิจารณาปรับปรุงสิ่งที่มีอยูใหดีขึ้นแทนที่จะออกนอกระบบ
ราชการหรือไม
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วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2541
ณ หอประชุมคณะสัตวแพทยศาสตร
ผูดําเนินรายการ: รศ. น.สพ. ดร. โสมทัต วงศสวาง
ผูรายงาน: อ. ดร. วรัญ แตไพสิฐพงษ

คณาจารยและบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตรจํานวนประมาณ 120 – 150 คน ไดเขารวมฟง
โดยเริ่มจากอธิการบดีชี้แจงที่มา ขั้นตอนการดําเนินการ และสิ่งตาง ๆ เกี่ยวกับ พรบ. จุฬาฯ (ฉบับใหม) ดังนี้
1. สภามหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการจัดทําราง พรบ. ฉบับใหม
2. การออกนอกระบบราชการเปนแนวคิดจากรัฐบาล 2-3 คณะที่ผานมาที่ตองการแปรสภาพ
หนวยงานของรัฐใหมีความคลองตัวมากขึ้น สวนเงื่อนไขระหวางรัฐบาลกับ IMF เปนสวนเสริมเพียง
เล็กนอย
3. สภามหาวิทยาลัยตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุดไดแก ชุดหลักการ ชุดราง พรบ. และชุด
ประชาสัมพันธขึ้นทํางาน
4. ไดราง พรบ. ฉบับสีฟา จัดทําประชาพิจารณแกไขเปนราง พรบ. ฉบับสีชมพูและทําราง
แนวคิดระเบียบการบริหารบุคคลฉบับสีเทาและจัดทําการรับฟงขอคิดเห็นในวันนี้
5. ไดอธิบายโดยยอถึงประเด็นที่ไดแกไข ตัดออกและเพิ่มเติมในรางฉบับสีชมพูจากราง
ฉบับสีฟา
6. ไดพูดถึงองคประกอบและบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย เนนวาการตัดสินใจตาง ๆ
ของสภามหาวิทยาลัยตาม พรบ. ฉบับใหมนี้เปนที่สิ้นสุดภายในมหาวิทยาลัยเอง
7. ได เ น น ถึ ง วาระของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย และสถานะของอธิ ก ารบดี ใ นสภา
มหาวิทยาลัย
8. ไดอธิบายถึงชวงเวลาตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดทํา พรบ. จุฬาฯ (ฉบับใหม)
ใหเสร็จสมบูรณและการจัดทําขอบังคับตาง ๆ
9. ไดเนนวารางแนวคิดระเบียบการบริหารบุคคลฉบับสีเทาเปนเพียงแคราง ตองการรับฟง
ขอคิดเห็น
ประธานคณะทํางานดานการประชาสัมพันธ ไดเพิ่มเติมวาขอใหคณาจารยและบุคลากรชวย
ใหขอคิดเห็นใหมากและซ้ํากันไมเปนไร เพราะตองการทราบวาประเด็นไหน มีผูใหความสนใจมากนอย
เพียงใด
ผูรวมแสดงความคิดเห็นไดใหขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นและมีคําถามตาง ๆ พอสรุปไดดังนี้
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1. ราง พรบ. เนนความตองการเปนเลิศของมหาวิทยาลัยไมเดนชัด
2. ระบบการตรวจสอบผูบริหารไมชัดเจน
3. บุคลากรสายวิชาการหมายถึงใครบาง
4. ระบบการประเมินเนนการใหออกมากกวาการพัฒนาใหอยูในระบบ ใครเปนผูประเมิน
5. การกําหนดสัญญาจางตามรางแนวคิดระเบียบการบริหารบุคคลฉบับสีเทา สั้นไปไม
เหมาะสม จะใชเหมือนกันหมดกับทุกคณะไดหรือไม ควรมีระยะเวลาปรับตัว
6. ตองมีระบบอุทธรณเกี่ยวกับระเบียบการบริหารบุคคล
7. สัญญาจางตองกําหนดรายละเอียดที่แนนอน แลวประเมินผลตามสัญญาจาง
8. ระบบ tenure นาจะเริ่มตั้งแตระดับ รศ. ขึ้นไป
9. จะมีระบบบันทึกผลงานของบุคลากรอยางตอเนื่องไดไหม เพื่อทําใหการประเมินผลมี
ระเบียบและความยุติธรรมมากขึ้น
10. คณบดีและหัวหนาภาคไมควรกําหนดวาตองเปนคณาจารยประจํา ควรเปดกวาง
11. องคประกอบของสภามหาวิทยาลัยระหวางบุคคลภายนอกกับภายในควรมีสัดสวนเทากัน
12. วาระของกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผูบริหารทุกระดับ ควรเปนวาระ 4 ป
เทากันหมด และควรอยูติดตอกันไดไมเกิน 2 วาระ
13. การประชุมสภามหาวิทยาลัยปละ 4 ครั้งนอยเกินไปที่จะดําเนินการตามหนาที่และความ
รับผิดชอบได
14. การพิจารณาตําแหนงวิชาการควรมีองคกรกลางเปนผูรับผิดชอบ
15. รายละเอียดของมาตรา 8/9 หนา 34 ของราง พรบ. (เรื่องการรับบําเหน็จบํานาญ) มีไม
เพียงพอทําใหตัดสินใจไมได
16. เรื่อง กบข. จะมีการดําเนินการที่เปนรูปธรรมอยางไร
17. สภาคณาจารยควรเปลี่ยนเปนสภาของบุคลากรทั้งหมด
18. พรบ. ควรมีมาตราที่กําหนดใหสามารถแกไข พรบ. ไดในอนาคต
19. พรบ. ควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับองคกรนิสิตดวย
20. พรบ. ควรเนนความมั่นคงและความกาวหนาในการประกอบอาชีพ
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2541
ณ หอประชุมคณะสัตวแพทยศาสตร
ผูดําเนินรายการ: รศ. น.สพ. ดร. โสมทัต วงศสวาง
ผูรายงาน: อ. ดร. วรัญ แตไพสิฐพงษ
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อธิการบดีและคณะผูรับฟงความเห็น ไดชี้แจงประเด็นที่ไดแกไข พรบ. รางที่สองโดย
ละเอียด และกระบวนการของการเตรียมการขั้นตอไปของ พรบ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจนกวาจะ
ไดประกาศใช ตลอดจนการเตรียมการรางขอบังคับตาง ๆ ที่จะตองรางตามมาใหทุกคนรวมพิจารณาดวย
ผูเขารวมแสดงความคิดเห็น ไดใหขอเสนอแนะและมีคําถามตาง ๆ ดังมีสาระสําคัญ
ตอไปนี้
1. องคประกอบและอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
1.1 องคประกอบของสภามหาวิทยาลัยที่มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกมากอาจไมเหมาะสม
หากใหมีอํานาจหนาที่การบริหารดวย จึงควรคงไวที่สัดสวน 1:1
1.2 หนาที่ของสภามหาวิทยาลัยกําหนดไวมากเกินไปไมเหมาะสมในทางปฏิบัติเสนอให
ทําหนาที่ในการวางนโยบายและการหารายได การอนุมัติแผนการทํางานสวนภาคการปฏิบัติควรเปน
อํานาจของอธิการบดี
1.3 หากสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่บริหารดวยตามรางแลว องคประกอบควรเปลี่ยนให
มีบุ คคลภายในมากขึ้ น และการประชุ ม ป ล ะ 4 ครั้ งอาจไม เหมาะสมกั บหน า ที่แ ละอาจทํ า ให การ
บริหารงานลาชาหากตองรอการประชุมของสภามหาวิทยาลัย
1.4 องคประกอบของสภามหาวิทยาลัยจะมีความสัมพันธกับนักการเมืองอยางไร
1.5 กรรมการสภาฯ จําเปนตองกําหนดเฉพาะ รศ. หรือกําหนดคุณวุฒิจะเหมาะสมกวากัน
1.6 วาระของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ควรจะเปนเทาไรดังตอไปนี้ วาระ 4 ป 5 ป
1.7 วาระของนายกสภาฯ อาจเปน 4 ป 2-3 วาระ, 5 ป 2 วาระ หรือ 7 ป 1 วาระ
2. วาระของผูบริหาร ควรจะคงไวที่ 4 ป 2-3 วาระ หรือ 5 ป 2 วาระ ควรกําหนดคุณสมบัติ
ของอธิการบดีตองมีสัญชาติไทย
3. คณะวุฒาจารยและสภาคณาจารย
3.1 คณะวุ ฒ าจารย แ ละสภาคณาจารย ควรรวมเข า ดว ยกั น เปน องค ก รเดี ย ว
เสนอปรับองคกรของสภาคณาจารย ใหเหมาะสมในการทําหนาที่การประเมินตําแหนงวิชาการและการ
ใหคําปรึกษาทางวิชาการและหลักสูตรไดดวย
3.2 คณะวุฒาจารยองคประกอบจะมีแตศาสตราจารยเทานั้น บางสาขาวิชาที่ไม มี
ศาสตราจารยจะเอามาจากไหน จะหาใครมาประเมินผลงานทางวิชาการไดโดยเฉพาะในสาขาวิชาที่
ขาดแคลนนักวิชาการเหลานี้เสนอใหกําหนด เปนคุณวุฒิผูประเมินเปนผูเชี่ยวชาญกรรมการคนนอกถา
กําหนดใหมีจํานวนมากบางสาขาวิชาจะหายาก
4. อธิการบดี คณบดี หัวหนาภาค หากกําหนดวุฒิสูงไปแลวไดคนไมดีจะทําอยางไร ไดคนดีมี
คุณธรรม วุฒิปริญญาโทก็อาจจะพอ
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5. การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ใหบรรลุวัตถุประสงคใน พรบ. ควรจะจัดลําดับความสําคัญ
เพื่อใหการจัดสรรงบประมาณบรรลุเปาหมาย และควรจะจัดไปที่สวนใดใหเหมาะสม
6. ในมาตรา 1/2 มีความเหมาะสมหรือไมที่ขยายความสวนงานไวในรางที่สอง ขอเสนอวา การ
จะเปลี่ยนชื่อสวนงานนาจะใหบุคลากรของหนวยงานไดแสดงความเห็นดวยกอนที่จะเปลี่ยนชื่อ หรือ
ขยาย หรือยุบรวมหนวยงาน
7. ในรางแนวคิดฯ
7.1 กํา หนดระยะเวลาการประเมิน และการเข า สู ตํา แหน ง ทางวิ ช าการต องคํ า นึงถึ ง
อาจารยที่จะตองขอทุนทํางานวิจัย/วิชาการตองใชเวลา อาจเปนปหรือ 2 ป กวาจะไดทุน และการ
ทําวิจัย 1 เรื่อง ตองใชเวลา 1-2 ป เผยแพรตีพิมพผลงานอาจใชเวลา 0.5 – 1 ป เชนนี้แลวจะผาน
การประเมินไดอยางไรหากสัญญาจางเปนรายปหรือ 3 ป
7.2 คณะกรรมการประเมินตําแหนงวิชาการที่ใชบุคคลภายนอกจํานวนมากและตองมี
ตําแหนงศาสตราจารยอาจเปนปญหาในบางสาขาวิชาที่หาผูทรงคุณวุฒิยากและอาจไมมีเวลาอาน
ผลงานใหอาจารย
7.3 กระบวนการประเมิน ทําโทษ อุทธรณ ยังไมมีความชัดเจน จะมีมาตรฐานอยางไร
เพื่อใหมีความยุติธรรมและเปนระบบเปดเผย
8. การประเมินผลและประกันคุณภาพ จัดใหมีหนวยงานหรือองคกรอิสระที่เปนผูประเมินผล
งานบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ทั้ ง ผู บ ริ ห ารและอาจารย / พนั ก งาน ทุ ก ตํ า แหน ง เป น ผู กํ า กั บ ดู แ ล ติ ด ตาม
ประเมินผลการทํางานเปนระยะสม่ําเสมอตลอดจนการประเมินหนวยงานและหลักสูตรควรทําทุก 2-4 ป
9. มีประเด็นตาง ๆ ใหพิจารณาคือ
9.1 เมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบจะมีผลกระทบตอคาหนวยกิตทําใหแพงขึ้นหรือไม
จะมีการจัดสรรทุนใหนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพยอยางไร เพื่อความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
9.2 ควรพิจารณาจัดตั้งกองทุนตาง ๆใหเพียงพอในเรื่องของการพัฒนาวิชาการ สวัสดิการ
(การเจ็บปวยของตนเอง บุพการี บุตร หรือคณาจารยผูเกษียณอายุ) และพัฒนาสังคม
9.3 การทํางานกิจการนิสิตมักไมไดรับความสําคัญควรพิจารณาใหความสําคัญมากกวาที่
เปนอยู
9.4 การกําหนดอัตราเงินเดือนยังไมมีความชัดเจนใหไมนอยกวาเดิม ถาไดเทาเดิมจะไมมี
ใครออกและขอใหคํานึงถึงคนที่อยูเกาดวยวาจะชวยเขาไดอยางไร หรือควรจะมีบทเฉพาะกาลสําหรับคน
ที่เขาเขามาในระบบราชการตั้งแตแรก
9.5 การเขียนวา ไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและแรงงาน
สัมพันธฯ มีขอดีขอเสียอยางไร
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9.6 การแตงตั้งรองอธิการบดี รองคณบดี จากบุคคลภายนอกไดไมแนใจวาผูที่ไดรับ
แตงตั้งเขามาจะมีความเขาใจจุฬาฯ ไดดีกวาบุคคลภายใน
วันเสารที่ 7 พฤศจิกายน 2541
ณ หอประชุมจุฬาฯ
ผูดําเนินรายการ: รศ. ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ
ผูรายงาน: นางสุนทรี ทองประเสริฐ

รวมดวยบุคลากรประมาณ 60 คนจากสํานักงานมหาวิทยาลัย สํานักทะเบียน และประมวลผล
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย อธิ ก ารบดี ชี้ แ จงรายละเอี ย ดขั้ น ตอนความเป น มาของร า ง พรบ. จุ ฬ าฯ และ
กระบวนการเตรียมการขั้นตอไปของ พรบ. จุฬาฯ จนกวาจะประกาศใช เพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาส
แสดงความคิดเห็น สรุปความคิดเห็นไดดังนี้
1. หมวด 2 การดําเนินการ มาตรา 2/1 ควรเพิ่มขอความวา การบริหารแบบมีสวน
รวม เขาไปดวย
2. องคป ระกอบของสภามหาวิท ยาลัย กรรมการสภามหาวิท ยาลัย ทรงคุณ วุฒิ
ภายนอกมากเกินไป ควรใหสัดสวนใกลเคียงกัน ควรจะครึ่งตอครึ่ง
3. หนาที่ของสภามหาวิทยาลัยมากเกินไปควรรวบรวมใหเปนหมวดหมูกระชับขึ้น
4. ควรระบุก ารแบงสวนราชการของสํา นัก งานมหาวิท ยาลัยไวใน พรบ. จุฬาฯ ให
ชัดเจนวามีอะไรบาง
5. ควรระบุการแบงสวนราชการของสํานักงานมหาวิทยาลัยไวในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อใหทราบโดยทั่วกันดวย
6. ควรระบุ (5 ทวิ) ในมาตรา 1/8 ลงในมาตรา 2/1/4 (13) ใหชัดเจนดวย
7. เห็นวาการประชุมสภามหาวิทยาลัยในรอบหนึ่งป 4 ครั้ง นอยเกินไปไมเหมาะสมกับ
ภารกิจที่มีอยู
8. ควรระบุการแบงสวนราชการของสายสนับสนุนวิชาการใหชัดเจนไวใน พรบ.
9. วาระอธิการบดี 6 ป ตอป 6 ป นานเกินไปควรตอแค 3 ป
10. คุณสมบัติของคณบดีกวางเกินไป
11. ควรตั้งสภาฯ สายสนับสนุนวิชาการขึ้น เพื่อใหมีตัวแทนในองคกรสภามหาวิทยาลัย
12. สภาคณาจารย ควรใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเปนสมาชิกดวยเพราะมีหนาที่
ขอหนึ่ง คือจัดทําจรรยาบรรณของบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและดูแลให
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มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลา ว ซึ่งหากไมไดก็ ควรตั้งสภาบุคลากรขึ้นใหม เนื่ องจากสภา
คณาจารยไมมีสิทธิกําหนดหรือดูแล จรรยาบรรณของสายอื่น
13. ควรตั้งอนุญาโตตุลาการ เพื่อชวยแกไขปญหาการจางแรงงานในการฟองรองทางแพง
14. ควรแยกบุคลากรที่เปนคนใหมเขาสูระบบใหมออกจากคนเกาที่จะเขาระบบใหม
โดยคนเกาที่เขาสูระบบใหมไมตองประเมินเลยถึงอายุ 60 ป
15. องคประกอบของ อ.ก.ม. เฉพาะกิจฯ เพื่อทําหนาที่ดูแลกลุมขาราชการที่ไมไดเขา
ระบบใหมนาจะไมเกิน 10 คน
16. ควรกําหนดองคกรที่จะดูแลคุมครองแรงงานใหชัดเจน
17. ไมเห็นดวยกับการรับรองรายงานประจําปของมหาวิทยาลัยที่จะตองประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
18. การประเมินไมควรเปนไปในทางลบ ตรงขามควรใหโอกาสพัฒนากอนการประเมิน
19. ปจจุบันกรรมการสภามหาวิทยาลัยมี 2 กลุม คือ กลุมหนึ่งจะไดรับพระกรุณา
โปรดเกลากับกลุมที่ประกาศภายในมหาวิทยาลัย เห็นวาควรจะเลือกอยางใดอยางหนึ่งปฏิบัติให
เหมือนกัน
วันจันทรที่ 9 พฤศจิกายน 2541
ณ หอประชุมจุฬาฯ
ผูดําเนินรายการ: อ. ดร. วรัญ แตไพสิฐพงษ
ผูรายงาน: อ. ดร. ดวงกมล ชาติประเสริฐ

ผูเขารวมประชาพิจารณไดแก คณาจารยและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร และคณะ
วิศวกรรมศาสตร ซึ่งไดแสดงความคิดเห็น และตั้งคําถามในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
 รายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
1. เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลอาจไม ไ ด รั บ ตามที่ ต กลงไว ในกรณี ที่ เ งิ น ไม พ อ
มหาวิทยาลัยอาจมีความจําเปนตองดําเนินการเพื่อแสวงหากําไร
2. ถาบุคลากรตัดสินใจออกนอกระบบเปนจํานวนมากมหาวิทยาลัยจะมีเงินเพียงพอที่จะ
จายเงินเดือนหรือไม
3. การหารายไดของมหาวิทยาลัยควรมีหลายรูปแบบในขณะเดียวกันควรมีขอกําหนด
เกี่ยวกับการนําทรัพยสินไปลงทุนใหชัดเจน
 การบริหารบุคคล
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1. ควรใหบุคลากรไดมีโอกาสเตรียมตัวอยางนอย 3 ป
2. ในกรณีที่มีบุคลากรไมออกนอกระบบเกิน วาครึ่งหนึ่งการบริหารบุคลากรใน 2
ระบบจะมีปญหาหรือไม
3. ควรเนนการประเมินเพื่อสนับสนุนมากกวาการประเมินเพื่อลงโทษ
4. การประเมินผลงานอาจารย ตามแนวที่กํ าหนดในรา งแนวคิดเกี่ยวกับ ระบบการ
บริหารงานบุคคล อาจทําใหคุณธรรมและจริยธรรมของอาจารยลดนอยลง
 การบัญชีและตรวจสอบ
1. การที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย มี ก รรมการที่ เปน บุ คคลภายนอกจํ า นวนมากอาจทํ า ให
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยบุคคลภายนอกจํานวนหนึ่ง เพราะราง พรบ. กําหนดไววา
คณะกรรมการตรวจสอบตองมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยูดวยไมนอยกวาสามคน ถามีบุคลากร
ภายนอกอยูในคณะกรรมการจํานวนมาก การประสานงานจะไมสะดวก
 คุณภาพวิชาการ
1. จะรับประกันไดอยางไรวาหลังจากที่ออกนอกระบบแลวคุณภาพทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยจะไมลดลง
2. การเน น ให จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย เป น มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย อาจมี ป ญ หา เช น
อาจารยไมอาจหาแหลงทุนเพื่อทําวิจัยไดเพียงพอ และอาจทําใหขาดมิติการสอน
3. ถาจะสงเสริมการวิจัยตองจัดใหมีนักวิจัยกระจายอยูทั้งในระดับคณะและภาค
4. การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการไมมีมาตรฐานที่ชัดเจน
 สิทธิประโยชน และการคุมครอง
1. การที่ราง พรบ. กําหนดใหมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตกฎหมายคุมครองแรงงานและ
กฎหมายแรงงานสัมพันธจะเปนผลดีหรือผลเสีย
2. กองทุนสะสมของจุฬาฯ จะมีเงินมากพอหรือไมถาวงเงินนอยอาจทําใหบริหารยากขึ้น
3. ควรใหขาราชการที่ตัดสินใจออกนอกระบบมีสิทธิรับบํานาญเลย ไมวาจะทํางาน
มากนานเทาใดก็ตามเหมือนอยางที่ขาราชการบางหนวยงานไดรับเมื่อเปลี่ยนสถานะเปนพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
 นิสิต
1. มหาวิทยาลัยคํานึงถึงคาใชจายของนิสิตเพียงใด
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ขั้นตอนการดําเนินการออกนอกระบบ
1. ควรบอกเปาหมายการออกนอกระบบใหชัดเจน
2. มหาวิทยาลัยควรฟงประชามติ
3. ขอบังคับควรจะชัดเจนและควรจัดประชาพิจารณในสวนที่เกี่ยวของกับขอบังคับดวย

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2541
ณ หอประชุมจุฬาฯ
ผูดําเนินรายการ: ผศ. ดร. โสรัจจ หงศลดารมภ
ผศ. ดร. บุษกร สําโรงทอง
ผูรายงาน: อ. ภาวรรณ หมอกยา
ผศ. ดร. โสรัจจ หงศลดารมภ

ประเด็นตาง ๆ ที่มีการเสนอในที่ประชุมมีดังตอไปนี้
1. การรางจรรยาบรรณของบุคลากรควรเปนหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
2. การไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย สวนนอยมาจากการเลือกตั้งสวนใหญ
เปนการเลือกกันเองไปมา
3. ถามหาวิทยาลัยเปนของสังคมไทยจริง ตัวที่บงบอกคือสภามหาวิทยาลัยจะตองมี
กลไกที่ทําใหมีตัวแทนจากสังคมไทย โดยเฉพาะสังคมของผูดอยโอกาสเขามามีสวนในการกําหนด
ทิศทางและบทบาทของจุฬาฯ ในสังคมดวย ความเสมอภาพทางการศึกษานั้นอาจจะมีนโยบายตางกัน
เมื่อมองจากมุมมองตางกัน
4. ภาระหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยตามรา ง พรบ. ไมใชหาทุนอยางเดียวตองวาง
นโยบายและเกี่ยวของกับดานบริหารดวย องคประกอบของสภามหาวิทยาลัยจึงไมควรมีสัดสวนของ
บุคคลภายนอกมากกวาบุคคลภายใน
5. อธิการบดีมีอํานาจมากและวาระนาน การถวงดุลอํานาจนอย
6. อธิการบดีควรเปนสวนหนึ่งของประชาคมจุฬาฯ จริง ๆ เชน มีหรือเคยมีภาระงาน
สอน (ไมใชนักบริหารที่ประสบความสําเร็จในอาชีพอื่น แตไมรูเรื่องในจุฬาฯ เลย) เพราะจะทําใหเปน
อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั บ อาจารย เข า ใจป ญ หาและบริ ห ารองค ก รที่ มี วิ ช าการเป น หั ว ใจได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
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7. การกําหนดวาระของสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีควรคํานึงถึงกระแสสังคม
เชน กระบวนการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน การอยูในวาระ 6 ปมีคําอธิบายที่เหมาะสมหรือไม
ประชาคมจะมีอํานาจถอดถอนอธิการบดีหรือไม
8. คณะวุฒาจารยซึ่งทําหนาที่กลั่นกรองตําแหนงวิชาการในระบบใหมนี้มีอํานาจชี้เปน
ชี้ตายอาจารยได
9. คณะวุ ฒาจารย กับ สภาศาสตราจารยตา งกันเพี ยงชื่อเท านั้ น ความจริ งถา จะมี
คณะวุฒาจารยควรจะทําหนาที่หลักในการบุกเบิกวิชาการเพื่อใหประเทศไทยกาวไปสูเวทีสากลและ
เพิ่มอันดับในการวัดขีดความสามารถในการแขงขันกับประเทศอื่น ๆ ไมควรมีหนาที่กลั่นกรองการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ
10. องคประกอบของสภาศาสตราจารยหรือคณะวุฒาจารยควรมีผูที่ไมใชศาสตราจารย
อยูดวยโดยมีวิธีคัดเลือกที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดการบริหารแบบมีสวนรวม
11. คณะบางคณะยัง มีจํ า นวนผู ดํ า รงศาสตราจารยน อ ยทํ า ใหข าดตัว แทนใน
คณะวุฒาจารย ดังนั้น องคประกอบจึงควรรวมถึงผูทรงคุณวุฒิที่ยังไมไดดํารงตําแหนงศาสตราจารยดวย
12. ราง พรบ. ควรเอื้อถึงบุคลากรสายอื่นเชน นักวิจั ยตามสถาบันดว ย เชน มีการ
กําหนดตําแหนงนักวิจัยอาวุโส พรบ. ควรระบุถึงสิทธิที่บุคคลเหลานี้ควรไดรับดวย
13. บุคลากรมีสิทธิเลือกผูบริหารที่จะมาออกกฎระเบียบควบคุมชีวิตของเขาหรือไม
14. ราง พรบ. ไมมีความชัดเจนเรื่องผูรับผิดชอบกรณีที่เกิดความเสียหายดานทรัพยสิน
ขึ้น
15. รางขอบังคับไมบงวาจะรักษาบุคลากรที่ดีไวไดอยางไร ขอสังเกตคือถาขาดความ
มั่นคงในการงาน คนจะยังอยากทํางานใหจุฬาฯ หรือไม
16. ควรรางขอบังคับใหชัดเจนคูกับ พรบ. เพราะเปนเรื่องใกลตัวที่ชวยบุคลากรในการ
ตัดสินใจ ราง พรบ. นี้ไมชัดเจนเพราะตองอาศัยขอบังคับ (จึงจะชัดเจน) แตขอบังคับยังไมมีทําใหเกิด
คําถามหลายอยาง เชน เรื่องการไดมาซึ่งคณบดีและหัวหนาภาค การประกันคุณภาพ บัณฑิตศึกษา
การหารายได
17. ขอบังคับมีขอมูลไมเพียงพอ การเขียนไมดีพอ
18. ขอบังคับใหภาพการบริหารแบบแพแลว คัดออก
19. ความคิดเห็นหลายประเด็นจากการทําประชาพิจารณครั้งแรกไมไดรับการพิจารณา
ในการราง พรบ. ครั้งนี้
20. ประชาพิจารณมีความสําเร็จนอยมาก
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21. การเขียนราง พรบ. เขียนอยูในกรอบของหนวยงานดูแลการศึกษาซึ่งใชกฎระเบียบ
แบบราชการและของหนวยงานเอกชนในเรื่องบริหารบุคคลเทานั้น ทําใหเกิดความไมชัดเจน
22. การเขียนราง พรบ. สะทอนการมองของผูเขียนจากเบื้องบนสูเบื้องลาง การเขียนราง
ขอบังคับมีเจตนาจะสรางความเขาใจ แตการมองจากเบื้องบนสูเบื้องลางทําใหเกิดผลตรงกันขาม คือ
สรางความสับสน หวาดกลัว ดังนั้นจึงควรมองจากเบื้องลางสูเบื้องบนดวย เชน คํานึงถึงสถานภาพ
ความอยูรอด และอนาคตของผูนอย
2.3 จุฬาฯ ควรคํา นึงถึงผลกระทบของ พรบ. ตอสั งคมภายนอกด วย เชน อั ตราค า
หนวยกิตจะกระทบเรื่องความเสมอภาคทางการศึกษา จุฬาฯควรจัดประชาพิจารณที่เปดสูสังคม
ภายนอก (โดยจุฬาฯ เปนผูจัดการไมใชสื่อมวลชน) เพื่อแสดงความตระหนักในความรับผิดชอบตอสังคม
ภายนอก
2.4 ใน พรบ. ที่ประชุมคณบดีไมมีอีกตอไป
2.5 พรบ. ไมมี ลั กษณะที่จะนํ ามหาวิทยาลั ยไปสูความเปนเลิศ แต เกี่ ยวของกั บการ
ปกครองเสียสวนใหญ
2.6 อยากใหมีสภาขาราชการ
2.7 โดยภาพรวมไมมีความชัดเจนที่จะนําไปสูการแกไขปญหาสถาบันการศึกษาปจจุบัน
เรื่องสําคัญของมหาวิทยาลัยคือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การผลิตบัณฑิตที่ออกไปสูเวทีโลกได
ซึ่งไมใชเรื่องเดียวกับเรื่องคุณภาพอาจารย
2.8 มหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑในการตั้งกรรมการราง พรบ. อยางไร อันที่จริงกรรมการราง
พรบ. ควรคัดเลือกมาจากคณะและสถาบันตาง ๆ ในจุฬาฯ ดวย
2.9 สภาคณาจารยควรทําการสรุปประเด็น/สาระสําคัญของประชาพิจารณแจก
30. นอกจากการใหจุฬาฯ เปนหนวยงานราชการหรือองคกรธุรกิจแลวมีทางเลือกที่สาม
หรือไม ไมมี พรบ. ฉบับรางนี้จุฬาฯ จะยังทํางานไดหรือไม จุฬาฯ เปนองคกรพิเศษมีหลักอะไรประกันวา
องคกรมหาชนของรัฐจะไมกลายเปนองคกรหารายไดหรือผลกําไร แตเปนองคกรเพื่อการศึกษาซึ่งเปด
โอกาสใหทุกคนอยางเสมอภาคตามพระราชปณิธานขององคพระผูพระราชทานกําเนิดมหาวิทยาลัย
********************
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19. บทเรียนจากการนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ
ศาสตราจารย ดร.สมหวัง พิธิยานุวฒ
ั น
(จาก สารสภาคณาจารย กุมภาพันธ 2542)

บทเรียนในการนํามหาวิทยาลัย/สถาบันออกนอกระบบราชการในชวงป พ.ศ. 2534 – 2535
ซึ่งเปนรัฐบาล รสช. ที่มีนโยบายชัดเจนใหมหาวิทยาลัย/สถาบันเปนมหาวิทยาลัย/สถาบันในกํากับของรัฐ
โดยมีหลักการและสาระสําคัญ 7 ประการคือ
1. ฐานะของมหาวิทยาลัย/สถาบัน เปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการ และเปน
นิติบุคคลภายใตการกํากับของรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย
2. ความเปนอิสระ การดําเนินงานทุกอยางสิ้นสุดที่มหาวิทยาลัย/สถาบัน เวนแตเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรีใหรัฐมนตรีเปนผูเสนอ
3. องคป ระกอบและอํา นาจหนา ที่ข องสภามหาวิท ยาลัย /สถาบัน ใหมีลัก ษณะเปน
Lay Board มากขึ้นและสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ควรมีอํานาจหนาที่ครอบคลุมภารกิจดานกําหนด
นโยบายและภารกิจอื่น ๆ ตามอํานาจหนาที่ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
4. การเงินและทรัพยสินใหรัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนใหมหาวิทยาลัย/สถาบัน เปนรายป
ในจํานวนที่เพียงพอแกการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย/สถาบัน และมหาวิทยาลัย/สถาบันสามารถหา
รายไดจ ากการลงทุน จากทรัพ ยสินของมหาวิท ยาลัย/สถาบัน ดว ยการจัดหาผลประโยชนจ ากที่
ราชพัสดุและจากคาบริการหรือผลประโยชนอื่น ๆ นอกจากนี้มหาวิทยาลัย/สถาบัน สามารถ มีกรรมสิทธิ์
ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่ ไ ด ม าจากการให ห รื อ ซื้ อ ด ว ยเงิ น รายได หรื อ แลกเปลี่ ย นกั บ ทรั พ ย สิ น ของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันได และมีอํานาจในการปกครอง ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันและรายไดหรือผลประโยชนอื่น ๆ
5. การบริ ห ารบุ ค คลบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย /สถาบั น ไม เ ป น ข า ราชการ แต เ ป น
พนักงานของรัฐที่ไมอยูภายใตกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
กฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ และกฎหมายวาดวยการประกันสังคม
6. การจัดสวนงานและการบริหารงานวิชาการ สภามหาวิทยาลัย/สถาบันมีอํานาจอนุมัติ
เปดสอนหลักสูตร จัดตั้ง ยุบรวม หรือเลิก หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย/สถาบัน
7. บทเฉพาะกาล ให ค งสภาพข า ราชการและลู ก จ า งของมหาวิ ท ยาลั ย /สถาบั น ไว
ตามเดิม สําหรับขาราชการหรือลูกจางที่ประสงคจะเขาสูระบบใหมจะตองผานการประเมินตามวิธีการ
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ที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน กําหนด และใหโอนกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุมาเปนของมหาวิทยาลัย/
สถาบัน (ทบวงมหาวิทยาลัย; 2536, 64-65)
ในการดําเนินการครั้งนี้มีมหาวิทยาลัย/สถาบัน 16 แหง เสนอราง พ.ร.บ. ใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาสวนมหาวิทยาลัย 2 แหง คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นั้นเห็นดวยในหลักการ แตยังไมมีความพรอมในการเสนอรางพระราชบัญญัติภายในเวลาที่กําหนด
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบกั บ ร า ง พ.ร.บ. 16 ฉบั บ แล ว ให สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและทบวงมหาวิทยาลัยแกไขรางพระราชบัญญัติทั้ง 16 ฉบับ ใน 3 ประการ คือ
1. การจําหนายอสังหาริมทรัพยใหกระทําไดเฉพาะอสังหาริมทรัพยบางประเภท
2. การบริหารบุคคลสําหรับผูที่ไมเปลี่ยนสภาพเปนพนักงานของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
ใหปรับปรุงแกไขสังกัด การเบิกจายเงินเดือน การปกครองบังคับบัญชา และเรื่องอื่น ๆ ใหชัดเจน
รวมทั้งคํานึงถึงสิทธิ และประโยชนที่พึงไดรับในปจจุบัน
3. การเลือกอธิการบดีใหใชวิธีการ “สรรหา” โดยใหเปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน โดยเฉพาะ จะมอบใหผูใดกระทําแทนมิได
สภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณาในวาระแรก เห็นชอบในหลักการราง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย/
สถาบัน 16 ฉบับ และราง พ.ร.บ. ที่เกี่ยวของอีก 2 ฉบับ แตราง พ.ร.บ. ทั้ง 18 ฉบับ ไมไดรับการพิจารณา
ในวาระที่ 2 ทั้งนี้เพราะเห็นวาพระราชบัญญัติดังกลาวเปนเรื่องสําคัญตองพิจารณาใหรอบคอบจึงมีมติ
เลื่อนการพิจารณาออกไปทําใหราง พ.ร.บ. ทั้ง 18 ฉบับ ตกไปเพราะสภานิติบัญญัติแหงชาติหมดอายุลง
การนํามหาวิทยาลัย/สถาบัน ออกนอกระบบราชการครั้งนี้มีบุคลากรบางกลุมไมเห็นดวย
กระแสคัดคานจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในชวงที่ราง พ.ร.บ. อยูระหวาง
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ประเด็นที่เปนขอกังวลสรุปไดเปน 6 ประการ คือ
1. ความต อเนื่ อ งของนโยบายรัฐ บาล ไม แ น ใจว า นโยบายของรั ฐบาลที่ ม าจากการ
เลือกตั้งเปนไปในแนวทางเดียวกันเพียงใด
2. การยอมรับหลักการใหมหาวิทยาลัย/สถาบัน ออกนอกระบบราชการของหนวยงานที่
เกี่ยวของ
3. หลักเกณฑการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลยังไมชัดเจน
4. การบริหารบุคคล เชน ไมมั่นใจในระบบบริหารบุคคลที่เขายากออกงาย เพราะไม
มั่นคงเหมือนระบบราชการ เงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูลยังไมมีรายละเอียดชัดเจน ความไม
ชัดเจนของการมีระบบคูขนานในหนวยงานเดียวกัน เปนตน
5. การสรรหาผูบริหารระดับตาง ๆ ยังขาดความชัดเจน
114

ขุมความคิด 3

ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย

6. การเรงนํามหาวิทยาลัย/สถาบัน ออกนอกระบบราชการใหเสร็จทันในวาระของรัฐบาล
ทําใหไมมั่นใจวาไดมีการกระทําดวยความรอบคอบ และละเอียดถี่ถวนเพียงใด (ทบวงมหาวิทยาลัย;
2536, 67)
โดยสรุปการนํามหาวิทยาลัย/สถาบัน ออกนอกระบบราชการในป พ.ศ. 2534 – 2535
ไมประสบความสําเร็จนาจะมองจากปจจัยตอไปนี้
1. การนํามหาวิทยาลัย/สถาบัน ออกนอกระบบราชการเปนความตองการของรัฐบาล
มากกวาความตองการของประชาคม
2. โดยนโยบายตองการใหมหาวิทยาลัย/สถาบัน ทุกแหงออกนอกระบบราชการโดย
ไมไดพิจารณาความพรอมและความแตกตางของแตละมหาวิทยาลัย/สถาบัน
3. ความฉุกละหุก มีเวลาเพียงปเดียว ไมพอเพียงสําหรับการเตรียมการเปนขั้นตอน
ใชวิธีทางกฎหมายนํามาตัดสินใจในทุกเรื่อง
4. ขาดการร ว มคิ ดร ว มพิ จ ารณาระหว า งผูบ ริ หาร คณาจารย และบุ ค ลากรในแต ละ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน โดยเฉพาะในสาระสําคัญตาง ๆ ของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ทําใหความเห็น
ของประชาคมในแตละสถาบันขาดเอกภาพ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความจํากัดของระยะเวลาที่ตองการ
ใหเปลี่ยนแปลงแลวเสร็จในรัฐบาลยุค รสช.
5. ความไมชัดเจนของสาระสําคัญตาง ๆ ตลอดจนการยอมรับของหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของดังสรุปไวแลว โดยเฉพาะความชัดเจนในการบริหารบุคคล และมหาวิทยาลัย 2 ระบบ ถาสิ่ง
เหลานี้ไมชัดเจนประวัติศาสตรก็ไดบอกแลววาการผลักดันใหมหาวิทยาลัย/สถาบัน ออกนอกระบบ
ยากที่จะประสบความสําเร็จ
หวัง เปน อยา งยิ่ง วา จะไมเ กิด ประวัติศ าสตรซ้ํา รอยในการนํา มหาวิท ยาลัย /สถาบัน
ออกนอกระบบราชการในป พ.ศ.นี้อีก เพราะเราเชื่อวามนุษยยอมเรียนรู และเมื่อมนุษยเรียนรูแลวก็
ยอมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสมอ

ยุทธศาสตรในการนํามหาวิทยาลัย/สถาบัน ออกนอกระบบราชการ
ในการสั ม มนาเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ในกํ า กั บ ของรั ฐ โดยมี ก ารนํ า เสนอ
กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ซึ่งปจจุบันเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
และการเตรียมการออกนอกระบบราชการของมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม แตละสถาบันมีวิธีการที่นาสนใจ เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี ปรับสถานภาพออกจากระบบราชการอยางกลาหาญโดยไมไดเตรียมความพรอมเทาที่ควร
ผมก็คือมีปญหาในการบริหารจัดการอยางมากมีผูเขาระบบใหมเพียง 17% ซึ่งก็ตองแกไขปญหากัน
ต อ ไปของมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรมี ก ารกํา หนดวิ ธี ก ารที่ น า สนใจ โดยใช วิ ธี ก ารแบบมี ส ว นร ว ม
มี ค ณะกรรมการจัด ทํา รา ง พ.ร.บ. และขอ บัง คับ หลัก มีค ณะกรรมการรว มงานมากกวา 100 คน
โดยมุงมั่นทําใหราง พ.ร.บ. และขอบังคับทุกอยางชัดเจนพรอมกัน มีวิธีใหผานราง พ.ร.บ. แลวมา
จัดทําขอบังคับภายหลัง อีกทั้งมหาวิทยาลัยนเรศวรกําหนดออกนอกระบบราชการใหแลวเสร็จภายในป
2543 ซึ่ งเป น ป ที่ อ ธิ ก ารบดี ค นป จ จุ บั น ครบวาระ จึ ง ขอชื่ น ชมกั บ อธิ ก ารบดี ที่ ทํ า ทุ ก อย า งชั ด เจน
โปรงใส และมีสวนรวม ส วนกรณีศึกษามหาวิทยาลัยเชี ยงใหม นาประทับ ใจมากที่มี การปฏิรู ป
มหาวิทยาลัยในทุกมิติเพื่อเตรียมความพรอมสูมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐก็นับวาเปนยุทธศาสตรที่
นาสนใจ
ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งถือวาเปน
ผูบุกเบิกมหาวิทยาลัยในรูปแบบใหมโดยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม ทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดกลาวถึงยุทธศาสตรในการปรับมหาวิทยาลัยที่จะนําไปสูความสําเร็จ
ประกอบดวย
1. ในทุกกรณีตองคํานึงถึงความเห็นพองจากประชาคม ตองมีความเขาใจรวมกันกอนที่
จะเสนอกฎหมาย ถาปราศจากเอกภาพภายในมหาวิทยาลัย/สถาบันแลว การออกนอกระบบอาจจะ
ทําใหไมสําเร็จ ประวัติศาสตรอาจซ้ํารอยได
2. ตองพัฒนาระบบบริหารตาง ๆ ดวยตนเอง โดยอิสระ โดยมีระบบการบริหารงาน
บุคคล การเงินและทรัพยสิน การบริหารวิชาการ และอื่น ๆ ใหชัดเจน จึงจะสามารถตอบคําถามของ
ประชาคมได เขาจึงจะตัดสินใจไดวาจะออกนอกระบบหรือจะเปนขาราชการตอไป ระบบเขายากออก
งายเปนอยางไร การประเมินเปนอยางไร จะโทษคนไมออกนอกระบบไมได ความชัดเจนของระบบ
ตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอบุคลากรตองพัฒนากอน จากประสบการณการพัฒนาระบบตาง ๆ ใชเวลา
ประมาณ 4 ป
3. มหาวิ ท ยาลั ย /สถาบั น ต อ งมี เ อกลั ก ษณ โ ดยใช ห ลั ก การ “ร ว มหลั ก การของ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแตตางกันที่วิธีการบริหารจัดการ”
4. โดยหลักการและเปาหมายระยะยาวนาจะเปนมหาวิทยาลัยเดียวระบบเดียว แตวิธีการ
ดําเนินการอาจแตกตางกันไปตามสถานการณของแตละสถาบัน เชน บางสถาบันที่ตองใชระบบ
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ทวิภาคไปกอนในระยะตน ตองสรางแรงจูงใจใหบุคลากรเขาสูระบบมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐให
มากที่สุด เชน ใหไดรับสิทธิประโยชน บําเหน็จ บํานาญ การเขาสูระบบใหมโดยนับอายุงานตอ เปนตน
#########################################

(งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ 15 กันยายน 2549)
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20. ใครไดใครเสีย
ในสองประเด็นที่กําลังเปนขาว และเปนที่สนใจของคณาจารย
และบุคลากรในมหาวิทยาลัยขณะนี้
(จาก ขาวสภาคณาจารย 23 สิงหาคม 2542)

ร า ง พ.ร.บ. จุฬ าฯ ฉบั บ ออกนอกระบบราชการ
 ออกแลว...ราง พ.ร.บ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยฉบับออกนอกระบบราชการไดผานความ
เห็ น ชอบจากสภามหาวิ ท ยาลั ย และได อ อกไปนอกมหาวิ ท ยาลั ย แล ว และขณะนี้
ทบวงมหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการตามกระบวนการทางนิติบัญญัติ แตยังไมมีใครบอก
ไดวาจะสามารถเขาสูที่ประชุม ค.ร.ม. เพื่อพิจารณาเมื่อใด...
 ประเด็นที่นาจับตา...เกี่ยวกับราง พ.ร.บ. มีหลายประเด็นที่นาจับตา อาทิ เรื่องงบประมาณ
สนับสนุนที่ชัดเจนจากรัฐ การประกันคุณภาพ การบริหารงานบุคคล และโครงสรางสวน
งาน เปนตน ถาอยากทราบวาใครจะไดใครจะเสีย ใหติดตามรายการสัมภาษณอธิการบดี
ทุกวันพุธและศุกร เวลา 7.30-8.00 น. ที่สถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz ตั้งแตวันที่ 30
มิถุนายน 2542
 ไหน ๆ ก็ ล งเรื อ ลํ า เดี ย วกั น แล ว ...นอกเหนื อ จากการเป น ตั ว แทนเข า ร ว มพิ จ ารณา
รายละเอียดในคณะกรรมการพิจารณาการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงโครงสรางงานและคณะกรรมการพิจารณายกรางขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ที่ออกตามราง พ.ร.บ.จุฬาฯ ฉบับใหมแลว ขณะนี้สภาคณาจารยและประธาน ปอมท. กําลัง
เรงระดมแนวคิดเสนอมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับมาตรการผลักดันใหรัฐบาลยืนยันอยางชัดเจน
ในเรื่องงบประมาณสนับสนุนหากตองการใหมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ
เกษี ย ณกอนกํา หนด : ใครไดใครเสียอย า งไร
โครงการเปลี่ย นเสน ทางชีวิต : เกษีย ณกอ นกํา หนดเปน โครงการที่สํา นัก งาน ก.พ.
เสนอตอ ที่ ป ระชุ ม คณะรั ฐ มนตรี โดยคณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ เ ห็ น ชอบและประกาศใช สํ า หรั บ
ขาราชการทุกประเภทตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2542
ใครได : ขาราชการทุกประเภท ผูมีอายุราชการเหลือตั้งแต 1 ปขึ้นไป นับจากวันที่ 1 ตุลาคม
2542 และผูที่มีอายุตั้งแต 50 ปขึ้นไป หรือผูมีอายุราชการตั้งแต 25 ปขึ้นไป เมื่อนับถึงวันที่ 30
กันยายน 2542
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อยางไร : ผูเขารวมโครงการ จํานวน 30,000 คน ในปงบประมาณ 2543 จะไดรับ (1)
เงินขวัญถุงเปนจํานวนเทากับเงินเดือน เดือนสุดทายคูณดวยเจ็ด (2) เงินเพิ่มจากบําเพ็ญ (นับ
เวลาราชการที่เ หลือ ) (3) สิท ธิป ระโยชนอื่น ถา ผูเ ขา รว มโครงการเปน สมาชิก กบข. จะไดรับ
ยกเวนไมตองนําเงินที่ไดรับจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการมารวมเพื่อคํานวณภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา (4) สามารถเปนพนักงานมหาวิทยาลัยได
ใครเสีย อยางไร : การสมัครเขารวมโครงการ ใหยื่นแบบแสดงความจํานงตอหนวยงาน
โดยเงื่อนไขหนึ่งคือ จะตองเปนประสงครวมกันระหวางผูบังคับบัญชาใหลาออกจากราชการตาม
โครงการและความสมัค รใจของขา ราชการที่จ ะเขา รว มโครงการและขา ราชการที่ล าออกกอ น
เกษียณตามโครงการนี้จะไมไดรับการบรรจุกลับเขารับราชการ และตําแหนงที่มีอยูเดิมในองคกรถือ
เปนอันสลายไปดวย
ประเด็นสําคัญ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะเขารวมโครงการนี้หรือไม ขอสรุปจากที่
ประชุม อ.ก.ม. ครั้งที่ 20/2542 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2542 มีมติวา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ยังไมพรอมจะเขารวมโครงการในขณะนี้ได เนื่องจากผลกระทบที่มหาวิทยาลัยจะไดรับทั้งใน
ดานวิชาการและดานการบริหาร
ขอสรุป : อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยก็ไมขัดของหากคณะ/สถาบัน/และหนวยงานอื่น ๆ
ที่มีขาราชการประสงคจะเขารวมโครงการนี้ ทั้งนี้จะตองยื่นแบบแสดงความจํานงเขารวมโครงการ
ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2542 เพื่อพิจารณาตอไป
YZ YZ YZ
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21. มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ศ.ดร.เทียนฉาย กีระนันทน
(อธิการบดีสนทนากับสมาชิกสภาคณาจารย วั นศุก รที่ 3 กั นยายน 2542 ณ หองประชุ ม 1 ชั้ น 2 อาคารจามจุ รี สํ านั กงาน
มหาวิทยาลัย จากรายงานสัมมนาสภาคณาจารย ป 2542)

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2542 ศาสตราจารย ดร.เทียนฉาย กีระนันทน อธิการบดี ไดมา
สนทนากับสมาชิ กสภาคณาจารย เรื่อง “มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ” ณ หองประชุม 1 ชั้น 2
อาคารจามจุรี 4 สํานักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการเปดสัมมนาวิชาการประจําป 2542 ของสภา
คณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดังมีรายละเอียดดังนี้
เลขาธิการสภาคณาจารย (อาจารย ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ)
กลาวเรียนเชิญ ประธานสภาคณาจารย (ศาสตราจารย ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน)กลาว
รายงานโครงการสัมมนาวิชาการประจําป 2542 ของสภาคณาจารย เรื่อง “สภาคณาจารย: บทบาท
โครงสรางองคการและอํานาจหนาที่ตามราง พรบ.จุฬาฯ ฉบับใหม” ตอวิทยากรผูรับเชิญ และสมาชิก
สภาคณาจารย
ประธานสภาคณาจารย (ศาสตราจารย ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน)
กล าวรายงานโครงการสั มมนาวิ ชาการประจํ าป 2542 ของสภาคณาจารย เรื่ อง “สภา
คณาจารย: บทบาท โครงสรางองคการและอํานาจหนาที่ตามราง พ.ร.บ.จุฬาฯฉบับใหม” ตออธิการบดี
และสมาชิกสภาคณาจารยวา การจัดสัมมนาวิชาการครั้งนี้ จะแบงออกเปน 2 ชวง ชวงแรกคือ
วันนี้ วันศุกรที่ 3 กันยายน 2542 จะเปนการเปดสัมมนา โดยทานอธิการบดีใหเกียรติมาสนทนากับ
สมาชิกสภาคณาจารยเรื่อง “มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ” และชวงที่สอง จะสัมมนาในวันศุกร
ที่ 10 กัน ยายน 2542 ณ หองประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตั้งแตเวลา
08.30–13.00 น. ตอจากนั้นจะเดินทางไปสัมมนาที่บรุคไซด รีสอรท จังหวัดระยอง วันอาทิตยที่ 12
กันยายน 2542 โดยมีวัตถุประสงคเ พื่อ เปน การระดมความคิด ของคณาจารยใ นเรื่อ งบทบาท
โครงสรางองคกรและอํานาจหนาที่ของสภาคณาจารย และเพื่อใหไดขอบังคับและระเบียบของสภา
คณาจารยที่เหมาะสมกับอํานาจหนาที่ ตามราง พ.ร.บ.จุฬาฯ ฉบับใหม พรอมนี้ขอเรียนเชิญ ทาน
อธิการบดี ใหเกียรติ กลาวเปดการสัมมนาวิชาการประจําป 2542

อธิการบดี (ศาสตราจารย ดร.เทียนฉาย กีระนันทน)
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กลาวขอบคุณประธานสภาคณาจารย และสมาชิกสภาคณาจารย ที่ใหเกียรติเชิญมา
สนทนา เพื่อเปนการเปดประเด็นตาง ๆ สําหรับการจัดสัมมนาวิชาการประจําป สภาคณาจารย
และหวังเปนอยางยิ่งวาการสนทนาเรื่อง “มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ” ในวันนี้จะเปนประโยชนตอ
การสั มมนาที่จะดําเนิ นต อไปการสนทนาในวันนี้ จะกล าวถึ งประเด็ นต าง ๆ ที่ เกี่ ยวข องกั บการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งทําใหเกิด ผลกระทบตาง ๆ ตอมหาวิทยาลัยดังนี้
เรื่องที่ 1 กระบวนการปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
มหาวิทยาลัยไดติดตามความคืบหนาของการพิจารณาราง พรบ.จุฬาฯ ฉบับใหมเปน
ระยะๆ และไดทราบวา ราง พรบ. ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการองคกรมหาชนและ
คณะกรรมการปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดินแลว ประเด็นที่นากังวล คือ การที่รัฐบาลไมมี
จุดยืนที่ชัดเจนในหลายเรื่อง เชน กําหนดใหสถานะของราชการสิ้นสุดภายใน 4 ป หลังจาก พรบ.มี
ผลบังคับใช ซึ่งจะมีผลกระทบกับมหาวิทยาลัยโดยตรง และวิกฤตการณกําลังคนในเรื่องนี้รัฐบาล
ยังไมสามารถปฏิบัติตามนโยบายได ในเรื่องการกําหนดใหสถานะของขาราชการสิ้นสุดภายใน 4 ป
นั้น ทางจุฬาฯไดแสดงใหเห็นวาทราบแลว และไมเห็นดวยอยางยิ่ง แตจากที่มีการเจรจากับ นาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี คาดวาเปนการแสดงเจตนารมณของรัฐบาล
ที่จะใหปญหาการมีสองระบบคลี่คลายโดยเร็วมากกวาที่จะเปนการบังคับใหจุฬาฯ แกไขราง พรบ.
ซึ่งจะเปนกรอบของมหาวิทยาลัยอื่นดวย ในขณะนี้ไดมีการประสานงานกันวาจะทําอยางไรให
รัฐบาลมีความชัดเจนในการใหคํามั่นตามขอเสนอของมหาวิทยาลัย กอนนําเสนอราง พรบ. เขาที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อรับหลักการและสงไปสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจราง
กฎหมาย
สําหรับเรื่องภายในมหาวิทยาลัย ไดมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องในเรื่องการปรับระบบ
การบริหารบุคคล การเตรียมจัดองคกร โครงสราง การเตรียมระเบียบขอบังคับตางๆ ซึ่งเปนการ
เตรียมความพรอมไว คาดวาการพิจาณาราง พรบ.ฯ จะใชเวลานานกวาหนึ่งป ทั่งนี้ขึ้นอยูกับ
ผลงานตอรองและการแสดงออกของประชาคมในทุกมหาวิทยาลัยไมเฉพาะจุฬาฯ เทานั้น ในสวน
นี้ถามีความเขาใจตรงกัน สภาคณาจารยรวมถึงที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยทั่ว
ประเทศและที่ ป ระชุ ม ประธานสภาข า ราชการและลู ก จ า งมหาวิ ท ยาลั ย เหมื อ นกั น และ
มหาวิทยาลัยตองยอมรับนั้นเปนสิ่งที่ไมถูกตอง และรัฐบาลตองยอมรับในเรื่องนี้
เรื่องที่ 2 เรื่องอัตรากําลังคน
เรื่องนี้เปนเรื่องใหญและสําคัญมาก ซึ่งสื่อมวลชนใหความสนใจและวิพากษวิจารณที่ไม
ตรงประเด็นวา มหาวิทยาลัยเห็นแกตัวที่เรียกรองอัตราหรือตําแหนงคืน ซึ่งเปนความสรางการ
เสียหายแตความเปนจริงแลวตองคํานึงถึงความเปนธรรมในการบริหารงานทั่วไป ระบบการบริหาร
บุคคลทั่วไปของระบบราชการก็ดี ความเปนธรรมกั บสถาบั นการศึก ษาที่เปน อุดมศึก ษาก็ ดี มี
ความสําคัญ ดังนั้นนโยบายที่ดี มาตรการที่ดี แตไมสามารถบรรลุที่กําหนดตางหากที่เปนปญหาใหญ
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และเพื่อความเขาใจตรงกันในเรื่องนี้ ขอกลาวถึงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกอน วามหาวิทยาลัย
มีปญหากําลังคนและมีวางแผนกําลังคนเกือบจะไมทัน ปจจุบันนี้ จุฬาฯ มีอัตรากวาหาพันกวา
อัตรา สองพันแปดรอยกวาอัตราเปนสาย ก. และสวนใหญมีอายุอยูในเกณฑ 45 ปขึ้นไป ฉะนั้นอีก
14 ป ขางหนามหาวิทยาลัยจะตองเสียอัตรากําลังไปเพราะการเกษียณอายุราชการประมาณครึ่งหนึ่ง
ดังนั้นการเตรียมเรื่องคนเพื่อทดแทนจึงเปนเรื่องใหญและสําคัญ และจะเปนปญหาตอเนื่องไปอี 2-3 ป
ขางหนา แตถาโครงสรางองคกรมีการปรับเปลี่ยนความตองการกําลังคน หรือวิธีการใชประโยชน
กําลังคนทุกสายอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปนี่คือประเด็นที่หนึ่ง
ประเด็นที่สอง สภาพของแตมหาวิทยาลัยไมเหมือนกัน จุฬาฯ มีอัตราการเกษียณอายุ
ราชการในแตละปคอนขางสูง รองลงมาเปนมหาวิทยาลัยมหิดล สวนมหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาค
และมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นใหมตองประสบคือ การขยายมหาวิทยาลัย ขยายหลักสูตรโดยเฉพาะ
สายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดขอผูกพันในเรื่องการกําหนด
อัตรากําลัง ซึ่งรัฐไมสามารถจัดใหไดตามขอกําหนด ทําใหเกิดการชะงักชะงันในการศึกษา ดวยเหตุ
นี้มหาวิทยาลัยตาง ๆ กลาวถึงปญหาที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย จึงไมสามารถหาจุดรวมกันไดและ
มาตรการของรัฐที่กําหนดมี 3 เรื่อง ไดแก
1. มาตรการทีใชกับสวนราชการทั่วไป ที่กําหนดใหยุบอัตราการเกษียณอายุราชการ 80%
คงไวเพียง 20% ใหรวมไวที่ คปร. เพื่อจัดสรรใหกับหนวยงานที่ตองการและมีความจําเปน ในสวนของ
จุฬาฯ ไดขอทําความตกลงวาจะขอคงอัตราไวทั้งหมด โดยขอกําหนดวาใหเปนเงินอุดหนุนทั่วไป
เทากับอัตราเกษียณอายุ เพื่อไวสําหรับการจางคน โดยใหจางเปนการชั่วคราว เพื่อใหสอดคลองกับการ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และมีมติ ครม. ที่ชัดเจนวาใหคืนเงินเทากับ
อัตราเงินเดือน ณ วันเกษียณเฉพาะสาย ก. สวนสาย ข และ ค ใหลดลงเปนอัตราขั้นต่ําของแตละ
ระดับ
2. โครงการเปลี่ยนเสนทางชีวิต การเกษียณกอนอายุราชการเชิญชวนใหขาราชการที่
สนใจสมัครเขารวมโครงการ เปนโครงการที่กอใหเกิดผลกระทบเปนอยางยิ่งตอมหาวิทยาลัยตาง ๆ
เนื่องจากไมมีการวางแผนกําลังคนลวงหนา และจากมติ ครม. กําหนดวาถาเปนขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัยถาเขารวมโครงการแลวไมสามารถกลับเขาขาราชการไดอีก นอกจากจะเปนพนักงาน
หรือลูกจ างชั่วคราวเทานั้น นอกจากนี้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องคือ จะมีขาราชการใน
มหาวิทยาลัยครบเกษียณอายุอีก 91 คน ในวันที่ 1ตุลาคมที่จะถึงนี้ รวมอัตราที่จุฬาฯ ตองเสียไป
ทั้งหมดจากทุกกรณีรวมกันจะเปน 500 กวาอัตรา
3. เงินอุดหนุนที่จะไดรับคืนเทานั้น สํานักงบประมาณ ทบวงมหาวิทยาลัยและ คปร. ได
รวมกันพิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับสาย ก. ไววาจะไดรับคาจาง 1.7 เทา สวนสาย ข. และ
ค. จะไดรับคาจาง 1.5 เทา ของอัตราเงินเดือนแรกเขา ในชั้นตนไดขอเปนหลักการในการวาจางจาก
สภามหาวิทยาลัยวาจะใชขออัตราจางพนักงานที่ใชอยูในปจจุบันเปนคาจางโดยอนุโลมไปกอน สิ่ง
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ที่กลาวมาขางตนคือปญหาที่มหาวิทยาลัยจะตองพิจารณาแกไขอยางจริงจัง และระมัดระวัง สําหรับ
เหตุการณอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ หลายทานคงไดรับทราบจากสื่อมวลชนมาบางแลว และหาก
ทานสังเกตการณเปลี่ยนแปลงภายในมหาวิทยาลัยจะเห็นไดวาในคณะสถาบันตาง ๆ กําลังจะมีการ
เปลี่ยนแปลงผูบริหารอยางตอเนื่องและมีผูเขาดํารงตําแหนงจะเปนคนรุนใหมเปนสวนใหญ อาจจะ
มี ค วามคิ ด ใหม แ ละอาจจะมี ผู บ ริ ห ารที่ ไ ม มี ป ระสบการณ ใ นการบริ ห ารมาก อ นด ว ย สภา
มหาวิทยาลัยและสภาคณาจารย จึงควรพิจารณาวาจะมีสวนชวยคิดอยางไร
อธิการบดีกลาววา ที่กลาวมาขางตนคือประเด็นที่กําลังมีปญหาและมีผลกระทบตอการ
พัฒนาดานวิชาการของมหาวิทยาลัยเปนอยางยิ่ง พรอมนี้ไดตอบขอซักถามของสมาชิกสภาฯ ในเรื่อง
ตาง ๆ ดังนี้
ถาม 1. การจางขาราชการที่ลาออกไปแลวเปนพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เตรียมระบบไวรับรองอยางไร เชน การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ รวมถึงสิทธิในการสรรหาคณบดี
หรือหัวหนาภาควิชา
ตอบ 1. มหาวิ ท ยาลั ย ไม เ ตรี ย มการในเรื่ อ งนี้ และมหาวิ ท ยาลั ย จะมี พ นั ก งานสอง
ความหมายคือ พนักงานที่จะเขาตามระบบตามระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอาจารยที่เปน
พนักงานอยูในระบบนี้ดวยและระบบนี้ใชมาแลวประมาณหนึ่งป ที่กลาวถึงการจางขางตนวา เปนการ
ขออนุโลมใชระเบียบพนักงานเพื่อกําหนดอัตราคาจางจากเงินงบประมาณแผนดินที่รัฐใหมาเพื่อ
บรรเทาปญหาจากอัตราที่ถูกยุบไป สภามหาวิทยาลัยไดผานระเบียบสําหรับผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย ที่ไมใชบุคลากรในระบบขาราชการ ที่สถาบันบัณฑิตศศินทร ก็
ปฏิบัติเชนเดียวกัน ในสวนของระบบสวั สดิการ เชน การนําลูกเขาโรงเรียนสาธิต จะมีการแกไข
ระเบียบใหเหมาะสม
ถาม 2. อัตรากําลังการเกษียณอายุราชการของลุคลาการสาย ก. ที่ถูกลดลง แตความ
ตองการของประเทศยังคงเพิ่มขึ้น จุฬาฯ ในอนาคตจะมีการเรียนการสอนแบบมหาวิทยาลัยเปดหรือไม
ตอบ 2. ไมคิดวาจุฬาฯ จะเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยเปด ประเด็นแรกจะมีการปรับระบบ
ภายใน ประเด็นที่สอง การใหไดซึ่งอัตราหรือตัวเงิน ซึ่งสามารถคลี่คลายไดสวนหนึ่งแลว ประการที่
สามเรื่องอนาคตที่ ยาวเปนการยากที่จะตอบ เพราะตองดูแลระบบบริหารบุคคล ซึ่ งอยู ระหว าง
ดําเนินการระบบการเรียนการสอนจะเปลี่ยนหรือไมจะเปนปญหารองลงมาหากสามารถแกไขปญหา
ดังกลาวขางตนไดและจุฬาฯมีขอดีกับการเรียนการสอนที่เปนอยู ถาจะใชระบบการเรียนการสอน
ทางไกลมาควรจะเปนทางเลือก สําหรับเรื่องอัตรากําลัง ไดมีการตอรองและคลี่คลายหนวยงานที่
เกี่ยวของ และไดผลพอสมควรและมหาวิทยาลัยไดจัดจางบุคลากรภายนอกเขามาปฏิบัติงานเปนสวน
ๆ ไป
ถาม 3. ที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี ฯ มี ค วามเป น เอกภาพมากน อ ยเพี ย งใด หากจุ ฬ าฯมี
นโยบายลดกําลังผลิตผลในขณะที่มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ยังคงเดิม หากมีการตอรองในเรื่องตาง ๆ กับ
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รัฐบาล จะมีความเปนเอกภาพหรือไม และทําอยางไรใหรัฐบาลเขาใจความตองการของมหาวิทยาลัย
และพรอมที่จะตอบสนองสําหรับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ตอบ 3. ความเปนเอกภาพของที่ประชุมอธิการบดีฯ ขึ้นอยูกับองคประกอบหลายอยาง
เพราะอธิการบดีบางมหาวิทยาลัยมาจากการเลือกตั้ง / จากการสรรหา จึงมีผลใหแสดงความเห็น
แตกตางกันออกไป ดังที่กลาวในที่ประชุมที่มหาวิทยาลัยขอนแกนวา “ที่ประชุมอธิการบดีเปนหลัก
ของมหาวิทยาลัย ไมมีสถานะทางกฎหมายการคิดการตัดสินใจของที่ประชุมนี้จะมีผลอยางยิ่งตอ
การปรับเปลี่ยนทาทีตาง ๆ แตจะมีความออนตัวลงถาหากไมมีการปรับตัวองคกร”
มหาวิทยาลัยกําลังพยายามทําใหรัฐบาลเขาไขถึงตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิต ใน
ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยอื่น ๆ พากันมองวาจุฬาฯ สามารถเรียกรองตามความตองการไดเพราะมี
ความแข็งแกรงทางดานการเงิน ขณะนี้จุฬาฯ มีการจัดระบบคาใชจายสําหรับการศึกษาระบบตาง ๆ
ตามที่เกิดขึ้นจริง และจากการที่อยูในระบบราชการมาตลอดโดยมีหลัดวาจะจองจัดหนวยงานขึ้นมา
ใหม เพื่อใหไดงาบประมาณและอัตรากําลังคน ถาหากไมมีการปรับเปลี่ยนจะกอใหเกิดปญหา
ในอนาคต ซึ่งรวมถึงการนัดระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิคส เพื่อลดความซ้ําซอน
ถาม 4. ในระบบบริหารจะทําอยางไรจึงจะสรางความแข็งแกรงและมีประสิทธิภาพใหกับ
ฝ ายสนั บสนุ น เพื่ อปฏิ บั ติ งานทั่ วไปแทนการนํ า อาจารย มาปฏิ บั ติ งาน และสามารถช วยเหลื อ
ผูบริหารใหม ๆ ที่ยังไมมีประสบการณในการบริหารมากอน ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด และนาจะมี
ผลดีกวาที่เปนอยู
ตอบ 4. ที่กลาวมาขางตนเปนเพียงความกังวลเทานั้น มิใชวาผูบริหารใหมไมดี ใน
สว นการเตรียมคนเพื่อมาทําหนาที่อื่น ๆ ดังกลาวแทนอาจารย จะตองใชเวลาพอสมควรในการ
เปลี่ยนถายการปฏิบัติงานบางประเภท
ถาม 5. ที่ผานมาผูบริหารชุดที่แลวไดมีการจัดซื้อลิขสิทธิ์ software ไวจํานวนหนึ่ง ผูดูแล
รับผิดชอบไดทราบหรือไม และเมื่อทําการปดเครื่องเมนเฟรม จะกอใหเกิดปญหาแกนิสิตที่ใชระบบ
เดิมหรือไม เพราะมีเปนจํานวนมาก
ตอบ 5. ผูดูแลรับผิดชอบการใชลิขสิทธิ์ จะเปนชุดเดิมและทราบเรื่องนี้ และการปดเครื่อง
เมนเฟรมจะไม กอให เกิ ดปญหา เพราะผู ดูแลรั บผิ ดชอบได เตรี ยมพร อมในเรื่ องนี้ ไวแลว และมี
ประกาศแจงใหทราบเปนระยะ ๆ มีการซื้อ software
ถาม 6. จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ สงผลตองบประมาณ อัตรากําลัง และทรัพยากร ใน
ฐานะมหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นํ า ของประเทศคงอยู ถ านะที่ ลํ า บาก ในขณะที่ น โยบายกํ า หนดมี ก าร
ปรับเปลี่ยนและบูรณาการ ทานมีแนวโนมหรือมีการสงผลตออยางไร
ตอบ 6. วิกฤตไมไดกระทบงบประมาณแผนดิน งบประมาณที่ไดรับลดลงเนื่องมาจากการ
กอ สรา งอาคารสว นใหญจ ะสิ้น สุด ลง แตสิ่ง ที่ก ระทบคือ ภาวะการคา รายไดจ ากการจัด การ
ทรัพยสินที่ควรจะเพิ่มขึ้นไมไดเพิ่มขึ้น แตสามารถรับรองไดวาจนถึงปจจุบันไมลดลงในภาวะเงิน
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เฟอเกิดขึ้น และที่ถามวามีการเตรียมงานอยางไร ไดจัดทําไว 6 เรื่อง ซึ่งตรงกับวิสัยทัศนที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนดไว และกรอบที่ทําใชระยะเวลา 4 ป และไดเสนอสภามหาวิทยาลัยเปนนโยบาย
แลว จึงดํ าเนินการให เป นรูปธรรมในทางปฏิบัติ โดยปฏิรูประบบวิชาการ ระบบบริ หารบุคคล
องคกร โครงสรางในสวนสํานักงานอธิการบดี ระบบบริหารกายภาพ ระบบการเงิน การคลัง การบัญชี
การตรวจสอบและระบบงบประมาณ รวมถึงบัณฑิตศึกษา กระบวนการดําเนินงานเปนไปตาม
กรอบที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัยไวสําหรับสถานะการเงินของจุฬาฯ ในภาวะวิกฤตินี้ กลาวไววา
จุฬาฯจะไมมีปญหาเรื่องการเงิน ในสวนของการสงตอนั้น เมื่อสภามหาวิทยาลัยรับหลักการเรื่องนี้ไว
ตั้งแตตน และไดปฏิบัติตามกรอบที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักการนั้นไว และจะจัดทํารายงานผล
การดําเนินการตอสภามหาวิทยาลัยกอนสิ้นสุดวาระ สภามหาวิทยาลัยตองปฏิบัติตามกรอบและ
วิสัยทัศนที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง และคาดวาจะตองใชเวลาประมาณ 10 ป จึงจะสมบูรณแบบใน
ทุกสวน
ถาม 7. ขอเสนอเปนขอสังเกต หากมีการปรับเปลี่ยนห องสมุดจากเดิมเปนหองสมุด
อิเล็คโทรนิคเพื่อเปนการประหยัดพลังงาน ควรจัดไวในชั้นตนๆของอาคาร และเพื่อใหไดประโยชน
คุมคาควรจะมี outlet ตามอาคารรวมตาง ๆ ไวดวย มหาวิทยาลัยมีโครงการจะจัดทํา Science Park
เชนเดียวกับ สวทช. หรือไม เพราะจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการเรียนการสอนและการวิจัย และ
สามารถนําหนวยงานที่มีลักษณะเหมือนกันมารวมไวดวย ไมมีการซ้ําซอน ละไดทราบมาวาทบวง
ฯกําลังจัดสรรงบประมาณสวนนี้ใหมหาวิทยาลัยตาง ๆ เพื่อนําไปจัดทํา Science Park และเกรงวา
จะมีการเทนักวิชาการของมหาวิทยาลัยที่มีความรูความสามารถสูงไปยังสถาบันนี้
ตอบ 7. การจัดทํา Science Park นั้น เปนแนวความคิดของ รศ. ดร.ศลักษณ ทรรพ
นันทน และยังคงดําเนินการอยู และปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันทุกมหาวิทยาลัยตางจัดทํา Science
Park และตางก็แขงขันกัน และ Park ของจุฬาฯจะจัดทําในรูปแบบไหน มีรายละเอียดอยางไร จะจัด
งบประมาณที่ไหน สําหรับดําเนินการ ในสวนงบประมาณที่ทบวงฯจัดสรรใหสําหรับการสหพัฒนา
นั้นมีจํานวนเพียงเล็กนอย ซึ่งมหาวิทยาลัยก็นํามาพัฒนาอยูแลว
ถาม 8. ที่กลาวราง พรบ.จุฬาฯที่ผานกระบวนนิติบัญญัติ จะถูกแกไขโดย ครม. รวมถึง
สส. และการถอนเรื่องคืนจะมีวีการอยางไร และการแกปญหาอัตราคําสั่งที่ลดลง แตไดรับการ
จั ด สรรเป น เงิ น อุ ด หนุ น แทนนั้ น จะพอเพี ย งที่ จ า งบุ ค ลากรหรื อ ไม และจะสามารถแข ง ขั น กั บ
มหาวิทยาลัยเอกชนหรือไม และประเด็นที่วิเคราะหและจะตองถูกแกไขในรางพ.ร.บ.ฯ มีอะไรบาง
ตอบ 8. จุฬาฯ ไมสามารถเรียกอัตราคําสั่งคืนมาได และเงินอุดหนุนที่ไดรับการจัดสรร
มานั้นพอเพียงหรือไมนั้น คาตอบแทน 1.7 1.5 เปนสูตรจัดเงินมาให สวนการจัดจางพนักงานจะ
จัดจางกี่อัตรา อัตราคาตอบแทนเทาไร ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูกําหนด ไมจําเปนตองจาย 1.7
หรือ 1.5 ก็ได และใชเปนการชั่วคราวสําหรับการผอนถายคน หากเกิดกรณีราง พรบ.จุฬาฯไมผาน
จะทําอยางไรเพราะอัตราถูกยุบไปแลว
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จากคําถามวาจะถอนเรื่องออกอยางไร เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติในเดือนเมษายนวา ถา
รั บหลั ก การแล ว ให ดํ า เนิ น การเสนอข อ เข า กระบวนการนิ ติ บั ญ ญั ติ โ ดยทั น ที ได เ สนอต อ สภา
มหาวิทยาลัยวาไมสามารถดําเนินการได เพราะกอนหนานั้นสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบใหจัดตั้ง
คณะกรรมการดํ า เนิ น การขึ้ น สามชุ ด เมื่ อ พิ จ ารณาเสร็ จ แล ว จึ ง ให ดํ า เนิ น การต อ ไป สภา
มหาวิทยาลัยจึงตกลงกันไววาใหนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการ และหากจะถอนเรื่อง
กลับคืน สภามหาวิทยาลัยตองมติจึงจะดําเนินการได หากอยูในกระบวนการนิติบัญญัติแลวจะตอง
มีการปรั บแกโดย ส.ส. ดั งนั้ นเปนเรื่ องที่ ประชาคมต องประสานความร วมมื อกั นเพื่ อขอรั บการ
สนับสนุนจรากวิปของสภาผูแทนและกรรมาธิการ และคาดวากวาราง พ.ร.บ. จะผานการตรวจของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะตองใชระยะเวลากวาหนึ่งป
ขอตั้งเปนขอสังเกตวาหลักการของราง พรบ. จุฬาฯ เปนหลักการที่ใหเกิดบุคลากรสอง
ระบบซึ่ง เปน การขัด กับ นโยบายของรัฐ ที่จ ะตอ งเปลี่ย นถา นใหห มดสิ้น ในกํา หนดเวลา และ
ระยะเวลา 4 ปที่กําหนดไว มาจากเกณฑของ พรบ.องคกรมหาวิทยาลัย และก็มีขอยกเวนเกิดขึ้น
ใน พรบ.องค ก รมหาวิ ท ยาลัย ในส ว นของการทํ า งานของรั ฐ บาลมี คณะกรรมการตา ง ๆ มา
ดําเนินการและจัดทําเปนมติออกใหถือปฏิบัตินั้น สวนใหญจะสวนทางกับการทํางานของหนวยงาน
ตาง ๆ ทําใหการปฏิบัติเกิดขอติดขัดอยูตลอดเวลา ดังนั้นการพิจารณากําหนดระยะเวลาในการ
เปลี่ยนถายวาทําอยางไรใหเร็วขึ้นของคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ และ คปร. โดยการสรางแรงจูงใจและจากการประชุม คปร. นั้นมีขอมูลที่นาเปนหวง
ดังนั้นการจะดําเนินการจะตองเปนไปดวยความระมัดระวัง
ถาม 9. ขอทราบความคืบหนาของจุฬาฯ ไฮเทค ดวยวาอยางไร
ตอบ 9. ความคืบหนาของจุฬาฯ ไฮเทค นั้น การจายเงินใหกับมหาวิทยาลัยยังเปนตาม
งวดสัญญา แตผิดสัญญาตรงความลาชา ซึ่งไมสามารดําเนินการตามกฎหมายได เพราะมีการเจรจา
ตอรองขอเปลี่ยนรูปแบบของโครงการ เปลี่ยนแบบของการกอสราง เนื่องมาจากการขายไมเปนไป
ตามเปาหมายและเกิดจากการบริหารจัดการของผูรวมถือหุนฝายประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนปญหาภายใน
การเปลี่ยนแปลงมีคณะกรรมการของมหาวิทยาเขารวมพิจารณาดวยมีการขยายระยะเวลาทําให
มหาวิทยาลัยไดรับผลประโยชนเพิ่มพูนจากการขายระยะเวลาในครั้งนี้ แตมหาวิทยาลัยยังมิไดอนุมัติ
ประธานสภาฯ กลาวขอบคุณอธิการบดีที่สละเวลาอันมีคามารวมสนทนากับสมาชิกสภาฯ
ในวันนี้ทําใหทราบถึงขอมูลและประเด็นตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของสภาฯ ในสวน
ตาง ๆ
YZ YZ YZ
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22. มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ:
บทบาทของสภาคณาจารย
ศาสตราจารย ดร.อมร รักษาสัตย
(จากรายงานสัมมนาสภาคณาจารยป 2542)

ศาสตราจารย ดร.อมร รักษาสัตย ไดบรรยายพิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ :
บทบาทของสภาคณาจารย” เมื่อวันศุกรที่ 10 กันยายน 2542 เวลา 9.00–10.00 น. ณ หองประชุม
สารนิเทศหอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดังมีรายละเอียดดังนี้
ประธานสภาคณาจารย (ศาสตราจารย ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน)
พิธีเปดสัมมนาวิชาการประจําป 2542 ของสภาคณาจารย ไดดําเนินการไปแลว โดย
เรียนเชิญอธิการบดี เปนผูเปดการสัมมนาวิชาการประจําป และสนทนาเรื่อง “มหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรั ฐ” เมื่ อ วั น ศุ ก ร ที่ 3 กั น ยายน 2542 ณ หอประชุ ม 1 ชั้ น 2 อาคารจามจุ รี 4 สํ า นั ก งาน
มหาวิทยาลัย สําหรับวัน นี้จ ะเปน การจัด ตอ เนื่อ งกัน พรอ มนี้ข อเชิญ ผูชว ยเลขาธิก ารสภา
คณาจารย อาจารย ดร.วรัญ แตไพสิฐพงษ ดําเนินการตอไป
ผูชวยเลขาธิการสภาคณาจารย (อาจารย ดร.วรัญ แตไพสิฐพงษ)
วั น นี้ ส ภาคณาจารย จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ได รั บ เกี ย รติ อ ย า งสู ง จากท า น
ศาสตราจารย ดร.อมร รักสัตย มาบรรยายพิเศษในเรื่อง “มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ: บทบาทของ
สภาคณาจารย” ในอดีตทานดํารงตําแหนงอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปจจุบัน
ทานเปนวุฒิสมาชิกเปนราชบัณฑิตทางรัฐศาสตร สํานักธรรมศาสตรและการเมือง เปนประธาน
สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย และดํารงตําแหนงอื่น ๆ อีกมากมาย บัดนี้ไดเวลาอันสมควร
แลว ขอกราบเรียนเชิญทานศาสตราจารย ดร. อมร รักษาสัตย บรรยายพิเศษ
ศาสตราจารย ดร. อมร รักษาสัตย
สําหรับเรื่องมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลโดยเฉพาะบทบาทของสภาอาจารยหรือสภา
คณาจารยนั้นในวันนี้อยากจะเรียนในเรื่องของความเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐใหชัดเจนหรือ
อยางนอยที่สุดขอฝากประเด็นไวใหทานไปทํากันไดดี ตามรัฐธรรมนูญใหมและตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาใหม จะตองแบงระบบการจัดการศึกษาออกเปน 3-4
ระบบดวยกัน ไดแก ระบบ
การศึกษาพื้นฐาน คือปที่ 1 – ปที่ 12 เปนหนึ่งสํานักงาน อีกสํานักงานหนึ่งซึ่งจะมาดูแลเรื่อง
การศึกษาก็คือสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แลวก็ตอไปก็จะเปนสํานักปฏิรูปการศึกษา สํานัก
ประเมินผลการศึกษา สํานักวัฒนธรรม
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มหาวิทยาลัยมีความปรารถนาจะเปนอิสระมานานกวา 30 ป ตั้งแตผมเริ่มรับราชการมาก็
พยายามที่จะใหรัฐบาลเขามาแตะตองมหาวิทยาลัยใหนอยลง แตเดิมนายกรัฐมนตรีและรองนายก
หลายทานเปนอธิการบดีเอง เชน ทานเวชยันต รองนายกรัฐมนตรี และจอมพล ประภาส ทานเคยเปน
อธิการบดีที่จุฬาฯ สวนธรรมศาสตรมีจอมพล ป. และจอมพลถนอม เปนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยไมอยากอยูในสภาพนั้น แมวาในความเปนจริง อธิการบดีที่มาจากรัฐบาล
เหลานั้นไมไดกลั่นแกลงมหาวิทยาลัย สวนใหญทานจะคอยเปนตรายาง เนื่องจากเปนรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรี จึงไมมีเวลาดูรายละเอียด อยางไรก็ตาม ในหลักการมหาวิทยาลัยก็พยายามดิ้นรน ลด
บทบาทของรับบาลลง และใหมหาวิทยาลัยมีบทบาทของตนเองมากขึ้น ไดตั้งกลุมศึกษากันมาหลาย
ชุดซึ่งมีผมเปนประธานกรรมการบาง บางชุดก็เชิญ ดร. ปวย หรือคนอื่น ๆ บางกลุมเหลานี้พยายาม
แยกมหาวิทยาลัยรัฐบาล ไดทําในแนวทางนี้มาตลอด 30-40 ป ไมใชเพิ่งเปนแนวทางใหม เพราะฉะนั้น
เวลานี้หากรัฐบาลเริ่มจะยายตัว ขายมหาวิทยาลัย ก็ใหเขาขายไปเพราะเราเองก็อยากถูกขาย คงจะ
เปนแนวทางที่ตรงกัน ถึงแมวาเหตุผลจะตางกันก็ตาม
ในเรื่องที่วาเมื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับที่แทจริงแลวรัฐบาลควรจะกํากับอะไร ตราบใด
ที่ยังเปนมหาวิททยาลัยของรัฐ รัฐเขาจะตองเปนพอเลี้ยงจะเปนพี่เลี้ยงก็ตามที จึงควรจะตองพูดกัน
ใหชัดเจนกอนวารัฐบาลจะตองใหอะไรแกมหาวิทยาลัย ที่ผานมาเรื่องนี้ยังไมชัดเจน รัฐบาลในฐานะ
เปนพอเลี้ยงจะใหอะไรแกลูกเลี้ยง
ประการที่หนึ่ง รัฐจะตองใหที่ดินแกมหาวิทยาลัยของรัฐ ในระบบ state university
system รัฐบาลใหที่ดิน ในปริมาณมากไมใช 50 ไรอยางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเกา หรืออยางที่
นิดาได 50 ไรใหอยางจุฬาฯ 3,000 ไร กลางเมืองยิ่งดี อาจยายกองทัพบกออกไป จะมีที่หลายพันไรใน
กรุงเทพฯ ยกเวนใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไปอยางนี้เปนตน
ที่ดินที่ใหจะตองเปนที่ดินที่ทําประโยชนเปนรายไดเขามหาวิทยาลัยไดสวนหนึ่งไมใช NPL
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรถือวาโชคดีเพราะไดทั้งเดิมที่บางเขน และที่ใหมที่กําแพงแสนหรืออยางที่
ของเชียงใหมและมหาวิทยาลัยขอนแกนก็ถือวาอยูในเกณฑดี สวนนิดามีที่แค 50 ไร ไมสามารถใชทํา
ธุรกิจได ที่จะใชสําหรับจัดการศึกษาก็ไมพอแลว เวลานี้สนามฟุตบอลเหลืออยูเพียงครึ่งสนาม
ประการที่สอง รัฐจะตองใหคน หรือใหยืมคน แนวคิดของการถายเทคนตองมีได ปกติการ
ถายเทจะทําไดก็ตอเมื่อพอมีลูกเลี้ยงหลายคน ใหลูกเลี้ยงชวยกันเองได ใหชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ไมไดเปนคูแขงเอาเปนเอาตาย
ประการที่สาม รัฐตองใหเงิน เงินที่จะใหตองมีสองหมวดไดแก งบลงทุนหรือ capital
investment และงบปฏิบัติการ
ประการสุดทาย รัฐจะตองใหใชอุปกรณของรัฐได เพราะมหาวิทยาลัยรับภาระซื้ออุปกรณ
ทั้งหมดไมได โดยเฉพาะทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีตองสามารถใชอุปกรณของรัฐได ก็เรียกวาลูกเมีย
นอยมาใชเรือนของลูกเมียหลวง เอาลูกเลี้ยงมาใชของลูกจริงเขา ไมไดเสียหายอะไร
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ถ ามหาวิ ทยาลั ยได รั บสิ่ ง ต าง ๆ ดั ง ที่ กล าวมาข างต น มหาวิ ทยาลั ยจะปฏิ บั ติ งานได
แนนอนสิ่งที่รัฐบาลคงจะตองกํากับดูแลก็คงจะมี 3-4 เรื่องดวยกัน
1. การที่จะพิจารณาใหเงินอุดหนุนจะตองมีคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน ทั้งใน
สวนงบลงทุนและงบปฏิบัติการ ปกติจะใหคิดตามสัดสวนของนักเรียนรายหัว ก็ตองเถียงกันวาสาย
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีหัวละเทาไรตอไป สายสังคมศาสตร สายมนุษยศาสตรเทาไรก็ตองเปน หลัก
กวาง ๆ ไวอยางนั้น จากนั้นรัฐบาลจะกําหนดวามหาวิทยาลัยในสังกัดควรจะนับนักเรียนไดเทาไร
ไมใชตามใจมหาวิทยาลัย จะตองตามใจพอเลี้ยงที่เปนผูจายเงิน
ในเรื่ องนี้ รั ฐบาลที่ ฉลาดก็ จะต องมี การวางแผนกํ าลั งคนระดั บชาติ มี คณะกรรมการ
วางแผนกําลังคนแหงชาติ แลวตองวางแผนลงมาใหไดวาเราตองการกําลังคนอะไร แลวใครจะเปน
คนผลิตและเนื่องจกคนผลิตมีหลายคน ลูกเลี้ยงมีหลายคน ก็ตองแบงกันไปวาจะใหลูกเลี้ยงคนไหน
ผลิตอยางเชน วิศวกรจะใหจุฬาฯ จะผลิตเทาไร ลาดกระบังเทาไร ก็เรียงกันไปตามลําดับก็ตอง
กําหนดไปแบบนั้น รัฐบาลเปนผูกําหนด man power ลงมา แลวรัฐบาลก็ใหการสนับสนุนรายหัว
ไปนั้น
ในกรณีที่มหาวิทยาลัยประสงคจะรับคนนอกเหนือไปจากรัฐบาลที่กําหนด หรือเปดสอน
สาขาใหมซึ่งรัฐบาลไมเห็นดวยก็มีสิทธิทําได แตตองรับผิดชอบคาใชจายเอง จะเห็นไดวานี่คือความ
อิ ส ระ อิ ส ระภายใต คํ า แนะนํ า ภายใต ก ารชั ก จู ง ถ า ขั ด เลี้ ย งกั บ พ อ เลี้ ย งมากนั ก ก็ อ าจถู ก ตั ด
งบประมาณ ซึ่งรัฐบาลก็มีสิทธิทํา ไมควรไปรังเกียจเขา เพราะรัฐบาลทําในนามประเทศ และไดรับ
การเลือกตั้งมาจากประชาชน รัฐบาลก็จะตองมีความชอบธรรม มีสิทธิ์ที่จะตอบในนามประชาชน มี
สิทธิ์กํากับในนามประชาชน ไมใชมหาวิทยาลัยจะมีสิทธิ์ขอแลวรัฐบาลจําเปนตองให ไมใชอยางนั้น
ผมคงไม เห็นด วย ผมถื อว ารั ฐจะต องมี เอกภาพพอสมควร รัฐบาลจะต องมี ขี ดความสามารถ
บางอยางที่จะควบคุมมือไมของตนเอง จะเห็นไดวาคณะกรรมการเงินอุดหนุนจะเปนคณะกรรมการที่
สําคัญมาก
นอกจากนี้ รัฐจําเปนจะตองมีคณะกรรมการที่ดูแลนโยบายหลักสูตร หรืออัตรากําลัง
นักเรียนที่จะรับ ซึ่งคงเปนงานที่ยากสําหรับรัฐบาลเพราะเวลานี้สถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี หรือระดับสูงกวามัธยมศึกษาถึง 650 แหง เปนเอกชนเพียงไมกี่แหง สวนใหญเปนของรัฐบาล
รัฐบาลจะตองพิจารณาวาการกํากับตามแนวทางที่จะกลาวมาลงไปถุงตรงไหน จะรวมถึงโรงเรียน
ทหาร หรือโรงพยาบาลที่มีโรงเรียนพยาบาลกับโรงเรียนแพทย เชนโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาดวย
หรือไม ในสวนนี้กฎหมายใหม ก็ยังไมไดระบุชัดเจน ก็คงจะตองขึ้นอยูกับคณะกรรมการปฎิรูป
การศึกษาที่จะตองขีดวงกันใหม
หากรัฐบาลจะตองดูแลสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล 40 แหงขึ้นไป ก็คงมี
ปญหาเรื่องการจายเงินกอนวาจะจายไดทั้งหมดเทาไหร แลวภายในกอนใหญจะแบงใหลูกเลี้ยง 400
คน อยางไร ซึ่งจะเปนปญหาพอสมควร
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2. นอกจากนี้รัฐควรดูแลสวัสดิการในภาพรวม ควรจะจัดใหมีระบบสวัสดิการมาตรฐาน
เชน ระบบบําเหน็จบํานาญแทนที่แตละมหาวิทยาลัยจะจัดเฉพาะของตน ควรจัดใหมีกองทุนบําเหน็จ
บํานาญและการตอบแทน (retirement benefit provide fund) แลวทุกมหาวิทยาลัยที่มี อาจารย
ประจําผูมีสิทธิ์จะไดรับบําเหน็จบํานาญก็จะตองเอาบําเหน็จบํานาญไปใสไวในกองทุนนั้น เพื่อที่จะ
เบิกใหแกอาจารยเมื่อเกษียณอายุแลว หรือเมื่อเริ่มมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญนั้น ถาสามารถจัด
สวัสดิการรวมได วงเงินจะใหญขึ้น ไมวาจะเปนการประกันสุขภาพ หรือการประกันชีวิต มิฉะนั้น
มหาวิทยาลัยใหญเปรียบไดในขณะที่มหาวิทยาลัยเล็กอาจจะเสียเปรียบมากกวาเพราะไมมีวงเงิน
เพียงพอที่จะหมุนทํานะครับ
3. การบริหารทรัพยสิน แม ว า รั ฐ บาลจะให ท รั พ ย สิ น ไปแล ว แต ก็ ยั ง คงมี ก ารซื้ อ ขาย
แลกเปลี่ยน และดูแลผลประโยชนกันพอสมควร รัฐบาลจะตองใหแนวปฏิบัติมา ในสวนที่ดินเปน
land grant แมวาจะใหมหาวิทยาลัยไปบริหารแลว ก็ยังตองมีขอบเขต มิฉะนั้นที่ดินขิงมหาวิทยาลัย
อาจจะกลายเปนอธิการบดีไปบางก็เปนไปได เพราะวาคนโกงในเมืองไทยมีมาก ผมจะไมรังเกียจเลย
ถารัฐบาลยังจะตองคอยดูแลอยู
นอกจากการดูแลที่ ยังมีอยู แลว รัฐจะตองคํานึงถึงการหาที่ ดินใหมดวย เพราะระบบ
การศึกษามีแตจะตองขายไป มหาวิทยาลัยเกาก็อาจจะตองการที่ดินมากขึ้น ที่ดินมหาวิทยาลัยเกา
อยากไดก็คือที่ดินของรัฐ เพราะฉะนั้นก็ตองคอยเจรจาขอเพิ่มกัน สมมติวาจุฬาฯ จะเปดคณะเกษตร
ก็ตองขอที่ดินเพื่อการเกษตร สมมติจุฬาฯ อยากจะเลี้ยงชาง จะตองการปาสงวนหลายแสนตาราง
กิโลเมตร ที่พูดเชนนี้เพราะอยากเห็นวา วนอุทยานแหงชาติยังจะเปนประโยชนตอสถาบันการศึกษา
เพราะฉะนั้น ถ า จุฬ าฯ จะไปขอป าทุงใหญฯ อะไรก็ แลวแต ที่ จะสงวนพันธุ ปาดูแลสัตวป า จั ด
การศึกษาเรื่องสัตวปาก็ขอใชที่ดินรวมกันกับกรมปาไม แทนที่กรมปาไมจะเปนเจาของอุทยานเฉยๆ
คนอื่นหามเขามันก็เปลี่ยนแนวคิดวาสิ่งนี้เปนของชาติไมใชของกรมปาไมและในขณะเดียวกันก็
ไมใชของเกษตรกรรม จุฬาฯ หรือคณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาฯ แตสามารถไปใชที่ของรวมกันไดครับ
อยางนี้เปนตน อยางนี้เรียกวาในกํากับในสวนของการบริหารมหาวิทยาลัยก็มีสภามหาวิทยาลัยสภา
มหาวิทยาลัยคือเจาของมหาวิทยาลัย ไมใชอธิการบดีอยางที่เขาใจ อธิการบดีคือลูกจางของสภา
มหาวิทยาลัยมหาลิทยาลัยดี ๆ ตองมีมูลนิธิ และตองมีสมาคมศิษยเกา ทุกสวนนี้สําคัญตอการ
บริหารมหาวิทยาลัยเพราะวาผลสุดทายงบประมาณที่มหาวิทยาลัยใชนั้น รัฐควรจะใหประมาณ 1ใน
3 เทานั้ น เวลานี้ มหาวิทยาลั ยใชเงินรัฐบาล 90 เปอรเซ็นต มี นิดาเทานั้นที่ใช 60-70 เปอรเซ็นต
นอกนั้นใช 80-90 เปอรเซ็นต ทั้งนั้น ไมพยายามหาเอง แตที่จริงแลวรัฐควรจะจายประมาณ 30
เปอรเซ็นต ไมเกิน 50 เปอรเซ็นต แลวคาเลาเรียนมันจะเปนประมาณ 1ใน 4 ถึง 1 ใน 3 ที่เหลือ
ผูบริหารตองหา โดยหาจามูลนิธิ สมาคมศิษยเกา คาเลาเรียน และผลงานวิจัยของอาจารย จึงตองใช
ประโยชนสมาคมศิษยเกาใหได มหาวิทยาลัยเอกชนในอเมริกาอยูไดเพราะศิษยเกา ศิษยเกาจะจาย
กันเรื่องไปเลย แลวเขามีวิธีบริการศิษยเกา
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การจัดสายการสอนที่เปนมาตรฐานในอเมริกาจะประกอบดวย College of Arts and
Science และ Graduate School ที่แบงเชนนี้เพราะตองการใหฝายสอนจริง ๆ เปน แผนกวิชา หรือ
department จะมีคาเทาไร หรือเปดสอนกี่หลักสูตรก็ได College of Arts and Sciences จะควบคุม
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และ Graduate School ก็ ควบคุม หลักสูตรปริญญาโท เอก นอกจากนี้จะมี
มหาวิทยาลัยสายอาชีพ หรือ professional school ตาง ๆ แตละ school ก็จะตองมีหลักสูตรปริญญา
ตรี และหลักสูตรปริญญาโท-เอก ของตนเอง
ในสวนการบริหารจะมีสายงานใหญ 2 สายงาน สายหนึ่งจะมี vice president หรือรอง
อธิการบดี ซึ่งจะตองใชมืออาชีพมาทํา เพราะจะตองทํางานรวมกัน dean ซึ่งทํางานบวกวิชาการ dean
เหลานี้ มิใช dean ของคณะแตเปน dean บริหาร มีหลายตําแหนง dean เหลานี้จะมีและใชตําแหนง
professor ได ตําแหนง dean ที่จะตองมีเกือบทุกแหงไดแก
1. Dean of Finance
2. Dean of Admission
3. Dean of Land and Property
4. Dean of Faculty
5. Dean of Students
6. Dean of International Affairs
ในสวนของ อาจารย ก็มีสภาอาจารย หรือ Faculty แปลวาสภาอาวุโส Faculty senate
อเมริกานั้นเมื่อ 20-30 ปแลว ประกอบดวย Full professor อยางเดียว full professor เปน full
member ของ faculty senate ไมจํากัดจํานวน มหาวิทยาลัยใหญ ๆ อาจจะมีเปนรอยหรือเปนพันคนก็
ไมเปนไร ถาคณะวิชาไหน ภาควิชาไหนไมมี full professor อยูที่ตรงนั้นก็เชิญเขาไปรวมประชุมเฉพาะ
เมื่อมีปญหาของหนวยงานตน แตจะลงคะแนนไมได เมื่อประมาณ 20 ปมานี้ พวก Department ได
ปรับให department ที่ไมมี full professor มีสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงเปนตัวแทนดวย นอกจากนั้น
บางที จะมี ตั วแทนของนั กเรี ยนเข าไปร วม แต ไม มี สิ ทธิ ลงคะแนน ดั งนั้ น ถ ามองจากภาพและ
ประสบการณของตางประเทศจะเห็นวามหาวิทยาลัยที่เปนมหาวิทยาลัยของรัฐนั้น หนึ่งเปนของรัฐ
สองเปนของนักเรียนสามเปนศิษยเกา สี่เปนของอาจารยอาวุโส อาจารยที่ไมอาวุโสเปนเพียงลูกจาง
ชั่วคราว
อํานาจหนาที่ของ faculty senate ของอเมริกันก็คืองานวิชาการทุกประเภท แทบจะไมมี
เรื่องทางวิชาการเรื่องใดที่ faculty senate ไมใช final authority จึงถือวาเปนองคกรที่มีอํานาจสูงสุด
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เพราะวาการจะเปดคณะใหม ภาควิชาใหม หลักสูตรใหม รวมถึงการ
เปดวิชาใหมในบางกรณี แลวแตแตจะแบงกัน บางทีอาจจะถือหลักวิชาใหมในหลักสูตรเดิมที่อนุมัติ
แลว อาจจะอนุมัติไดที่ระดับ professional school โดยเฉพาะ Professional ก็มักมีสิทธิ์ที่จะทําอะไร
ของตัวเองมากกวา College of Arts and Sciences
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ในสวนของ teaching program ทั้งหลาย Faculty Senate จะเปนผูอนุมัติ มิใชอนุมัติกัน
ในระดับอื่น อธิการบดีจะไมมีสวนในงานนี้เลย อํานาจของการบริหารสายวิชาการของมหาวิทยาลัย
เปนของ faculty senate
หนาที่อีกประการหนึ่งของ faculty senate คือการบริหาร faculty senate จะเปนผู
ตัดสินใจวา department แตละแหง school แตละแหงจะมีครูกี่คน กําหนดอัตรากําลัง ระบุ
จํานวนครูลงไปวาจะมีไดเทาไร ปกติจะวางเกณฑแนนอน มักจะมีการโตเถียงกันมาก ผลสุดทายก็
มักจะพิจารณาวามีนักเรียนเทาไร และนักเรียนเขาในวิชาของแตละ Department เทาไร จะตอง
คํานวณวาหนวยกิตรวมของนักเรียนทั้งหมด เรียนที่ department ในเปนจํานวนเทาไร department
ไหนมีนักเรียนมาก ก็ไดครูมาก
ครูจะแบงออกเปน 3 ประเภท ประเภทแรกไดแก อาจารยที่ไดรับแตงตั้งเปนอาจารยประจํา
หรือ tenure faculty ประเภทที่สองไดแกอาจารยที่ยังไมได tenure มีฐานะเปนลูกจางชั่วคราว
ประเภทที่สามไดแก ลูกจางรายชั่วโมง คือ Teaching assistant ทั้งหลาย เพราะฉะนั้น Faculty
senate จะคอยตัดสิน เชน ถานักเรียนมากจริงแตเปนนักเรียนชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2 อาจพิจารณาให
ใช graduate student เปนผูสอนไดจางเพราะถูกกวา รวมทั้งเปนการฝกฝนคน เตรียมคนดวย ไมได
คิดเปนแงคาจาง ถือวาเปนการคัดเลือกคนเปนทางวิชาการเพื่อดูวา graduate student นั้น ๆ ชอบ
เปนครูจริงหรือเปลา ใหลองมาสอน และมีการแนะนํากันเปนทอด ๆ คนไหนที่เกงจริงก็อาจจะใหทุน
สงไปเรียนมหาวิทยาลัยที่ ดีกวาถือเปนการสรางครู มหาวิทยาลัยฝรั่งเขามีหนาที่สรางครูไมไดสราง
เฉพาะนักเรียนหนาที่ของ Chairman ของแตละ Department คือไปชี้แจงวาหลักสูตรของตน
ควรมีครูแตละประเภทเทาไร สวนใหญจํานวนของ tenure faculty จะคอนขางตายตัวตามจํานวนผู
ที่เปน tenure faculty ที่จะตองถกเถียงกัน คือครูที่ยังไมได tenure ไดแก instructor หรือ assistant
professor รวมทั้งผูชวยสอนและชวยวิจัยทั้งหลาย การจางในสวนนี้ department จะไดเปนเงินกอน
และจะตัดสินใจเองวาจะขึ้นเงินเดือนใครเทาใด เมื่อตกลงกันไดในdepartment แลว faculty senate ก็
จะอนุมัติ
ในสวนของเงินเดือน จะถือเปนความลับ มหาวิทยาลัยจะเจรจาเปนรายบุคคล การขึ้น
เงินเดือนจะไมไดขึ้นทุกป แตจะขึ้นใหเปนกอน โดยมากคิดใหเปนป ในหนึ่งปมหาวิทยาลัยจะคิดเงิน
ให 10 เดือน ไมรวม summer โดยจะขอรับ 10ครั้งหรือ 12 ครั้งก็ได ในชวง summer จะเปดโอกาสให
อาจารยพักผอน ถาคนไหนสอนถือวาเปน over time เปนเงินอีกสวนหนึ่งเปนคาตอบแทน ถาไมมี
summer assignment ก็จะไดเฉพาะเงินเดือน
เมื่อ department ไดเงินมาเปนกอนก็ตองถกเถียงกันเอง ถา department ไหนมีครูเกง ๆ มี
ชื่อเสียงระดับโลกมาก ครูพวกนั้นกินเงินเดือนมาก ก็เหลือครูชั้นผูนอย นอยลง ผลสุดทายก็จะตอง
มาใช T.A.,ชวยสอนใน undergraduate program รวมทั้งเปน tutor ของ graduate student โดย
professor ชั้นผูใหญจริง ๆ อาจจะมีจํานวนนอยมาก
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มหาวิ ทยาลั ยจะต องรู จั กตี ค าคน จะต องมี การสู ราคากั นเพื่ อที่ จะให ได อาจารย ที่ ดี
อาจารยที่มีชื่อเสียงนั้นมันไมมีชื่อเสียงอยูที่มหาวิทยาลัย แตจะมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศและทั่วโลก ที่
ฮาวารดจะมีอาจารยระดับ Nobel Prize ถึง 18 คน ก็ตองจายเขาตามสมควร แตมหาวิทยาลัยที่
ฉลาดเขาไมไดเสียดายเงินตรงนี้ เพราะอาจารยระดับ Nobel Prize มักใชเงินไมเปนหรอกครับ ผล
สุดทายก็จะใหเงินคืนมหาวิทยาลัยในรูปใดรูปหนึ่ง โดยมากจะให endowment คืนไป เพราะพวกนี้ไม
มี เ วลาใช เ งิ น ครั บ พวกอาจารย โ ดยเฉพาะอาจารย ที่ เ ป น นั ก วิ ท ยาศาสตร นี่ เ ขามี ชี วิ ต อยู ใ น
หองปฏิบัติการ คนเหลานั้นมีคาตอมหาวิทยาลัย แลมีคาตอโลกอยางยิ่ง การจายเงินเดือนจึงตองมี
การเจรจาตอรอง
อาจารย ที่ เ งิ น เดื อ นแพงที่ สุ ด ในอเมริ ก ามั ก จะอยู ใ นมหาวิ ท ยาลั ย เท็ ก ซั ส เพราะ
มหาวิทยาลัยเท็กซัสมีน้ํามัน ก็จะไปซื้ออาจารยเกา ๆ จากทั่วโลก จะไดเงินเดือนสูงสุดแตอยางไรก็
ตามอาจารยที่เกงที่สุดก็ยังอยูที่ ฮาวารด ปรินซตัน แคลิฟอเนีย และแสตนฟอรด เพราะมหาวิทยาลัย
เหลานั้นจะมีพรอมดานเครื่องมือมากกวามหาวิทยาลัยดี ๆ คาเครื่องมือมหาศาล เพราะฉะนั้นรัฐบาล
ไทยควรพยายามสงสงคนไทยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยดี ๆ ผมดีใจเสมอถามีนักเรียนไทยเขาไปอยูใน
มหาวิทยาลัยดี ๆ ได ถาเขารับก็ถือวาโชคดีแลว ควรใหรางวัลแกนักเรียนคนนั้น ไมมีสิ่งใดจะ
ทดแทนการไดเขาไปอยูในกลุมคนที่ดี อยูในมหาวิทยาลัยที่มีความพรองเพรียงได
ผมเปนศิษยเกาที่คุนเคยกับระบบของมหาวิทยาลัยอินเดียนา มหาวิทยาลัยอินเดียนาจะ
ใหเกียรติผมตลอดเวลา ผมเปนศิษยเกาดีเดนของมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นเราจะขออะไรเขาเสมอ
เราสงนักเรียนปริญญาเอกไปทํา post graduate program กับเขา เขาฝกฝนของเรากลับคืนมา
อยางไมนาเชื่อคือไมใชสงไปเรียน สงไปแลวเขาฝกให ดูแลโครงการวิจัยใหเปนอยางดี ซึ่งผมคิดวา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ก็นาจะมี connection กับมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในลักษณะนี้ไมใชสงคนไป
เปนนักเรียนอยูเรื่อย ๆ สงคนเปนครูเขา สงคนเปนเพื่อนเขาไป ผมจบจากมหาวิทยาลัยอินเดียนาเมื่อ
ป พ.ศ. 2503 หรือ ค.ศ. 1960 รวม 39 ปแลว ผมยังเขียนจดหมายติดตอกับครูของผมตลอดเวลา ยังมี
ครูของผมที่ยังไมตายอยูหลายคน ฝรั่งอายุยืนนะครับไมตาย เขาก็ยังอยูเพราะ professor เขาไมทิ้ง ยัง
ไปทํางานที่มหาวิทยาลัยได ไมมีเงินเดือนประจําจะถูกเชิญเปนประธานเปดงานตาง ๆ เปนประธาน
กรรมการบางมหาวิทยาลัยก็ใหเงินแตบางมหาวิทยาลัยก็ไมให แตพวกนี้ไมคอนสนใจ ถือวาการ
ไดรับการยอมรับเปนเรื่องสําคัญ แลวเขาก็รวยแลว เขามีแตจะมาใหมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นเราได
คนพวกนี้ที่ชวยฝกของเรา นักศึกษาปริญญาเอกที่นิดามีสิทธิ์ที่จะไปฝกงานตอที่มหาวิทยาลั ย
อินเดียนา นี่คือผลที่เราทําความสัมพันธอันยั่งยืนมา 40-50 ปนะครับ
เมื่ออาจารยไดรับการเลื่อนเงินเดือนจนถึงระดับหนึ่งก็ถึงเวลาพิจารณาวาสวมควรจะไดเปน
อาจารยประจําหรือไม การจางเปนอาจารยประจําที่เรียกวา tenure ship เปนเรื่องสําคัญมาก faculty
senate จะมีกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา tenure committee จะตัดสินของทุกคณะ จะมาตกลงกันเอง
ภายในคณะไมได ตองใหสวนกลางตัดสิน
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การใหมี tenure เปนผลจากการหลักประกันเสรีภาพทางวิชาการ มีธรรมเนียมในยุโรปและ
อเมริกา คือในอดีตยุโรป อาจารยที่ปากจัดถูกเผาก็มี ถูกฆาเลยก็มี เปนเชนนี้มาตั้งแตสมัยกลางคน
ที่วาโลกกลมก็ถูกฆา เพราะฉะนั้นจึงตองมีการประกันเสรีภาพทางวิชาการ
การให tenure เปนการประกันภัยวาจะไมมีการไลอาจารยคนนั้นออก โดยเฉลี่ยถาจบ
ปริญญาเอก อยางเร็วที่สุดก็ 5 ป ถึงจะได tenure ปกติจะ 7-9 ปหรือ ไมไดเลย ถาเห็นแลวไมสมควร
จะเปนอาจารยตอไปเขาก็ไมใหแลว ในขณะนั้นมักจะไดเปน associate professor แลว ผูที่จบปแรก
จะเปนปริญญาโทหรือเอกก็ตาม ถาเปนอาจารยก็เปน instructor และถาบางแหงมหาวิทยาลัยระดับ
รองลงมาก็ขึ้นดวย assistance professor นะครับ มหาวิ ทยาลั ยดี ที่ จะไม เ ป น
assistance
professor แลวก็ถามีผลงานดีเดนตัวเองก็ตองพรอมที่จะรับ tenure ทาง department สงชื่อไป
faculty tenure committee พิจารณา ถาไมไดก็รอกันใหม ปกติรอบแรกก็มักจะไมได โดยมากเขาจะ
บอกลวงหนาหนึ่งป
ปกติอัตราการปฏิเสธหรือ rejection rate จะสูงมาก ยิ่งมหาวิทยาลัยดี ๆ ก็ยิ่งสูง เกินครึ่ง
หรืออาจจะถึง 2 ใน 3 เพราะการได tenure เปนการผูกมัดระยะยาวของมหาวิทยาลัย แตเดิม tenure
professor จะถูกไลออกจากมหาวิทยาลัยไมได ไมวากรณีใด ๆ จะไมถูกไลออกจากมหาวิทยาลัย
นอกจากจะเปน terminal ถือวาความสามารถไมตองพูดแลว และมักจะไดเงินเดือนอยูเสมอ ๆ
แลว และโดยหลักการ full professor ไมตองถูกบังคับวาจะมีผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมหลังจากที่
ไดเปน full professor แลว แตภายหลังมีการบังคับวาอาจารยที่ได tenure แลวหากไมมีผลงานทาง
วิชาการภายใน 5 ป ในรูปหนังสือหรือบทความสําคัญจะไมขึ้นเงินเดือนใหอีกตอไป ถือเปนการ
ลงโทษ แมวาจะไมไลออกแตก็ไมขึ้นเงินเดือนอีกแลว
เพราะฉะนั้นจะเห็นวา faculty senate โดยเฉพาะอยางยิ่ง tenure committee สําคัญ
มหาศาลมหาวิทยาลัยจะดีหรือไมดีอยูที่งานวิชาการ และงานวิชาการจะอยูที่ faculty senate
ทั้งหมด อธิการบดีไมแตะตองเลย หนาที่สวนใหญของอธิการบดีคือหาเงิน ติดตอกับศิษยเกาหา
เงิน ติดตอกับรัฐ ติดตอกับตางประเทศ ติดตอหา เงินทุนวิจัย โดยเฉพาะในตางประเทศ เงินทุนวิจัย
กระจายอยูทั่วไป เพราะฉะนั้นอธิการบดีตองเปนคนกวางขวางมาก รูจักหาเงิน รูจักใชสถานที่ รูจัก
โฆษณาจุดดีและบางมหาวิทยาลัยอาจจะโฆษณาวากีฬาเกงก็ขายตั๋วฟุตบอลไดมาก หรือดนตรีดี แต
ดนตรีมักจะขาดทุน School of Music ที่ดี ๆ จะขาดทุนทุกโรงเรียน แตวากีฬาจะได ถาไมไดกําไรตอง
ไลโคช เปนธรรมดาตามหลักความรับผิดชอบ
ในสวนของระบบเกษียณอายุ เดิมอเมริกาก็ถือ 65-70 ป ตอนหลังมีกฎหมายบอกวา
คนเราไมไดแกที่ ป แต จะแก ที่ สุขภาพของแตล ะคน เพราะฉะนั้น เวลานี้ จ ะตอ งวัดกั น ที่ระดั บ
สุขภาพ แตจะมีการกําหนด maximum ของบํานาญสูงสุดจะมีอายุที่เทาไร เพราะฉะนั้นเมื่อถึงจุดนั้น
อาจารยก็มักจะลาออก full professor เมื่อลาออกแลวก็จะมีสิทธิ์เปน professor emeritus หรือ
ศาสตราจารยกิตติคุณ
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Professor emeritus ยังเปนคนสําคัญของมหาวิทยาลัย ศิษยเกาเขาจําครูรุนใหม
ไมไดแตจําครูรุนเกาได เขาไมมาหาสูกับครูเกา ดังนั้นครูเกาจะเปนคนเอาเงิน เอาทรัพยากรมาให
และการเขียนหนังสือตํารา อายุลิขสิทธิ์จะยาวนาน ลิขสิทธิ์ถือครอบคลุมหลังจากที่เสียชีวิตแลวถึง
50 ปแลว เพราะฉะนั้น ถาแตงตําราดี ๆ เมื่ออายุ 30 ตายเมื่ออายุ 80 แลวเกินตอไปอีก 50 ป จะทํา
เงินใหแกผูเขียนและมหาวิทยาลัยไดถึง 100 ป
มหาวิทยาลัยฮาวารดถือเปน corporation เปนมหาวิทยาลัยเอกชนก็ตองบริหารอยาง
มหาวิทยาลัยเอกชน สิ่งที่อาจารยระหวางที่เปนอาจารยมหาวิทยาลัยฮาวารด ถือเปนคุณสมบัติของ
มหาวิทยาลัยฮาวารด แตมหาวิทยาลัยก็แลวแตจะเขียนกติกาวาลิขสิทธิ์จะแบงกันอยางไร ไมใช
อาจารยหายไปเปนป ๆ เขียนตําราเอง แตงตําราเอง ใสชื่อตัวเอง ตองมีขอกติกาของ faculty senate
อีกเรื่องหนึ่งที่ Faculty Senate มีอํานาจมากก็คือการอนุมัติเงินงบประมาณเพื่อใชกับครู
แลวผมเขาใจวาคงจะหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองใชกับเครื่องมือหลัก ผมไมแนใจวาเครื่องมืออุปกรณ
การเรียนที่จะอยูเปนอํานาจของ faculty senate หรือเปลา แตปกติจะอยูที่ครู สมมติวาเรามีครูสอน
ระบบ computer ก็ตองมีเครื่องคอมพิวเตอร ผมเขาใจวาตองมาดวยกัน ปกติเวลาที่เจรจาโอน
อาจารยก็ตองมาดูวาที่ใหมจะใหอะไรแกเขาเฉพาะเงินเดือน ตัวอยางเชน อาจารย เอริค ฟอรม นัก
สังคมวิทยาที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของโลก อยูมหาวิทยาลัยชิคาโก เกิดไมชอบยายไปมหาวิทยาลัย
ฮาวารด ไมทราบวาตกลงกันอยางไรแตผลสุดทายทั้ง department ไปอยูที่มหาวิทยาลัย 20 กวาคน
ฮาวารดตองซื้อทั้งหมดมิเชนนั้นทานก็ไมไป บอกผมแกแลวเรื่องอะไรจะตองมาฝกคนใหม ผมก็ตอง
ฝกคนที่ผมไวใจได ตองมีเครื่องมืออยางนี้ ๆ จะตกลงหรือไม เมื่ออยูชิคาโกเขาก็อันดับหนึ่ง
เหมือนกัน อยางเฮอรเบิรต ไซมอน อยูมหาวิทยาลัยหลายแหงแลว ผลสุดทายไปอยู Canegie
Tech ตองใหเขามากมิฉะนั้นเขาก็ไมไป
โดยสรุปผมอยากจะเรียนวาถาเปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลแลวรัฐบาลดูแลเปน
มหาวิทยาลัยบริหารเปนก็เปดโอกาสใหทําอะไรไดมากมายที่จะทําใหการศึกษามันเติบโตกาวหนา
ไมจํากั ดขอบเขต ที่ จริ งแลวมหาวิ ทยาลัยไมจํ ากั ดอะไร ถายังจํากัดอะไรอยูก็ ใช มหาวิ ทยาลั ย
มหาวิทยาลัยไมมีขอบเขต สิ่งนี้นาจะเกิดขึ้นได ถาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทําได มหาวิทยาลัยอื่นมี
นิสัยตัดสินใจแบบลูบหนาปะหนาจมูก เมื่อตัดสินใจรับใครมาเปนลูกจางแลวนี่ ผลสุดทายคนคนนั้นจะ
เลื่อนไปเรื่อย ๆ ถึง ซี 11 ใชหรือเปลา เพราะวาไมมีใครกลาพูดความจริง มีสักกี่คนที่จะวินิจฉัยของ
ตัวเองได เพราะฉะนั้นของฝรั่งการวินิจฉัยจึงไปอยูที่ faculty senate ที่เปนกลาง และยุติธรรมจริง
บางทีความเปนกลางและความยุติธรรมจะเกิดขึ้นไดมีการแขงขันสมมุติวาอาจารยดีคนหนึ่งของ
คณะหนึ่งของจุฬาฯ และจุฬาฯไมตอบแทนเขาดี เพราะมีสมาคมวิชาการและสมาคมวิชาชีพมาก
การไปปรากฏตัวในสมาคมวิชาการตาง ๆ ก็ทําใหคนคนนั้นมีผลงานไปแสดง แลวสังคมยอมรับวาผลง
งานของเขามีคาจะกลายเปนคนสําคัญในวงการอันนั้น ๆ ไป อาจกลาวไดวาพวก dean ทั้งหลายตองดู
วา staff ตนเกงหรือเปลา ถาคนไหนเกิดดังในวงการระดับประเทศแลวตองรีบใหขอเสนอเขา เพราะ
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เงินเดือนใหเปนสองเทาเลย ผูบริหารตองไวขนาดนั้นตองรูวาคนของเกิดเปนเพชรแลว เดิมมันเปน
กอนหินเจียรนัยแลวออกมาเปนเพชร มิฉะนั้นเขาอาจจะไมอยู
ผมแนใจวาการประเมินคาของไทยจะคอย ๆ ขยับไปหรือเปลา ผมยังสองจิตสองใจแต
เทาที่ผานมาคนไทยมักจะไมกลาติเตียน ไมกลาจะทําอะไรกันนะครับ คนออนก็อยูไป เราถึงเสีย
อาจารยดี ๆ ไมแนใจวาจะเปนอย างนี้หรือเปลา ถามีสมาคมวิชาชีพ สมาคมวิชาการแลวก็ มี
faculty senate ซึ่งคอยใหความเปนธรรมตอการเลื่อนตําแหนงอาจารย เลื่อนเพื่อใหเงินเดือนเขา
เพราะในแงบุคคลมันกระซิบกระซาบกันอยูดี ผมไดเทาไรคุณไดเทาไร ในแงบุคคลมันอาจจะมี แต
ฝรั่งถือวาเปนเรื่อแงของมารยาท ปกติเขาจะไมถามกันถาไมสนิทสนมกัน เพราะถาเกิด rank เทากัน
แลวเงินเดือนไมเทากันจะมีปญหาพอสมควร หนวยกลางเปนคนตีราไมได เรื่องราคาเราตีราคา
ตัวเอง เรื่องนี้นาเปนหวงมากกวาเราจะกลาประเมินผลอาจารยเราเองหรือ ถาไมขึ้นเงินเดือนกลา
ปลดหรือเปลา กอนอื่นระบบ tenure ตั้งไดหรือเปลาในเมืองไทย เพราะเหตุที่วาพอรับราชการ 6
เดือน เปนขาราชการประจําแลว แตของฝรั่งเขาตองดูกันแนใจวาสมควรจะเปนอาจารยตอไป ซึ่งไม
นอยกวา 5 ป ปกติมันจะ 7 ป แตถาเกิน 10 ป เขาไมรับแลว ใครก็ตามที่ไดรับการเสนอครั้งที่สอง
แลวไมไดรับก็ตองหางานงานใหมแลว
อีกประการหนึ่งที่เปนนิสัยอาจารยไทยก็คือ ตางคนตางอยูไมคอยมี team spirit ไมคอย
พบปะหารือกัน ของเราพบปะในงานแตงงาน งานศพ กินเลี้ยง ประเภทอยางนี้แตไมมีเนื้อหาเขาไป
ปะปนพวกสังคมฝรั่งเขามันชอบกินค็อกเทลกันที่ทํางานหรือตามบานหมุนเวียนกันไป โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยที่มีอยูในเมืองเล็ก อาจารยจะเลี้ยงกันไปเลี้ยงกันมา เลี้ยง graduate student เลี้ยง
อาจารยขามคณะ คือสังคมเขากวาง ผมไมทราบวาทานคุนเคยกับอาจารยบางคนระดับไหน ใน
ฐานะที่ ผมเป นนั กเรี ยนแบบอาจารย ผมคุ นเคยกั บคนในระดั บนี้ แล วแปลกได เห็ นอะไรแปลก ๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งเราไมนึกวาอาจารย สมมติวา Professor of English เราไมรูเลยวาเขามีความรูทาง
วิทยาศาสตรแคไหน แลวมันจะรูเมื่อเราไปคุยกันในที่อยางนี้ เวลาไปกินค็อกเทลกันเขาคุยกันเรื่องนั้น
เรื่องนี้ การวิจัยเรื่องใบไมสีเขียวมีหนอนมากินนี่มันหนอนอะไรกันแน อาจารยทาง English เรา
อาจจะมาถามซึ่งจะทําใหเรารูวาเขาเกงอยางไร เพราะฉะนั้นฝรั่งมันถึงไดวางหลักไววา Ph.D. คือ
อะไร Dr. of Science คืออะไร ถึงไดมีหลักที่แนนอน Ph.D. นี่โงไมได Ph.D ตองมีความรูหลายทางจึง
เรียก Ph.D ทั้งรากศัพทและความหมาย Dr. Philosophy แปลรักวาผูรักความรู เขาไมไดบอกวาผูรัก
วิทยาศาสตร ผูรักรัฐศาสตร มันก็ตองรักความรูโดยกวาง เพราะฉะนั้นอาจารยผมเห็นหลายคน
อาจารยของผมเห็นหลายคนแกเกงหลายทางเหลือเกินอยางไมนาเชื่อ อยางอาจารยสายรัฐศาสตรที่
ผมพูดเมื่อกี้นี้ อาจารยเฮอรเบิรทไซมอน เวลานี้มีชื่อเสียงทาง Engineer ที่จริงเปนนักจิตวิทยา
สายรัฐศาสตร แตเขาไปไดถึงเปน engineer ระดับยอดของโลก เขาไปไดนี่แหละครับคือความเปน
Ph.D. ของเขา แจงความที่เขาอยูใน Community ที่มันแชรความรูแลวฝรั่งมันอานหนังสือไวก็ธรรมดา
ผมก็อานหนังสือไทยไว มันก็เลยไดเปรียบในการอานหนังสือ การที่อยูในชุมชนที่ดีของเราไมคอยมี
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ห อ งอาหารก็ ต า งคนต า งกิ น ดี ไม ดี กิ น ในห องทํ า งานตั ว เองอี ก มั น ก็ เ ลยไม ต อ งเจอใคร การ
แลกเปลี่ยนกันไมมี แลวทาทานสังเกตดูนะครับอาจารยบางทานไมยอมใหนักเรียนอานหนังสือและ
บทความที่คนอื่นแตง จะบังคับใหนักเรียนอานเฉพาะหนังสือที่ตัวเองเขียน หรือบทความที่ตัวเอง
เขียน ความคับแคบเหลานี้จะทําใหมหาวิทยาลัยดีไปไมได
ศาสตราจารย ดร. สมหวัง
ขอบพระคุณครับ ก็ขอสัก 1-2 คําถามดีไหมครับ เพราะอาจารยอยากจะสนทนา เชิญ
อาจารยธีระพรครับ
รองศาสตราจารย ดร. ธีระพร วีระถาวร
ผมขอเรี ยนถามอาจารย อมรนิดหนึ่งวาอาจารยมีความคิดเห็ นอยางไรเกี่ยวกับระบบ
ประเมินความกาวหนาของบุคลากรในมหาวิทยาลัย มีหลายดาน คือบางคนก็อาจจะเชี่ยวชาญใน
ดานการสอน การบริหาร คือมีทางไหมครับที่จะสรางระบบการประเมินใหคนขึ้นเปนสาย ๆ ขึ้นไป
ยกเวนวาเราไมอิงในแงของผลิตผลทางวิชาการซึ่งอยางเดียวนะครับคือไมใชสอนอยางเดียว อันนี้
เกิดปญหาเหมือนกัน
ศาสตราจารย ดร. อมร
อยูที่เราจะใชมาตรฐานอเมริกันหรือมาตรฐานยุโรป มาตรฐานไทยซึ่งมาตรฐานอเมริกา
การบังคับเรื่องวิจัยเปนเรื่องสําคัญมาก แลวในทางสวนตัวผมเห็นดวย ทีนี้จะยกตังอยางใหทานฟงวา
มหาวิทยาลัยไอวี่ ลีก เล็ก ๆ ทั้งหลาย เชน บราวน มี นักเรียน 3,000 คน พวกนี้ เขาเนนการสอน
ปริญญาตรี เพราะฉะนั้นครูของเขาไมวาจะอยูนานแคไหน ก็เปนแค Associate Professor ไปเปด
บัญชีผูสอนดูเถอะครับ Associate Professor เปนตับเลย เพราะวาเขาเนนการสอนเมื่อเขาเนนการ
สอนนั กเรี ยนก็ เก ง เพราะครู มั นเน นการสอน อั ตราส วนนั กเรี ยนต อครู ก็ เอาใจใส เพราะฉะนั้ น
Professor จะมีนอยมากเลย จะมี Associate Professor เยอะเลย ดูไดเลยสวนมหาวิทยาลัยที่เขา
เนนการคนควา Professor และ graduate student จะมาก undergraduate จะนอยอยาง Harvard
College ผมเขาใจวานักเรียน 4,000 คน ทั้ง ๆ ที่ Harvard System อาจจะ 20,000 คน มันไปอยูที่
graduate student เกือบทั้งหมดเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นพวก Graduate student แตละคนก็ชวย
ตัวเอง แลวอาจารยแตละคนก็คนควาเปนหลักเพราะจะตองเอาความมีชื่อเสียงทางวิชาการคือ
ตําแหนงทาง Professor และเดี๋ยวมันก็มีตําแหนงที่เลย Professor ขึ้นไปอีกที่เรียกวา Distinguished
Professor หรือ University Professor ประเภทนี้ขึ้นไปอีกระดับ มันก็ตองแขงกันทํางานทางวิชาการ
แลวอีกอยางหนึ่งโลกจะไดประโยชน จากคนคิดเปนแลวก็จะไดประโยชนจากคนที่สอนเปน คนที่สอน
เกงก็สอนไป สอนคืออะไร เอาสิ่งที่มีอยูถายทอด Professor เกง ๆ บางคนสอนไมเปนเลย มี
Professor ของมหาวิทยาลัยแคมบริดจ ซึ่งเปนนักคํานวณซึ่งเปนโรคโปลิโอ พูดก็ไมชัด เขียนก็ไมชัด
แตสมองเขาไมเสีย เขาเปนนักคํานวณแถมเจาชูเสียดวยเห็นวามีเมียหลายคน มีแลวหยา เปนคน
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พิการมากเลย เวลาไปไหนตองมีผูชวยไปบรรยายแทนคือแกพูดออแอ ๆ แลวคนนั้นก็ตองบรรยายตอ
ฉะนั้น Professor แบบอังกฤษหรือแบบเยอรมันเขาจะบรรยายครั้งปละครั้งสองครั้งเทานั้น พูดเฉพาะ
เรื่องใหม เรื่องที่พูดไปแลวก็พิมพกันไปแลวก็มีหนาที่ไปอานกันเอาเอง Tutor ก็เอาไปสอนก็เห็นไหม
ครับระบบอังกฤษก็เปนอยางนี้ เพื่ออะไรครับเพื่อทุนเวลาของ Professor ที่มีคา ถูกไหมครับเวลาของ
Professor ที่คิดเปน คิดอะไรไปเรื่อย ๆ จะเอาเขามาบรรยายทั่วไป เพราะฉะนั้น Professor บางคน
จะไมบรรยายเลย พวกเพื่อนอังกฤษเขาเคยลอใหผมฟงความจริงอาจารยไทยคนหนึ่งลอใหผมฟงเคย
เจออาจารยมหาวิทยาลัยอ็อกฟอรด ถามวาทําอะไร บอกเปน Professor ถามงานเยอะไหม บอกไม
เยอะ ๆ I lecture once a year not every year นั่นแหละครับ Full Professor
เราควรจะยอมใหคนชางคิดเขาไดทํางานคิด ยอมใหคนสอนเกงเขาไดสอน แลวเราอยาไป
เกี่ยวกับเรื่องตําแหนง ตําแหนงผมอยากเห็นวาเปนตําแหนงที่แบงชั้น ถาสอนเกงจริงเปน Associate
Professor แตถาทําวิจัยเกงจริงเปนถึง Distinguished Professor แตเงินเดือนผมไมเกี่ยง เงินเดือน
อาจจะไลกันไปไดอยางที่ระบบพวกผมชวยกันวางไววามันเหลื่อมกันไปเกือบหมด ผลสุดทายซี 11
มันก็หางจากซี 10 ขั้นหรือสองขั้น มันก็ไมตางกันเทาไร เพราะฉะนั้นระบบเงินเดือนของมหาวิทยาลัย
แบบใหมนี่แบบในกํากับนี่ ก็แลวแตละมหาวิทยาลัยจะวางกันเอาเองหรือตอรองกันเอาเองแตคาของ
ความคิดริเริ่มนาจะตองสูงกวาคาของการถายทอด
อยากเรียนถามทาน ดร.อมร คือ ไดพูดถึง Faulty Senate นาสนใจมาก ตอนนี้มัน
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเอกชนเชน Harvard อะไรพวกนี้ ตอนนี้อยากจะทราบวาสิ่งที่กระทําเปนการ
กํากับรัฐบาลคงไมใชเอกชน คือ ถาเราเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ State University
ถามีตัวอยางของ State University วาเขามีการจัดการอะไรบางมันอาจจะประยุกตเขากับระบบของ
เราอันนี้จะมากกวามหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงคือ อยากขอความคิดเห็นจากอาจารยนิดหนึ่ง
พอทราบไหมครับวา State University ในตางประเทศที่เขา มันมีอะไรคลายๆกับเราที่มันออกเปน
กํากับของรัฐบาล การจัดทางดานสภาคณาจารยหรือ Faculty Senate มันจะเปนอยางไร ขอบคุณ
ครับ
ศาสตราจารย ดร.อมร
ที่ผมพูดสวนใหญผมยกตัวอยางจากมหาวิทยาลัยอินเดียนา มหาวิทยาลัยฮาวายซึ่งผม
เปนครูอยูที่นั่น ผมไมไดยกตัวอยางจากมหาวิทยาลัย Harvard มากนัก แตบทบาทของ Faculty
Senate ไมแตกตางกัน แตพูดงาย ๆ คือ ระบบมหาวิทยาลัยของอเมริกา ยกอํานาจของการ
บริหารงานวิชาการและบุคลากรทางวิชาการใหแก Faculty Senate ผมวาพูดแคนี้ไมผิดแน ๆ เลย
แลวอธิการบดีไมเกี่ยวคณบดีไมเกี่ยว คณบดีอาจจะเปน Assistant Professor เปน Dean ไมได
พวกนี้เขา Faculty Senate ไมได และอีกอยางหนึ่งคือการใหเกียรติศาสตราจารยไดเปน Full
Member ของ Faculty Senate มันทําใหความเคารพใหศักดิ์ศรีแกผูที่เปนนักคนควาและทานพวกนี้
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ก็จะอยูกับมหาวิทยาลัยนาน เพราะฉะนั้นความรักความผูกพันความตั้งใจดีตอมหาวิทยาลัยเนี่ยถึง
ตอนนั้นไมตองสงสัยกันอีกตอไป เพราะวาเขาตองอยูที่นั่นนาน ๆ มันถึงจะได tenure แลวการที่เขา
ไดเปน Full Professor เขาตองดูแลใหมหาวิทยาลัยนั้นดีขึ้นเพราะอะไรประโยชนของเขาอยูที่นั่น
เงินเดือนของเขา ชื่อเสียงของเขา สมมติวาเราไปอยูมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งที่เดิมมีชื่อเสียงดีตอมาตก
ลง ๆ ทีนี้เราก็เอาปปคลุมหัวซิใชไหมครับ แลวเราก็อยูไมไดใชไหมครับ ระบบเงินเดือน ระบบเพื่อน
ฝูง ระบบผลประโยชนอะไรตออะไรที่เขาลงทุนไวในเมืองนั้นอยาลืมวาตองอยูบานอยูชองอยูอะไร
ตออะไร ทั้งหมดนะครับ ถามหาวิทยาลัยเราอยูเลวลงเราเสียหายมากนะครับ ฉะนั้น Royalty
ของ Full time ของ tenure faculty นั่นรอยเปอรเซ็นต เขาตองรักมหาวิทยาลัยนั้นแน ๆ ผมมีคนบาง
คนที่ผมรักมาก และเคยอยูมหาวิทยาลัยอินเดียนาเขายังยายไปอยูมหาวิทยาลัยอื่นดวยเหตุสวนตัว
อะไรของเขาก็ตามที แตวาก็ยังเสียดายเพราะทําใหมหาวิทยาลัยอินเดียนาเสียชื่อ ไมไดเสียชื่อคือ
ไมไดคนที่มีชื่อระดับนั้น ระดับโลกอยูในมหาวิทยาลัยนั้นตอไป เสียหายมาก
ศาสตราจารย ดร. สมหวัง
ผมวาในชวงเวลา 1 ชั่วโมงที่ผานมา ทานอาจารยอมรไดวาดภาพในสวนของ Faculty
Senate สากลนะครับ ผมก็คิดวาเปนแนวคิดที่สําคัญแลวเราก็กาวเดินไปในทิศทางนั้นอยู แตวาเรา
จะกาวรวดเร็วมากนอยแคไหนตรงนี้ก็เปนบริบท แนวคิดของจุฬาฯ ก็ไปในทิศทางในแนวนั้นอยู
พอสมควร แตยังไมคอยเต็มที่เหมือนที่อาจารยพูดคอนขางเปน 2 สภา เหมือนสภาหนึ่งดูวิชาการ ดู
ตําแหนงทางวิชาการ แตวาเรื่องการบริหารบุคคลยังแยกไปอีกสวนซึ่งตรงนั้นก็อาจเปนพัฒนาการ
ของเรานะครับ ขอขอบพระคุณทานอาจารยอมรอยางยิ่ง ทานไดกรุณาชี้แนะใหขอมูล ขอสังเกต
พรอมทั้งเตือนสติในหลายเรื่อง วาเรานาจะปรับปรุงอะไรบางที่จะกาวเดินไปสูมาตรฐานสากลนั้น ขอ
พวกเราขอบพระคุณทาน ณ โอกาสนี้
การอภิปรายเรื่อง “บทบาทและโครงสรางของสภาคณาจารยในมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ”
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2543 เวลา 10.15 – 12.00 น. ณ หองประชุมสารนิเทศ หอประชุม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดมีการอภิปรายเรื่อง “บทบาทและโครงสรางของสภาคณาจารยใน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ” รองศาสตราจารย ดร.พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย คณบดีของคณะ
จิ ตวิ ทยา จุ ฬาลงกรณ มหาวิ ทยาลั ย อาจารย อั จฉราวดี โปษยะนั นท ประธานสภาข าราชการ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยยงยุทธ สิริปการ ประธานสภาอาจารย
มหาวิ ทยาลั ย ธรรมศาสตร รองศาสตราจารย ดร. มาณี ไชยธี รานุ วั ฒศิ ริ รองประธานสภา
คณาจารยมหาวิทยาลัย มหิดลโดยมีรองศาสตราจารย ดร. พัฒนะ ภวะนันท เปนผูดําเนินการ
อภิปราย ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
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ผูดําเนินการอภิปราย (รองศาสตราจารย ดร.พัฒนะ ภวะนันท)
เรามี ค วามยิ น ดี ม ากที่ จ ะได ฟ ง เรื่ อ งบทบาทและโครงสร า งของสภาคณาจารย ใ น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซึ่งวิทยากรของเรานั้นก็เปนผูนําจากมหาวิทยาลัยของรัฐอยางนอยที่สดุ
ก็ 4 แหง ขอแนะนําตามลําดับ ทานแรกก็คือ รองศาสตราจารย ดร.พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย
ป จ จุ บั น ดํ า รงตํ า แหน ง คณบดี ข องคณะจิ ต วิ ท ยา ท า นที่ ส อง อาจารย อั จ ฉราวดี โปษยนั น ท
ประธานสภาขาราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทานที่สาม ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยยง
ยุทธ สิริปการ ประธาน สภาอาจารยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทานที่สี่ รองศาสตราจารย ดร.มานี
ไชยธีรานุวัฒศิริ รองประธาน สภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล พรอมนี้ขอเชิญ อาจารยอัจฉราวดี
โปษยะนันท เปนทานแรก
อาจารย อัจฉราวดี โปษยะนันท
กอนอื่นจะกลาวถึงชื่อของสภาขาราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนี่แตกตางจากที่
อื่ น มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร มี ส ภาข า ราชการไม ใ ช ส ภาอาจารย ใช ชื่ อ ภาษาอั ง กฤษว า
Representative Council เราไมใช Faculty Senate เหมือนกับจุฬาฯ หรือที่อื่น ๆ และเขาใจวาศรีนคริ
นทรวิ โรฒ อี กแห งหนึ่ งที่เหมื อนกั น นอกจากนั้นมหาวิทยาลั ยอื่นก็ จะแยกเป นสองสภาด วยกั น
บทบาทหนาที่ของสภาของเกษตรนั้นมีผูแทนจากขาราชการทั้ง 3 สาย เลย สาย ก สาย ข และ สาย
ค จํ า นวนนั้ น ขึ้ น อยู กั บป นั้ น ๆ ว ามี ใครสมั ครแล วมี การเลือกมาจากคณะตาง ๆ โดยมีสั ดส วน
เมื่อกอนนี้ก็จะเปนลักษณะ 1,000 คนมีผูแทน 1 คน ตอมาเมื่อจํานวนของสมาชิกนั้นหรือกรรมการ
ปจจุบันเราเรียกวา กรรมการสภาขาราชการ มีมากจนเกินไป เวลาเขาประชุมจะเปนการประชุมที่อุย
อายมากเลย ก็มีการปรับใหสัดสวนเหมาะสมขึ้นหนาที่ของเรา ถาดูจากบทบาทหนาที่ของสภา
ขาราชการนี่เปนหลัก ตองเรียนวาหนักที่เดียวเคยไปประชุมกัน เมื่อครั้งที่จุฬาฯ เปนเจาภาพจัด
สัมมนาไดมีการพูดถึงบทบาทภาระหนาที่วาประธานสภาฯ นาจะมีภาระงานอยางนอยสัก 21 คาบ
หรือ 21 ชั่วโมง และบางทานดิฉันเขาใจวามาจากตางจังหวัดบอกวาทานเคยเปนคณบดีดวย ทาน
มีความรูสึกหนาที่รองปรานสภาคณาจารยนั้นหนักกวาคณบดีอีกในหนาที่ของสภาขาราชการนั้น
ของเกษตรศาสตรนั้นจะตองเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงนั้น เปน Supreme Board
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งก็เปนหนาที่หลัก เดือนหนึ่งจะประชุมอยางนอยหนึ่งครั้ง เวลาที่
เขาประชุถมจะตองจัดเตรียมขอมูลตาง ๆ ใหพรอม การเปนประธานสภาขาราชการนั้นไมใชเฉพาะนํา
ความคิดของตนเองเทานั้นเขาไป จะตองประชุมกรรมการบริหารสภาขาราชการกอนเพื่อนําขอเสนอ
คิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการบริหารสภาขาราชการซึ่งมีอยู 4 ฝาย ดวยกันไดแกฝาย
วิชาการ ฝายสวัสดิการและบริหาร ฝายประชาสัมพันธและฝายรับเรื่องราวรองทุกขรองเรียนปญหา
เพราะฉะนั้นทานก็คงเห็นภาพวาทําไมจึงเกิดคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาวาเปนกรรมาธิการรับเรื่องราว
ปญหา เนื่องจากมีปญหามากมายหลายแบบซึ่งเราไมมีเวลาสิ้นสุด
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ฉะนั้นพวกขาราชการทั้งหลายมีความรูสึกควรจะมีอะไรสักอยางที่แตกตางขึ้นมา เพื่อ
เปนการชวยบรรเทาผอนคลายความเดือดรอน อยางนอยก็ในระดับหนึ่ง เพราะฉะนั้นที่มาที่ไปของ
สภาขาราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาจจะแตกตางจากสภาอาจารยของที่อื่นหนวย ที่อื่น
อาจจะหนักไปทางดานวิชาการ แลวอยางของจุฬาฯ หรือตามที่ทานอาจารยอมรไดกลาวไว
สําหรับวัฒนธรรมหรือความเหมาะสมของแตละองคกร ของแตละมหาวิทยาลัยนาจะมี
ความแตกตางไดตามธรรมชาติของมหาวิทยาลัยนั้น อยางมหาวิทยาลัยเกษตรนั้นจริง ๆ เมื่อกอตั้ง
ขึ้นมาครั้งแรก เปนสภาอาจารย ตอมาก็มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงจนกระทั่งในที่สุดก็เปนสภา
ขาราชการ ทานคงคิดถึงความตอเนื่องนั้นวาเปนมาอยางไร เราเคยมีเอาขาราชการตั้งแตซี 1 ขึ้นไป
เขามาเปนไดระดับ 1 ตอมาประมาณ 2-3 ป ที่แลวก็มรการปรับเปลี่ยน บอกวาถาจะเขามาเปน
กรรมการจะตองมีคุณสมบัติอะไรที่มีประสบการณพอสมควรที่จะเขามาเปนกรรมการสภาขาราชการ
ได ก็เริ่มมีการพิจารณาในที่สุดแลวมีขอสรุปออกมาวาขาราชการตองเปนระดับ 5 ขึ้นไปจึงจะเขามา
เป น กรรมการได และใช คํ า ว า กรรมการไม ใ ช คํ า ว า สมาชิ ก ฯ เป น กรรมการสภาข า ราชการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะตองเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย ประชุม อ.ก.ม. และการประชุม
คณบดี อันนี้ก็เปนธรรมชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่มีประชุมอยางนี้
ขณะนี้ที่สภาขาราชการ กําลังมี War Room เราเรียกวา peace room ที่จะทําเรื่อง
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในกํากับ เนื่องจากวา Suprem Board ไดมีนโยบายชัดเจน ออกมาเมื่อ 2
เดือนที่แลว สภาขาราชการนั้นตื่นเตนกับเรื่องนี้ ตองบอกวาตื่นเตน เพราะเราทราบวาจะไดผลกระทบ
จาดตรงนี้แนนอนสําหรับคนที่จะอยูตออยางนอยที่สุดพวกที่อยูอีก 5 ปขางหนาตองไดรับผลกระทบ
แน ๆ เพราะฉะนั้นจะพูดถึงคนที่ไดรับผลกระทบ ผูบริหารนี้คอนขางจะมีเวลาเหลือนอยแลวจะไมรับ
ผลกระทบตรงนี้ทานจึงไมคอยรูสึกหวั่นไหว
ฉะนั้นสภาขาราชการไดทราบเรื่องราวตาง ๆ มากมาย ก็เริ่มกระตุนเตือนโดยการจัด
สั ม มนาจั ดทํ า ประชาพิ จารณ และทํ า หลายอย า งจนในที่ สุ ดได ข อสรุ ปที่ พุ ง ตรงไปยั ง ผู บริ ห าร
มหาวิทยาลัย สภาฯ จึงเสนอผลงงานวิจัย หรือผลการสัมมนาวิชาการ ในเรื่องความเดือดรอนหรือ
ความกังวลของขาราชการเสนอตรงตอนายกสภา ซึ่งปจจุบันก็คือ ฯพณฯ องคมนตรี อําพล เสนา
ณรงค ท านได รั บเรื่ องและรั บรู ถึ งความวิ ตกกั งวลในเรื่ องนี้ ท านจึ งนํ าเรื่ องเข าที่ ประชุ มสภา
มหาวิ ทยาลั ย แล วได ข อสรุ ปของที่ ประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ยภายในช วง
8
เดื อนนี้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะตองมีรายงานออกมาวาจะเอาอยางไร จะตองมีสรุปอยางนอยแผน
ขั้ น ต น ต อ งเรี ย นว า นี่ คื อ บทบาทหน า ที่ ที่ เ ราได ป ฏิ บั ติ ม าในที่ ป ระชุ ม สภาข า ราชการและที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนั้น โดยเฉพาะกลุมผูบริหารนั้น จากขอสังเกตตาง ๆ คิดวาทานให
ความสําคัญมากกับบทบาทของสภาขาราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาจจะเนื่องจากวาการที่
เราไดผนึกกําลังกันอยางติดแนนเลย และเวลาที่จะทํางานอะไรเรารวมตัวกันมาก การเสนอขอคิด
อะไรตาง ๆ จะเปนเรื่องหลักการ เปนเรื่องที่ทําตามหนาที่ บทบาทหนาที่ของเราคือ การเปนที่
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ปรึกษาของอธิการบดี เสนอสิ่งที่เปนประโยชนตาง ๆ ในการบริหารงานมหาวิทยาลัย ซึ่งกําหนดอยู
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งเพิ่งจะไดพระราชบัญญัติเปนนองลาสุดเมื่อ
เมษายน 2541 ที่ผานมา
ขณะนี้ที่มหาวิทยาลัย มีคําสั่งแตงตั้งตามที่สภามหาวิทยาลัยไดใหนโยบายออกมา โดย
แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 9 ชุด การบรรยายครั้งแรกนี้ เปนคณะกรรมการชุดใหญที่จะออก
นโยบายแผนตาง ๆ ใหคณะกรรมการอีก 8 ชุด ดําเนินการนั้น ทานไดยอมรับบทบาทหนาที่ของ
สภาขาราชการในที่ประชุมวาการที่ดําเนินการตาง ๆ จุดเริ่มตนอะไรตาง ๆ มาจากสภาขาราชการ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรที่เปนผูดําเนินการ จึงจะกลาวถึงบทบาทหนาที่วา วันนี้เราเราจะพูดถึง
องคกรที่จะอยูในกํากับจะเห็นไดวาเราตองทํา ถาไมทําก็คือวาเราไมไดถูก Recognize ที่จะอยูใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเปนอันขาดฉะนั้นเปนการเนนตรงที่วา เราตองทําบทบาทหนาที่ของเรา
อยางเขมแข็ง และ ตองมีการประชาสัมพันธ ไมอยางนั้นประชากรมหาวิทยาลัยจะไมรับรูเรื่องราว
ในมหาวิทยาลัย จะไมรูสึก Concerm กับบทบาทหนาที่ตรงนี้และไมใหความสําคัญนั้นก็ไดคือ
อาจารยจะไมมีน้ําหนักอะไรเลยเมื่ออาจารยพูดแลวตําแหนงสภาอาจารยก็จะไมมีความหมายเลยถา
เขาไปอยูตรงนั้นแลวไมมีน้ําหนัก
ฉะนั้นตรงนี้สําคัญมาก อาจารยตองพยายามเรงเราใหใน
พระราชบัญญัติของอาจารยจะชื่ออะไรก็ตามตองอยูในพระราชบัญญัติและกําหนดบทบาทหนาที่
อยางชัดเจน ที่มาที่ไปอยางชัดเจนจริง ๆ ตองเอาตรงนี้ใหไดกอนแลวในการประชุมหรือความ
แตกแยกตองไมมีปรากฏออกไปขางนอก คิดวาตรงนี้เปนบทบาทหนาที่ที่สําคัญ คําพูดนี้ตองมี
น้ําหนักจากตรงนี้ จะเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามใหเปนเรื่องเปนราว แลวประเด็นปลีกยอยไมควรเอา
มาเปนสาระมากนัก คิดวาตรงนี้เปนบทบาทหนาที่ที่สําคัญ
อยางไรก็ตามในพระราชบัญญัติ แนวคิดของสภาขาราชการเราก็คงจะคงรูปแบบสภา
ขา ราชการไว เพราะเราคิด วา ธรรมชาติเ หมาะกับ มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร แตว า สภา
ขาราชการหรือชื่ออะไรอีก จะเปนสภาศาสตราจารยหรือไรก็ตามทีทานอาจารยอมรเสนอไวของ
มหาวิทยาลัยตาง ๆ ก็จะมีประชุมและที่ประชุม ทปอ. ก็อาจจะพูดกัน ไดรับทราบมาวา ที่ประชุม
ทปอ. เองก็ยอมรับความเปนอยูของ ปอมท. ของเราแลวตองการที่จะผนึกกําลังกับปอมท. คาดวา
ขณะนี้ทานอาจารยสมหวังเองก็คงจะไดรับบทบาทหนาที่อันนี้ในฐานะที่เปนประธานปอมท. ดวย จะ
เห็นไดวาสภาขาราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนั้นเปนผูแทนเปนที่ประชุมของผูแทนจากทุกสาย
ขาราชการ จะออกใหมเลยจะเปนอะไรก็ตาม จะเปนพนักงานหรือไมใชพนักงานก็มีคนไมเห็นดวยกับ
ชื่อนี้ คิดวาในมุมมองของสภาขาราชการเองนั้นเรามาไดสนใจกับชื่อเทาไร สําหรับคนรุนใหมรุนที่
เคยติดกับชื่อนั้นอาจจะยังเห็นความสําคัญและคิดวาเปนเกียรติอะไรก็ตาม
สําหรับประเด็นที่บอกวาบทบาทหนาที่ของสภาคณาจารยหรือสภาขาราชการที่อยูใน
มหาวิทยาลัยในกํากับใหมนั้น คิดวานอกจากที่ไดเรียนเสนอไปแลวนั้น อาจารยตองมีจุดยืนอยาง
ชัดเจน สภาอาจารยตองมีจุดยืนอยางชัดเจนวาอาจารยจะทําบทบาทหนาที่อะไร แลวแตกตางจาก

142

ขุมความคิด 3

ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย

องคกรอื่นในมหาวิทยาลัยอยางไร ตองเปนองคกรอิสระจริง ๆ องคกรอิสระหมายความวา ไมใช
ขึ้นอยูกับคนอื่นที่ขึ้นอยูในกํากับนโยบายก็เหมือนกับการที่จะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับนั้น อาจารย
มหาวิทยาลัยก็จะเปนอิสระ แตตองทําตามนโยบายที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกปวงชนชาวไทย เรา
ตองเขาใจบทบาทหนาที่จริง ๆ ตองขอเรียนวาเปนความสําคัญของความคงอยูของสภาคณาจารย
หรือสภาขาราชการเพื่อที่จะไดดําเนินสิ่งที่เปนประโยชน จะเสนอแนะอะไรก็ตามใหกับมหาวิทยาลัย
นั้น เพราะวาในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยนั้น ถาเปนระบบของผูบริหารอยางเดียวนั้น ทานก็จะ
พูดขางบนลงมา ฉะนั้นการมองที่บทบาทหนาที่ของเรา เมื่อเวลาผูบริหารเขาประชุมทานก็พยักพเยิด
เออออหอหมกไวลวงหนา แตเผื่อวาไมมีใครที่เขาไปพูดใหเห็นวาอาจารยสวนใหญของมหาวิทยาลัย
นั้น ๆ มีบทบาทหนาที่หรือมีความคิดเห็นอยางอื่นแลว ก็จะเปนไปตามที่เขากําหนดมากอนลวงหนา
ซึ่งตรงนั้นมันไมดีกับสวนรวม ไมดีกับภาพพจนตาง ๆ คิดวาตรงนี้อาจารยตองพยายามเปนจุดยืนตรง
นี้ใหได และแนใจวาสภาอาจารยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความเขมแข็งมาก ดูวาเปนผูนํา ขอ
เสนอความคิดไวตรงนี้แคนี้ ยกเวนวาทานจะมีขอแนะนําอะไรเพิ่มเติม
ขณะนี้ขณะทํางานของสภาขาราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําลังทํางานอยางหนัก
เรามี Working Group เรียกวา War Room โดยไดขอรางหรือความคิดเห็นจากสภาอาจารยที่อื่น ๆ
รวมทั้ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย เอกชนด ว ย เอามาศึ ก ษาด ว ย แล ว ให ค ณะทํ า งานคู ข นานไปกั บ
คณะทํางานที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งขณะนี้ แลวจะเสนอมุมมองของทิศทางมหาวิทยาลัยในกํากับ ใน
มุมมองสภาขาราชการนั้นออกไปในเวลาไล ๆ กันแลวจะทําประชาพิจารณ
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยยงยุทธ สิริปการ
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดเกียรติ และใหความสําคัญกับสภาอาจารยคอนขางสูง
และมีกรรมการกํากับดูแลในเกือบทุกสวน โดยสภาอาจารยจะมีตัวแทนอยูในสวนกํากับแทบจะทุก
คณะของมหาวิ ทยาลั ย มี ส วนรู เห็น และเปนกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยด วย แล วก็ ส วนเป น
กรรมการ อ.ก.ม. หลัก ๆ ที่มีอยูเดิม ในเรื่องสภาอาจารยเรามีสภาอาจารย 2 ประเภทคือ เราเลือกใช
คําวาสภาอาจารยประเภทหนึ่งคือ เปนตัวแทนของคณะที่สงเขามา อีกประเภทหนึ่งคือ เลือกตั้ง
โดยทั่วไป ไมมีการจํากัดคุณวุฒิเหมือนกับที่ทานอาจารยอมรกลาวไววา จะตองมีกลุม Professor
สมัยกอนสภาอาจารยของธรรมศาสตรคอนขางจะเขมแข็ง พอระยะหลัง ๆ อาจจะลาไปบาง
บทบาทหนาที่ถูกกํากับโดยระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย ดําเนินการโดยอธิการบดี
เปนผูรักษาขอบังคับนี้ ทางสภาอาจารยเองก็มีระเบียบในสวนของสภาอาจารยก็มีการเลือกตั้งเขา
มาแลว ก็สามารถกํากับ Counter Check ไดจากอาจารยทุกทานซึ่งอาจารยทุกทานประมาณ 100
ทานสามารถเขาชื่อใหประธานสภาจัดประชุมหรือเขาชื่อใหอธิการบดีเปดประชุมเพื่อยุบสภาก็ได
ถาหากสภาอาจารยมีบทบาทไมเปนที่พึงพอใจ อันนี้ก็เปนลักษณะที่มี Counter Check, Counter
Balance อยางดี
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ทีนี้มาถึงราง พรบ. ใหมที่เกิดขึ้นของธรรมศาสตร นายกสภาฯ คุณหญิงนงเยาว ชัยเสรี
ขอใหอธิการบดีชี้แจงวาเรื่องออกนอกระบบเปนอยางไร ทานอธิการบดีจึงใหรองอธิการบดีฝาย
วางแผนมาอธิบาย รองอธิการบดีฝายวางแผนกลาววาเราจะเปนแหงสุดทายที่จะออกนอกระบบ
และขอดูจุฬาฯ กอนวาเปนอยางไร มีอะไรแลวคอยวากัน ในเรื่องของการรางพระราชบัญญัตินั้นดีมาก
ทีนี้มามองในบทบาทของสภาอาจารยในพระราชบัญญัติอันใหมทีธรรมศาสตรเคยรางเมื่อ
ตนป 41 สมัยนั้นอาจารยนรนิติ เศรษฐบุตร เปนอธิการบดี มีอยูมาตรฐานหนึ่ง มาตร 30 กลาววา
สภาอาจารยมีบทบาทอยางไรสั้น ๆ เปนบทบาทกํากับใหคําปรึกษากับฝายอธิการบดีเหมือนเดิม
ระเบียบขอบังคับเหมือนเดิม คือ มีการคัดเลือกจากสภาจากที่อื่นเขามาที่มีจากคณะและก็จากการ
เลือกตั้งทั่วไป อันนี้เหมือนเดิมทุกอยางคือในรางฉบับนั้น และมีการทําประชาพิจารณหลายครั้งก็
ปรากฏว า ท า ยที่ สุ ด ท า นอธิ ก ารบดี ก็ บ อกว า เราจะทํ า ร า งใหม ที ห ลั ง ตอนป 2544 เป น
พระราชบั ญญั ติใหม ของธรรมศาสตร คือตอนนี้เขาจะทํ ากฎหมายลูกกอน คือลั กษณะเหมือน
ระเบียบแบบสวนยอยกอน แลวคอย ๆ มาดูวาขอผิดพลาดทั้งหลายเปนอยางไรแลวคอยมาสรุปเปน
รางอีกทีหนึ่งในชวงป 2544 แลวทดลองใชประมาณ 1 ป แลวป 45 คอยออกนอกระบบ คือเปน
สุดทายของบรรดามหาวิทยาลัยทั้งหมด
ทีนี้มามองถึงวาบทบาทของสภาคณาจารยจะมีบทบาทอะไรมาเกีย่ วกับการออกนอกระบบ
คือ โดยเดิมที่ในระเบียบของมหาวิทยาลัยก็บอกวา บทบาทหนาที่ของสภาอาจารยคือ กํากับดูแล
ใหคําปรึกษาอธิการ ในแงนโยบายทางดานวิชาการ มาตรฐานทางดานวิชาการ และก็ดูดานจริยธรรม
ทางดานจรรยาบรรณของอาจารย อีกขอหนึ่งก็คือ สวัสดิภาพของอาจารย สวนในเรื่องคุณภาพ
การศึกษาหรือการเนนมาตรฐานของการเขาสูระบบทางวิชาการไมไดพูดถึงเลย ในอดีตเปนอยาง
นั้น ไดเรียนปรึกษารองอธิการบดีฝายวางแผน ทานก็บอกวาในโครงสรางรายละเอียดของสภาใน
อนาคตขางหนาของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สภาอาจารยจะเปนอยางไรยังไมมีลักษณะชัดเจน
เขาบอกวาอาจจะเหมือนเดิมก็ได หรืออาจจะเปนสภาวิชาการ ทานใหคํานิยามของสภาวิชาการ ซึ่ง
ฟงแลวก็สงสัยวาเปนอยางไรนะ พออาจารยอมรพูดถึงลักษณะอยางเดียวกันคือในลักษณะควบคุม
ทางดานวิชาการ และทางมหาวิททยาลัยจะมายุงเกี่ยวกับการประเมินทางตําแหนงทางวิชาการ
ปจจุบันถาหากวาเกิดตองออกนอกระบบจริง ๆ สภาอาจารยจะมีการปรับบทบาทอยางไรกันบาง
เราก็เลยคุยกันเมื่อวันจันทรที่แลวในกลุมสภาอาจารย วาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการออกนอก
ระบบอันนี้ ตั้งขอสมมติฐานเอง คาดคะเนในกลุมอาจารยเราเอง วาอาจจะมีผลกระทบขอที่หนึ่งก็คือ
การออกนอกระบบมหาวิทยาลัยตองพยายามเลี้ยงตัวเองใหได ซึ่งอันนี้จะคอนขางไปทางธุรกิจ
วิชาการหรือเปลา ถาออกไปทางอยางนั้นบทบาทอาจารยจะทําอยางไร เพื่อจะทําใหไมเปนธุรกิจมาก
ใหมีอิสระทางวิชาการ อันนี้คือเปนอันที่หนึ่งที่มีผลกระทบ
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สวนขอที่สอง เมื่อออกนอกระบบการจัดมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาการเหลานี้ซึ่งตอง
คอนขางเขมงวด มีบทบาทเพิ่มมากขึ้น ในขอนี้ สภาอาจารยควรจะมีบทบาทสวนนี้คอนขางสูง
เพราะวาเปนการเพิ่ม มาตรฐานวิชาชีพ เพิ่ม มาตรฐานทางวิช าการ และก็ค วามกา วหนา ทาง
วิช าการของอาจารยเ ราเองในสว นรวม และเมื่ออกนอกระบบ และไมแนใจวา ผูบริห ารจะมี
บทบาทมาเกี่ยวของกับตัวสภาอาจารยมากแคไหน กลัวจะมีปญหาเรื่องการประเมินที่ไมยุติธรรม
หรือขาดความเปนธรรม ซึ่งไดเรียนถามประธานสภาคนกอน ทานก็บอกวาอันนี้แหละเปนจุดหลักของ
เราที่นาจะมองวาความเปนธรรมสามารถทําใหเกิดขึ้นไดหรือไม อันนี้คือบทบาทหนาที่สภาอาจารย
นาจะมีสวนรวมในการรับทราบ
สวนอีกขอหนึ่งคือวา หลังจากการประเมินถาหากวาออกไปแลวแตละสถาบันยอมตอง
มีการแขงขันกัน ในดานหาลูกคา สมมติในเชิงธุรกิจหรือพยายามแขงขันเชิงวิชาการ ถาแตละสถาบัน
ในมหาวิทยาลัย แตละแหงมีการแขงขันกันโดยถูกตอง และเปนไปโดยอยางเปนธรรมหรือวา
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน อันนี้จะทําใหพัฒนาทางวิชาการในประเทศเราไดอยางดี อันนี้เปนจุดหนึ่งที่
สภาอาจารยเราควรจะมีการผลึกกําลังใหมีความแนนแฟนแลวก็ชวยกันพัฒนาใหเปนระบบทีส่ ามารถ
ชวยเหลือเกื้อกูลกันได เพราะไมงั้นถาเกิดการแยงลูกคา แลว ก็มีก ารแยงงานวิจัยเพื่อจะสรา ง
รายไดอะไรก็จะเกิดมา เพราะรายไดของมหาวิทยาลัยบางแหงมันไดมาคนละแบบ บางแหงก็มี
รายไดมาก บางแหงก็ตองอาศัยการทําวิจัยเพื่อจะไดเงิน อยางที่ธรรมศาสตรก็ถูกตอวาหลายเรื่อง
ที่วา งานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนอยมาก ไมสามารแขงขันกับที่อื่นได ทีนี้กลุมอาจารย
กลุมหนึ่งก็บอกวาที่เขาทําไปสวนหนึ่งคืองานวิจัย Serve งานบริหารของรัฐบาล อันนี้คือเปนงาน
รับจางการวิจัย ซึ่งในอนาคตขางหนาอาจจะตองมีการแยงชิงกัน ไดมีการหารือกันวาจะเปนไปได
หรือไมถาหากกลุมสภาอาจารยประสานความรวมมือกัน ซึ่งนาจะเปนสวนหนึ่งที่จะชวยพัฒนาได
เหมือนกัน
สวนดานสวัสดิภาพ สวัสดิการ นี่เปนจุดหลักธรรมศาสตรอาจจะสูทางจุฬาฯ ไมไดใน
เรื่องของสวัสดิการและสวัสดิภาพในเรื่องการพัฒนา เพราะธรรมศาสตรนั้นรายไดหลักจริง ๆ แทบ
จะไมมี แตละคณะเขาจะมีรายไดของเขาตางหาก เปนรายไดจากการเปดการเลี้ยงตัวเองแตละ
โครงการ ซึ่งไมไดเปนสวนรวมของมหาวิทยาลัย อันนี้เปนจุดหนึ่ง คณะที่ดอยโอกาสในการหา
รายไดก็ไมสามารถนําเงินเขามหาวิทยาลัยได คณะที่ไมสามารถจะหารายไดก็จะขาดโอกาสอันนี้
และไดพิจารณาวาศูนยที่รังสิต จะทําอยางไรไดจึงจะสรางผลประโยชนใหไดมาก สมัยกอน
เอเชี่ยนเกมส ทานอาจารยนรนิติ อาจารยชาญอธิการบดีเกาทานก็มองวาจะสรางศูนยสรรพสินคา
คลาย ๆ อาเขต คลายแบบทางจุฬาฯ อันนี้เปนผลประโยชนที่มหาวิทยาลัยจะตองจัดการแลวก็มีการ
จัดสรรผลประโยชนเพื่อเปนสวัสดิการอาจารย สวัสดิการบุคลากร ขาราชการทั้งหมด ซึ่งอันนี้
บทบาทสภาอาจารยมีสวนในการรวมรูเห็นมหาวิทยาธรรมศาสตรเห็นความสําคัญอันนี้ จัดตั้ง
คณะกรรมการทรัพยสินและใหสภาอาจารยเขาไปรับทราบดวย นี่คือบทบาทสภาอาจารย เวลาเรา
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สงตัวแทนเขาไปในความรับผิดชอบอนาคตขางหนาตองมีการกํากับดูแลในชวงนี้วาเปนการจัดสรร
ผลประโยชนเพื่อการพัฒนาทางการศึกษา อยาใหมีเชิงธุรกิจมากเกินไป อันนี้เพื่อเปนสวัสดิการของ
อาจารย เชนปญหาเรื่องการใชไมโครบัสสําหรับการเดินทางในที่ตั้งอาคารตาง ๆ ของเอเชี่ยนเกมส
และบานพักโอลิมปก ซึ่งภายในจัดทิวทัศนสิ่งแวดลอมสวยมากและหามรถยนตเขา พอหามรถยนต
เขาคนเดินกันเปนกิโลเมตรครับในนั้นมันก็เกิดความเดือดรอนเขาก็ไปจางไมโครบัสเขามาวานั่งครั้ง
ละ 5 บาท เขาไปถึงในนั้นรถอื่นหามเขาเขาไดเฉพาะไมโครบัส อยูไปอยูมาเขาบอกวาไมไหว แลว
ประชาคมบอกวาแพงเกินไป เขาก็ลดใหเหลือ 3 บาท เหลือ 3 บาทเขาทําไง เขาตัดตอนเปน 2 เที่ยว
ก็หมายถึงจากหอพักมาโรงอาหาร 3 บาท จากโรงอาหารมาคณะแพทยอีก 3 บาท ก็เปน 6 บาท
คือผมก็ไมทราบเปนบทบาทของสภาอาจารยจะตองมีวิธีการเขาไปทักทวง ซึ่งเปนสวัสดิการของ
ขาราชการ เปนสวัสดิการผลกระทบที่ออกมามันจะเปนอยางนี้ภาพลักษณของสภาอาจารยควรจะมี
บทบาทในสิ่งเหลานี้ดวย นอกเหนือจากทางดานวิชาการ เมื่อเชาทานอาจารยอมรก็พูดถึงเรื่องสภา
วิชาการ ทานรองอธิการบดีที่ธรรมศาสตรก็ไดพูดถึง ซึ่งอันนั้นก็เปนอันหนึ่งซึ่งอาจจะมีสวนสราง
ความยุติธรรมใหอาจารยเราเพราะวาเกิดการประเมินที่ไมยุติธรรมแลวก็จะเดือดรอน นี่ก็เปนแนวคิด
อันหนึ่งของทางธรรมศาสตรที่เราคุยกันเมื่อประมาณ 2 อาทิตยที่ผานขอจบเทานี้กอน
รองศาสตราจารย ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ
จะขอกล า วถึ ง สถานการณ ใ นป จ จุ บั น ของมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เกี่ ย วกั บ ร า ง
พระราชบัญญัติกอนวาเปนอยางไร จากนั้นจะกลาวถึงโครงสรางหรือวาสิ่งที่เราควรจะทําในภาวะ
ที่ออกนอกระบบ คิดวาจะเปนไปอยางไรในบทบาทสภาคณาจารย
ในชวงตั้งแตตนปมา ทานอธิการบดีเรียกประชุม ทานก็มอบรางใหกับทุกคน ถามวาราง
มาจากไหน ทานบอกวาทานใชเวลาในการสะสมการเขียนที่ละมาตราไปเรื่อย ๆ จากประสบการณ
วิธีคิดของทาน โดยคิดจากสิ่งที่เจอมาแลวก็จุดนั้นดี จุดนั้นไมดี ประมวลภาพแลวก็เขียนทีละมาตรา
ไปเรื่อย ๆ จนเมื่อตนปทานก็ไดรางฉบับที่ 1 ออกมา พวกเราก็ช็อคอานดูตกใจไปหมดเลยเพราะวา
พวกเราอยากจะเรียนใหทราบ คือ มหิดลนี่ดูเปนพวก aggressive เสมอมาในทัศนะของเพื่อนรวม
อาชีพแตวา aggressive นี่เปน Positive คือ aggressive ทํางานเปนหลัก เพราะฉะนั้นเราก็เลย
ไมทราบวาพระราชบัญญัติที่มาหนาตาเปนอยางไร จนกระทั่งไดเห็นรางฉบับนั้นขึ้นมา ก็มีการพูด
กันมากเลย aggressive เกิดขึ้นในทางลบทันที จนกระทั่งทานนัดใหมเปนครั้งที่ 2 คราวนี้มามีราง
2 ราง ใหเราเปรียบเทียบ ก็มีการสะทอนขอคิดเห็น มีการวิเคราะหมีการถกเถียงกันมากมาย
เมื่อวานไดรางที่ 4 อันเนื่องมาจากการประมวลมาเรื่อย ๆ จากรางที่ 4 วันนี้เปนวันที่มี
การอภิ ป รายรวบยอด และเข า ใจว า ร า งนี้ จ ะเป น ร า งสุ ด ท า ยก็ ไ ด ที่ ท า นจะนํ า เสนอต อ สภา
มหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นในขณะที่กําลังทําอยูในฐานะสภาคณาจารย ถามวาแลวสภาคณาจารย
ทําอะไร ไดรับคําตอบวาเรายังคงมีวัฒนธรรมแบบเดิม มีความประนีประนอมกับอธิการบดีหรือ
ผูบริหารเสมอมา เพราะฉะนั้นพอทานใหรางมาพวกเราก็มานั่งทํางานเปนหนัก จะทํางานจนมืดค่ํา
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ทิ้งการสอนมานั่งถกกันแกไขกันทีละมาตรา ๆ แตถามวาแกไขโดยอะไร ตองขอขอบพระคุณหลาย
ๆ ทานในที่นี้ เพราะวาเราไดรางจากทางจุฬาฯ ไปไดรางจากมหาวิทยาลัยบางแหงไปแลวเราก็อาจ
มาดูวาจุดไหนที่ทานไดอุตสาหทําลงทุนลงแรงมาตั้งเปนป ๆ แลวอาจารยเทียนฉายก็เรียกมาทํา
ประชาพิจารณกัน คิดวาอยางนอย 7-8 ครั้ง เพราะเราไดวิเคราะหแลววาขางในหลาย ๆ อยาง เรามา
ถกกันดวยไมใชวาเราจะรับมาหมด หารือกันวาประเด็นนี้ที่จุฬาฯ พูดเปนอยางไร ในวัฒนธรรมของ
มหิดลจะไดใชไหม แลวเราก็มาปรับเปลี่ยนใหมันเหมาะกับวัฒนธรรมของเรา ก็พยายามทําออก
มาแลว
แตก็ทีหลายอยางที่ยังคิดยังไมออกก็มี ยกตัวอยางเชนวา ตัวโครงสรางที่ไดเห็นในวันนี้
แผนที่อาจารยชูชีพเพิ่งได โครงสรางนี่ยังไมมี เพราะวาเราตองไลตามแกพระราชบัญญัติฉบับทาน
อธิการบดีมาตลอด ทําใหยังไมมีเวลาพิจารณาในประเด็นนี้ ก็อยากใหเรียนทราบวาเราพยายามที่จะ
มองดูเหมือนกัน จริง ๆ แลวหลักการอาจจะใกลเคียงกันแตความหลากหลายของวัฒนธรรมจะทํา
ใหแตกตางกันบางในบางบริบท
อยากจะเรียนวาในมุมมองและในสิ่งที่เราคิดกันออกมาในเรื่องเมื่ออกนอกระบบ สภา
คณาจารยควรจะมีบทบาทอยางไร จะกลาวแตบทบาท เพราะโครงสรางยังไมมี ก็คิดวาคงไม
แตกตางจากเดิมที่เปนอยู เพราะอาจจะเปนเพราะพวกเรายังไมรูอะไร วัฒนธรรมแบบไทย ๆ มันมา
จากระบบราชการนะ ตองยอมรับตรงนั้น ฉะนั้นจากวันนี้จะตองชวยกันปรับใหม ก็เรียนใหทราบวา
เรื่องของบทบาทหนาที่ เปนขอสําคัญที่สุดสําหรับการออกนอกระบบ คิดวาการใหคําปรึกษาแกสภา
มหาวิทยาลัยและอธิการบดีในกิจการและประโยชนของมหาวิททยาลัย รวมทั้งสิทธิประโยชนของ
พนักงาน อาจารยจะเห็นวาใชคําวาพนักงาน คงแปลก ๆ เหมือนกัน เราไมคุน เหมือนพนักงาน
องคการโทรศัพทหรืออะไรก็คงตองพยายามทําความคุนเคย
ที่ สํ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ที่ เ รามองคิ ด ดูแ ล ว ว า ในแนวโน ม แรก ๆ จะเกิ ด ก็คื อ สภา
คณาจารยคงจะตองพิจารณามกเลยในเรื่องของความเปนธรรมในมหาวิทมยาลัย เพราะวาคงจะเกิด
ความไมเปนธรรมเปนเอามากอันเนื่องมาจากขอมูลแลวก็การลดขนาดของหนวยงาน เพราะวาเราจะ
มีการยุบภาควิชายุบอะไรตออะไร ยกตัวอยางวาสาขาจุลชีวในมหาวิทยาลัยมีจํานวนมาก เพราะเรา
มีคณะแพทยหลายคณะ สงสัยวาจะถูกยุบเหลือจุลชีวเดียว แลวมันคงมหึมากลายเปนคณะหนึ่ง
ขึ้นมา กลายเปนคณะจุลชีว อะไรทํานองนี้ มันคงมีอะไรมากมายที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แลวพวก
คณาจารยคอนขางจะวิตกกังวล มาถามวาสภาคณาจารยจะทําอยางไร อยางไรอยาใหเดือดรอนกัน
นะ เพราะฉะนั้นอันนี้จะเปนเรื่องที่สภาคณาจารยคิดวาเราตองพยายามที่จะทําใหกับมหาวิทยาลัย
เปนหลัก
ทีนี้ในบทบาทเฉพาะกาลเราก็ตองไปดูเพราะเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญมาก ในชวงเทาที่
หารือกับทานอธิการบดีคือทานจะเสนอปนี้ คือภายในเดือน สองเดือนนี้ เสร็จรางนี้คงจะสราง แต
วาทานเคยพูดบออกวาตอนนี้ยังไมเห็นตัวเลขวาทานจะออกปอะไร ยังไมชัดเจน อาจจะออกเปนป
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สุดทายพอ ๆ กับทางธรรมศาสตร แตทําพระราชบัญญัติไวกอน แตบทเฉพาะกาลจะครอบคลุม
ไวตรงชวงนั้น ในบทเฉพาะกาลนั้นประธานสภาคณาจารยก็คงหมายถึงสภาคณาจารย ก็ยังอยูใน
ตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ อยูตอไปถาในชวงนั้นยังอยูในวาระเกา ก็อยูจนจบแลวเราก็มี
กรรมการเฉพาะกิจดานหนึ่ง ซึ่งทําหนาที่ในการสั่งการและกําหนดการ กําหนดแนวปฏิบัติในกรณีที่
เกิดปญหา กรณีปฏิบัติในหมวดเฉพาะกาลขึ้นทานจะเห็นวาหมวดเฉพาะกาลนี้ คอนขางยุงตอนชวง
นี้ จะมีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง มีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแหงชาติ ซึ่งเราตองไปอยูตรง
นั้น หรือผูแทนมาเปนประธาน แลวเราจะมีผูแทน กท. มีผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสํานักงบฯ
อธิการบดี ทานเขียนแคนั้นแตเราไมยอม เราก็เขียนประธานสภาคณาจารยตองไปอยูในเฉพาะกิจ
ดวย เพราะไมอยางนั้นจะเกิดความไมสมดุลจะมีปญหาตามมา ก็เลยเสนอเขาไป ขอใหเปนตรงนี้
ดวยแตไมทราบวาจะสําเร็จหรือเปลา ก็ขอเรียนไวเพียงเทานี้กอน
รองศาสตราจารย ดร. พัฒนะ ภวะนันท
ขอบคุณมากครับ เปนอันวาเรามองเห็นอนาคตที่สดใสแลวนะครับ เพราะวาเพื่อน ๆ เรา
ไมมีเวลากลุมใจนะครับ เขาก็รูสึกอนาคตมันสดใส มันไมคอยเห็นทิศทางเทาไรนะครับ ก็ไม
เปนไรเดี๋ยวเราจะดูซิวาทิศทางที่ทานอาจารยพรรณทิพย ซึ่งทานก็อดีตประธานสภาฯ ของทานผมวา
ไมเคยเทาไรหรอกครับ แตที่เห็นแลวก็มีความภูมิใจ อาจารยพรรณทิพยมากเปนคนที่รักสภาฯ จริง
ๆ เพราะวาหลายประธานสภาฯ ของเรานั้นก็เปนแคเพียงบันไดผานนะครับ ก็ทานนี้ก็คงมี wisdom
ซึ่งถาเผื่อทานมีความเห็นจะแยงกับพวกเราบาง ในที่นี้คงไมเปนไร เพราะวามันเปน Wisdom การ
ทีทานเขาไปอยูฝายบริหารดวยนะครับ อันนี้ผมคาดไว แตผมอาจจะคาดคิด เพราะฉะนั้นทาน
อาจจะตรงใจกันกับเราคือมีทั้งสภาคณาจารย มีทั้งคณะวุฒยาจารย อะไรตาง ๆ ดวย ก็ฟอลรเปน
ของทานแลวครับ
รองศาสตราจารย ดร. พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย
ในป 2519 เปนยุคที่รัฐบาลสั่งยุบสภาคณาจารยทุกมหาวิทยาลัย เหลือของจุฬาฯ แหง
เดียวจริง ๆ ในประเทศไทย และก็โชคดีไดอธิการบดีที่ดีมากคือ อาจารยเติมศักดิ์ ในขณะนั้น แลวก็มี
ประธานสภาคณาจารยที่ดีมากคือ อาจารยหมออติเรก เราไมยอมยุบของเรา เราเพิกเฉยและไดมี
โอกาสเปนคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารยในยุคนั้นดวย ก็คิดวาตองพยายามชวยกันผลักดัน
สภาคณาจารยเขาไปอยูในพระราชบัญญัติจุฬาฯ ใหได ในพระราชบัญญัติป พ.ศ. 2522
จึงมี
มาตรา 22 วาดวยสภาคณาจารยบรรจุ และก็คอนขางจะกวาง เพราะวามาคิดเรื่องขอบังคับกันที
หลัง
นั้นคืออดีตที่ผานมา บทบาทหนาที่ของสภาคณาจารยที่มีอยูในอดีตนั้นคอนขางชัดเจนวา
เรามีหนาที่อะไรบางฐานะที่ของจุฬาฯ ที่ไดฟงจากที่อื่น ๆ ก็อยางวาของที่อื่นขอพระราชบัญญัติ
ขอบังคับของจุฬาฯ ไปดูบอย ๆ และทานก็ไปปรับ แนนอนก็อาจจะดีกวาในบางจุด เพราะคนมา
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ปรับทีหลังยอมจะดีกวา เพราะที่ไดฟงทั้ง 3 ทาน พูดและก็เก็บ ๆ ขอมูล ฉะนั้นจริง ๆ แลวนี่ถาจะดู
บทบาทของสภาคณาจารยแลว สมัยกอนเปนที่ปรึกษาอธิการบดีและบทบาทที่สําคัญที่สุดที่มองไม
เห็นในพระราชบัญญัติปจจุบันก็คือตัวแทนคณาจารยทั้งมหาวิทยาลัยไมมีตรงนั้น ซึ่งตรงนี้ก็ฝากไป
เพราะวาทานตองไปรางขอบังคับ
มาอานพระราชบัญญัติในปจจุบันนี้ ดิฉันก็มีความไมเขาใจหลาย ๆ อยางเผอิญในที่นี้ไม
มีนักกฎหมายจริง ๆ อยู ไมรูวาความเขาใจของดิฉันจะผิดหรือเปลา ในพระราชบัญญัติมาตรา 24
ปจจุบันนี้ของจุฬาฯ ระบุชัดเจนวาจะมีสมาชิกของสภาคณาจารยประกอบไปดวย ผูดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย ก ลุ ม หนึ่ ง แล ว ก็ จ ะเป น สมาชิ ก จํ า นวนหนึ่ ง นะคะ พอถึ ง ตรงนี้ เ ขี ย นชั ด เจนว า
ความหมายคืออะไร ภายใตบังคับมาตรา 25 สภาคณาจารยมีหนาที่ดังนี้ ก็ออกมา 6 ขอ แลวก็ใน
มาตรา 25 บอกวาใหคณะวุฒยาจารยประกอบดวย สมาชิกสภาคณาจารยซึ่งดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย แลวก็ทําตามตําแหนงวิชาการ มาตรา 24 แตทั้งนี้ทั้งนั้นหมายความวาอํานาจทั้งหลาย
6 ขอ เปนของเฉพาะคนในมาตรา 25 เทานั้นใชหรือเปลา มาตรา 24 ไมไดบอกเลยวา พวกนี้ มี ด ว ย
ถาเขียนดูภาษาในคนที่ไมมีความรูกฎหมายของ ดิฉันมีประสบการณอันเดียวคือ เปนกรรมาธิการ
วิสามัญ พระราชบัญญัติพระปกเกลา อันอื่นไมไดเปนกฎหมายแตมันเขียนชัดเจนภายใตมาตรา
25 ในพระราชบัญญัติแตวามันเปน Indication หรือเปลาวาคนที่เปนสมาชิกในมาตรา 24 มีอํานาจ
หนาที่เหลานี้ดวย ดูในที่นี้แลวไมใชอํานาจทั้งหมดจะตราอยูกับคนในมาตรา 25 เทานั้น อันนั้นเดี๋ยว
อธิบายแตไดความเขาใจของดิฉันเปนอยางนี้ ฉะนั้นตรงนี้จึงคอนขางสับสนวามันเปนหนาที่ไปได
อยางไร
เห็นดวยถาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อออกไปนอกระบบแลวตองมีสภาวุฒาจารย หรือ
สภาศาสตราจารย อะไรแบบนี้ เพื่อดูมาตรฐานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ดูเ รื่องการเข า
ตํา แหน ง ทางวิ ชาการของอาจารย มหาวิ ทยาลั ยเพราะเราต องดูกั นเอง แล วต องเป นคนที่ เป น
ศาสตราจารยเทานั้น แตในขณะเดียวกันก็คิดวาตองมีสภาคณาจารยซึ่งทําหนาที่อื่น ๆ เพื่อเปนขวัญ
และกําลังใจดูแลคนในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อเกิดถูกรังแกหรือวาถูกกลาวหาหรือวาถูกลงโทษ
ตาง ๆ
ดิฉันขอศาสตราจารย 3 ครั้งและผลงานที่ Pubish ของดิฉันเปนระดับนานาชาติมี Peer
group ระดับนานาชาติอาน ดิฉันไมเคยไดเลย และถาเปนในระบบใหมดิฉันไมไดแลวดิฉันจะไป
อุทธรณ กับใคร ในเมื่อสภาคณาจารยเปนคนพิจารณาเองตรงนี้ หนาที่ตรงนี้หายไป นั่นตรงนี้จะบอก
วาทําหนาที่ทั้ง 2 หนาที่ มันเปน conflict of interest คนที่ใหจะเปนคนที่ชวยคงไมได ตรงนี้เองดิฉัน
อยากจะเห็นวาเรามีคาตอบแทนตรงนี้หรือถาไมมี อยากจะฝากใหไปดูขอบังคับใหละเอียดของสภา
คณาจารยไมหลุดหายไป และดิฉันเองก็มองดูแลวไมมีทานสมาชิกคนใดอาวุโสขนาดดิฉัน ฉะนั้น
พอจะรูความเปนมาเปนไป แนนอนมันตองมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ปรับเปลี่ยนแตการปรับเปลี่ยน

149

ขุมความคิด 3

ชมรมสมาชิกสภาคณาจารย

นั้นจะตองคงความสําคัญของฐานเดิมไวดวยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยคิดวาเปนความเปน
หวงแตถาใหทานไปดูแลวกันวาจะมีการไปดูแลตรงนี้อยางไร
การเปนประธานสภาคณาจารยที่ผานมาเปนงานที่หนัก แนนนอนคนที่เปนประธานสภา
คณาจารยถาเปนคนที่รับผิดชอบตอหนาที่ที่ดีดวยจะตองเปนคนที่ทํางานหนักมาก นั่นก็คือตองรูวา
priority ของการเขามาเปนประธานสภาคณาจารยนั้นงานในหนาที่ของสภาคณาจารยตองมากอน
แตถาหากวาทําแบบสบาย ๆ ก็ไมคอยหนัก มันจะหนักตางกับคณบดี งานคณบดีนี่หนักหัวใจมาก
ๆ คือเรื่องการบริหารบุคคล งานอื่นไมคอยหนักเทาไร เพราะมีคนชวยงานอยูแลว แตงานสภา
คณาจารยนอกเหนือจากที่ทําใหหนาที่สภาคณาจารยแลวตองรับผิดชอบตอบุคลากรในมหาวิทยาลัย
และรับผิดชอบตอความงอกงามของมหาวิทยาลัยดวย เมื่อไปอยูในทรัพยสินตองอาน ตองศึกษา
ลวงหนามาตลอด เมื่อไปอยูในทรัพยสิน ไปอยูในการจัดการ เมื่อไปอยูในทุกแหง ไมใชประธานสภา
ฯ เทานั้นที่ตองเปนหลักในอนาคต สมาชิกทุกคนที่เปนตัวแทนของสภาคณาจารยไปในการประชุมก็
ตองหนักดวย ทานตองศึกษากอนไปประชุมกับเขา อยาใหฝายบริหารเขาวาได สมาชิกสภา
คณาจารยฐานะตัวแทนทําอะไรกันงานนี่คืออะไรนี่ มาดูตอนที่ไปประชุมนั่นคือ จะทําใหเห็นวาสภา
คณาจารยไมมีความสําคัญใด ๆ เลย ถาหากเราไมทําหนาที่ของเราหรือสมาชิก หรือกรรมการสภา
คณาจารยไมทําหนาที่ แตถาหากเราศึกษาเราติดตามอยางใกลชิด เราจะสามารถเปน watch
dog หนาที่อันนี้อยากใหสภาคณาจารยเก็บไว ไมใชเปนฝายคาน แตเปน watch dog คอยดูวาเขา
จะมีการประเมินตามรูปแบบ เขาจะมีองคกรนั่นเปนเรื่องของเขา แตเราเปน watch dog ในฐานะ
เปนผูแทนของสภาคณาจารย ยังอยากใหเก็บหนาที่นี้ไว
แตหนาที่ที่อาจารยอมรพูด ไดมีโอกาสเปนผูแทนของคณาจารยของประเทศเกาหลีหลาย
แหง หลายมหาวิทยาลัย เกาหลีเขาจะมีรูปแบตาง ๆ กัน เขาใหความสําคัญกับสภาคณาจารย
มากทีเดียว ฉะนั้นแนนอนการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการก็เปนหนาที่ของ Faculty Senate ใน
ลักษณะหนึ่งของเขาที่ไดไปดูมา ถาเราจะมี Faculty Senate ในลักษณะของอาจารยอมรวาจริง ๆ
ฉะนั้นหนาที่ watch dog ของเราจะอยูตรงไหน ความคิดของเรื่องในการมี Faculty Senate แบบ
ศาสตราจารยนั้นมันมีมานานแลวกับผูบริหารจุฬาฯ ยุคกอน ๆ ความจริงยิ่งไปกวานั้น ถาทานไปดู
ปณิธานของสภาคณาจารยจะอางถึงพระราชบิดาเสมอในเรื่องของ Faculty Senate ที่เปน
ศาสตราจารยในสภาคณาจารย ตรงนี้ดิฉันก็อยากใหดูวาจะทําอยางไรกับอันนี้ดีและจะทําอยางไรให
บทบาทชัดเจนของวุฒยาจารยของเรากับบทบาทของสภาคณาจารยเดิมทําอยางไรถึงจะใหไดทํา
หนาที่ทั้ง 2 อยาง ไดตรงตามที่เขาตองการ ทีนี้ถาสมมติมันเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้จริง ๆ คือ
มันจะมีลักษณะคลาย ๆ กับเปน สส. กับ สว. ชัดเจน ทีนี้ สส. กับ สว. เขาก็ยังคงดี เขาก็ยังอยูใน
สภาเขาประชุมกันคนละที มีประชุมรวมเปนครั้งคราว ของเราจะทําอยางนั้นหรือเปลา คือใหวุฒยา
จารยเขาก็ประชุมเฉพาะของเขา แลวก็มีประชุมรวมเดือนละครั้งตองฝากไปคิดวิธีการปฏิบัติถา
สมมติไมมีการประชุม เพราะทราบวาพระราชบัญญัติตอนนี้มีความคืบหนาไปคอนขางจะไกลแลว
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นอกเสียจากวาจะมีขอขัดแยงหรือ Accident บางอยาง เพราะวามันคอนขางจะมีแรงจากรัฐบาลวา
ต องออกทั้ งมหาวิ ทยาลั ย และบุ คลากรอะไรอย างนี้ คิ ดว าบุ คลากรของจุ ฬ าฯ ระส่ํ า ระสาย
พอสมควร ดิฉันเองก็คงระส่ําระสายละ เพราะวามีความรูสึกวาเปนขาราชการมีความมั่นคงดี
เหลือเกิน รูสึกวาถาออกไปแลวมันยังไมชัดเจนไดคดิ กันหนักมากเลย
ทายที่สุดก็ มี บางอยางพอจะเห็นรู ปเห็นรางบางแลว แต ที่น าวิตกกั งวลคือ เรื่องของ
ระเบียบเรื่องของวินัยมันสักแคไหน ผลประโยชนพอคิดไดไมยากนัก สวนเรื่องเงินยังไมอยากจะคิด
เทาไร ดิฉันบังเอิญเขาไปมีสวนรวมอยูในสถาบันพระปกเกลาซึ่งอาจารยบวรศักดิ์เปนเลขาธิการ อยู
แลวก็ไดรวมตั้งแตตนถือไดเปนกรรมการวิสามัญ ในฐานะผูแทนกรรมการวิชาการ เขาใหไปดูเรื่อง
พระราชบัญญัติสถาบัน ก็พบวาปญหาก็คือพอจัดตั้งระบบใหม แลวเราเอาคนที่มีวิญญาณเปน
ขาราชการไปทํางานในระบบใหม มันเรื่องทางจิตวิทยา จะสลายทัศนคติยากมากเลย มองอะไรยาก
มากเลยที่จะใหเขามองทะลุอยางไมเปนขาราชการ มันจะตองสรางกันสักพักหนึ่ง ทายที่สุดพวกนี้
กลับรัฐสภาหมด เขาตองจางคนใหมหมดเหมือนกับโรงเรียนมอนเทสเซอรรี่ เขาจะไมเอาคนที่จบ
ปริญญามาเลย เขาเอาคนจบ High School แลวมา Train เอง มันตองสราง Vision ใหมแบบนั้น
สําหรับองคกรแบบใหมนั้นก็เปนหวงบุคลาการโดยเฉพาะอยางยิ่งทาง Supporting Staff ของจุฬาฯ
เขาเคยชิ นกั บระบบข าราชการมานานมาก ก็ ต องช วยกั นอย างหนั กที่ จะทํ าให เขาเห็ น ว า การ
บริหารงานรูปแบบใหมมันจะเปนอยางไร อยาวาแตบุคลากรของเราเลยที่เปน Support พวกอาจารย
เราก็เถอะมันก็ยังยากที่จะรับ Vision แบบใหมจะทําอยางไรกัน
ดิฉันเองยอมรับวาตัวเองคนหนึ่งแหลคะทําใจไดยากมันไมคอยอยาก มันอยูกับขาราชการ
มั่นคงเหลือเกิน รูเลยวาเงินเดือนจะแคไหน รูเลยวาปหนาเราจะไมขึ้นเงินเดือนแลว รูเลยเพราะเต็ม
ขั้นแลว อยางนี้เรารูอนาคต แตวาพอจะอยูในระบบที่คอนขางจะระบบทั้งหลายมันตองเปนการลอง
นะคะ เราเปนพวกแนวหนากลาตายก็ตองไปลอง แตเราก็ยังไมรูจุฬาฯ จะลองเปนแหงแรกและให
สามมหาวิทยาลัยเขานั่งดูกอนวาตายหรืออยูอยางนี้หรือเปลา ขอกลาวไวเพียงเทานี้ เผื่อวาทานจะใด
discusses กัน
รองศาสตราจารย ดร.พัฒนะ ภวนันท
ขอขอบพระคุณทานวิทยากรทั้ง 4 ทาน ผมคงไมใหโอกาสพูดเปนรอบสองแตจะถือโอกาส
ใหทานโตตอบกับสมาชิกตามสบายนะครับ ชื่อทุกทานก็รูดีวาใครเปนใคร และโดยเฉพาะเราเปน
สภาที่เรียกวาความกวางในเชิงทัศนคติก็มาก เพราะฉะนั้นถาเผื่อทานไดรับคําถามซึ่งอาจจะเขยงใน
เชิงความคิดกับพวกเราก็ไมเปนไร ไมถือกันนะครับ อาจารยสุนันทก็คงจะคานพิธีกรแลวแหละครับ
เชิญครับ
รองศาสตราจารย ดร.สุนันท พงษสามารถ
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ที่ทานอาจารยพรรณทิพยพูด เราก็เห็นวาตอนทําเตรียมรางพระราชบัญญัติเวลาไปพูด
อะไรนักกฎหมายเขาก็มองเราอยางไมรูเรื่อง แลวเราอานแลวก็ไมเขาใจแตความจริงเราเขาใจแลว
เขาก็ นึ กว าเราไม รูเรื่ องจึ งเขี ยนออกไปอย างนั้ น
แล วสิ่ งที่ ทํ าก็ ถื อว าในมาตรา 24 และ 25
คณะกรรมการเรื่องปรับปรุงโครงสรางสวนงานไดพยายามจะเขียนไวในตอนทาย ภาคผนวก ข.
ในเรื่องของสว นงานสภาคณาจารย หนา 32-33 ในเรื่องของสภาคณาจารยในมาตรา 24 และก็
มาตรา 25 ตรงนี้ก็เนนพยายามขีดเสนใตไวดวย ตัดออกวาภายใตมาตรา 25 ตรงนี้ พยายามเอา
ออก คือสภาคณาจารยจะมีบทบาทหนาที่ตามนั้น สวนในเรื่องของคณะวุฒาจารยใหมีบทบาทใน
เรื่องของตําแหนงศาสตราจารยเทานั้น ฉะนั้นตรงนี้ก็เห็นวาตัวเล็กจนเรามองไมเห็น คือเราเห็นแต
วาทานักกฎหมายที่เขาพยายามทําตรงนั้น คือดูแลวเหมือนพยายามซอนเรนเรื่องอะไรอยู ซึ่งเราก็ไม
รูวัตถุประสงคคืออะไร แลวก็ในเรื่องของคณะวุฒาจารยใหมีศาสตราจารยเขามาเปนสมาชิกของสภา
คณาจารยก็ยังมองวาศาตราจารยทั้งหลายก็รูอยูแลววาเขาอยูที่ไหน ดูแลวปจจุบันเขาไมมาอยูตรง
สภาคณาจารยเทาไร นึกจะไปบังคับใหเขาเปนสมาชิกสภาคณาจารยแลวประชุมกับสภาคณาจารย
ภาคปฏิบัติมันอาจจะยาก ยอมรับตรงนี้ไมได อาจจะดูใหแคเลือกขึ้นมาและก็ทําหนาที่ตรงนั้นไป
สวนสภาคณาจารยก็ทําหนาที่ที่เหลือจะปรับเปลี่ยนทีละนอย ๆ ตรงนั้นได ตรงนี้เราก็เห็นแตจะคง
ตองผลักดันเขา จะตองแกไขพระราชบัญญัติไดตรงนี้กอน
รองศาสตราจารย ดร.พัฒนะ ภวะนันท
ทานอาจารยสุนันท ทําใหมองเห็นขอแตกตางของมาตรา 24, 25 วามีเงื่อนงําอะไรตาง ๆ
ได สมาชิกทานอื่น ๆ เชิญซักถามได เลขาธิการสภาฯ บอกไววาถาเผื่อเลิกประชุมประมาณ 12.15
น. ก็คงจะพอรับไดนะครับ เพื่อใหการเดินทางไปที่บรุคไซด สามารถที่จะทําไดอยางสะดวก
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ
คิดวาแตละประเทศแตละชาติมีวัฒนธรรม ฉะนั้น ดิฉันคิดวาเราจะรับเขามาทั้งหมด
หรือไมนั้น ขณะนี้เทาที่มองอยูก็มีความพยายามอยูที่จะใหมันอยูทางลักษณะวิชาการ เขามาใน
ทํานองเดียวกับที่อาจารยอมรไดพูดถึงไว ยกตัวอยางเชน จุฬาฯ จะมีวุฒาจารย แตมหิดลจะมีเปน
สภาวิชาการ คือสภาศาสตราจารย และก็จะมี Linkage แตจะใหเปนแบบที่อาจารยอมร พูดถึง
อาจจะไปพูดอีกรอบหนึ่ง แลวก็คงจะตองแกอีกหลายรอบก็ขอเสนอเปนความคิดเห็นไวตรงนี้
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยยงยุทธ ศิรปิ การ
เมื่อเชาไดฟงทานอาจารยอมรพูดถึงตรงนี้ ก็ทําใหนึกภาพฝนหวานวาถาเปนไปไดก็ดี
เหมือนกัน เพราะอยางนอยก็มีผูทรงคุณวุฒิ มีความยุติธรรม เชี่ยวชาญในแตละสาขา และก็มี
อํานาจฝนการพิจารณาหรือพัฒนาองคความรูของมหาวิทยาลัยไดอยางยุติธรรมไมมีอิทธิพลจาก
ขางนอก จากการบริหารมากาวกาย ซึ่งรูสึกมันคอนขางยอมรับในเชิงจินตนาการวามันคอนขางจะ
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เปนไปได ซึ่งจริง ๆ แลวมาดูสภาพที่เปนจริงของที่เปนอยูของธรรมศาสตรเองตรงนี้เรามีปญหา
คอนขางสูง ในเรื่องจะเชิญผูเชี่ยวชาญทั้งหลายมาอยูในสภาคณาจารยตรงนี้คอนขางยาก เพราะวา
ทานก็มีภาระยิ่งทานระดับสูง ๆ ขึ้นไป ทานก็มีภาระของทานเยอะ ถาไมมี incentive
อะไร
บางอยาง ขอนี้เคยคิดวา ถามหาวิทยาลัยใหเครดิตอะไรบางอยางในสวนนี้อาจจะมีสวนดึงอาจารย
ทานเหลานี้เชน การคิดน้ําหนักของภาระงาน เชน ถาเปนกรรมการสภาคณาจารยจะไดน้ําหนัก
ภาระงานเพิ่มขึ้นนิดหนอยนะ
อะไรอยางนี้มันนาจะดึงเขามา แลวทานก็จะมาชวยเสริมสราง
ความแขงแกรงของสภาคณาจารยได อันนั้นเปนลักษณะของการปรับนะ ไมใชเปนดาน extreme
ทางดานที่อาจารยอมรกลาวไว ผมวาคงกลอมกลาทาง idea หรือหลักการยินดีอยากใหเปนอยางนั้น
จริง ๆ คงตองพัฒนาไปอีกมาก
รองศาสตราจารย ดร.พัฒนะ ภวะนันท
เผอิญ Chart ที่แจกมาทานก็คงเห็นวาอํานาจหนาที่ของสภาจุฬาฯ ที่คณะทํางานไดทํา
ตรงนี้ก็นาสนใจอยูเหมือนกัน คงไมใกลเคียงกับของทานอาจารยอมร แตวามีอะไรที่บอกอยูตรงนั้น
พอสมควร เรื่องนั้นสําคัญเพียงแตเราคิดวาสภาคณาจารยเราเห็นควรจะทําสักเทาไร ความเห็น
ของผมคิดวานาจะทํา แลวถาทําไมไดก็จัดระบบใหทําได Train คนของเราใหกระทําไดเสีย สวน
ใหญเราก็คิดวาไวตรงนี้เราไมสามารประกันความยุติธรรมไดนะ ก็เปนอีกแนวคิดหนึ่ง แตถาเราคิด
วาเรื่องอยางนี้สําคัญอาจจะไปเปลี่ยนทิศทางที่ อาจารยหมอกลาววาไมคอยมีคนอยากเขาสภา
คณาจารย บางทีอาจจะเปนบาทบาทหนาที่ความรับผิดชอบไม Play นะ แลวก็ดู ๆ อํานาจก็ไม
แทจริง หลายคนก็บอกวาไปทําไมใหเสียเวลา แตผมวาหลาย ๆ คนที่นั่งอยูตรงนี้ผมคิดวาเปนพวก
อุ ด มคติ ค รั บ มี อ าจารย อุ ด มคติ บ า ง ลู ก ศิ ษ ย อุ ด มคติ บ า งก็ ทํ า กั น ไปแบบเต็ ม ที่ ถึ ง จะไม มี
ผลตอบแทน ถึงแมวาอํานาจหนาที่นั้นมันเปนสิ่งสมมติไมแทจริง แตไมเปนไรขึ้นอยูกับพวกเรา
จริงๆ แลวถาเผื่อถือโอกาสเปนพิธีกร ก็จะถามวาทานอาจารยฝอยฝาวาอาจารยจะ React อยางไร
กับทานอาจารยอมร เพราะทานเปนอาจารยอุดมคติ
ผูชวยศาสตราจารยฝอยฝา พันธุฟก
จากประสบการณทํางานมากวา 30 ป ในฐานะเปนอาจารยจุฬาฯ พบวาหลาย ๆ อยาง
ความเปนอาจารยในระดับมหาวิทยาลัยของเมืองไทยเราถูกลิดรอนอํานาจทางดาน Academic
ทางดานวิชาการมากเหลือเกิน ในโอกาสอันดีซึ่งมหาวิทยาลัยจะอกนอกระบบที่ไมรูจะเกิดจริงหรือ
เปลาก็แลวแต แตอยางนอยมันไดจุดประกายการเปลี่ยนแปลงแลว ณ จุดนี้ จึงเห็นวาเมื่อเราได
โอกาสในการเปลี่ยนแปลงแลว เราควรจะใชโอกาสนี้ทําการเปลี่ยนแปลงอะไรใหดีที่สุด ใหไดมาก
ที่สุด ตามความสามารถของพวกเราในฐานะอาจารยมหาวิทยาลัย อยาไดปลอยโอกาสนี้ใหหลุดลอย
ไปจากมือเด็ดขาด ทําใหไดสูใหเต็มที่ ถาเราคิดวาเราทําจริง อํานาจเบ็ดเสร็จทางวิชาการ และ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง Faculty Senate ในระดับมหาวิทยาลัยนาจะมีอํานาจทางวิชาการโดยตัวเอง
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อยางเต็มที่ อธิการบดีทาน ขอใหทําหนาที่บริหารหาเงินมาใหเราใช ขออยางเดียวเทานั้น ขอให
ทานทําอยางเต็มที่ แลวเราจะใชเงินอยางดีที่สุดเพื่อการศึกษาของชาติ ฝากไวที่จุดนี้ถาวาโอกาสมา
อยูในมือแลว เราจะทําอยางไรในโอกาสนี้ โดยไมตองไปคํานึงถึงวารัฐบาลจะอยูหรือวาจะไป อยา
คิดวาใครเปนเจาของงาน มีหลายทาน ดิฉันฟงมาวาถารัฐบาลนี้ไมอยูในแผนการนี้อาจจะเลิกลม
ในเมื่อเราคิดกันอยางนี้ ทํางานกันอยางนี้บานเมืองมันจึงไมไปไหน ถาหากทุกอยางปลอยใหขึ้นอยู
กับงานการเมือง พวกเราควรจะลาออกจากอาชีพกันไดแลว เพราะฉะนั้นเราตองไมหยุดอยูตรงนี้
แลวอยากจะจุดประกาย ณ ที่นี้ ขอใหไปไดหนอยเถอะ เมื่อมันจะเปลี่ยนแลวขอใหเปลี่ยนที่ดีที่สุด
มีเสรีภาพที่สุดในการศึกษาและถาเปนไปไดขอเปลี่ยนทุกอยางเลย แมกระทั่งตําแหนงทางวิชาการที่
ไปติดเกี่ยวกับขั้นซี การที่คนเราจะไดเหรียญบัตรเหรียญตรา
ไดซีอะไรมาคือคุณทํางานอะไร
ใหแกประเทศชาติ แตงานวิชาการคือคุณมีความฉลาดแคไหนที่คุณจะใชสมองของคุณสรางผลงาน
วิชาการใหกับลูกศิษยของเรา ใหกับการศึกษาของชาติ มันไมไปไดติดกับสะพานหรืออะไรเลยทั้งสิ้น
หนักหนาเทาไรคุณก็สะพายไปหนักเทานั้น ขอฝากไวจุดไวตรงนี้เลย นาน ๆ จะมีโอกาสพูด
รองศาสตราจารย ดร.สุพัฒน สุกมลสันต
ขอถามประเด็นที่เคยถามแตไมไดรับคําตอบจากที่ใด ๆ ก็คือวา เมื่อเราพูดถึงบทบาท
หนาที่ของสภาคณาจารย ยังไมเห็นที่ไหนพูดเลย หรือวามีเขียนไวที่ไหน ก็คือวานาจะมีบทบาท
หนาที่อันหนึ่งเสมือนสหภาพ ขอยืนยันวาผมพูดและผมหมายถึงอยางนี้จริง ๆ คือถาเปนอยางนั้นจะ
ทําใหคนอื่นเห็นวา อาจารยของเรานี่มีความสนใจในหนวยงานมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เราเห็น
สภาคณาจารยทําอยางไรที่จะไป voice ใหอาจารย แลวถายิ่งออกไปนอกระบบ ผมมองเห็นวา
เราตายเหมือนเขียดที่ถูกรถทับ เราไมมีอะไรที่จะเปนหลักประกัน บทบาทหนาที่ตรงนี้นาจะมีอยาก
จอขอความเห็นจากที่อื่น เราควรจะมีอยางนี้หรือเปลา ที่ผมมีความรูสึกวาผูบริหารกลัวมาก ก็ใน
เรื่องเมื่อกฎหมายใหญของเรา มีสหภาพแรงงานตาง ๆ เราอาจจะไมถึง 100% เราอาจจะมีบทบาท
อยางนั้นบาง ที่บอกวาไมใหใชอันนั้นมา Apply มันรูสึกไปลิดรอนตั้งแตเริ่มตน คิดวาถาเราจะพูด
ถึงบทบาทหนาที่ นาจะมีเรื่องนี้เขามาดวยครับ ขอบคุณครับ
รองศาสตราจารย ดร.พัฒนะ ภวะนันท
ขอบคุณครับทานอาจารย อัจฉราวดี จะ Respond ไหมครับ เชิญครับ อาจารยพรรณ
ทิพยทานก็มีเอกสารในมือที่สนับสนุนความคิดของทานอาจารยสุพัฒน
อาจารยอัจฉราวดี โปษยะนันท
ดิฉันเห็นดวยกับที่อาจารยพูดชื่อนั้นอาจจะแสลงหู ดิฉันขอเรียนตามตรงวาตอนนี้เรา
เปลี่ยนจากสภาอาจารยเปนสภาขาราชการเปนอะไรก็ตามเราก็คิดถึงจุดนี้ดวย ที่มีความกลัวของ
ผูบริหารในชวงนั้นทางฝายรัฐบาลที่กลัวจะเปนสหภาพแรงงาน ก็พยายามหามการอางสิทธิ์ตาง ๆ
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ในการแยกออกเปน 2 สถาบัน ขณะนี้เราเปนสมาชิกขององคกรระดับประเทศ 2 องคกร ดวยกันคือ
ปอมท. กับ ปขมท. แตของเราอยูในสภาเดียวกัน แตเรามีรองประธาน 2 ทาน รองประธานทาน
หนึ่งจะเปนเรื่องในชวยของ ปอมท. อีกทานหนึ่งจะเปนเรื่องของ ปขมท. ของขาราชการตรงนี้ดิฉันเห็น
วาการผนึกกําลังกันเพื่อจะทําสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ดีมาก ตามทีอาจารยไดเสนอขึ้นมา การที่เรายังคง
รูปแบบเกษตรเปนสภาขาราชการอยูและเรายังทําตรงนี้บทบาทชัดเจนมาก เนื่องจากตําแหนงในสภา
ขาราชการนั้น ในมหาวิทยาลัยมอบหมายหนาที่มากจริง ๆ ตั้งแตเปนคณะกรรมการที่ยืนพื้นของ
คณะกรรมการสรรหาคณบดี ผอ. สํานัก/สถาบัน ซึ่งเกษียณมีอยูมากมาย คือตองเปนทุกกรรมการ
เปนพื้นเลย ประธานสภาขาราชการตองเปนทุกครั้ง แลวตองเปนกรรมการพิจารณาเรื่องเครื่อง
ราชอะไรตออะไรมากมายไปหมด ฉะนั้นก็จะเหมือนกันในสิ่งเหลานี้ที่ผานเขามาเราตองศึกษาอยาง
ดี
ขณะนี้กําลังทดลองเรื่องการหมุนเวียนขาราชการในสาย ค. กอน เพราะเราคิดวาการ
หมุนเวียนนั้นทําใหเกิด Alert การที่ทําใหเกิดการ Active แกหนวยงานที่การหมุนเวียนไป ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งจุดเริ่มตนมาจากสภาขาราชการที่ไดมองเห็นประเด็นตรงนี้แลวเสนอ
มหาวิทยาลัย แลวก็มีการพูดถึงเรื่องการประเมินวาไดรับความยุติธรรมหรือไม ก็จะมีเรื่องที่รองมา
จากสภาขาราชการ สภาขาราชการก็จะดําเนินตอไป ดิฉันก็สายตรงทานคณบดี สายตรงทาน
หัวหนาภาค วาขณะนี้ที่ไดมีพระราชบัญญัติ มีกิจกรรมตรงนี้เกิดขึ้น ทานมีความเห็นวาอยางไรมัน
เปนไปอยางที่เราตองการหารือเปนไปอยางที่ควรจะเปนไปไหม อันนี้ก็น้ําหนักในการพูดหรือ
วิธีการในการพูดแลวแตเทคนิคดวย คือ ไมใหเห็นวาเปนการที่ไมรุกจนกระทั่งเขารับไมได ตอนนี้ก็
ทําใหเกิดการอธิบายใน อกม. เกิดขึ้นวาขณะนี้ขอตรวจสอบทบทวนวาไดมีการทําอยางนี้ ๆ เกิดขึ้น
หรือเปลา มิฉะนั้นถาเกิดมีการกอม็อบกอหวอดอะไรเกิดขึ้นแนนอนที่สุดใชไหมคะ จริง ๆ สภา
ขาราชการหรือสภาคณาจารยตองมีบทบาทสําคัญตรงนี้ แตตองไมเปนในทางที่เกิดอะไรที่ไมเหมาะ
สมองเรา แตวาเราก็ตองเอาไวขูบางเหมือนกัน
รองศาสตราจารย ดร.พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย
เรื่องของหนาที่เราระบุไวอยางชัดเจนวา สภาคณาจารยในฐานะตัวแทนคณาจารยอยางนี้
สําคัญมากของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จริง ๆ มีหนาที่ตาง ๆ ถาวลีนี้หลุดไปเราจะทําอะไรไมได
เลยเพราะว าจริ ง ๆ กฎหมายแรงงานก็ ไมอยู กฎหมายในเรื่องนี้ทั้งหลายก็ไมอยู ตองไปอาศั ย
รัฐธรรมนูญวาดวยหมวดมนุษยชน ซึ่งไมรูวากฎหมายลูกเมื่อไรจะออกมา และดูชาวไทยสมัยรี้แลว
กันมีสิทธิมนุษยชนสักแคไหน ตัวเองจริง ๆ คอนขางจะหางตรงนี้มาก ดิฉันเห็นดวยนะคะวาเรามี
Faculty Senate อยางนานาชาติเขาก็ดูเรื่องทางวิชาการ ดูเรื่องตําแหนงทางวิชาการอะไรทั้งหลาย
แตในขณะเดียวกันถาไปเปนอยางนั้นอยางเดียวมันจะไมมีความเปนธรรมสําหรับบุคลากรเพราะวา
สภาคณาจารยของเรา
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ในอดี ตเราไม ได ดู แต ความเป นธรรมของชาวจุ ฬาฯเท านั้ น เราดู ความเป นธรรมของ
ประชาชนชาวไทยดวย จําไดไหมคะในเดือนพฤษภาคม 2535 สภาคณาจารยจุฬาฯ เราไมไดไปไหน
กันเลยเราอยูใตถุนตรงนั้นตลอดเวลา ประสานงานกับอาจารยโคทม ประสานงานกับฝาย รสช. เพื่อ
ดูแลสังคมไทย และชี้นําในทางที่ถูกตอง จําไดไหมคะเราประสานงานกับนายกสโมสรอาจารย
ขณะนั้นคืออาจารยหมอประภัสสร คือนิสิตแพทยที่ตองรับคนไมรูบาดเจ็บเทาไร ตายไมรูเทาไร ตรง
นั้นมายืนเขาแถวยืนปฏิญาณตอพระบรมรูป 2 รัชกาล วาชาวจุฬาฯ จะขอถวายสัตยปฏิญาณตอพระ
บรมรูป 2 รัชกาล ที่จะปกปองและดูแลประเทศชาติของเราใหไปในทางที่ถูกที่ควร เราทํากันขนาดนั้น
แตถาหากวามันไมมีอะไรตรงนี้ ดิฉันวาหนาที่ตรงนั้นเราจะหายไปเลย แลวจะมีหนาที่ของวุฒาจารย
อยูตรงนั้นเทานั้นเอง
รองศาสตราจารย ดร.พัฒนะ ภวะนันท
คิดวาหลายทานคงเห็นนะครับ ทานอื่นจะใหความเห็นอยางไรบางไหมครับไมงั้นผมจะถือ
โอกาสใชอํานาจของพิธีกร เพราะทราบวาบางทานซึ่งเปนคนเกงแลวในขณะเดียวกันก็ไมสามารถจะ
ไปไดนะครับ และขอทําความเขาใจตรงกันนิดหนึ่งในเรื่องขอสรุปคณะทํางานพิจารณาขอบังคับของ
คณาจารยแลวเขียนโครงสรางตรงนี้นาจะเปนรางทานที่ประสงคจะใหความคิดเห็นในขณะนี้มีไหม
ครับ ไมอยางนั้นพิธีกรก็ขอรองทานใหความเห็น
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยยงยุทธ ศิริปการ
ผมขอฝากใหชวยนิดหนึ่งที่วา บังเอิญเมื่อวานคุยกับสภาที่โนน ที่วามีแตสภาอาจารย
เทานั้น สวนขาราชการกับพนักงานมีบทบาทในพระราชบัญญัติอื่นนี้บางไหม เพราะวาเวลาออกไป
มันจะตองมีบทบาทเพื่อจะรักษาผลประโยชนหรือดูแลสวัสดิการในสวนพนักงานดวย
รองศาสตราจารย ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ
ของมหิดลนี่ก็เหมือนกันลืม ๆ ไปเลยนะคะคือพวกขาราชการนี่จะเปนพนักงานตอไป ก็ไม
มีตัวสภาขาราชการแนวคิดที่จะเปนโครงสรางที่จะชวยสาย ข. ค.
รองศาสตราจารย ดร. ฒนะ ภวะนันท
เผอิญคําวาคณาจารย คอนขางจะ Save มาก สภาคณาจารยเพราะวาถึงจะเปนพนักงาน
อยางไรก็ตามเราคืออาจารย และเนื่องมาจากวามีอาจารยโอน Define ลงไปอีก คณาจารย Very
Save เลยนะครับ ก็ไมรูเปนอะไรทั้งหลายมา ผมก็วาเปนสวนหนึ่งนะครับ เมื่อวานนี้ที่คณะ
วิศวกรรมศาสตรเขาบอกวามีการประเมินคุณภาพ เขาประเมินหมดมาตั้งแตหัวหนาภาคลงมา
ยกเวนนักการภารโรง ก็มีคนถามนักการไมมีความสําคัญหรืออยางไรถึงไมประเมิน เขาบอกประเมิน
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ไมไดเพราะวาไมอยูในระบบ เพราะฉะนั้นคนที่อยูในระบบผมวาเราคงตองไปประเมินบริษัทเขา
เพราะฉะนั้นจุดตรงนี้เราก็ตองมีกลไกอะไรเขามา
YZ YZ YZ

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ 16 กันยายน 2548)
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23. การปรับโครงสรางองคกร บทบาท และอํานาจหนาที่
ของสภาคณาจารยเพื่อรองรับ พ.ร.บ.จุฬาฯ
ฉบับออกนอกระบบราชการ
อ. ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ
(จาก สารสภาคณาจารย ป 2542)

ขณะนี้จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการออกเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐบาล ซึ่งจะสงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในการกําหนดนโยบายการบริหารและการดําเนินงานใน
ทุก ๆ ดาน ราง พรบ.จุฬาฯ ฉบับใหมกําหนดใหสภาคณาจารยมีหนาที่ทั้งในดานการให
คําปรึกษาแนะนําแกอธิการบดี การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ การพัฒนาวิชาการ การ
เสริมสรางจรรยาบรรณและผดุงเกียรติคณาจารย ซึ่งเปนขอบขายอํานาจหนาที่ที่ขยาย
ไปจากที ่ม ีม าแต เดิ ม การที่ ส ภาคณาจารย จ ะปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด แก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จําเปนตองมีขอบังคับและระเบียบที่กอใหเกิดการบริหารและ
การดํ า เนิน งานที ่เ อื ้อ ใหผู ม ีค ุณ สมบัต ิเ หมาะสมสามารถทํ า งานรว มกัน ไดอ ยา งมี
ประสิท ธิภ าพ จึง เปน หนา ที ่ข องสภาคณาจารย ที่ จ ะเตรี ย มการหาแนวทางการปรั บ องค ก ร
ตลอดจนการบริหารและการดําเนินงานใหพรอมที่จะรับอํานาจหนาที่ตามราง พ.ร.บ.จุฬาฯ ฉบับ
ใหม
ดวยเหตุนี้ สภาคณาจารยจึงไดจัดการสัมมนาทางวิชาการขึ้นระหวางวันที่ 10-12 ธันวาคม
2542 ณ หองประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และบรุคไซดรีสอรท จังหวัด
ระยอง โดยไดเชิญวิทยากรหลายทานจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาใหขอมูล ความรูและ
ขอคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงโครงสรางของสภาคณาจารย จุฬาฯ ประกอบดวย
ศาสตราจารย ดร.อมร รักษาสัตย วุฒิสมาชิกและอดีตอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร รองศาสตราจารย ดร.พรรณทิ พ ย ศิ ริ ว รรณบุ ศ ย คณบดี ค ณะจิ ต วิ ท ยา และอดี ต
ประธานสภาคณาจารย จุ ฬ าฯ อาจารย อั จ ฉราวดี โปษยะนั น ทน ประธานสภาข า ราชการ
มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร ผูชวยศาสตราจารย นายแพทย ยงยุท ธ ศิริป การ ประธานสภา
อาจารย มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร และรองศาสตราจารย ดร.มาณี ไชยธี ร านุ วั ฒ ศิ ริ รอง
ประธานสภาคณาจารย มหาวิทยาลัยมหิดล ทานเหลานี้ เปนผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณดาน
งานสภาคณาจารยทั้งของไทยและตางประเทศ จากนั้นสภาคณาจารย จุฬาฯ ไดจัด การประชุม
กลุมยอยเพื่อพิจารณาประเด็นหลัก ๆ 3 ประการคือ องคประกอบของสมาชิกสภาคณาจารยใน
สวนของคณะวุฒยาจารย ตามราง พรบ.จุฬาฯ ฉบับใหม การดําเนินงานของสภาคณาจารย และการ
ประเมินสภาคณาจารย
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ศาสตราจารย ดร.อมร รักษาสัตย ราชบัณฑิตทางรัฐศาสตร สํานักธรรมศาสตรและ
การเมือง ไดใหแงคิดมุมมองที่นาสนใจ สรุปไดดังนี้
แนวคิดที่ จะให มหาวิทยาลัยเปนอิสระมี มานานกว าสามสิ บป แลว มหาวิทยาลัยเองก็
ปรารถนาที่จะเปนอิสระ มีบทบาทดูแลตนเองมากขึ้น อยางไรก็ดี จําเปนที่จะตองพูดกันใหชัดเจนวา
มหาวิทยาลัยคืออะไร โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นหลักดังตอไปนี้
การสนับสนุนของรัฐบาล
ในฐานะที่ยังเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ จําเปนจะตองพูดกันใหชัดเจนวารัฐบาลจะตองให
อะไรแกมหาวิทยาลัย รัฐบาลควรสนับสนุนมหาวิทยาลัยดังนี้
1. ใหที่ดินที่สามารถทําประโยชนได เพื่อกอใหเกิดรายไดเขามหาวิทยาลัย
2. ใหยืมคน การถายเทคนยังตองมีได
3. ใหเงินทั้งในสวนงบลงทุนและงบปฏิบัติการ
4. ใหใชอุปกรณของรัฐได โดยเฉพาะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การกํากับดูแล
สิ่งที่มหาวิทยาลัยตองกํากับดูแลมีดังตอไปนี้
1. การพิจารณาใหเงินอุดหนุน ตองมีคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนเปนประจํา โดย
ควรคิดตามสัดสวนของนักเรียนเปนรายหัว ซึ่งก็ตองกําหนดเปนเกณฑกลางวาสายวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีหัวละเทาไรตอป สายสังคมศาสตรและสายมนุษยศาสตรหัวละเทาไร รัฐบาลเปนผูกําหนด
วามหาวิทยาลัยในสังกัดควรจะรับนักเรียนเทาไร ซึ่งรัฐบาลควรมีคณะกรรมการวางแผนกําลังคน
แหงชาติ ในสวนที่มหาวิทยาลัยรับนอกเหนือจากที่รัฐบาลกําหนด มหาวิทยาลัยก็ตองรับผิดชอบ
คาใชจายเอง
2. ระบบสวัสดิ การ รัฐบาลควรจั ดให มีระบบสวั สดิ การมาตรฐานแทนที่ จะให แต ละ
มหาวิทยาลัยจัดเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบบําเหน็จบํานาญและการตอบแทน การประกั น
สุขภาพ การประกันชีวิตจะเกิดขึ้นไดในวงกวาง มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยใหญจะไดเปรียบในขณะที่
มหาวิทยาลัยเล็กจะเสียเปรียบมาก
3. การบริหารทรัพยสิน ทรัพยสินสวนที่ใหมหาวิทยาลัยไปตองยอมใหมหาวิทยาลัย
บริหารพอสมควร แตก็ตองมีขอบเขต นอกจากนี้รัฐบาลตองคํานึงถึงการหาที่ดินใหมดวย เพราะ
การศึกษาจะตองขยายไป โดยอาจเจรจาขอความรวมมือใชที่ดินของรัฐในการศึกษา เชน ใชสวนที่เปน
อุทยานแหงชาติสําหรับสาขาดานการเกษตร
การบริหารของมหาวิทยาลัย
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สภามหาวิ ทยาลั ยคือ เจาของมหาวิ ทยาลั ย มหาวิ ทยาลั ยที่ ดีจะต องมี มู ลนิ ธิ และมี
สมาคมศิษยเกา เพราะในที่สุดรัฐบาลควรใหเงินมหาวิทยาลัยเพียง 1 ใน 3 คาเลาเรียนจะประมาณ 1
ใน 3 สวนอีก 1 ใน 3 ผูบริหารจะตองหา อาจไดจากมูลนิธิสมาคมศิษยเกาและงานวิจัยของอาจารย
ในสวนของสายงานสอนแบงเปน
1. College of Arts and Sciences ดูแลหลักสูตรปริญญาตรี
2. Graduate School ดูแลหลักสูตรปริญญาโท และเอก
สวนที่ทําการสอนจริง ๆ เรียกวา แผนกวิชา (department)
3. Professional School จะมี undergraduate program และ post-graduate
program ของตนเอง
ในสวนของสายการบริหารจะมี 2 สายงานใหญ
1. ดูแลโดย Vice-president มักเปนนักบริหารมืออาชีพ มี dean ดูแลดานตาง ๆ ไดแก
- Dean of Finance
- Dean of Administration
- Dean of Land and Property
- Dean of Faculties
- Dean of Students
- Dean of International Affairs
2. Faculty Senate หรือสภาอาจารยอาวุโส มีอํานาจบริหารงานวิชาการและบุคลากร
ทางวิชาการ Faculty Senate ในอดีตจะประกอบดวยศาสตราจารย (full professor) อยางเดียว
สวน department ใดที่ไมมีศาสตราจารย ก็จะสงตัวแทนเขารวมประชุมเฉพาะ เมื่อมีปญหาเกี่ยวกับ
department นั้น แตภายหลังไดอนุญาตให department ที่ไมมีศาสตราจารยสามารถมีผูแทนที่มี
สิทธิออกเสียงใน Faculty Senate ได การใหศาสตราจารยเปนสมาชิกของสภาอาจารยเปนการให
ความเคารพ ใหศักดิ์ศรีแกผูที่เปนนักคนควา และผูที่อยูกับมหาวิทยาลัยมานาน มีความรักความ
ผูกพันตอมหาวิทยาลัย
นอกจากความคิ ด เห็ น ที่ ไ ด รั บ จาก ศาสตราจารย ดร.อมร รั ก ษาสั ต ย แล ว สภา
คณาจารยยังไดรับความคิดเห็นจากวิทยากรทานอื่น ๆ อีก ซึ่งจะไดเผยแพรในโอกาสตอไป พรอมกันนี้
สภาคณาจารยจะไดนําความรูและขอเสนอแนะที่ไดรับไปเปนขอพิจารณาในการปรับปรุงโครงสราง
การบริหารงานของสภาคณาจารย เพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัย
YZ YZ YZ
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24. ระบบบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ : แนวคิดและโครงสราง
รศ. ดร.ธีระพร วีระถาวร
(จาก สารสภาคณาจารย ป 2542-2543)

คณะกรรมการกิจการบริหารมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย ปที่ 29∗ (พ.ศ. 2542-2543) ได
เห็นความสําคัญของการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะในชวงเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการ
ทํางานและโครงสรางการบริหารงานไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จึงไดจัดสัมมนาเรื่อง ระบบ
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ ครั้งที่ 1 ขึ้นในวันศุกรที่ 17 ธันวาคม 2542 และ
ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2543 โดยเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณมา
บรรยายและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นระหวางผูเขารวมสัมมนาจากหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยกวา
รวมทั้งสิ้นประมาณ 120 คน ซึ่งมีสาระสําคัญจากวิทยากรและผูเขารวมสัมมนา สรุปไดดังนี้
รองศาสตราจารย ดร.ธั ช ชั ย สุ มิ ต ร คณบดี ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัยไดกลาวถึงเรื่องนี้วา ถาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะบริหารบุคคลในลักษณะที่ทําให
องคกรกาวหนาไปในเชิงที่จะเปน total quality approach ตองคํานึงถึง (1) คนในระบบจะตองมีสวน
รวมและเห็นความสําคัญรวมกัน และ (2) ตองมีประสิทธิภาพ นั่นหมายความวาหลักการบริหาร
บุคคลจะตองทําใหมหาวิทยาลัยกาวไปในเชิงหนึ่งมี quality ที่สูงขึ้นสามารถแขงขันกับคนอื่นได โดย
สราง quality culture ในแตละคน เพราะวาถามีตรงนั้นแลวคนก็จะทํางานดวยความรูสึกที่วาจะ
มุงหวังไปสูไปจุดมุงหมายเดียวกัน ซึ่งเปาหมายที่มุงหวังสําหรับมหาวิทยาลัยก็คือ เราตอง
สามารถแขงขันกับคนอื่นได เทียบเคียงกับคนอื่นได ซึ่งจะดวยวิธีไหน อยางไร ก็ตองคุยกัน
ตอไป
สํา หรับ เรื่อ งของพระราชบัญ ญัติถ ือ เปน main
หนึ่ง ที่จ ะทํ า ใหเ ราอาจจะเพิ่ม
efficiency ได พระราชบัญญัติมีขอดีคือ อนุญาตใหเราพัฒนากฎระเบียบเพื่อจะใชกับตัวเอง
อยางเหมาะสมไดเพราะ culture แตละมหาวิทยาลัยไมเหมือนกัน ในอนาคตก็คงจะมีอาจารยหลาย
ประเภทพอสมควร เชน อาจารยประเภทที่เปนผู develop content แตเปนผู organize วิชา ซึ่ง
ขณะนี้เรายังไมคอยมี แตในอนาคตถาสมมุติวามีการทํางานขามสาขาได เปน Interdisciplinary ได
∗

คณะกรรมการกิจการบริหารหมาวิทยาลัย ประจําคณาจารย (พ.ศ. 2542-2543)
1. รศ. ดร.ธีรพร วีระถาวร
ประธาน
2. ผศ. นพ.พงศศักดิ์
3. ผศ. วันชัย
มีชาติ
กรรมการ
4. รศ. สฤทธิ์เดช
5. รศ. ดร.อมรชัย ตันติเมธ
กรรมการ
6. รศ. เอกชัย
8. อ. เอก
7. รศ. พ.ต.ต.หญิง ดร.พวงเพ็ญ ชุณหปราณ กรรมการ
9. นางวิภา
รุงอุทัยศิริ
ผูชวยเลขานุการ

161

ยุกตะนันทน
พัฒนเศรษฐพงษ
กี่สุขพันธ
ตั้งทรัพยวัฒนา

กรรมการ
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อาจารยประเภทที่เปน coordinator คงจะมีมากขึ้น อาจจะไมตองเปนอาจารยประจํา คงมีอาจารยใน
ลักษณะที่เปน part-time จะมีสัญญาการทํางานในระยะที่สั้นกวา อาจารยที่เปน long-term ก็นาจะ
เรียกวามีการจางถาวร ในแงของ supporting staff ในสวนอื่น ก็เปนคนที่มีความสําคัญเหมือนกัน การ
จัดจางก็ดี การทํางานก็ดี มีเกณฑที่แตกตางกัน งานแตละงานลักษณะงานอาจจะไมเหมือนกัน งาน
บางชิ้นขึ้นอยูกับเวลา วาจะมีเวลาที่เปน contract hour ก็คือวาการทํางาน based on เวลา สวนอาจารย
ที่เปน content developer ทั้งหลาย ไมใชทํางานดวยเวลา แตทํางานดวย output และ outcome
เพราะฉะนั้นในการจัดจางและบริหารบุคลากรในอนาคต คงตองมองในประเด็นอยางนี้ดวย
เพราะฉะนั้นในแงพระราชบัญญัติก็เปน main หนึ่งที่เราอาจจะมีความคลองตัวได แตความ
คลองตัวนั้นจะเกิดขึ้นก็ดวยตัวของเราเองที่จะพัฒนาระเบียบ หรือกฎเกณฑอะไรตาง ๆ เพื่อใหไปใน
แนวทางที่เราตองการ ฉะนั้นในเรื่องของการบริหารตรงนี้ description process หรือ procedure ก็
เปนสวนสําคัญ มีขอคิดนาฟงคือ “เขาก็บอกวาอะไรที่ทําไดวันนี้ตองทําเลย ตองเริ่มเลยคือไม
ต องรอว าระบบทั้ งหมดจะเสร็ จ อะไรที่ เริ่ มทํ าได วั นนี้ แล วจะนํ าไปสู จุ ดมุ งหมายที่ เรา
ตองการไดก็เริ่มเลย” เพราะฉะนั้นในแงของจิ๊กซอเล็ก ๆ นี่ถาเริ่มอะไรกอนไดเราก็ควรจะเริ่มอันนั้น
แลวเราก็คอย ๆ ตอลงไปใหมันครบภาพใหญตามตองการ แตทั้งนี้เราตองมีภาพใหญอยูในใจกอนวา
จะเปนอยางไร แลวถึงจะคอย ๆ ตอภาพเล็ก ๆ ลงไปได
ในสวนผูเขารวมสัมมนา ไดอภิปรายและซักถามวิทยากร มีประเด็นสรุปไดดังนี้
คําถามแรก เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวจะมี
บุคลากรอยู 2 ระบบ หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยกับขาราชการเดิม ขณะนี้ยังไมมีขอยุติวาจะอยู
นานซักเทาไร ไมทราบว าในฐานะที่ทานจะมาเปนผูบริหารสูงสุดของมหาวิ ทยาลัยตอไป ทานมี
แนวคิดที่จะมาบริหารตรงนี้อยางไร
รองศาสตราจารย ดร.ธัชชัย กลาวถึงเรื่องนี้ วาประเด็นบุ คลากรสองระบบคงจะมี
ความจําเปนอยูบางในชวงแรก แตถาถามในเรื่องของการบริหาร การบริหารระบบเดียวจะ
งายกวา เพราะวาทุกคนจะทํางานในกติกาเดียวกัน ถาเราจะออกดวยพระราชบัญญัติฉบับ
นี้ก็คงตองยอมรับวาเราก็คงมี 2 ระบบใหอาจารยเลือก แตพรอมกันนั้นยังคิดวาเราก็ตองมี
เกณฑการทํางานสําหรับอาจารยเปนระบบเดียวกัน และ career path อาจจะตองเหมือนกัน
ดวย แตแนนอนในระบบราชการเงินเดือนเราคงไปแตะอะไรไมได เพราะมันเปนระเบียบราชการวา
เงินเดือนตองขึ้น 1 ขั้นทุก ๆ ป แตในระบบอีกระบบหนึ่งนั้นก็อาจจะใชเหมือนกันทีเดียวนัก แตชวง
transition ก็ลําบากเพราะขณะนี้เรายังไมมีอะไรทั้งสิ้น เราอยูในลักษณะที่ยังไมมีพระราชบัญญัติ
เพราะฉะนั้น แตเราก็ไมมีอัตราที่จะจางขาราชการ และอัตราที่เราจาง เขามาใหมจะใหเขาอยู
อยางไรอันนี้เปนชวง transition ที่ลําบาก อยางไรก็แลวแตคนในระบบเกาจะคอย ๆ ลดจํานวนลง
ภายในเวลาไมถึง 10 ปนี้ คนในระบบเกาก็คงจะเหลือไมมากนักนะครับ ดวยเกษียณอายุก็ดี ดวย
ออกไปตามธรรมชาติ เพราะฉะนั้นระบบก็คงเปน ระบบที่เปนอยู สิ่งที่เราตองดูก็คือวา ตองพัฒนา
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ระบบใหมใหมันดีพอที่จะนํามหาวิทยาลัยไปสูจุดคุณภาพใหได แลวก็แขงขันใหไดอันนั้น
เปนเปาหมายจริง ๆ ถาทําตรงนั้นไมไดออกนอกระบบก็อาจจะแยกวาอยูในระบบดวยซ้ําไป
คําถามตอมา เรื่อง incentive ที่เห็นชัดก็คือคาตอบแทน ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยหลาย
แหงไดจัดทําระบบบัญชีเงินเดือนสําหรับมหาวิทยาลัยของเขาเมื่อออกนอกระบบ ซึ่งลักษณะบัญชี
เงินเดือนนั้นจะเปนหนากระดาน เชน 1.7 เทากันหมด ในขณะที่ของจุฬาฯ เคยมีแนวคิดเรื่อง pay for
performance หมายความวาใครทํามากภาระงานมากหรือวา outcome ดี จากการประเมินก็จะไดเงิน
มาก
รองศาสตราจารย ดร.ธัชชัย มีความเห็นในเรื่องนี้วา การเพิ่มเปนหนากระดานคงไมไดและ
ในชวง transition มันตอบลําบากวาเงินเดือนควรจะเปนเทาไร long run จริง ๆ คงจะมองไดวาจํานวน
คนอาจจะไมลดลงมาเหลือครึ่งหนึ่ง อาจจะเหลือ 2 ใน 3 สมมุติอยางนั้น แตวาถากิจกรรมของเรามี
quality ที่ดีขึ้น เราก็คงจะระดมทุนไดมากขึ้น ในเชิงของ research fund หรือ consulting หมายถึง
consulting ในระบบที่ไมใช consulting สวนตัว เงินเดือนก็อาจจะเพิ่มจาก 100 ลาน เปน 200 ลาน
ได แลวจํานวนคนก็อาจจะไมไดลดลงมาครึ่งหนึ่ง แตมันตองอาศัยเวลานิดหนึ่งวาถาเราอาศัย quality
ดีขึ้น เราจะระดมเงินทุนไดมากขึ้น แตถา ณ ขณะที่ถามวาทันทีทันใดไดไหมคงไมได แตอยางที่เรียน
วาเพิ่มเงินเดือนทันที 1.7 เทา มันเปนไปไมได ถาทําอยางนั้นลมละลายแน ภายในไมกี่ป เพราะวาเรา
ตองใชเงินของตัวเองลงไปเยอะแลวเราจะไลคนออกก็ไมถูก ผมไมเห็นดวยตรงนี้วาคัดคนออกเพื่อจะ
ลดเงินลง แลวคิดวาไมมีมหาวิทยาลัยที่ไหนจะทําดวย คือคนที่เปนคนที่อยูในระบบสวนใหญแลวเปน
คนพื้นฐานดี เพียงแตวาเกณฑการทํางานของเรา เราก็มี culture ของเรา output ที่เราไดขณะนี้ก็
เปนที่ยอมรับเปนที่พอใจแลว เราก็ยังคลาย ๆ กับวายังไมเห็นความจําเปนที่จะเพิ่มมากไปกวานี้ใน
แงของตัวอาจารยนะครับ ถาหากวามี incentive ในเชิงของ career แลวก็ในเชิงของ profession ผม
วา improvement ของแตละบุคคลจะเกิดไดจากหลายทาง incentive ไมใชเงินเดือนอยางเดียว
คําถามสุดทาย เรื่องระยะเวลาของการมีบุคลากรสองระบบ จะมีการกําหนดหรือไม
อยางไร
รองศาสตราจารย ดร.ธัชชัย มีความเห็นวาในแงของการบริหารงานนั้นระบบเดียวสะดวก
กว าเพราะว าจะ efficiency แล วไม เสี ยเวลามาก ถ าบริ หารเป น 2 ระบบจะเป นภาระที่ เพิ่ มขึ้ น
มากมาย แตพรอมกันนั้นตองยอมรับวาเราคงจะมี 2 ระบบ ในระยะแรก ทีนี้ถามี 2 ระบบ
แลวถาเรามีระบบบริหารงานบุคคลหรือ career ที่ดีกวาระบบใหมแลวคนสวนใหญมาอยู
ในระบบใหมแลวคนอยูในระบบเกาเปนเปอรเซ็นตนอย ตรงนี้เปนปญหาอยูเหมือนกัน คือ
ถาใหเลือกไปไดตลอดบางคนอาจจะเลือกดานสวัสดิการเพียงอยางเดียว ยกตัวอยางงาย ๆ ก็มี
case บาง case วาเปนขาราชการเนื่องจากสวัสดิการสําหรับบิดามารดา ซึ่งก็เปนความจําเปนของ
บุคคล แตถาสมมุติอยางนั้นแลวมีเปอรเซ็นตนอยมันก็จะเปนภาระอยูคอนขางนาน อันนี้คงจะเปน
แนวคิ ดของรั ฐบาลที่ อยากจะพยายามให ปลดลงให เร็ วที่ สุ ด แต ผมว าถ ามาถึ งจุ ด ๆ หนึ่ งแล ว
เปอรเซ็นตของคนที่อยูในระบบใหมมีเยอะ คนระบบเกามีนอยก็คงจะตองมี incentive บางสวนจะทํา
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ใหคนเหลานั้นคลาย ๆ กับเปลี่ยนมาอยูในระบบใหมหรือวา early retire ได หมายความวา early
retire ไมไดเปนการไลออกเหมือนกับที่ ก.พ.พยายามทําอยู คือคงจะตองมีอยางนั้นดวย ก็คงตองเขา
ใจความตองการของแตละคนเหมือนกัน แตความตองการของแตละคนนั้นตองไม dominate need
ขององคกร แตทั้งนี้ยังไมไดบอกวาตองยุบใหเหลือระบบเดียวภายใน 1 ป หรือ 2 ป หมายถึงวาถา 5 ป
แลว อาจารยลองนึกภาพถามีคนอยูในระบบเกาซัก 5% แลวคอย ๆ ลดลงเหลือ 4 เหลือ 3 เหลือ 2
เหลือ 1 จนหมด อีก 20 ปขางหนาที่มันก็เปนภาระเหมือนกันในการที่จะบริหาร อันนี้มันเปนทาง
ปฏิบัติ ในแงจิตใจไมใชอะไรทั้งสิ้น แตถาระบบใหมไมดี คนอยูระบบเกาลดลง ก็เปนปญหาอีกแบบ
หนึ่ง ไมไดแกพระราชบัญญัติ คงตองแกกฎระเบียบของเรามากกวา เพราะวาพระราชบัญญัติใหเรา
รางกฎระเบียบเอง
สําหรั บศาสตราจารย นายแพทยจรัส สุวรรณเวลา กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย
ผูทรงคุณวุฒิจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดกลาวถึง การบริหารงานบุคคลตามรางพระราชบัญญัติ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยฉบับใหม วาตองมองวาการบริหารในอนาคตจุดสําคัญอยูที่ตองเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพและจะต อ งเป น การบริ ห ารที่ มี ค วามหลากหลายและต อ งบริ ห ารความ
หลากหลายใหได ถาตองบอกวาใหบริหารเหมือนกันหมดทุกภาควิชาก็กลับไปที่เดิมเหมือนการ
บริหารที่เปนอยูในปจจุบัน จะทําอยางไรในเรื่องของการกระจายไปในสวนนั้น ถาสรางระบบที่ดีได
จะตองมีความเชื่อในผูบริหาร และคูกับความเชื่อในผูบริหารจะตองมีความรับผิดชอบ ความ
เปนธรรม ความเที่ยงตรง ความเมตตา ฯลฯ มาจากผูบริหารดวย ดังนั้นระบบการบริหารที่
ดีจะตองเกิดขึ้น การถวงน้ําหนักระหวางสภามหาวิทยาลัยกับผูบริหารนั้นควรเปนอยางไร
การมองที่ระดับมหาวิทยาลัยแตเทานั้นยังไมใชคําตอบ ระดับคณะเปนอยางไร คณบดีเปน
อยางไร หัวหนาภาควิชาเปนอยางไร ตรงนี้เปนเรื่องใหญมากกวา
ในเรื่องประเด็นของการบริหารงานบุคคลนั้น อาจารยไดกลาวถึงเรื่องนี้วา ควรเริ่มดวยการ
ตั้งคําถามกับงานบริหารบุคคลวาเราจะจัดการบริหารงานบุคคลไดอยางไรบาง ดูเรื่องโครงสรางกอน
วาโครงสรางของการบริหารงานบุคคล นั้นมีโครงสรางกับกระบวนการ โครงสรางเรื่องการจําแนก
ประเภทบุคลากร เรื่องของลักษณะการจางงาน เรื่องของการบริหารคาจางและคาตอบแทน ถาเปน
บริษัทเอกชนเขาจะถามวาถาจะปรับเปลี่ยนบริษัทหรือจะตั้งบริษัทใหม บริษัทนั้นทําอะไร เปาหมาย
คืออะไร ตองตั้งตรงนั้นเสียกอน ถึงจะเอาตรงนั้นมากํากับประเภทบุคลากรได จุฬาฯ มีหรือไม
คลาย ๆ จะมีความรูคูคุณธรรมอยูแหงหนึ่ง ตอบสนองความตองการของสังคมแหงหนึ่ง และ
มีเรื่องความรูความเปนเลิศ เรื่องของคุณธรรมจริง ๆ มันจะตองซึมอยูในจิตใจบุคลากร
ทั้งหมดเลย ถึงจะตอบคําถามไดวาตอไปจะเปนอยางไร เพราะถาไมมีเปาตรงนั้นมันไมรูหรอ
กวาทําอะไรทําอยางไร และคนจะตองเปนอยางไร เรื่องของการจําแนกประเภทของบุคลากร
เรื่องของลักษณะการจางงานก็มีคําถามอยูมาก คําถามวาเราจะปรับเปนบุคลากรตามสัญญา
กันหมดอยางนั้นหรือไม บุคลากรทําสัญญาแปลวาเมื่อเขาทํางานนี้ก็มีสัญญาวาจะทํางานกัน 3 ป 5
ป อะไรตรงนี้จะตองทําหนาที่อะไรบาง คําถามวาจะมีบุคลากรที่จะตองไมตองกลัวแลวเรื่องออกจาก
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งานหรืออะไรอยางนั้นหรือไม คําอภิปรายตรงนี้ก็มีวาเรามองเหมือนกับวาความมั่นคงในหนาที่การ
งานเปนของเลวรายแลวก็จะตองตัดทิ้งไป เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนจะตองมีการประเมินกัน แลวก็
ตองทําสัญญาใหมเปนระยะ ๆ หลายคนบอกไมเห็นดวย คําถามก็คือวาเราควรจะมีบุคลากรจํานวน
หนึ่งเปนบุคลากรหลักหรือไม ที่ ๆ คนจํานวนหนึ่งแลวบอกวาคุณไมตองหวงอะไร คุณ contribute
มาพอแลวคุณมาถึงขั้นนี้แลว ฉะนั้นคุณอยูเปน asset ฉะนั้นอยูไปเถอะอยาเปนหวงเลย และสํานัก
งบประมาณมอบอยางไรตอการเปลี่ยนแปลงนี้ เขาบอกวาแนนอนเลย อยางจุฬาฯ คนจํานวนหนึ่งตอง
ยืนอยู มิฉะนั้นสถาบันมันแข็งไมได มันยืนไมได เพราะฉะนั้นจํานวนเทาไรเทานั้นเอง อาจจะ 25%
อาจจะเทาไร ใครควรจะอยูในบุคลากร หลักเปนเรื่องที่สําคัญมากเลย วิธีหนึ่งที่บอกวาคือใคร
อยูเกิน 25 ปแลวถือวาถาวรแลว บุคลากรสวนหนึ่งซึ่งเปนไปตามสัญญาที่เปนอยางนี้ไมใช
สัญญาเพื่อจะเอาคนออก แตเปนสัญญาเพื่อจะใหคนดีสามารถที่จะกาวตอไปได ถามองใน
มุมนั้นมันจะเห็นวาเปนเครื่องทําใหคนมีประสิทธิภาพ ถาเราเลือกคนเขามาครั้งแรกดีและ
จัดระบบตรงนี้ดีนี่มันก็จะเจริญไปไดดวยดี โดยที่ไมตองมีปญหาอะไรมาก ถาใครถนัดอยางอื่นก็วา
กันไป ขณะเดียวกันก็มีบุคลากรเฉพาะกิจที่เขามาในระยะสั้น ปจจุบันนี้ก็อาจเขาเปนบุคลากร
เฉพาะกิ จ ที่ ม าทํ า หน า ที่ ช ว ยสอนเฉพาะบางเวลา บางระยะอย า งนั้ น ก็ ไ ด แ ล ว ก็
ค าตอบแทนก็เป นไปตามระบบนั้ น ค อนข างชัดวาน าจะต องมีบุ คลากรสายวิชาการ สาย
สนับสนุนวิชาการตรงนี้จะมีสายอื่น ก. ข. ค. จะปรับเปนอยางไรก็ตองคิดกัน แตวาผูที่เปน
บุคลากรหลักนาจะเปนสายวิชาการอยู แตวาไมน าจะปดสายอื่นที่เปนสายสนับสนุนที่มี
ความสามารถเพียงพอ ในที่สุดแลวมีความสามารถเพียงพอไดนี่ก็เปนเฉพาะ thesis เปนเพียง
สมมุติฐานในเชิง concept เทานั้นเอง
ดานการประเมินบุคลากร การประเมินไมใชเรื่องของการจับผิด เปนเรื่องของการที่
จะเพิ่มคุณภาพ แลวประเมินจริง ๆ ไมใชคนอื่นประเมินเปนเรื่องของการประเมินตนเอง
มากกวา แตอาจารยแต ละคนประเมิ นตนเอง ภาควิ ชาแตละภาคประเมินตนเอง คณะ
ประเมินตนเอง แลวก็ประเมินเพื่อใหตัวเองปรับปรุงคุณภาพเปนตัวหลัก ที่นี้ผูอื่นผูเกี่ยวของ
ก็ดี ผูบังคับบัญชาก็ดีเขามามีสวนในการประเมิน ตรงนี้ก็เปนสวนหนึ่งซึ่งจะตองมีภายในระบบ การ
ประเมินนี้จะนําไปสูการกําหนดคาตอบแทนซักแคไหน ในระบบ ทั้งหมดนั้นเปนเรื่องของการจัดการ
เรื่องของการที่จะเขาสูตําแหนงเรื่องของ ศ. รศ. ผศ. ตรงนี้เห็นชัดวาไมบรรทัดตรงนี้มันไมคอยจะตรง
และไมบรรทัดมันไมคอยจะเหมาะกับเราซักเทาไร จึงเปนหนาที่ของเราเองที่จะจัดไมบรรทัดอันนั้น
ยิ่งมหาวิ ทยาลัยเราจัดการเองยิ่ งนากลัวมากขึ้น การประเมินเพื่อใหมีการตอสัญญาและกําหนด
เงินเดือนตอไปหรือกําหนดคาตอบแทนตอไป อาจจะเปนเรื่องตามระบบใหมที่มีอยู ก็มีวัตถุประสงค
หลายอยาง หลักการประเมินคือเรื่องของความเปนธรรม เรื่องการปราศจากอคติและก็ไมลําเอียง นี้
คือเปนสิ่งที่เราพึงประสงคและก็ตองเกิดขึ้นอยางนั้น ตองใช merit เปนฐานไมใชอยางอื่น
ตรงไปตรงมา การประเมินโดยคณะบุคคลที่ไววางใจไดก็เปน statement ใหญ ทําอยางไรใหมีระบบ
ถวงดุลและคานอํานาจ มีหลักฐานเปดเผยและอธิบายได ตรงเปดเผยนี่มันก็อาจจะมีปญหาวา
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เป ด เผยแค ไ หน เป ด เผยแก ใ คร เรื่ อ งของการเป ด เผยการประเมิ น ตนเองโดยใช ผู เ กี่ ย วข อ ง
ผู บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ผู ร ว มงานก็ เ ป น ส ว นหนึ่ ง นิ สิ ต ก็ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ที่ เ ป น ข อ มู ล ในการประเมิ น
เพราะฉะนั้นขอมูลมาจากไหน ขอมูลมาจากหลาย ๆ แหลงแลวมาประเมินใครทําหนาที่เอาขอมูล ใคร
ทําหนาที่ในการประเมิน เปนการเปรียบเทียบกันระหวางภาควิชาตาง ๆ เปรียบเทียบระหวางสวนตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อจะดูวาที่อื่นเขาทําแลวก็ทําเหมือนจะไดดีเราก็จะไดใชดวยก็เปนเครื่องมือใน
การที่จะปรับปรุงคุณภาพดวย การทํา Bench mark เพราะวาถาเราไมประเมินเราก็ไมรูจะเทียบกับ
ใคร เราก็นึกวาเราดีอยูเสมอ ทีนี้ฐานของการประเมินก็มีเรื่องผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพแตวาผลสัมฤทธิ์อยางเดียวไมได จะตองดูเรื่องการปฏิบัติงานดวยหมายความทั้ง output และ
ทั้ง process เพราะถา output เกิดขึ้นโดยที่ process มันไมถูก ก็ไมไดมันตอง process ตองถูกดวย
และก็ตองไปดู process ดวย ฐานการประเมินจะใชคุณธรรมจริยธรรม และก็บุคลิกภาพมากนอย
เพียงใดตรงนี้เปน issue ใหญ
สาระและขอคิดเห็นที่ไดจากการสั มมนาในครั้งนี้นับวาเป นประโยชนยิ่งตอชาวจุฬาฯ
โดยเฉพาะผูที่ตองมีหนาที่เกี่ยวของกับการกําหนดระเบียบและขอปฏิบัติเพื่อสันติสุขของประชาคม
จุฬาฯ อยางไรก็ดีผูที่อาจไมไดเกี่ยวของกับการรางกฎระเบียบแตตองทําตามกฎระเบียบ อาจสง
ขอคิดเห็นผานมายังสภาคณาจารยเพื่อใหดําเนินการตอไป คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ประจําสภาคณาจารย ก็ยินดี
YZ YZ YZ
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25. ระบบบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ : ระบบสวัสดิการ
ผศ. นพ.พงศศกั ดิ์ ยุกตะนันทน
(จาก สารสภาคณาจารย ป 2542-2543)

การออกนอกระบบราชการไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ซึ่งกําลังอยูในวาระรอการเขาพิจารณาในสภาผูแทนราษฎรในขณะนี้ จะมีผล
ตอ การเปลี่ ยนแปลงสภาวะของบุ คลากรมหาวิ ทยาลั ย จากข าราชการของรั ฐไปเป นพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย จากการเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหระบบสวัสดิการตาง ๆ ที่เกื้อกูลขาราชการตามพระราช
กฤษฎี ก าค า รั ก ษา พยาบาลและพระราชบั ญญั ติ ข า ราชการพลเรื อ นไม มี ผ ลเกื้ อ กู ลพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย หากไมมีการแกไขพระราชกฤษฎีกาและพระราชบัญญัติดังกลาว การจัดระบบสวัสดิการ
และประโยชนเกื้อกูลใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยในกํากับจะตองจัดดําเนินตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยในกํากับ และตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยที่จะไดบัญญัติขึ้นภายหลัง
เพื่อเตรียมการจัดระดมสมองผูที่มีความรูความสามารถในการจัดระบบสวัสดิการการรักษา
พยาบาล คณะกรรมการกิจการบริหารมหาวิทยาลัย ประจําสภาคณาจารย (พ.ศ. 2542-2543) ∗
จึงไดจัดอภิปรายเรื่อง การจัดสวัสดิการการรักษาพยาบาลในมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ในวันที่ 25
มกราคม 2543 โดยมีผูรวมอภิปราย 4 ทาน ไดแก รศ. ดร.วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ นพ.
วิพุธ พูลเจริญ รศ. ดร.เดช พุทธเจริญทอง และคุณสุวิภา สุขวณิชนันท โดยมี ผศ. นพ.พงศศักดิ์ ยุก
ตะนันทน เปนผูดําเนินการอภิปราย จากการอภิปรายมีขอมูลที่นาสนใจนําเสนอดังนี้
รศ. ดร.เดช พุทธเจริญทอง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) ได
อภิปรายใหเห็นวา มจธ. ไดเงินหมวดเงินเดือนเพิ่มขึ้นเปน 1.6 เทาของเงินเดือนเดิม ซึ่งรวมเงิน
สวัสดิการการรักษาพยาบาล และเงินคาเลาเรียนบุตรอยูในสวนนี้ มจธ.ไดจัดสวัสดิการตามมาตรา
63 ของพระราชบัญญัติของ มจธ. ที่พนักงานจะไดรับสวัสดิการและประโยชนอื่นรวมกันแลวจะไม
นอยกวาสวัสดิการและประโยชนที่เคยไดรับ ทั้งนี้ทาง มจธ. ไดจัดใหการเขารับการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลของรัฐสามารถเบิกจายไดเทาขาราชการโดยบิดา มารดา และบุตร สามารถเบิกคา
∗

คณะกรรมการกิจการบริหารหมาวิทยาลัย ประจําคณาจารย (พ.ศ. 2542-2543)
1. รศ.ดร.พัฒนะ ภาวะนันท
ประธาน
2. รศ.ดร.สมบัติ
3. รศ.ดร.พอพันธ วัชจิตพันธ
กรรมการ
4. อ.วรรณา
5. อ.สามารถ
สุขกนิษฐ
กรรมการ
6. รศ.โสภิต
7. รศ.ดร.ชูเวช ชาญสงาเวช กรรมการ
8. ผศ.ดร.จินตนา
9. นางวิภา
รุงอุทัยศิริ
ผูชวยเลขานุการ
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รักษาพยาบาลได ดวย หากเขารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนสามารถเบิกจายไดมากกวา
ขาราชการ เชน ในกรณีอุบัติเหตุเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในการกรณีเรงดวน ราชการ
เบิกไดครึ่งหนึ่งแตไมเกิน 3,000 บาทตอครั้ง ของ มจธ.ใหเบิกไดครึ่งหนึ่งแตไมเกิน 6,000 บาท หาก
รักษาเกิน 30 วันจายใหครึ่งหนึ่งของที่จายจริงแตไมเกิน 200 บาทตอวัน คาหองในโรงพยาบาลของรัฐ
ขาราชการเบิกได 600 บาทตอวันไมเกิน 13 วัน ทาง มจธ.ใหเบิกไดไมเกิน 600 บาทตอวัน โดยไมจํากัด
เวลาเขาพักในโรงพยาบาลของรัฐ นอกจากนี้ทาง มจธ.ยังอนุมัติใหพนักงานและครอบครัวเบิกคา
รักษาโรคฟนและตรวจสุขภาพทั่วไปอีกดวย สําหรับประโยชนตอบแทนอื่นพนักงานของ มจธ.จะไดรับ
ประโยชนตอบแทนไมนอยกวาตามที่กฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ กฎหมาย
การประกันสังคมสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 7 ประการ ไดแก
1. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
2. บําเหน็จของพนักงาน
3. เงินชดเชย
4. เงินทดแทน
5. สวัสดิการคารักษาพยาบาล
6. สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงาน
7. การฌาปนกิจสงเคราะห
การจัดระบบสวัสดิการของ มจธ. นี้ไดจัดขึ้นโดยใชเงินจากแหลงตาง ๆ ดังนี้
1. เงินเดือน จากงบประมาณแผนดิน โดยรัฐจัดสรรให 1.6 เทาของเงินเดือนขาราชการ
2. เงินชดเชย และเงินทดแทน จากงบประมาณแผนดินตามมติคณะรัฐมนตรี
3. เงินคารักษาพยาบาล แบงเปน 2 ประเภทคือ
ก. พนักงานที่เปนขาราชการบํานาญ ใชงบกลางตามอัตราราชการ ซึ่ง มจธ.จายสมทบใน
สวนที่จายสูงกวาที่ราชการจาย
ข. พนักงานที่ไมเปนขาราชการบํานาญ มจธ.จายเต็ม โดยใชเงินที่เหลือจากงบเงินเดือน
สมทบให
4. เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนจํานวน 8% ของเงินเดือน มจธ.จายเต็มจาก
รายไดอื่น
รศ. ดร.เดช พุ ทธเจริ ญทอง ได สรุ ปในตอนท ายวา การจัดระบบสวัสดิการนี้ทางหมา
วิทยาลัยตองหาเงินมาสมทบ ซึ่งอาจไดมากจากเงินรายไดทั่ว ๆ ไป เงินรายไดนอกงบประมาณ หรือ
เงินไดจากการรวมวิจัยก็ได
นพ. วิพุธ พูลเจริญ จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ไดอภิปราย
ถึงปญหาการจัดระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของประชาชนชาวไทย ซึ่งตัวเลขในป พ.ศ. 2539 ยังมี
ประชาชนอยู อี ก 36.8% ที่ ไม มีระบบสวั สดิการใด ๆ คุมครองเลย ขณะเดี ยวกั นสวั สดิ การของ
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ขาราชการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจาก 2,000 ลานบาท เปน 16,000 ลานบาท ในระยะ 4-5 ปที่ผานมา
โดยที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยที่คาเฉลี่ยคาใชจายตอหัวตอปของขาราชการและครอบครัว ซึ่งมี
จํานวนประมาณ 8.3 ลานคน (ขาราชการ 2.2 ลาน รวมทั้งครอบครัวเปน 8.3 ลานคน) ประมาณ
1,900 บาท ซึ่งเปนคาใชจายตอหัวที่สูงมากเมื่อเทียบกับระบบประกันอื่น ๆ ทั้งนี้คาใชจายทั้งหมดเปน
เงินงบประมาณทั้งสิ้น โดยที่ขาราชการไมตองจายสมทบเลย เมื่อเปรียบเทียบกับระบบประกันของ
ผู ใ ช แ รงงานซึ่ ง นายจ า งและผู ใ ช แ รงงานต อ งจ า ยเงิ น สมทบด ว ย ป ญ หาค า ใช จ า ยสวั ส ดิ ก าร
รักษาพยาบาลขาราชการที่เพิ่มขึ้นนี้ ทําใหคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อป 2541 ใหมีการควบคุมคาใชจาย
และดําเนินการเพื่อการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการขึ้น ซึ่งขณะนี้อยูในระหวาง
การศึกษาและเตรียมการ ขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีมาตรการตาง ๆ ออกมาควบคุมคาใชจายเปนระยะ ๆ
เชน การใชยาตามบัญชียาหลัก การจํากัดระยะเวลาเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เปนตน
สําหรับการจัดระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ นพ.
วิพุธ ไดเสนอหลักเกณฑในการพิจารณา ดังนี้
1. จัดใหมีระบบสวัสดิการระบบเดียวแทนที่จะมีระบบยอย ๆ หลายระบบ เพื่อใหเกิด
ความเทาเทียมกันของพนักงานมหาวิทยาลัยในกํากับ
2. จัดหาระบบที่มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ําซอน สับสน และมีการควบคุมคาใชจาย
3. จัดหาระบบที่มีคุณภาพ โดยผูรับสวัสดิการมีอํานาจในการเลือกผูใหบริการได ทั้งนี้
เพื่อกระตุนใหเกิดการบริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
4. สรางระบบที่มีความเปนธรรม พนักงานมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยทุกคน ควรมีสิทธิ
ประโยชนพื้นฐานเทาเทียมกัน สวนเกินขึ้นอยูกับนโยบายและทรัพยากรที่มีอยูของแตละมหาวิทยาลัย ผู
มีเงินเดือนสูงอาจมีการพิจารณาใหไดรับสวัสดิการ และสิทธิประโยชนจากสวนกลางนอยกวาผูมี
เงินไดต่ํากวา
สําหรับทางเลือกในการจัดระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ มี 6 ทางเลือก ไดแก
1. เขาสูระบบประกันสุขภาพกับเอกชน
2. ทําประกันสุขภาพกับองคกรเอกชน HMO (Health Maintenance Organization) ที่ทํา
ภารกิจนี้
3. เขาสูระบบประกันสังคม
4. มหาวิทยาลัยจายตรงใหกับโรงพยาบาล (fee for service)
5. พนักงานจายคารักษาไปกอนแลวนํามาเบิกตามที่จายจริง
6. แก ไ ขกฤษฎี ก าให อ ยู กั บ ระบบสวั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลข า ราชการของ
กระทรวงการคลัง
7. ปรับเขากับระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลขาราชการที่ปฏิรูปใหมแลว
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ในทายที่สุด นพ.วิพุธ ไดเสนอใหมีการจัดระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลใหเอกภาพ มี
ความเปนธรรม และกอใหเกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
คุ ณ สุ วิ ภ า สุ ข วณิ ช นั น ท จากกรมบั ญ ชี ก ลาง ได อ ภิ ป รายถึ ง ระเบี ย บข อ บั ง คั บ ของ
กรมบัญชีกลาง ในการเบิกจายคารักษาพยาบาล ซึ่งในปจจุบันมีปญหาดานเศรษฐกิจทําใหรัฐบาล
ตองพยายามปรับลดงบประมาณคารักษาพยาบาลจากที่ตั้งไว 18,000 ลานบาท ใหเหลือ 10,000
ลานบาท โดยในขณะนี้มีการจํากัดระยะเวลาในการเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ไมเกิด 13 วัน แต
ถ า มี ค วามจํ า เป น กรรมการแพทย ข องโรงพยาบาลสามารถรั บ รองขยายระยะเวลาเข า พั ก ใน
โรงพยาบาลได
รศ.ดร.วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ รองคณบดีวิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไดอภิปรายผลการวิจัยเรื่องการทําประกันสุขภาพเสริมของขาราชการและลูกจางประจํา
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมีขอมูลตาง ๆ ที่นาสนใจ เชน ในป พ.ศ. 2541 จุฬาฯ มีงบประมาณ
หมวดเงินเดือนคาจางประมาณ 1,212 ลานบาท มีคาใชจายหมวดสวัสดิการการรักษาพยาบาล
59 ลานบาท คิ ดเปนรอยละ 4.85%
ของเงิ นเดือนและคาจาง การวิจัยนี้พบวาการเบิกคา
รักษาพยาบาลเบิกสําหรับตนเอง 43.15% บิดามารดา 39.73% คูสมรส 7.08% บุตร 10.04% ใน
จํานวนผูตอบแบบสอบถามนี้มีผูซื้อประกันสุขภาพเสริม 10.53% ไมมีประกันสุขภาพเสริม มีผู
อยากทําประกันสุขภาพ 37.69%
ไมอยากทําประกันสุขภาพ 62.31% นอกจากนี้ผูตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นวาสวัสดิการขาราชการไมเพียงพอ 47.1% และเพียงพอ 52.9% นอกจากนี้
อ. วัฒนา ไดเปรียบเทียบวาสวัสดิการระบบราชการไทยเปนระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดใน
โลก ในอนาคตในระบบพนักงานมหาวิทยาลัยสวัสดิการรักษาพยาบาลอาจไมคุมครองบิดา มารดา
จนอาจต อ งมี ก ารทํ า ประกั น เสริ ม ที่ เ หมาะสม สํ า หรั บ ทางเลื อ กในการจั ด ระบบสวั ส ดิ ก าร
รักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย ก็มีทางเลือกหลายทางเลือกตามที่ นพ.วิพุธ ไดเสนอไปแลว
ขอดีขอเสียของทางเลือกแตละประเภท
ขอดี
ขอเสีย
1. ประกันเอกชน
1. จัดการงาย
1. ควบคุมตนทุน คาใชจายยาก
2. เลือกสถานพยาบาล 2 . มี
การจํากัดเลือกผูประกันตน
3. สงเสริมกิจการ3. เงิ น
ไปจมกับผลประโยชน
โรงพยาบาลเอกชน
ภาคเอกชน
2. ประกัน HMO

1. ควบคุมคาใชจายไดดีกวา
แบบ 1

ภาคเอกชน
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3. ประกันสังคม

1. ควบคุมตนทุนไดดีที่สุด
2. บริหารจัดการงาย

1. คุณภาพบริการไมนาพอใจ
2. ผู ให บริ การมุ งหวั งประโยชน

มาก
3. จํากัดทางเลือกของผูรับบริการ
4. มหาวิทยาลัยจายตรง
ใหกับโรงพยาบาล

1. บริหารจัดการงาย

1. ควบคุมตนทุนและรายจายยาก
2. อาจมีการฉอฉลคารักษาได

5. เบิกตามที่จาย

1. เลือกสถานบริการไดเสรี

1. การจัดการยุงยาก ใชคนมาก
2. คาบริหารจัดการสูง
3. ไมสามารถควบคุมคาใชจายได

6. สวัสดิการขาราชการเดิม

1. ไมมีการเปลี่ยนแปลง

1. ควบคุมคาใชจายไมได
2. รัฐบาลรับภาระคาใชจายมาก

7. สวัสดิการขาราชการใหม
นอก
(Contract Model)
หัก

1. บริหารจัดการงาย

1. มีขอจํากัดในการเลือกบริการผูปวย

2. นาพึงพอใจมากกวา

2. รัฐรับภาระคาใชจาย โดยอาจ

ประกันสังคม
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย
3. ควบคุมตนทุนและคาใชจายไดยิ่งขึ้น
ขอสรุปจากการอภิปรายโดยผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณจากการปฏิบัติดังกลาว
ขางตน นับวามีประโยชนอยางยิ่งตอจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่กําลังกาวสูการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญ อันมีผลกระทบตอความเปนไปในเรื่องสวัสดิการของทุกคนในมหาวิทยาลัยนี้ แนนอนถา
ระบบที่เปลี่ยนไปทําใหทุกคนพอใจ สบายใจ และมั่นใจวามีหลักประกันที่ชัดเจน ยอมไมมีการ
คัดคานการเปลี่ยนแปลงนั้น ดังนั้นสิ่งที่สําคัญยิ่งคือ ชาวจุฬาฯ ทุกคนคงตองชวยกันมอง วิเคราะห
และเสนอความคิดเห็นที่นาจะเปนไปไดตอผูบริหารมหาวิทยาลัยกอนที่จะสายเกินไป โปรดอยาเฉย
เมยปลอยใหผูที่มีหนาที่ยกรางกฎระเบียบนั้นดําเนินการไป และลุกขึ้นมาตอตานเมื่อเวลาผานไป
แลว
YZ YZ YZ
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26. การเรียกรองใหรัฐบาลมีความจริงใจและมีขอผูกพัน
ในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบราชการ
โสรัจจ หงศลดารมภ
(จาก สารสภาคณาจารย ป 2542-2544)

ในขณะที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยของเรามีแนวโนมวาจะออกนอกระบบราชการใน
เวลาอีกไมนานนี้ ขาวคราวที่เปนที่นาสนใจกันมากก็เห็นจะไดแก การเรียกรองใหรัฐบาลมีความ
จริงใจและมีขอผูกพันอยางเปนรูปธรรมและเชื่อถือได ที่จะสนับสนุนมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบ
ราชการ เราจึงมาดูกันวาการเรียกรองไปยังรัฐบาลนี้มีเนื้อหาโดยสังเขปวาอยางไร เหตุใดจึงตองมี
การเรียกรอง และถารัฐบาลไมสนใจคําเรียกรองนี้ มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะจุฬาฯ ของเราอาจจะ
ดําเนินมาตรการอยางไรบางในอนาคต
ทานอธิการบดีของเราไดตอสูเรื่องนี้มาอยางตอเนื่อง ดังที่ทานอาจารยอาจจะไดยิน
ขาวตามสื่อมวลชนตาง ๆ แลว นอกจากนี้ทานอธิการบดียังมีเอกสารสั้น ๆ ฉบับหนึ่ง ซึ่งไดจัดทําขึ้น
จากการปรึกษาหารือของทานอธิการบดีกับสมาชิกสภาคณาจารยสวนหนึ่ง เอกสารฉบับนี้มีชื่อเรียก
อยางไมเปนทางการวา “หลักการสําคัญอันเปนเงื่อนไขในการปรับสถานภาพมหาวิทยาลัยของรัฐ
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ” เนื้อหาหลักของเอกสารฉบับนี้ก็คือ การแสดงรายการที่รัฐบาล
จะตองมีภาระผูกพันในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยที่กลายสภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซึ่ง
ก็มีเรื่องการบริหารวิชาการ การบริหารบุคคล และการบริหารการเงิน
ทุกทานคงทราบแลววา การ “ออกนอกระบบราชการ” ที่พูดกันอยูมากนี้ ไมไดหมายความ
วา จุฬาฯของเราจะกลายไปเปนองคกรเอกชน มีผูถือหุนคอยกํากับนโยบายการบริหารงาน แตจุฬาฯ
ก็ยังจะเปนหนวยงานของรัฐอยู เพียงแตวาการบริหารงานภายในเชนเรื่องวิชาการ การเงิน การ
บุคคล จะไมขึ้น กับระเบียบการบริหารงานของรัฐบาล คือ จุฬาฯจะสามารถบริหารจัดการเรื่อง
เหลานี้ไดเองตามที่เห็น สมควร แตทั้งนี้ก็แนนอนวาจะตองมีการตรวจสอบจุฬาฯวาอิสรภาพที่ได
ไปนั้น ไดใชไปเพื่อประโยชนของราษฎรผูเสียภาษีในรูปของการใหการศึกษา การวิจัย ฯลฯ อยาง
จริงจังหรือไมอยางไร จุดนี้เปนขอเรียกรองที่สําคัญที่สุด คือ รัฐบาลจะตองไมมาจํากัดเสรีภาพของ
มหาวิทยาลัยในการบริหารงานภายในของตนเอง ไมวาจะเปนเรื่องการบริหารวิชาการ การบริหาร
การเงินและบุคคล ที่สําคัญก็คือ รัฐบาลจะตองไมลิดรอนเสรีภาพในการสอนและการวิจัย และให
อิสรภาพเต็มที่แกมหาวิทยาลัยในการกําหนดหลักสูตร การประกันคุณภาพวิชาการ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับการบริหารวิชาการ
เมื่อจุฬาฯเปนหนวยงานเชนนี้ (ซึ่งจะขอเรียกวา “องคกรมหาชนอิสระ”) ก็แนนอนวาจุฬาฯ
ยอมไมสามารถหาเงินมาทํากิจการของตนไดเองทั้งหมด รัฐบาลจําเปนตองใหความชวยเหลือใน
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รูปของงบประมาณตอไป เพราะการสนับสนุนนี้ก็เทากับวา รัฐบาลในฐานะผูบริหารประเทศที่ไดรับ
ฉันทานุมัติจากรัฐสภาที่เปนผูแทนปวงชนใหเงินภาษีอากรของราษฎรแกจุฬาฯ เพื่อที่จุฬาฯ จะได
ดําเนินการตามปณิธานที่อาจารยทุกทานทราบดี ดวยเหตุนี้ รัฐบาลจึงมีภาระผูกพันขั้นพื้นฐานที่
จะตองมอบเงินภาษีอากรใหแกจุฬาฯ
สวนที่วา การมอบเงินภาษีจะมอบในรูปใดนั้นเทาที่พูดกันในขณะนี้ก็คือวา เนื่องจาก
จุฬาฯจะเปนองคกรมหาชนอิสระ รัฐจึงมอบเงินให ในรูปเงิน กอนใหญห นึ่งกอน ที่ จะใหจุฬาฯ
บริหารไดตามที่เห็นสมควร เพื่อใหบรรลุตามปณิธาน การเรียกรองใหรัฐบาลมีภาระผูกพันก็อยูที่
ตรงนี้เปนจุดสําคัญจุดหนึ่ง เงินกอนนี้ตองคิดวามิใชเงินที่มอบใหแกสวนราชการตามหลักวิธีการ
งบประมาณที่ใชกับสวนราชการ แตเปนเงินที่รัฐบาลมอบใหแกนิสิตนักศึกษาที่ไดรับประโยชนจาก
บริการของมหาวิทยาลัย การคิดเชนนี้ทําใหรัฐบาลเปนอิสระจากกรอบความคิดเดิม ๆ ที่วา การใช
จายภาครัฐเปนการมอบเงินใหแกสวนราชการ เพื่อนําไปใชในทางตาง ๆ แตตามแนวคิดใหมที่เสนอนี้
รัฐจะอุดหนุนประชาชน โดยตรงในรูปของการใหเงินแกนิสิตนักศึกษาที่มาเรียนในมหาวิทยาลัย การ
เปลี่ยนแนวคิดเชนนี้จะเปนการปฏิวัติแนวคิดเรื่องการงบประมาณที่เคยมีมากวารอยปอยางสิ้นเชิง
ฐานการคิดการสนับสนุนเงินใหแกประชาชนใหคิดจากตนทุนตอหนวย ซึ่งเปนตนทุน คาใชจายใน
การผลิตบัณฑิตหนึ่งคนใหไดคุณภาพระดับหนึ่ง นอกจากนี้ก็ยังเรียกรองใหรัฐสนับสนุนงบลงทุน
การวิจัยและกิจการอื่น ๆ
ขอเรียกรองนี้ไมไดทําขึ้นเพื่อประโยชนของจุฬาฯเพียงฝายเดียว แตยังทําขึ้นในนามของ
มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง หลายที่ แ ปรรู ป ไปเป น องค ก รมหาชนอิ ส ระ ท า นอธิ ก ารบดี เ คยให สั ม ภาษณ
สื่อมวลชนไววา หากรัฐบาลไมมีความจริงใจและภาระผูกพันที่แนนอนในการสนับสนุนเชนนี้ จุฬาฯก็
อาจถอนรางพระราชบัญญัติจากการพิจารณาของรัฐบาล และแนนอนวา เราคงไมอยากเห็นการ
แตกหักเชนนั้นเกิดขึ้น ก็หวังวาทุกฝายจะเห็นแกประโยชนสวนรวมของชาติและประชาชนเปนที่ตั้ง
ในการคิด การตัดสินใจตอไป
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27. บุคลากรจุฬาฯ รอยละ 72 ยืนยัน
ขอมีบุคลากร 2 ระบบตอไป
(จาก ข า วสภาคณาจารย 12 พฤษภาคม 2543)

ตามที่สภาคณาจารย จุฬาฯ ไดสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรจุฬาฯ เรื่อง “จุฬาฯควร
ปรับใหมีบุคลากรประเภทเดียวเมื่อใด” นั้น ปรากฏวามีผูตอบแบบสอบถามกลับคืนภายในวันที่
26 เมษายน 2543 จํานวน 1,543 ฉบับ ซึ่งสามารถนํามาวิเคราะหได 1,515 ฉบับ ผมการวิเคราะห
ขอมูลจากแบบสอบถามสรุปไดวา มีผูไมเห็นดวยกับการที่จะใหมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ
ของบุคลากรทั้งหมดเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อใหมีการบริหารงานเปนระบบเดียวกันถึงรอยละ
72.45 มากกวาผูเห็นดวยถึงกวา 3 เทา ซึ่งในจํานวนนี้สวนใหญเปนบุคลากรสาย ค. รองลงมาคือ
สาย ก. สวนผูที่เห็นดวยนั้นสวนใหญเปนสาย ก. รองลงมาคือสาย ข. และในจํานวนผูที่ไมมีความเห็น
ใด ๆ ซึ่งมีเพียงรอยละ 5.29 สวนใหญเปนบุคลากรสาย ก. ดังตัวเลขที่แสดงในตารางนี้
สถานภาพ
ความเห็น
เห็น ดว ย
ไมเ ห็ น ดว ย
ไมมีค วามเห็ น
รวม

บุคลากร
สาย ก.
193
(12.74%)
382
(25.21%)
40 (2.64%)
615
(40.59%)

บุคลากร
สาย ข.

บุคลากร
สาย ค.

68 (4.48%) 75 (4.95%)
465
252
(16.64%)
(30.69%)
10 (0.67%) 30 (1.98%)
570
330
37.62%)
(21.79%)

รวม
336
(22.17%)
1,099
(72.54%)
80 (5.29)
1,515
(100%)

สวนกรณีที่หากมีการพิจารณา พ.ร.บ.จุฬาฯ ใหแตกตางไปจากบทเฉพาะกาล มาตรา
83 นั่นคือ ใหขาราชการและลูกจางที่เขาทํางานในมหาวิทาลัยกอนวันบังคับใช พ.ร.บ.ใหม ยังคง
สภาพเป น ขา ราชการหรือ ลูก จา งของสว นราชการตอ ไปตามความสมัค รใจนั ้น มีผู แ สดง
ความเห็นวาควรยุติการออกนอกระบบกวาครึ่งหนึ่ง คือ 57.3% รองลงมาคือ ยืนยันตามรางเดิม
(23.9%) และขอนํ า ร า งฯกลับ มาพิจ ารณาใหม (23.6%) สว นที ่เ ห็น ควรใหเ ปน ไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีมีเพียง 7.1% เทานั้น สําหรับผูที่อยูในกลุมที่เห็นวาควรยุติการออกนอกระบบนั้น
สวนใหญเปนบุคลากรสาย ค. (44.98%) รองลงมาคือ สาย ก. (30.46%) และสาย ข. (24.56%)
ตามลําดับ
YZ YZ YZ
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28. ‘ประเด็นหลัก’ มิใชเพียงการเปลี่ยนสถานภาพทาง
กฎหมาย แตมุงสูการปฏิรูปตนเองสูมหาวิทยาลัยที่
ตอบสนองสังคม
รศ. ดร.สุริชัย หวันแกว
(จาก สารสภาคณาจารย ป 2545-2550)

อันที่จริง การกลาววาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดกาวมาถึงทางแพรงเชนที่เคยพูดกันนั้น
อาจจะไมถูกตองนัก ไมวาจะหมายถึงทางแพรงระหวางออกนอกระบบหรือไมออก หรือเปนอิสระจาก
ระบบราชการหรื อคงสถานภาพเดิ ม ก็ ตามที ทั้ งนี้ เพราะหากพิ จารณาสภาพการณ ที่ ห อมล อม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทั้งภายนอกและภายในดังที่ไดนําเสนอมาขางตน และไมมีการดวนสรุปไว
ลวงหนาแลว เรานาจะเห็นตรงกันไมยากเลยวา การจํากัดการมองในกรอบทางแพรงเหมือนใหเลือก
เอาขาวหรือดํานั้นยังคับแคบเกินไป และในขอเท็จจริงบางสวนของมหาวิทยาลัยได “ออกนอกระบบ”
ไปแลว เชน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร, สถาบันทรัพยสินทางปญญา ฯลฯ การไมติดยึด
ระเบียบราชการบางกรณีก็เปนประโยชนแกมหาวิทยาลัยมากกวา แตอยางไรก็ดี การดําเนินงานแต
โดยยึดหลักจัดการเชิงตลาดก็มิใชหลักการที่ดีในทุกสถานการณและไมมีหลักประกันอันใดวาแมน
หากออกนอกระบบแล ว ผลดี จ ะตกแก ส ว นรวมและสาธารณะเสมอไป อั น ที่ จ ริ ง ป ญ หาที่
มหาวิทยาลัยทั้งระบบเผชิญอยูมีลักษณะที่ใหญโตเกินกวาจะพิจารณาเฉพาะเรื่องการออกนอกระบบ
โดยหวังพึ่งแตกลไกตลาดเทานั้นได โจทยใหญที่ทาทายนาจะไดแก ทําอยางไรเราจะสามารถยกระดับ
สติปญญารวมกันในการฝาฟนปญหาที่ทาทายเพื่อกาวไปขางหนาได คําตอบตอปญหานี้ยอมมิได
ขึ้นอยูแตเพียงวาชาวมหาวิทยาลัยจะเลือกกําหนดสถานภาพทางกฎหมายอยางหนึ่งอยางใดเทานั้น
จริงอยูแมวาทางเลือกหนึ่งระหวางทางแพรงนั้นจะเอื้อใหเกิดความคลองตัวมากขึ้นก็ตามที แตเหนือ
ขึ้นไปจากความมีอิสระและประสิทธิภาพแลว นาจะไดแกขอที่วามหาวิทยาลัยจะมุงเปาหมายอัน
สูงสงใดเลา การตั้งคําถามตอตนเองจึงนาจะเปนกาวแรกอันสําคัญยิ่งของเสนทางสูอนาคต
เหนือคําตอบเรื่องสถานภาพทางกฎหมายขึ้นไปจึงนาจะไดแก การที่มหาวิทยาลัยสามารถ
ตอบสนองตอความตองการและความจําเปนของสังคมในปจจุบันและอนาคต ดังนั้นการเพิ่มขีด
ความสามารถใหมหาวิทยาลัยกระทําคุณประโยชนตอสังคมและชีวิตไดทะมัดทะแมงยิ่งขึ้น ยอม
เปนมติที่ ทุกฝายหรือสวนใหญเห็นตรงกันโดยหาผูคัดคานไดยาก1 ในดานหนึ่งนั้ น อนาคตของ
1

แมแตมหาวิทยาลัยในประเทศที่ถือวากาวหนาทางดานอุตสาหกรรมมาก เชน ญี่ปุน เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา ปญหานี้ถือไดวามี
ความสําคัญสูงยิ่ง ผูวิจัยไดขอสรุปนี้จากการเขารวมการสัมมนาระหวางมหาวิทยาลัยโตเกียวกับมหาวิทยาลัยมิวนิค ในหัวขอ The
University and Ethics, Prof. Carol Gluck จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา และ Prof. Sasaki Takeshi อธิการบดีมหาวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยยอมขึ้นอยูกับนโยบายรัฐบาลที่ชัดเจนและยึดหลักประโยชนสุขของสวนรวมอยางมั่นคง
ความรับผิดชอบและพันธกิจของรัฐบาลตอความเขมแข็งของอุดมศึกษาแหงชาตินั้นยอมเปนสิ่งที่มิ
อาจหลบเลี่ยงไดเลย
ขณะเดียวกัน ในอีกดานหนึ่งนั้น มหาวิทยาลัยเองก็มีความจําเปนที่จะตองหันมารวมกัน
ทบทวนถึงภารกิจของตนเองตอสังคม การที่มหาวิทยาลัยจะเขามามีบทบาทตอประเด็นปญหาที่ทาง
ฝายการเมืองเรียกรองตองการ หากมิไดทําดวยความรอบคอบจะมีผลทําใหลดความนาเชื่อถือของ
สถาบันไปโดยงาย เชนในกรณีหยิบยกโครงการพัฒนาขนาดใหญ ขนาดอภิมหาโครงการขึ้นมา
พิจารณา วิญูชนยอมตระหนักดีวาโครงการนั้น ๆ เปนเรื่องที่มีขอคิดเห็นแตกแยกและขัดแยง
ดังเชนที่เคยมีภาพความแตกแยกเปนฝกฝายชัดเจนปรากฏตอสาธารณชนทั่วประเทศมาแลว การที่
มหาวิทยาลัยจะดําเนินภารกิจในการวิเคราะหโครงการพัฒนาขนาดใหญ ๆ เพื่อประโยชนสําหรับการ
ตัดสินใจระดับสูงของประเทศ จึงอาจถูกมองในแงของการตกเปนเครื่องมือทางการเมืองของฝายหนึ่ง
ฝายใดไดงายมาก ดวยเหตุแหงลักษณะของสภาพความสัมพันธมีความละเอียดออนเชนนี้เอง หาก
ทุกฝายจะรวมกันยึดถือ หลักการอันเปนผลประโยชนระยะยาวของสวนรวมแลวไซร ทุกฝายคงไมมี
ทางเลือกอื่นใด นอกจากสงเสริมและผดุงหลักการความเปนอิสระทางวิชาการของมหาวิทยาลัย2
ใหมั่นคงควบคูไปดวย
ขณะเดียวกัน เมื่อมองภาพรวมของสภาพการณของสังคมโดยรวมแลว เหนือขึ้นไปจาก
ผลประโยชน เ ฉพาะส ว นของการเข า เป น ฝ ก ฝ า ยทางการเมื อ งและของผู เ กี่ ย วข อ ง สถาบั น
มหาวิ ท ยาลั ย ย อ มมี ค วามจํ า เป น ต อ งกํ า หนดจุ ด ยื น ที่ ส ะท อ นผลประโยชน ส ว นรวมและของ
สาธารณะให ได 3 การพิจารณาใหความสํา คั ญ แกการรั บมอบหมายภารกิจ ที่เ กี่ย วโยงกั บ การ
พิจารณาปญหาสาธารณะและการแกไขปญหาความขัดแยงระหวางหลายฝาย รวมทั้งระหวาง
ทองถิ่น-รัฐที่ปรากฏในยุคปจจุบัน จึงนาจะถือเปนโอกาสสําคัญในการดําเนินการอันจะเปนการ
พิสูจนคุณคาของความรูของมหาวิทยาลัยแกสาธารณะได การพิจารณาทบทวนบทบาทที่เปนจริง
โตเกียวและ Prof. Andreas Heldrich อธิการบดีมหาวิทยาลัยมิวนิค ตางก็เห็นตรงกันถึงประเด็นปญหา “วิกฤตจริยธรรมตอสังคม ของ
มหาวิทยาลัยในสังคมอุตสาหกรรมไวอยางชัดเจน (21-23 March 2002)
2
ความอิสระทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ณ ที่นี้ หมายถึง เสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom) และอิสระในเชิงสถาบัน
(institutional autonomy) ของมหาวิทยาลัย, จากคํากลาวของ ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล และศ.ดร.เทียนฉาย กีระนันทน ในการสัมมนาเรื่อง
“เสรีภาพทางวิชาการและสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสาร” เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ณ หองประชุมสารนิเทศ จัดโดย
สถาบันวิจัยสังคม รวมกับ คณะนิติศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะสหเวชศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทย และ คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; และ Louis Menand, eds., The Future of
Academic Freedom, 1996, Chicago : The University of Chicago Press.
3
แมจะเนนการพิจารณาในบริบทสังคมอุตสาหกรรม แตประเด็นสภาวะแหงความรูและบริบทแหงสาธารณะในโลกที่อยูในยุคแหง
ความไมแนนอนนี้นับเปนเรื่องราวที่มีความสําคัญยิ่งตอมหาวิทยาลัยและสถาบันแหงภูมิปญญาของสังคมในสังคมตาง ๆ ในโลกดวยไม
นอยเชนกัน. Helga Nowotny, Peter Scott and Michael Gibbons, Rethinking Science : Knowledge and the Public in an Age of
Uncertainty, (2001), Cambridge and Oxford : Polity Press and Blackwell Publishers.
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ของมหาวิทยาลัยในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ จึงเปนสิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงไดอีกตอไป ในการ
เผชิญสิ่งทาทายเหลานี้ ชาวมหาวิทยาลัยจําเปนตองเปลี่ยนจากทาทีเชิงรับสูยุทธศาสตรเชิงรุกทั้ง
ตอตนเองและตอภายนอก และในการนี้ยอมตองรวมถึงการรุกเชิงนโยบายตอภาครัฐและการเขารวม
เปนภาคีและรวมชี้นําทิศทางแหงการพัฒนาที่ยั่งยืนกับภาครัฐและประชาสังคมดวย
ภารกิจของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและหลักปรัชญาในบริบทแหงการเปลีย่ นผาน
ขั้นแรกสุด นาจะมีความจําเปนที่จะตองรวมกันยืนยันวา ปณิธานและหนาที่พื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยตอไปนี้ยังเห็นตรงกันอยูหรือไม เพียงใด
- สรางนิสิตรุนใหมใหเปนบัณฑิตที่แทมีความสํานึกรับผิดชอบสังคมและสํานึกรักความ
ยุติธรรม
- ถายทอดความรูและสงเสริมการเลือกรับปรับใชวิทยาการจากโลกและจากมรดกภูมิ
ปญญาของทองถิ่นและสังคมไทย
- สรางคุณธรรม ความเปนผูนํา รวมทุกขรวมสุขกับสังคม และจิตวิญญาณ
- รวมสรางและพัฒนาภูมิปญญาใหสังคมไทยรูเทาทันและสามารถนําการเปลี่ยนแปลง
ทั้งระดับทองถิ่น ประเทศชาติ ภูมิภาค และในระดับโลก
การที่มหาวิทยาลัยมีการเติบโตขึ้นจนกลายเปนระบบใหญโตและสลับซับซอน สวนหนึ่ง
นั้นสืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการตามธรรมชาติของสภาพการณและสภาพแวดลอม แตคงจะปฏิเสธกัน
ไมไดวาการที่องคการมีลักษณะเปนแบบราชการมากเกินไปนั้นกลับเปนสาเหตุของปญหาจํานวนมาก
การนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการในสายตาของหลายฝายจึงเปนแนวทางแกไขที่มีเหตุผล
อยู ไ ม น อ ย แต อย างไรก็ ดี สิ่ งที่ ยั งมี การกล าวถึ งกั นน อยมากก็ คื อ ข อที่ ว ามหาวิ ทยาลั ยมิ อาจ
เปลี่ยนแปลงโดยเพียงการปรับเปลี่ยนสถานภาพตามกฎหมายหรือเพียงอาศัย “การเขยา” จากภายนอก
อยางนอยที่สุด เหตุการณเทาที่ผานมาในวงการมหาวิทยาลัยคงจะยืนยันกันไดวาคําสั่งและอํานาจจาก
ภายนอกมิอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยไดมากนัก จริงอยู มหาวิทยาลัยไม
สมควรจะโอนออนตามกระแสภายนอกอยางงายดายและการที่ยังมีพลังคัดคานและพลังตอตานการ
เปลี่ยนแปลงที่ไมถู กไมควรนาจะถือไดวาเปนปจจัยที่จะตองมีความสําคัญ แตถาหากกลาวถึง
มหาวิทยาลัยในฐานะเปนองคาพยพหนึ่งซึ่งจําตองมีการกระทําเชิงระบบรวมกันตอสังคมและตอโลกที่
เผชิญปญหาอันหนักหนวงแลว เราคงเห็นตรงกันวา ปมเงื่อนปญหาที่สําคัญไดแก การที่มหาวิทยาลัย
ในปจจุบันขาดความรูสึกรวมกันและขาดสํานึกองครวม รวมทั้งยังเผชิญกับความยากลําบากใน
การดําเนินการเพื่อใหเกิดการเห็นพองตองกันได การขาดสํานึกในประโยชนรวมกันทําใหไมสามารถ
ยกระดับสํานึกประชาคมไปสูการเปนฝายกระทําตอการเปลี่ยนแปลงได
ประเด็นปญหาที่ทาทายเบื้องแรกที่พึงพิจารณาจึงไดแก ประการแรก เราสามารถจะพูด
ถึงวามหาวิทยาลัยมีความคิดและความรูสึกรวมกันตอสังคมไดหรือไม และประการที่สอง จะทํา
อยางไรใหมหาวิทยาลัยเกิดความเห็นรวมที่จะนําไปสูการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตนเองได?
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ดังนั้น ในฐานะที่เปนมหาวิทยาลัยแกงสรรพสาขาวิชาที่เกาแกที่สุดและดํารงบทบาท
สําคัญตอสังคมมาตลอด กวา 8 ทศวรรษ ชวงเวลานี้จึงมีความสําคัญอยางยิ่งยวด จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยจึงมีความจําเปนตองถือโอกาสนี้มาทบทวนสรางความกระจางในปรัชญาและหลักการ
สําคัญรวมกัน โดยเฉพาะภายใตสภาพการณที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย4 และในภูมิภาคเอเชีย
อาคเนย ไดเพิ่ มจํานวนขึ้น รวมทั้งการที่ มหาวิทยาลั ยตางประเทศมาเป ดสอนในประเทศและมี
แนวโน ม จะเพิ่ ม ขึ้ น อี ก ทั้ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพหลากหลายทั้ ง ในส ว นกลางและส ว นภู มิ ภ าคนี้
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะตองหันมาสํารวจฐานะและบทบาทของตนตอสังคมอีกครั้งหนึ่ง เมื่อได
สติประชาคมรวมกันบานแลวก็นาจะผลักดันใหสามารถชวงชิงโอกาสนี้รวมกันจัดวางบทบาทหนาที่
ของตนตอสังคม และตอแวดวงสถาบันอุดมศึกษาของประเทศและของภูมิภาคใหสอดคลองและเทา
ทันกับสภาวการณรอบตั วที่ ผันผวนและเปลี่ยนแปลงรวดเร็วได จุฬาลงกรณมหาวิ ทยาลัยควรจะ
มองเห็นฐานะและบทบาทของตนแตกตางจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นอยางไรหรือไม5
ณ จุดนี้ หัวขอคําถามของเราจึงอยูระหวางการปลอยใหจุฬาฯ ถูกปฏิรูปไปตาม
กระแสกับจุฬาฯ จะปฏิรูปตนเอง? จุฬาฯจะมุงสรางมูลคาและถูกกระแสตลาดเชิงพาณิชยนํา
หรือจุฬาฯ จะเปนผูนําใหกระแสตลาดสรางคุณคา (value creation)

ขอเสนอ : หลักการ ยุทธศาสตร และมาตรการ
หลักการ 1 : สํานึกองครวม การเดินเขาหาและการรวมทุกขรวมสุขกับสังคม
สรางเสริมสํานึกองครวมของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตอสังคม พัฒนากระบวนการรับ
ฟงและเรียนรู กลาวคือ เพิ่มขีดความสามารถในการรับฟงและในการทําความเขาใจจนสามารถ
เรียนรูจากทุกฝาย และโดยเฉพาะจากผูประสบปญหาสาธารณะและความทุกขยากเพื่อทําความ
เขาใจตอความจําเปนที่เปลี่ยนแปลงไป การเรียนรูความคาดหลังที่สังคมมีตอมหาวิทยาลัยยอม
กระตุนผลักดันความเปนตัวตนรวมกันของชุมชนและสงเสริมสํานึกประชาคมของมหาวิทยาลัยที่
สามารถตอบสนองตอสิ่งทาทายในประเด็นปญหาในชีวิตจริง (real life issues) การ “เปดใจ”
และ “ทลายปอมคาย” (อันรวมถึงลดระดับกําแพงจากความรูเฉพาะดาน (compartmentalized
knowledge) แมจะเปนสิ่งที่พึงปรารถนาแตยอมไมอาจเกิดขึ้นเองได จักตองมาจากการดําเนิน

4

กระแสการแปรอุดมศึกษาจากเดิมที่เปนแบบชนชั้นนําใหเปนแบบมวลชน (massification of higher education)
เปาหมายของมหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) มีอยูวา “จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปน
แหลงความรูและแหลงอางอิงของแผนดิน เพื่อเสริมสรางคนและสังคมไทยใหพึ่งเองได แขงขันได และรวมมือไดอยางทัดเทียมกันและ
ยั่งยืนในประชาคมโลก” แตจะอยางไรก็ดี นามีความจําเปนตองตระหนักถึงศักยภาพและบทบาทที่แตกตางกันระหวางตางสถาบันดวย
5
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นโยบายรวมทุกขรวมสุขกับสังคม6 และโดยเฉพาะอยางยิ่งสนับสนุนการเขามีพันธกิจกับ
สังคม ในเรื่องนี้จําตองพิจารณาทั้งเรื่องที่จะตองปฏิบัติ และตัวผูปฏิบัติควบคูกันไปดวย7
หลักการ 2 : การมีสวนรวมในการสรางสรรคอนาคตของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อนาคตของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไมมีการขีดเสนไวตามตัวแตตองรวมกัน
กําหนด สงเสริมกระบวนการเปดใจแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความทุกขและหนทางสูการแกทุกข เชน
อาจเริ่มจาก “ทุกขของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเกี่ยวของสัมพันธกับทุกขของสังคมอยางไร”8
ส งเสริ มการทํ าความเข าใจร วมกั นในความหมายและทิ ศทางที่ มุ งดํ าเนิ นไปของประชาคมและ
ผูเกี่ยวของ สนับสนุนโอกาสในการรวมกันกําหนดอนาคตภาพของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอยาง
กวางขวาง ระดมความคิดและรวมกันจัดวางภารกิจสําคัญ (agenda setting) โดยลดสิ่งขวางกั้นการ
คิดอยางสรางสรรคตออนาคตและหลีกเลี่ยงการกําหนดภาพอนาคตและเปาหมายเปนเพียงแบบ
เดียว เพราจะทําใหจํากัดมุมมองใหแคบเกินไป พรอม ๆ กันก็สงเสริมใหความสําคัญแกการสํารวจ
ปจจัยความไมแนนอน (uncertainties) ใหมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเนนหลักการวาอนาคตของ
จุฬาฯ มิไดมีผูใดลิขิตไวตายตัว ขณะเดียวกันก็มิใชขึ้นอยูกับการพยากรณหรือการคาดการณ และ
แมมีปจจัยนอกเหนือการควบคุมของเรา แตอนาคตจุฬาฯในสังคมไทยยอมสืบเนื่องจากการที่
สถาบันแหงนี้รวมทุกรวมสุขกับสังคม และอนาคตของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยยอมเปนผลมาจาก
การตัดสินเลือกและการกระทํารวมกันของประชาคมในปจจุบันทั้งสิ้น ดังนั้นพึงลดวิธีการทํางาน
แบบราชการที่เนนใชอํานาจบังคับบัญชาลงและสงเสริมกลไกใหทุกระดับทุกสวนและทุกคนไดมีสวน
รวมในการเปนเจาของ (sense of ownership) ในกระบวนการเพื่อตอบสนองสิ่งทาทายแหงอนาคต
เหลานี้
หลักการที่ 3 : หนาที่มากอนโครงสราง และจัดโครงสรางที่ยืดหยุน
ตองพัฒนาใหความสําคัญแกกระบวนการเสริมสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรูของ
มหาวิทยาลัย สิ่งสําคัญอันเปนอุปสรรคกีดขวางการเรียนรู ไดแก บรรยากาศและคานิยมที่สงเสริมให
เกิดความชะลาใจหรือความพึงพอใจในตนเอง (self-complacency) รวมทั้งการยึดมั่นถือมั่น แต
ประชาธิ ปไตยในรู ปแบบ ดั ง นั้ น เราจั ก ต อ งพิ จารณามิ ติ เ ชิ ง กระบวนการควบคู ไ ปกั บเรื่ อง
โครงสรางและพิจารณาแนวทางการจัดโครงสรางและจัดกลุมสวนงาน (matching) ใหสอดคลอง
6

คําที่ศาสตราจารย นายแพทย ประเวศ วะสี เนนหลายสีครั้งในการเสนอความเห็นเรื่องอนาคตของมหาวิทยาลัย
โครงการศิลปะ Art for All ที่คณะศิลปกรรมศาสตรซึ่งเริ่มมาตั้งแตป 2542 มุงดําเนินการใหศิลปะตาง ๆ เปนสื่อเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของคนพิการดวยความเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของเขาก็นาจะถือเปนตัวอยางแหงนวัตกรรมที่กรุยทางตามแนวนี้ได
8
แนวความคิดนี้ไดรับแรงบันดาลใจจากขอคิดของศาสตราจารย ดร. ระวี ภาวิไล และศาสตราจารย ดร. พัทยา สายหู
7
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แยกแยะใหเห็นวากิจกรรมหลายประเภททั้งที่เปนแนวทางตลาดนํา แนวทางเทคโนโลยีนํา และ
แนวทางตอบสนองการแกปญหาสังคมตามความจําเปนและลักษณะของภารกิจ แตตองมีแนวทางที่
จะเกื้อกูลกันไดอยางเปนระบบ ขณะเดียวกัน ตองถือวาการเชื่อมโยงระหวางโครงสรางตาง ๆ ไม
สามารถจะอาศัยเพียงสายบังคับบัญชาตามแนวตั้ง (vertical) แบบราชการเดิม ๆ เชนที่คุนเคยกัน
เทานั้น หากจักตองเอื้อใหเกิดความสัมพันธแบบแนวนอนอันจะเปนเรื่องของ “กระบวนการเรียนรู”
เสมือนเปน “สะพานเชื่อม” ชองทางระหวางโครงสรางยอยและแนวไขวระหวางผูคนตางระดับ ตาง
สวนงานกันดวย ผลลัพธจากกระบวนการดังกลาวนั้นจะนําไปสูนวัตกรรมใหม ๆ (innovations) ที่
ตอบสนองความจําเปนไดมากขึ้น
หลักการที่ 4 : หลักธรรมาภิบาล
สงเสริมการมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกระดับรวมกัน รวมทั้งสงเสริมความ
โปรงใสทางสังคม
เปาหมาย 1 (เชิงกระบวนการ) : สถาบันแหงการเรียนรูดวยตนเองและของสังคม
การเตรี ย มการร ว มกั น สู ม หาวิ ท ยาลัย ในกํ า กับ ของสัง คมนี้ น า จะอยู ที่ ก ารมุง ให
มหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญในฐานะเปนสถาบันของสังคมแหง “การเรียนรูเปน”9 โดยยกระดับ
สมรรถนะรวมกันของทั้งมหาวิทยาลัยในการรูจริง รูรอบ รูทัน และรูลึก บนพื้นฐานแหงสํานึกและ
ความเขาใจประวัติศาสตรแหงการสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยคือ ความเปนมาแหงการ
ปฏิรูปตนเองของสถาบันใหสมสมัย
เปาหมาย 2 (เชิงผลลัพธ) : ความเปนเลิศทางวิชาการในบริบทแหงคุณคาตอสังคม
จัดกระบวนทัพแหงสรรพวิชาและสรรพกําลังที่ไมเพียงมุงความเปนเลิศตามสาขาวิชา แต
ตองควบคู ไ ปกั บ แสดงให ป ระจัก ษ ถึ ง คุ ณ ค า ของสถาบั น และวิ ช าการในการแกไ ขป ญ หา
เรงดวนและปญหาพื้นฐานของสังคมไปดวย ปญหาสาธารณะเหลานี้อาจเปนในระดับทองถิ่น
ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับโลก เครื่องบงชี้สําคัญ ไดแก สมรรถนะในการนําเอาวิชาการ
และองคความรูมาเชื่อมโยงกับปญหาพื้นฐานของสาธารณะดังกลาว
ยุทธศาสตร 1 : ยึดภารกิจที่มีตอสังคมและสาธารณะเปนที่ตั้ง
ตองถือวาภารกิจมากอนโครงสรางตามหลัง โดยนําเอาประเด็นปญหาที่เปนความทุกข
ของสังคมและสาธารณะเปนตัวตั้ง และเอื้ออํานวยใหมีการพิจารณาวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(คณะ-สถาบัน หรือกลุมคนในสาขา) พึงมีสวนรวม อยางไรบาง ตัวอยางเชน ในอดีตความขัดแยงดาน
สิ่งแวดลอมและสังคม ปญหาผลกระทบจากเทคโนโลยีตอสังคมและชุมชนทําใหมีการตั้งโครงการ
9

ลักษณะสําคัญของยุคสมัยนี้มิใชเพียงเปนสังคมแหงฐานความรูเทานั้นแตนาจะเปนยุคสมัยของการเรียนรูเปนมากกวา
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สันติวิธีในสังคมไทย, ในปจจุบันปญหา GMOs (Genetically Modified Organisme) กับจริยธรรม
สั ง คม ฯลฯ ก็ เ รี ย กร อ งต อ งการการตอบสนองเชิ ง สถาบั น เช น กั น ฯลฯ กลไกเช น ว า นี้ อ าจจะ
ประกอบด ว ย คณะบุ ค ลากรจากหลากสาขาที่ มี ค วามไวในการรั บรู เ ชิ ง องค ร วมต อ สั ง คมเพื่ อ
แลกเปลี่ยนคําถามตอกันและเพื่อกําหนดประเด็นภารกิจทางวิชาการรวมกันใหชัดเจนจากนั้นจึง
กําหนดรูปแบบโครงสรางที่จําเปน ทางเลือกรูปแบบองคกรยอมจะตองหลากหลายและยืดหยุน
กวาเดิม (flexible structures) โดยเฉพาะเอื้อใหเกิดโครงสรางและความสัมพันธแนวนอน (horizontal
structures) หรือแนวไขว (transversal) ในรูปแบบที่มีพลวัตและยืดหยุนตามเงื่อนไขความจําเปนบน
หลักความสมดุลตามปณิธานแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มาตรการ 1 : สงเสริมและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคการในทุกระดับใหเอื้อ
ตอการเรียนรู ซึ่งก็ยอมเทากับทุกสวนรวมกันผลักดันใหมหาวิทยาลัย เปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยที่มุง
การสอนเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู (learning university) การเรียนรู ณ ที่นี้ อยางนอยที่สุดยอม
ประกอบดวย 5 ประการคือ การเรียนรูเพื่อการรูจักตัวตนรวมกัน โดยเฉพาะเพื่อความเขาใจพลวัต
แหงการปรับปรุงปฏิรูปตนเองในบริบทเปลี่ยนแปลงในอดีตจวบจนปจจุบัน, การเรียนรูประเด็น
ปญหาในบริบทใหม, การเรียนรูที่จะเขาใจกันและกันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย, การ
ฝกฝนพัฒนาตนเอง, และการเรียนรูเพื่อผนึกกําลังแหงประชาคมในการจัดการกับปญหาความ
ขัดแย ง , หากพิ จ ารณาการเรี ยนรูต ามความหมายดัง กลา ว มาตรการขอ นี ้น า จะนํ า ไปสูก าร
รวมกันกําหนดประเด็นเพื่อการกาวไปในการเปลี่ยนแปลงรวมกันไดมากขึ้น
มาตรการ 2 : พัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเพื่อใหเทา
ทั น และร ว มแก ไ ขป ญ หาสาธารณะได การพั ฒ นาสมรรถนะทางวิ ช าการนี้ ย อ มเป นผลสื บ
เนื่องมาจากการเรียนรูรวมกันในระดับตาง ๆ และในตางระดับระหวางสาขาวิชา ระหวางสถาบันและ
คณะ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถเชิงวิชาการของสถาบันนี้ในเชิงองครวมในการรับมือกับ
สถานการณของปญหาสาธารณะที่บริบทเปลี่ยนแปลงไป
มาตรการ 3 : ปรับปรุงประสิทธิภาพโดยแสวงหาแนวทางที่จะสามารถใชทรัพยากรทั้ง
บุคคลและเครื่องมืออุปกรณ รวมกันทั้งระหว างคณะ-ภาควิชา สถาบันวิจัยและระหวางสถาบั น
ด วยกั น ระบบการบริ หารงบประมาณแบบพึ่ งตนเองจะใช ได ผลดี ยิ่ ง หากมี การจั ดสรรและใช
ทรัพยากรรวมกัน (pool of common resources) อยางเหมาะสม หากทุกหนวยงานเห็นประโยชน
ตรงกันและหันมาแสวงหาทางรวมมือระหวางหนวยงานที่มีการเรียนการสอนและงานวิจัยคลายคลึง
กันหรือมีเงื่อนไขอันจะเกื้อกูลกันได สามารถควบรวมรวมกันจัดตั้งเขาเปนโครงสรางใหมที่ได หาก
ทําได เช นนี้ ไม ว าในระดั บใดก็ ตามย อมจะสามารถประหยั ดทรัพยากร (ทั้ งทรัพยากรบุคคลและ
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ทรัพยากรวัตถุ) ประหยัดงบประมาณและที่สําคัญจะชวยเสริมความแข็งแกรงรวมกันไดมากขึน้ โดยจะ
เปนการลดแรงกดดันและความกังวลเรื่องการหารายไดเพื่อเลี้ยงหนวยงานตน ขณะเดี ยวกั นก็
สามารถเอาเวลาเหลานั้นมาสรางเสริมความแข็งแกรงดานวิชาการและเปนที่พึ่งของสังคมไดมากขึ้น
มาตรการ 4 : สรางศูนยสงเสริมนวัตกรรมในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อมุงสนับสนุน
โครงการหรือกลไกเชิงรุกในการเปนฝายกระทําตอปญหาสาธารณะ (public issue) ตองศึกษา
สํารวจนวัตกรรมในตางคณะตางสถาบันและสงเสริมการศึกษาบทเรียนการถอดบทเรียนจากกัน
และหากเห็นเหมาะสมก็ฟนฟูปรับปรุงนวัตกรรมยอยเชิงโครงสรางระหวางภาควิชา/ระหวางคณะ
ฯลฯ หรือภายในหนวยงานหรือนวัตกรรมโครงการอันเปนกลไกในเชิงรุกที่เคยดําเนินมากอนใน
อดีต
ยุทธศาสตร 2 : รวมกันและเรงสรางความเชื่อมโยงการแกปญหาเฉพาะหนาเขากับ
การปฏิรูประบบ10
การเคลื่อนตัวมหาวิทยาลัยสูรูปแบบใหมไมสามารถจะทําอยางเต็มรูปไดทันทีโดย
เพียงพอยึดรางพระราชบัญญัติเปนยางกาวสําคัญสูงสุดเทานั้น หากตองการภาวะผูนํารวมกัน
ที ่ส ง เสริ ม ให พิ จ ารณากระบวนการเปลี่ ย นผ า นอย า งเป น ระบบ (systematic) และเป น ขั้ น ๆ
(phasing) ขณะเดียวกันดําเนินการสนับสนุนความริเริ่มในระหวางคณะ-ภาค-สถาบันในระดับตาง
ๆ ที่มีอยูแลวและสงเสริมโครงการนํารอง (pilot projects) ไดเลยหากผูเกี่ยวของมีความพรอม ทั้งนี้
ภายใตการสนับสนุนดวยมาตรการเรงสรางบูรณาการเชื่อมโยง (integration and linkage)
ระหว า งการแก ป ญ หาเฉพาะหน า กั บ การปรั บ ปรุ ง ปรั บ เปลี่ ย นระบบ (total
systemic
transformation) ควบคูกันไป
มาตรการ 1 : สนับสนุนการสรางภาคีเชิงนโยบาย/ยุทธศาสตรสําหรับอุดมศึกษา
ของชาติที่อยูเหนือขอคํานึงดานพรรคการเมืองระหวางมหาวิทยาลัยกับภาครัฐในระดับ
นโยบาย ทั้งนี้เพื่อใหเกิดกระบวนการสื่อสารกระบวนการเรียนรูเพื่อความมีประสิทธิภาพในการ
กําหนดนโยบายและเสริมสรางความมั่นใจระหวางกัน ทั้งนี้เพื่อใหเปนหลักประกันแกความยั่งยืน
มั่นคง การพิจารณาทิศทางในอนาคตระหวางฝายการเมืองและฝายมหาวิทยาลัยรวมกัน
10

อันที่จริงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยนี้มิใชเรื่องใหมเสียทีเดียว สิ่งที่แปลกใหมไดแกบริบทที่เปลี่ยนไปกระตุนการคิดใหมทุกครั้งไป การ
เคลื่ อนไหวเพื่ อการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงระบบมหาวิทยาลั ยนั้ นมี หลายช วง บางสมั ยเคยเรี ยกว า “การรื้ อปรั บระบบจุ ฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย” ซึ่งเปนชื่อหนังสือที่ศาสตราจารย นายแพทย จรัส สุวรรณเวลา อธิการบดีสมัยนั้นเขียนขึ้น (2538) บางสมัยเรียกวา การ
ปฏิรูประบบมหาวิทยาลัย บางทานเชน ศาสตราจารย นายแพทย ประเวศ วะสี เคยเรียกวา “การปฏิรูปอุดมศึกษา” แตตอมาระยะหลังเนน
เรื่อง “การปฏิรูปการเรียนรู” เปนพิเศษ แตขอที่นาสังเกตไดแกการเคลื่อนไหวเรื่องกรปฏิรูปมหาวิทยาลัยครั้งนี้มีลักษณะพิเศษกวาครั้งอื่น
ๆ ตรงที่แรงผลักดันมีเงื่อนเวลาและดานนโยบายระดับรัฐบาลเปนแรงผลักดันหนักหนวงชัดเจน โดยเกี่ยวโยงไปกับการปฏิรูประบบ
บริหารภาครัฐดวย นอกจากนั้นยังมีแรงผลักดันเสริมจากปจจัยการเปลี่ยนแปลงภายนอกประเทศสมทบเขามาอีกดวย
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มาตรการ 2 :
สรางภาคีแหงการรูจริงและประยุกตได รวมกันกําหนดภาคีเชิง
ยุทธศาสตร (strategic partnerships) พัฒนายุทธศาสตรในการสรางความเชื่อมั่นของสังคมตอ
จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ด ว ยยุ ท ธศาสตร ก ารเป น ภาคี ร ว มกั บ สั ง คม (university-society
partnership) หรือจัดตั้งภาคีรวมกับราชการชุมชน หรือรวมกับอุตสาหกรรม (university-industrycommunity partnerships) ซึ่งรูปแบบอาจเปนการสถาปนาไตรภาคี เบญจภาคี ฯลฯ ไดแลวแต
ความเหมาะสม เปาหมายหลักคือการมุงพัฒนาความรูเพื่อการแกปญหาสาธารณะ การนําเอา
ป ญหาจริ งในทุ กระดั บเป นตั วตั้ ง (problem-based) เน น การรู จ ริ ง และสื บ ค น แบบองค ร วมบท
พื้นฐานของการใชประโยชนจากความเชี่ยวชาญทางวิชาการที่มีสํานึกจริยธรรมทางสังคม ขอนี้มิใช
หมายถึง การลมเลิกความสําคัญแกปญหาตามสาขาวิชาแตอยางใด แตขอสําคัญคือ ใหความสําคัญ
แกการทําความเขาใจเชิงองครวม (holistic understanding) ตอปญหาจริงในขั้นแรกและใหจริงจัง
มากขึ้น และเสริมสรางความรูลึกโดยบทบาทความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (specialized knowledge)
และรูรวมอยางมีปฏิสัมพันธและสรางสรรคใหชัดเจนขึ้น
มาตรการ 3 : สงเสริมการสรางเครือขายเชิงรุกขามสาขาวิชาและขามคณะและ
สถาบัน การสงเสริมและสนับสนุนการอภิปรายแลกเปลี่ยนขามสาขาและในสาขาที่ใกลเคียงกันดวย
สํานึกถึงความจําเปนในการแลกเปลี่ยนความเขาใจ “จุดแข็ง” และ “จุดออน” ของตน (หรือสวนงาน
หรื อ สาขาวิ ช า หรื อ สถาบั น ฯลฯ) ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให ส ามารถร ว มกั น วิ เ คราะห โ อกาส (opportunity
structures) และแสวงหาหนทางในการกํ า หนดยุ ท ธศาสตร ท างเลื อ กต า ง ๆ แก จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัยในระดับตาง ๆ ได ยุทธศาสตรที่จําเปนจึงตองใหความสําคัญแกการดําเนินการใน
หลากหลายระดับ (multilevel strategy) มีการกําหนดภารกิจรวมกันและจัดรูปแบบองคกรที่
หลากหลายดวยรูปแบบที่ยืดหยุนเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อดํารงความสมดุล แตทวาสามารถดําเนินการ
เชิงรุกภายใตอิทธิพลของกระแสตลาด และกระแสอํานาจนิยมและวัฒนธรรมบริโภคนิยมไดอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ มาตรการรู ป ธรรม เช น การแต ง ตั้ ง ตํ า แหน ง ศาสตราจารย ร ว มกั น (JointAppointments)11 ระหวางภาควิชา/คณะ และสถาบัน และกําหนดใหทรัพยากรที่มีอยูสามารถใช
รวมกันได
มาตรการ 4 : รวมพัฒนาและสงเสริมวัฒนธรรมแหงการเจริญสติของสังคม โดยจัด
เวทีภูมิปญญาสาธารณะสนับสนุนใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูของสาธารณะ เชน
Open Public Lecture Series สําหรับเรื่องวิทยาการที่ทันสมัยที่สุด และผลักดันการวิจัยที่มีคุณคา
สาธารณะสู ง ในหั วข อที่ สาธารณชนต องการทํ า ความเข าใจและเวที ส าธารณะจุ ฬ าลงกรณ
11

Immanuel Waller stein, et al., Open The Social Sciences (1992), Standford University Press (ฉบับแปลเปนภาษาไทย โดย สุริ
ชัย หวันแกว และคณะ, เปดโลกสังคมศาสตร, เอกสาประกอบการเสวนาโตะกลม เนื่องในวาระครบรอบ 50 ป คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ,
20 สิงหาคม 2541)
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มหาวิทยาลัย (public forum) สําหรับประเด็นที่อยูในความสนใจของสาธารณะหรือปรากฏเปนความ
ขัดแยงแยกขั้วทางการเมือง โดยแปลงประเด็นขัดแยงใหเปนประเด็นทางวิชาการใหสาธารณะได
ประจักษถึงคุณคาของวัฒนธรรมสติปญญาในการไขปญหาสาธารณะใหกระจาง และสรางโอกาส
แลกเปลี่ยนความเขาใจระหวางคนตางกระบวนทัศน (interparadigmatic dialogue) ทั้งนี้เพื่อรวม
พัฒนาวัฒนธรรมใฝรูและวัฒนธรรมแหงสติปญญาสาธารณะใหเขมแข็ง
ยุทธศาสตร 3 : ขยายการมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยของเราเอง
ยุทธศาสตรใหมนาจะประกอบดวย การมุงปฏิบัติการใหความตองการในอนาคตเปนจริง
ตองเพิ่มปจจัยบวก (พิจารณาสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นและสงเสริมการคิดการปฏิบัติที่สรางสรรคแหวกแนว
รวมทั้งระดมทรั พยากรให การสนับสนุนนวัตกรรม) และลดทอนปจจัยลบ (ลดสิ่งกีดขวางการใช
ความคิดที่สรางสรรค ลดทอนภาวะผูนําแบบอํานาจนิยมและเครงระเบียบพิธีกรรม) ดําเนินวิธีการ
ใด ๆ ที่มีการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของมองใหชัดเจนถึงเรื่องที่จะตองปฏิบัติ (what) และผูปฏิบัติ
(who) ภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยในทุกระดับมีหนาที่จะตองสนับสนุนการสรางความเขาใจอยางเปน
องค ร วมต อ ตนเองและฐานะของตนในการเปลี่ ย นแปลงตลอดจนส ง เสริ ม บรรยากาศให ช าว
มหาวิทยาลัยทุกกลุมเปนผูลงมือกระทําและปฏิบัติไมใชคาดหวังใหเพียงผูบริหารมีบทบาทฝายเดียว
ตรงกันขามพึงสงเสริมการริเริ่มของทุกสวนในประชาคมมหาวิทยาลัยในการเปนฝายลงมือทํา หาก
เปนเชนนี้ได ซึ่งตอ ๆ ไปยอมจะมีโอกาสนําไปสูเครือขายและการเคลื่อนไหวเชื่อมโยงนอกเหนือจาก
ความสัมพันธแนวตั้งทางเดียวแบบราชการได
มาตรการ 1 :
ขยายบทบาทและการมีสวนรวมขององคกรและกลไกภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย ส ง เสริ ม ให ทุ ก หน ว ยเรี ย นรู จั ก จุ ด แข็ ง จุ ด อ อ นของตนเองบนเส น ทางแห ง การ
เปลี่ ยนแปลงของเศรษฐกิ จสั งคมของประเทศเพื่ อใหสามารถใช ศั กยภาพของตนเองมาร วมกั น
สรางสรรคอนาคต สงเสริมใหองคกรบริหารและองคกรตัวแทนในลักษณะตาง ๆ ใหสนับสนุนความ
ตื่ น ตั ว ต อ การปฏิ รู ป ตนเองและปฏิ รู ป มหาวิ ท ยาลั ย เช น หากเผชิ ญ ความจริ ง ที่ ว า ในป จ จุ บั น
มหาวิทยาลัย มีสมาชิกประชาคมใหม ๆ ที่มีสถานภาพไมแนนอนและขาดชองทางในการมีสวนรวม
สภาคณาจารยนาจะอยูในฐานะที่จะรองรับและปรับฐานใหมได หากทําไดเชนนั้นองคกรนี้ยอม
สามารถเปนพลังขับเคลื่อนที่สําคัญเพื่อใหมีการรวมกันพินิจพิจารณาปญหาทาทายมหาวิทยาลัยใน
บริบทใหม การระดมทั้งสติและปญญารวมกันในการสรางเสริมทิศทางและในการกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร เ พื่อเปนฝ ายรุ กโลกาภิ วั ตน รวมทั้ง การเอื้ออํานวยในการใหมหาวิทยาลัยสามารถ
แกปญหาเฉพาะหนาหรือเฉพาะตัวผสานเขาในทิศทางโดยรวม นาจะเปนพันธกิจในบริบทใหมใน
ทํานองเดียวกับองคกรตัวแทนในระดับอื่น เชน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และโดยเฉพาะนิสิตใน
ทุกระดับก็พึงไดรับการสงเสริมดวย
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มาตรการ 2 : สงเสริมการมีสวนรวมในบูรณาการการเรียนรูโดย “เปดโอกาส” และ
“จัดระบบสนับสนุน” แกโครงการการเชื่อมประสานใหม ๆ ระหวางสวนตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ สงเสริมให ดําเนิ นการไม เพียงตามโครงสรางแบบราชการเดิ ม (แนวตั้ ง) ภายในภาค/คณะ/
สถาบันวิจัยเทานั้น วัตถุประสงคหลักคือเอื้ออํานวยและสนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงในแนวนอน
และแนวไขวไดและใหมีมากขึ้นในเรื่องนี้ ระบบทรัพยากรการวิจัยและทุนดานวิชาการที่มีอยูภายใน
มหาวิทยาลัยในปจจุบันพึงไดรับการปรับขยายแนวทางใหสามารถสนับสนุนโครงการประสานเพื่อ
ทิศทางรวมกันนี้ใหจริงจังไดดวย12
มาตรการ 3 : สงเสริมการมีสวนร วมในการสร างความเชื่อมโยงโดยเปดทางและ
สงเสริมสนับสนุนแกการริเริ่มใหม ๆ และสงเสริมใหคณาจารย นักวิจัย รวมทั้งนิสิตใหสามารถมีการ
รวมตัวในรูปแบบโครงการทดลองซึ่งบางสวนอาจจะมีการดําเนินการมาบางแลว กับภาคีทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยและนานาชาติ อันไดแก ภาคธุรกิจ ภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อให
ดําเนินกิจกรรมอันเปนภารกิจเฉพาะหนาใหสามารถเชื่อมโยงมีสวนรวมในการปฏิรูประบบและอนุ
ระบบของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ (รวมทั้งสวนรวมของนิสิตในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ดวย)
มาตรการ 4 : สร า งความเห็ น พ อ งต อ ยุ ท ธศาสตร ร ว มกั น ในการเปลี่ ย นผ า น
มหาวิทยาลัยไปสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู (Learning University) ยุทธศาสตรรวมจะเกิด
ไดตองอาศัยกระบวนการรวมกันคิดรวมกันทํา และมิอาจรอใหมีพิมพเขียวมาจากภายนอกหรือเบื้อง
บนแตถายเดียว หากจําตองอาศัยกระบวนการทั้งจากเบื้องลาง (bottom up) และจากเบื้องบน (top
down) ประสานกัน ความตื่นรูตอภาวะความจําเปนในการรวมกันกําหนดแนวทางและสรางความรูสึก
เปนเจาของยุทธศาสตรรวมกันจึงยอมเปนเงื่อนไขเบื้องตนอันสําคัญยิ่ง
ยุทธศาสตร 4 : ปฏิรูปการเรียนรูโดยสงเสริมการเรียนรูแบบองครวม (holistic learnings และ
ที่ผูเรียนมีการสัมผัสสังคมจริงและปญหาจริง
มาตรการ 1 : สงเสริมสนับสนุนวิชาลักษณะสัมผัสสังคมจริงและสัมผัสปญหาจริง
หรือเพิ่มมิตินี้แกวิชาที่มีสอนอยูแลวและเปดโอกาสและชองทางที่หลากหลายแกการเรียนรูของนิสิต
ที่จะไดมีประสบการณจริงในทองถิ่น รวมทั้งมีการปฏิบัติจริงและลดระเบียบกีดขวาง และเพิ่ม
มาตรการสรางแรงจูงใจ ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีทางเลือกในการศึกษาจากการสัมผัสความจริงใหมาก
ขึ้นและสามารถเคลื่อนไหวคลองตัว (mobility) ระหวางภาควิชา-คณะ-สถาบัน รวมทั้งเลือกเรียน
ระหวางมหาวิทยาลัยระหวางภูมิภาคใหไดมากขึ้น ทั้งนี้ยอมเรียกรองตอการปรับตัวใหม ๆ เชน ใน
12

เอกสารยุทธศาสตรการจัดการกิจกรรมวิจัยปงบประมาณ 2545-2546 ของฝายวิชาการมหาวิทยาลัยที่เสนอตอที่ประชุมคณบดีเมื่อ
ปลายป 2544 นับวาเปนเอกสารอางอิงที่นาสนใจ
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โครงสรางหนวยกิตรายวิชา การจัดตารางสอน ฯลฯ เปนเครื่องมือสนับสนุนยิ่งกวานั้นควรสงเสริมให
นิสิตกอนจบมีโครงการฝกปฏิบัติงานจริง (internship programs) อยางเปนระบบ ทั้งนี้สามารถอาศัย
เครือขายภาคีนอกมหาวิทยาลัยไดหลากหลายแลวแตศักยภาพการริเริ่มของคณะหรือสาขาวิชาผูเปน
เจาของเรื่อง
มาตรการ 2 : พัฒนาหลักสูตรขามสาขาระดับปริญญาตรีและสงเสริมทางเลือกใน
การเรียนรูของนิสิต13 ซึ่งอาจรวมถึงการสงเสริมใหมีการรวมมือระหวางคณะ หรือภาควิชา หรือ
สถาบัน ในการจัดตั้งหลักสูตรปริญญาตรีหรือโทควบวิชาเอก (Double majors หรือ Double
Degrees) แนวทางเหลานี้นาจะเอื้อใหนิสิตสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองไดมากกวาระบบที่เนน
ระเบียบอันแยกขาดการเรียนสายวิชาตาง ๆ จากกันอยางเครงครัด และไมเอื้อแกพลวัตแหงการเรียนรู
อยางอิสระเทาที่ควร
มาตรการ 3 : สงเสริมและพัฒนากิจกรรมนิสิตและชีวิตแคมปส โดยลดเงื่อนไข “ความ
เปนราชการ” (debureaucratization) ลง และลดกิจกรรมที่เนนแตแบบแผนประเพณีโดยขาดเนื้อหา
สาระ รวมทั้งเพิ่มเงื่อนไขที่เอื้อตอกิจกรรมที่สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคอยางวิพากษวิจารณของ
นิสิต ตลอดจนสนับสนุนใหนิสิตสรางกิจกรรมที่เอื้อใหนิสิตไดมีโอกาสสัมผัสและเรียนรูปญหา
สาธารณะโดยการมีสวนรวมในการดําเนินงานตอปญหาจริง
มาตรการ 4 : สงเสริมบทบาทนําในวัฒนธรรมแหงเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสราง
บรรยากาศของเมืองมหาวิทยาลัยในฐานะเงื่อนไขจูงใจเชิงบวกใหนิสิตรูสึกสนุกสนานกับกระบวนการ
ประชาสังคมแหงการเรียนรูที่หลากหลานในฐานะที่เปนวิถีชีวิตปกติประจําวันของนิสิต แทนที่จะ
ทะยานไปแสวงหาความหมายใหกับชีวิตของตนเองผานการบริโภคสินคาอยางลนเกิน ในการนี้ควร
สงเสริมใหเกิดการตระหนักรูวา ประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยและบริเวณรายรอบ เชน
สยามสแควรมิไดมีแตมิติทางกายภาพที่เนนความสะดวกสบายเทานั้น แตตองเปดทางใหแกการ
พิจารณามิติทางสังคมและจิตวิญญาณที่ผูกโยงรอยรัดคุณคาของสิ่งแวดลอมเขากับความเปนมนุษย
ใหมากขึ้น ทั้งนี้บทบาทริเริ่มและการนําของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนใหเกิดสิ่งแวดลอมที่เอื้อ
ตอสํานึกในคุณคาแหงความพอเพียงวัฒนธรรม แหงปญญาและสุนทรียภาพแกสาธารณะยอมมี
ความสําคัญอยางยิ่งยวด
13

เปนที่นายินดีวาคณะกรรมการวิชาการของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดมีการพิจารณา “รางโครงการพัฒนาหลักสูตรขามสาขาวิชา
ในระดับปริญญาตรี” เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2544 จากนั้นไดนําเสนอตอที่ประชุมคณบดี และไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
แหงนี้แลวเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2544 การเคลื่อนไหวดังกลาวนี้นับวาเปนตัวอยางของมาตรการที่นาสนใจติดตามและกระตุนสงเสริม
ใหมีประสิทธิผลตอไป (อางอิงจากเอกสารประกอบการประชุมคณบดี ครั้งที่ 34/2544 ระเบียบวาระ 4.1)
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มาตรการ 5 : สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย ใหมี
สวนในการมีบทบาทเชื่อมโยงกับการเรียนรูจากฐานรากและกระบวนการเสริมความเขมแข็งของชุมชน
และประชาสังคม มาตรการดังกลาวนี้มิใชมุงทางเดียว (one-way) แบบบนลงลาง กลาวคือเนนการ
ถายทอด “ความรู” และ “ภูมิปญญา” จากมหาวิทยาลัยลงสูชุมชนฐานรากเทานั้น หากในทางตรงขาม
มุงสรางสรรคภาคีแหงระบบปฏิสัมพันธแหงการเรียนรู (interactive learning systems) ใหยั่งยืน
พึงแสวงหาหนทางพิจารณาจัดตั้งกลไกเฉพาะโดยภาคีความรวมมือกับภาคประชาสังคม ภาครัฐและ
ภาคธุรกิจ เพื่อดําเนินมาตรการดังกลาวนี้ ในสวนของการวิจัยนั้นมิใชเพียงพิจารณาการวิจัยบริสุทธิ์
พื้นฐานกับการวิจัยเชิงประยุกต หากมุงใหการวิจัยเปนทั้งเครื่องมือในการสรางประโยชนสังคมและ
ขณะเดียวกันก็เปนตัวเสริมซอมฐานความรูแกวิชาการในมหาวิทยาลัยไปดวย14
มาตรการ 6 : สงเสริมและพัฒนาระบบสนับสนุนแกนิสิตในการเรียนรูเพื่อรับใช
สังคม (service learning) ใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้อาจรวมถึง
การพิ จารณาโครงการอาสาสมั ครเพื่ อสั งคมที่ เ คยตั้ งอยู ในมหาวิ ทยาลั ยในอดี ตเพื่ อฟ นฟู หรื อ
ปรับปรุงหรือแสวงหารูปแบบอื่นใดที่สอดคลองกับยุคสมัยมาดําเนินการ
YZ YZ YZ

14

ในการปาฐกถาพิเศษครั้งหนึ่งเร็ว ๆ นี้นาสังเกตที่นายกรัฐมนตรีใชคําวา “ซอมรากแลวตอยอด” และอธิบายวา “...ถาไมซอมราก ฐาน
ก็ไมแนน ซอมฐานแลวตอยอดได วิจัยเหลานั้นจึงจะเปนวิจัยที่เปนประโยชนตอสังคมไทยโดยตรง…” (ปาฐกถาพิเศษ พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เรื่อง “มิติใหมของการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย : หัวใจแหงการพัฒนาชาติ”, ในการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ทั่วประเทศ ณ โรงแรมอมรินทรลากูน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 10 สิงหาคม 2544 หนา 6
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29. ผลการศึกษาวิจัย เรื่อง “การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”
(จาก สารสภาคณาจารย ป 2545-2550)

ตามที่สภาคณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดแตงตั้ง “คณะทํางานเฉพาะกิจ
เกี่ ย วกั บ กระบวน การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของข า ราชการตามมาตรการ 3 และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย” ขึ้นมาและมอบหมายใหทําการศึกษา
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อขึ้นเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยในหนวยงานตาง
ๆ ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อันเนื่องจากการที่สภาคณาจารยไดติดตามประเด็นดังกลาว และ
พบวามีความหลากหลายของแบบประเมินและวิธีการประเมินระหวางแตละหนวยงาน ทั้งในระดับ
ภายในคณะและระหวางคณะ ซึ่งควรจะทําการศึกษาเพื่อสงเสริมใหการประเมินมีผลทําใหเกิด
ขวัญและกําลังใจแกพนักงานมหาวิทยาลัยดังกลาว คณะทํางานเฉพาะกิจฯ จึงทําการศึกษาโดย
การออกแบบสอบถามโดยตรงถึงพนักงานมหาวิทยาลัยในหนวยงานตาง ๆ ของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และไดรวบรวมผลการศึกษาไวในรายงานฉบับนี้

คณะทํางานเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการตามมาตรการ 3 และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร. พนิดา ดามาพงศ(ประธานคณะทํางาน)
รองศาสตราจารย ดร. สุพัฒน สุกมลสันต
รองศาสตราจารย ปาริชาต ภูสวาง
ผูชวยศาสตราจารย เภสัชกรหญิง วงแข หงษวิศิษฐกุล (ชีวธาดาวิ
รุทน)
ผูชวยศาสตราจารย ปริญญา ผองผุดพันธ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. เจษฎา เดนดวงบริพันธ
(เลขานุการคณะทํางาน)
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วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาสถานการณการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารยและเจาหนาที่สาย
สนับสนุนที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในดานตางๆ ดังนี้
1. สถานภาพปจจุบันและแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย
2. รูปแบบกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
3. องคประกอบที่สงผลตอการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
4. ความคิดเห็น ปญหาและขอเสนอแนะจากพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตอกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. วิธีการศึกษาวิจยั
“คณะทํ า งานเกี่ ย วกับ กระบวนการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติง านของข า ราชการตาม
มาตรการ 3 และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย” ไดรวมกันออกแบบ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยสรางเปนแบบสอบถามที่มีคําถามเชิงปริมาณแบบ
คําถามมีตัวเลือก มีเนื้อหาเกี่ยวกับขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม กระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และความคิดเห็น ของผู ต อบแบบสอบถามที่ม ีตอ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และยังมีคําถามเชิงคุณภาพแบบคําถาม
ปลายเปดเพื่อการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม แบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว
ไดรับปรับปรุงรูปแบบและสํานวนภาษาดวยการพิจารณาประเมินจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน
และดวยการทดลองใชขั้นตนกับกลุมตัวอยางพนักงานมหาวิทยาลัยจํานวน 20 ทานเพื่อดูความ
เหมาะสมทางสถิติ
หลังจากนั้น คณะทํางานฯ ไดใหทางฝายธุรการ สภาคณาจารยฯ จัดพิมพแบบสอบถาม
ดังกลาวและสงโดยตรงถึงพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคน ทั้งที่เปนคณาจารยและเจาหนาที่สาย
สนับสนุนของทุกหนวยงานของจุฬาฯ เปนจํานวนประมาณ 3,000 ชุด โดยไดรับแบบสอบถามที่ตอบ
กลับมาเปนจํานวน 634 ชุด ซึ่งคณะทํางานฯ ไดทําการวิเคราะหผลการตอบแบบสอบถาม โดย
การรวบรวมคะแนนของผลการตอบคําถามเชิงปริมาณแตละขอในคําถามแตละหมวดหมู คิดเปนคา
คะแนนดิ บและค าร อยละ รวมถึ งการรวบรวมสรุ ปความคิ ดเห็ นและข อเสนอแนะเพิ่ มเติ มของ
พนักงานมหาวิทยาลัยตามแบบคําถามเชิงคุณภาพปลายเปด กอนจะนําเสนอผลการศึกษาวิจัย
ทั้งหมดตามที่ปรากฏในเอกสารสวนตอไป
2. ผลการศึกษาวิจยั
2.1 ผลการตอบคําถามเชิงปริมาณ
2.1.1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม
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จากผลการรวบรวมขอมูลของพนักงานมหาวิทยาลัย ผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งหมด
634 ทานดังแสดงในตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูหญิง คิดเปน 66.1% ของ
ทั้งหมด และเปนผูชาย 33.9% โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทําหนาที่เจาหนาที่สายสนับสนุน
คิดเปน 62.8% และอีก 25.6% ทําหนาที่เปนอาจารย ในสวนของคณาจารยที่ตอบแบบสอบถามนั้น
สวนใหญดํารงตําแหนงอยูในระดับอาจารย คิดเปน 21.8% ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด สวน
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยนั้น คิดเปน 2.8% และ 0.9% ตามลําดับ
พนักงานมหาวิทยาลัยสวนใหญมีอายุงานอยูระหวาง 1-3 ป คิดเปน 31.4% ของทั้งหมด
และรองลงมาคือมีอายุงาน 3-5 ป คิดเปน 25.4% สําหรับสาขาวิชาที่สังกัดนั้นผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญนั้นไมตอบคําถามขอนี้ คิดเปน 46.5% สวนผูที่ตอบคําถามขอนี้นั้น ระบุวาสาขาวิชาที่
สังกัดอยูมากที่สุด คือ สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ คิดเปน 18.8% ขณะที่สาขามนุษยศาสตรมี
นอยที่สุด คือ 6.2% สําหรับลักษณะของหนวยงานตนสังกัดนั้น โดยมากแลวจะสังกัดคณะ คิด
เปน 70.8%
ผูตอบแบบสอบถามส วนมากแล วไม มี ตําแหนงบริ หารใดเลย คิดเป นจํ านวนสู งถึ ง
74.1% ของทั้ ง หมด โดยที่ พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ตํ า แหน ง บริ ห ารจะดํ า รงตํ า แหน ง
กรรมการบริหารหนวยงานเปนสวนใหญ คิดเปน 10.4% นอกจากนี้ ผูรับการประเมินสวนใหญระบุ
วาไมเคยมีปญหากับบุคคลอื่นจนอาจสงผลกระทบตอการประเมินได คิดเปน 76.7% ในขณะที่เคย
มีปญหากับหัวหนางาน 11.2% เคยมีปญหากับเพื่อนรวมงาน 9.5% เคยมีปญหากับผูรับบริการ
3.8% เคยมีปญหากับบุคคลอื่นภายนอกหนวยงาน 2.5% และเคยมีปญหากับบุคคลอื่นแตอาจ
สงผลกระทบตอการประเมินไดเปนจํานวน 0.6%
2.1.2 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
จากผลการรวบรวมขอ มูล กระบวนประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านของพนัก งาน
มหาวิทยาลัย ดังแสดงในตารางที่ 2 พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยสวนใหญ (66.2%) ทั้งที่เปน
อาจารยและเจาหนาที่สายสนับสนุนไดรับทราบกระบวนการประเมินเพียงบางสวน สําหรับ
ชวงเวลาที่รับทราบกระบวนการประเมินนั้นโดยมากถาไมไดรับทราบตั้งแตเมื่อเริ่มตนปฏิบัติงาน
(36.1%) กลับจะไดรับทราบเมื่อใกลถึงเวลาประเมิน (35.5%) โดยที่คณาจารยสวนใหญจะได
รับทราบเมื่อเริ่มตนปฏิบัติงาน (39.5%) แตเจาหนาที่สายสนับสนุนมักจะไดรับทราบเมื่อใกล
การประเมิน (36.4%)
สํ า หรั บ วิ ธี ก ารรั บ ทราบกระบวนการประเมิ น นั้ น พบว า ส ว นใหญ แ ล ว พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยทั้งหมดจะรับทราบจากการชี้แจงดวยวาจาของผูบริหารหนวยงาน คิดเปน 41.5%
ของทั้งหมด กระนั้นก็ตาม ในกรณีของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปนอาจารยนั้นจะไดรับทราบดวย
วาจาจากผู บริ หารหน วยงาน (48.8%) มากพอกั บการรั บทราบจากเอกสารชี้ แจงที่ ได รั บจาก
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หนวยงาน (48.1%) ในขณะที่พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปนเจาหนาที่นั้นสวนมากกลับจะไดรับทราบ
จากการพูดคุยกันเองระหวางพนักงาน (44.0%)
เมื่อถามถึงความเหมือนกันระหวางรูปแบบและเอกสารประกอบกระบวนการประเมิน
พนักงานของหนวยงานของผูตอบคําถาม กับการประเมินของมหาวิทยาลัย จะเห็นไดชัดเจนวา
พนักงานสวนมากทั้งที่เปนอาจารยและเปนเจาหนาที่นั้นไมแนใจวาเหมือนหรือแตกตางกัน คิด
เปน 35.0% ของทั้งหมด สวนคําตอบที่รองลงมาคือไมทราบกระบวนการประเมินของมหาวิทยาลัย
(26.8%) ซึ่งอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผูตอบคําถามสวนใหญเลือกตอบวาไมแนใจวาเหมือนหรือ
แตกต า งกั น สํ า หรั บ องค ป ระกอบของผู ที่ ทํ า หน า ที่ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน
มหาวิ ท ยาลั ย ในแต ล ะหน ว ยงานนั้ น เห็ น ได ชั ด เช น กั น ว า ส ว นใหญ แ ล ว จะประกอบด ว ย
ผูบังคับบัญชาตนสังกัด (67.5%) ในขณะที่คณะกรรมการเฉพาะกิจที่ผูบังคับบัญชาแตงตั้งและ
คณะกรรมการบริหารของหนวยงานเปนองคประกอบของผูประเมินในลําดับตอมา (35.0% และ
32.0% ตามลําดับ)
โดยภาพรวมแลว พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสองกลุมสวนใหญจะไมทราบวาตนเองมีสิทธิ
ที่จะไดรับทราบรายละเอียดของกระบวนการประเมิน (48.8%) ซึ่งจะเห็นไดชัดในกรณีของพนักงาน
ที่เปนเจาหนาที่สายสนับสนุนซึ่งไมทราบสิทธินี้ถึง 50.3% ในขณะที่พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปน
อาจารยนั้นพบวามีผูที่ทราบถึงสิทธิของตนมากกวาผูที่ไมทราบอยูเล็กนอย (49.4% ทราบสิทธิ
42.0% ไมทราบ) ในขณะที่ดานสิทธิที่จะไดรับทราบรายละเอียดของผลการประเมินนั้น พบวา
เจาหนาที่สายสนั บสนุ นส วนใหญ จะไม ทราบสิทธิ ขอนี้ คิดเปน 49.5% ของเจ าหน าที่ทั้ งหมด
ในขณะที่อาจารย ที่ เปนพนั กงานมหาวิ ทยาลัยที่ไม ทราบสิทธิการรับทราบผลการประเมินโดย
ละเอียดนั้นมีจํานวนพอกันกับอาจารยที่ทราบถึงสิทธิ (45.1% ไมทราบ 46.3% ทราบ)
ในจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดทั้งที่เปนอาจารยและเจาหนาที่สายสนับสนุนนั้น
สวนมากเกือบทั้งหมดไดเคยรับการประเมินในปที่ผานมาแลว (80.0%) ตอขอคําถามที่วาไดเคย
พิจารณาตัวเอกสารแบบประเมินผลจากหนวยงานหรือไมนั้น กลับพบวาจํานวนผูที่ตอบวาไมเคย
ไดรับจากหนวยงานเลยมีมากพอกับผูที่ตอบไดเคยพิจารณาแบบประเมินแลวแตไมไดรับสําเนา
(30.1% และ 30.3% ตามลําดับ) โดยที่ผูตอบที่ เปนอาจารย นั้นสวนมากไดเคยพิจารณาแบบ
ประเมิน แมวาจะไมไดรับสําเนาก็ตาม (30.2%) แตพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปนเจาหนาที่สาย
สนับสนุนนั้น สวนใหญกลับพบวาไมเคยไดรับเอกสารแบบประเมินจากหนวยงานเลย (33.9%)
และเมื่อพิจารณาถึงวิธีการตาง ๆ ที่ผูถูกประเมินจะมี สวนรวมในกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไดนั้น พบวา ผูถูกประเมินสวนใหญแลวไมไดมีสวนรวมใด ๆ ในกระบวนการประเมิน
เลย คิดเปน 37.2% ซึ่งจะเห็นไดชัดในกรณีของพนักงานที่เปนเจาหนาที่สายสนับสนุน ซึ่งมีคาสูง
ถึง 41.7% ในขณะที่ในอาจารยที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัยนั้นสวนใหญจะไดเคยมอบเอกสารที่
แสดงผลงานที่กระทําในรอบป (39.5%)
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ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทั้งที่เปนอาจารยและเจาหนาที่สายสนับสนุนมักจะระบุ
วาผูทําการประเมินของหนวยงานของตนไดนําเอาเอกสารมอบหมายภาระงานมาใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดวย โดยคิดเปน 44.0% ของทั้งหมด แตเมื่อถามถึงปจจัยที่ผูประเมิน
ไดเนนมากที่สุดในการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น สวนใหญกลับตอบวาไมแนใจวาไดเนนไปที่
ปจจัยใด คิดเปน 31.2% รองลงมาคือไมทราบวาพิจารณาประเมินอยางไร (22.1%)
สําหรับกระบวนการรับทราบผลการประเมินจากผูบังคับบัญชานั้น เปนที่นาสังเกตวามี
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไมเคยไดรับแจงผลการประเมินเลยเปนจํานวนสูงถึง 30.3% ของทั้งหมด ซึ่ง
เมื่อถูกถามวาถาไมไดรับแจงผลการประเมินหรือไดรับเพียงผลสรุปนั้น ผูตอบแบบสอบถามไดเคยใช
สิทธิขอดูรายละเอียดผลการประเมินหรือไม ซึ่งเห็นไดชัดวาสวนใหญไมไดใชสิทธิในการขอดูเลย คิด
เปน 58.8% ของทั้งหมด
ในกรณีของพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมที่ไดรับทราบผลการประเมินจากผูบังคับบัญชา
นั้น พบวาผูที่รับแจงใหทราบการใหอานเอกสารผลการประเมิน (รวม 47.8% โดยรวมจากทั้งที่ได
อานผลการประเมินแบบสรุปและแบบรายละเอียด และ จะมอบหรือไมมอบสําเนาใหก็ตาม) มี
จํานวนมากกวาผูที่ไดรับแจงเพียงดวยวาจา (17.0%) กระนั้นก็ตาม ผูที่ไดรับแจงผลการประเมิน
ดวยเอกสารนั้น มักจะไดสิทธิเพียงการอานเอกสารสรุปผลการประเมิน (13.7%) มากกวาที่จะได
อานเอกสารรายละเอียดผลการประเมิน (10.3%) และมีจํานวนนอยกวามากที่ไดรับมอบสําเนา
เอกสาร (6.8%)
สําหรับขอคําถามที่วา ผูบังคับบัญชาไดใหผูถูกประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน
หรือไมนั้น สวนใหญแลว ผูที่รับทราบผลการประเมินจากผูบังคับบัญชาแลวนั้นจะไดสิทธิลงนาม
รับทราบเฉพาะในเอกสารสรุปผลการประเมิน โดยคิดเปน 21.8% ขณะที่ผูที่ไมไดลงนามใน
เอกสารใด ๆ เลยมีจํานวนมากถึง 15.1% สวนประเด็นสิทธิในการโตแยงผลการประเมินนั้น ผูตอบ
แบบสอบถามที่ ไ ด รั บ ทราบผลการประเมิ น แล ว ส ว นใหญ ต อบว า ไม แ น ใ จหรื อ ไม ท ราบว า
ผูบังคับบัญชาจะยอมเปดโอกาสใหแยงผลการประเมินไดหรือไม (29.7%) รวมทั้งไมแนใจหรือไม
ทราบวาผูบังคับบัญชาจะรับฟงคําแยงผลการประเมินนั้นหรือไม (35.3%) และไมแนใจหรือไม
ทราบวาผูบังคับบัญชาจะยอมแกไขผลการประเมินผลหลังจากฟงคําแยงหรือไม (35.3%)
2.1.3 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จากผลการรวบรวมขอ มูล ดา นความคิด เห็น ของพนัก งานมหาวิท ยาลัย ผู ต อบ
แบบสอบถามที่มีตอการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังแสดงในตารางที่ 3 พบวา ระดับความพอใจ
กับรูปแบบการประเมินโดยรวมของพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมดอยูในระดับที่ใกลเคียงกันระหวาง
ที่พอใจ (32.0%) ไมพอใจ (33.0%) และที่ไมแนใจ (32.8%) แตเมื่อพิจารณาเฉพาะพนักงานที่เปน
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อาจารยสวนใหญแลวจะตอบวาไมแนใจ (42.0%) ในขณะที่พนักงานที่เปนเจาหนาที่สายสนับสนุน
สวนใหญ (36.2%) จะไมพอใจรูปแบบการประเมินโดยรวม
สําหรับในประเด็นเกี่ยวกับผูทําการประเมินนั้น พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญแลว
พอใจกับวิธี การแต งตั้ งผูประเมิน โดยคิ ดเปน 45.1% ของทั้ งหมด และมีความไว เนื้ อเชื่ อใจผู
ประเมินไดเต็มที่เปนสวนใหญเชนกัน คิดเปน 35.2% แมวาในกรณีของผูตอบแบบสอบถามที่เปน
อาจารยจะตอบวาไวเนื้อเชื่อใจผูประเมินไดและไมแนใจวาจะไวเนื้อเชื่อใจผูประเมินไดในระดับที่
เทากันก็ตาม (37.0% ทั้งสองคําตอบ) สวนประเด็นความเหมาะสมของเกณฑการใหคะแนนนั้น
เห็นไดชัดวาพนักงานมหาวิทยาลัยสวนใหญจะไมแนใจวาเกณฑการใหคะแนนแตละขอเหมาะสม
แลว คิดเปน 43.5% ของทั้งหมด รวมไปถึงการที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมแนใจวาการ
ประเมินนั้นเปนไปอยางเปดเผยตรวจสอบได (37.1%)
ดา นระยะเวลาที่ใ ชใ นการประเมิน ผลการปฏิบัติง านนั้น พนัก งานมหาวิท ยาลัย
สวนมากมีความเห็นวาระยะเวลาที่ใชพอเพียงแลว คิดเปน 51.4% ของทั้งหมด ในขณะที่ความเห็น
ดานมาตรฐานในการประเมินนั้นอยูในชวงใกลเคียงกันระหวางกลุมที่ตอบวาไดรับการประเมินดวย
มาตรฐานเดียวกันกับพนักงานคนอื่น (41.3%) และที่ตอบวาไมแนใจ (40.9%) ซึ่งสวนใหญที่ตอบวา
ไมแนใจนั้นเปนพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปนคณาจารย (44.4%) สําหรับการไดรับสิทธิ์ตาง ๆ จากผู
ประเมินนั้น พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสองกลุมมีความเห็นในทางเดียวกันคือสวนใหญแลวไม
แนใจวาไดรับสิทธิ์ตาง ๆ อยางเต็มที่แลว คิดเปน 39.6%ของทั้งหมด
เห็นไดชัดอีกเชนกันวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพอใจกับผลการประเมินที่ไดรับ
(42.3%) และคิดวาไมมีการกลั่นแกลงกันโดยใชกระบวนการประเมินเปนเครื่องมือ (50.8%) แต
เมื่อ ถามถึง การรับทราบกระบวนการประเมินนั้น พนักงานมหาวิทยาลัยสวนมากตอบวาไมได
รับทราบถึงกระบวนการประเมินอยางละเอียดเพียงพอ (44.5%) และไมไดรับทราบถึงรูปแบบการ
ประเมินในเวลาที่เหมาะสม (36.1%) ในขณะที่สวนมากจะไมแนใจอยางชัดเจนอีกเชนกันวา
รูปแบบการประเมินของหนวยงานของตนนั้นสอดคลองกับของมหาวิทยาลัย โดยคิดเปน 62.5% ของ
ทั้งหมด รวมไปการที่สวนใหญเห็นพองวาการประเมินนั้นยังไมเปนไปอยางรอบดาน 360 องศา คิด
เปน 47.0%
พนักงานมหาวิทยาลั ย ผูตอบแบบสอบถามส วนมีความเห็น วา รายละเอี ย ดวิ ธีก าร
ประเมินและกรอบเวลาที่ใชนั้นชัดเจนแลว (36.1%) อยูในระดับที่ใกลเคียงกับที่มีความเห็นวายัง
ไมแนใจ (36.9%) โดยที่กลุมที่ตอบวาไมแนใจนั้นสวนใหญแลวจะเปนพนักงานที่เปนอาจารย
(39.5%) เชนเดียวกับดานเกณฑการใหคะแนนที่สวนใหญแลวมีความเห็นวาเกณฑการใหคะแนน
นั้นสอดคลองกับลักษณะงาน (39.0%) ในปริมาณที่ใกลเคียงกับที่ยังไมแนใจ (39.6%) โดยที่กลุม
อาจารยนั้นเปนเสียงสวนใหญที่ตอบวาไมแนใจในดานเกณฑการใหคะแนนนี้ (44.4%) ในขณะที่
ประเด็นเรื่องการสงเสริมใหพนักงานไดใชสิทธิ์ตาง ๆ นั้น เปนที่ชัดเจนวาโดยรวมแลวยังไมมีการ
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สงเสริมใหมีการใชสิทธิ์ตาง ๆ ได โดยคิดเปน 44.3% ของทั้งหมด และสวนใหญแลวพนักงานผู
ประเมินยังไมมีสวนรวมเพียงพอในการสรางหรือปรับปรุงกระบวนการประเมินอยางชัดเจน คิดเปน
59.6%
สําหรับประเด็นผูที่ทําการประเมินนั้น พบวาโดยรวมแลวผูตอบแบบสอบถามไมแนใจวา
ผูทําการประเมินรูจักผูถูกประเมินดีพอ คิดเปน 38.3% ของทั้งหมด ขณะที่สวนใหญแลวจะมีการ
นําเอาเอกสารแสดงผลงานมาใชพิจารณาการประเมิน คิดเปน 42.4% แมวาผูถูกประเมินเกินกวา
ครึ่ ง หนึ่ ง ที่ ไ ม ไ ด รั บ โอกาสให ชี้ แ จงหรื อ ให คํ า สั ม ภาษณ ป ระกอบการประเมิ น เลย (55.0%)
นอกจากนี้พนักงานมหาวิทยาลัยสวนมากจะไมแนใจวาการประเมินนั้นเนนไปที่ผลงานมากกวา
ดานบุคลิกภาพ (42.3%) และเฉพาะกลุมพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปนอาจารยเทานั้นที่สวนใหญ
จะเห็นวาการประเมินเปนไปอยางกัลยาณมิตรและสรางสรรค (53.7%) ในขณะที่พนักงานกลุมที่
เปนเจาหนาที่สายสนับสนุนนั้นสวนใหญจะตอบวาไมแนใจ (43.7%)
นอกจากนี้ผูตอบแบบสอบถามสวนมากแลวจะไมแนใจวาการประเมินเปนไปอยาง
ยุติธรรมไมลําเอียง โดยคิดเปน 49.1% ของทั้งหมด และถึงแมวาโดยรวมแลวพนักงานแตละคน
ในหนวยงานจะไดรับการประเมินจากผูประเมินชุดเดียวกัน (38.0%) แตมักจะเปนในกรณีของ
พนักงานที่เจาหนาที่สายสนับสนุนมากกวา (42.0%) ในขณะที่ในกลุมของอาจารยที่เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยนั้นสวนใหญจะไมแนใจวาแตละคนไดรับการประเมินจากผูประเมินชุดเดียวกัน
(40.7%) สวนในประเด็นสุดทายของความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอการประเมินผล
การปฏิบัติงานนั้น พบวาโดยมากแลวไมอาจจะแนใจไดวาถาตนเองไดรับคะแนนในการประเมิน
สูง แลวจะไดเงินเดือนเพิ่มในระดับที่สอดคลองกันนั้น โดยสวนรวมเห็นวาไมแนใจวาถาไดคะแนน
การประเมินสูงจะไดเงินเดือนที่สอดคลองกันไปดวย โดยคิดเปน 43.5% ของทั้งหมด
จากผลการวิเ คราะหค วามคิดเห็น ของพนัก งานมหาวิท ยาลัย ที่มีตอ องคป ระกอบ
คุณ สมบัติที่ไดนํามาใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น ดังแสดงในตารางที่ 4 นั้น พบวามี
ความเห็ นที่คลายคลึ งกั นระหว างผู ตอบแบบสอบถามที่เป นอาจารย และที่ เป นเจ าหน าที่ สาย
สนับสนุน กลาวคือ องคประกอบคุณสมบัติที่พนักงานสวนใหญของทั้งสองกลุมเห็นวาเหมาะสม
พึงมี และวัดคาไดนั้น ไดแก การตรงตอเวลา (56.2%) ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน (60.1%)
ความรับผิดชอบในงานประจํา (76.0%) จํานวนชิ้นของผลงานที่ทําได (59.6%) จํานวนครั้งของการ
เสนอผลงาน (47.8%) จํานวนครั้งของการทํางานพิเศษ (36.1%) จํานวนชั่วโมง/วันทํางาน (56.5%)
จํานวนผูรับบริการ (36.0%) การดํารงตําแหนงตาง ๆ ของหนวยงาน (37.4%) การดํารงตําแหนง
อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย (39.9%) และศักยภาพในการผลิตผลงาน (43.7%)
ในขณะที่องคประกอบคุณสมบัติที่พนักงานทั้งสองกลุมสวนใหญเห็นวาเหมาะสม
พึง มี แตวัดคาไมไดนั้น ไดแก การประหยัดทรัพยากร (48.7%) การเสียสละอุทิศเวลาเพื่องาน
(45.7%) การใหความชวยเหลือแกบุคคลภายนอก (50.0%) ความมีคุณธรรม (51.4%) ความมีน้ําใจ
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(51.1%) ความยุ ติ ธรรม (50.9%) ความสนใจใฝ ห าความรู เ พิ่ ม เติ ม (48.3%) นิ สั ยและความ
ประพฤติสวนตัว (42.7%) พฤติกรรมการทํางานรวมกับผูอื่น (50.6%) ศักยภาพในการถายทอด
ความรู (51.4%) และศักยภาพในการทํางานวิจัย (38.5%) สวนองคประกอบคุณสมบัติที่ใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอีกสององคประกอบ คือ ความกระตือรือรนในการทํางานและวินัยในการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการนั้น พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสองกลุมมีความเห็นที่แตกตางกัน คือ กลุมที่เปน
อาจารยสวนใหญจะเห็นวาองคประกอบทั้งสองประการนี้เปนคุณสมบัติที่เหมาะสม พึงมี แตวัดคา
ไมได (61.1.% และ 50.6% ตามลําดับ) ขณะที่ผูตอบแบบสอบถามกลุมที่เปนเจาหนาสาย
สนับสนุนสวนมากจะเห็นวาองคประกอบทั้งสองนั้นเหมาะสม พึงมี และวัดคาได (57.0.% และ
53.8% ตามลําดับ)
YZ YZ YZ

การสัมมนาของคณะกรรมการกิจการนิสิต 27 มกราคม 2551
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30. แถลงการณ
เกี่ยวกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ
แถลงการณจากสภาคณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เรื่อง มติสภาคณาจารยขอใหสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ถอนราง พรบ. จุฬาฯ ฉบับที่ .... พ.ศ. ....
ฉบับที่ 1/2550
(จากขาวสภาคณาจารย 13 ธันวาคม 2550)

เนื่องจากสภานิติบัญญัติแหงชาติไดบรรจุรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(ราง พรบ. จุฬาฯ) พ.ศ. .... เพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 ในการประชุมของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ (สนช.) วันที่ 12 และ 13 ธันวาคม 2550 สภาคณาจารยมีความหวงใยและตระหนักถึง
ความสําคัญของการนําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไปสูสถานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล ทั้งนี้
สภาคณาจารยไดเคยมีมติ 41 เสียง ตอ 4 เสียง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 ใหถอนราง พรบ. จุฬา
ฯ ออกจากการพิจารณาของ สนช. สภาคณาจารยไดมีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยผาน
อธิการบดีใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาถอนราง พรบ. จุฬาฯ ตามมติของสภาคณาจารย แตสภา
มหาวิทยาลัยไดแจง ไมสามารถทําเชนนั้นได เพราะอยูในอํานาจความรับผิดชอบของสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ สภาคณาจารยจึงไดขออนุญาตนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อขอเผยแพรมติของ
สภาคณาจารยและขอมูลอยางเปนทางการตอสภานิติบัญญัติและผูเกี่ยวของตอไป
ประเด็นสําคัญในการคัดคานการผานราง พรบ. จุฬาฯ อยางเรงรีบและขาดการมีสวน
รวมของผูที่เกี่ยวของตามพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่วา “กอนประกาศใช
พระราชบัญญัติฯ ควรมีการปรึกษาหารือกับผูเกี่ยวของทั้งหมดกอน (คณาจารย นักศึกษา
ผูบริหาร ฯลฯ) และรางกฎหมายประกอบทั้งหมดใหครบกอน การปรึกษาเปนในทํานอง
ประชาพิจารณ เปนการปรึกษาที่กวางขวาง รวมทั้งประชาชนทั่วไป”
ทําไมการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญยิ่งเชนนี้ จึงไมมีการดําเนินการอยางถูกตอง ทั้ง ๆ ที่มี
ผลกระทบตอบุคลากรจุฬาฯ หลายพันคน นิสิตหลายหมื่นคน ครอบครัว ญาติพี่นองตลอดจนศิษย
เกาจํานวนเปนแสนคน ตลอดจนสังคมไทยโดยรวม ในการเปนสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่มีผูทรง
ความรูโดยเฉพาะเปนสถานที่ผลิตผูบริหารจํานวนมาก
แตกลับไมมีกระบวนการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลตามหลักวิชาการและการปฏิบัติที่ดี
ในการเรงรีบผานราง พรบ. จุฬาฯ มีการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญของ
สนช. โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ศ. ดร. วิจิตร ศรีสอาน เปนประธานฯ รศ. ธงทอง
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จันทรางศุ เปนโฆษก) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550
และไดหยุดเวนไปโดยมีการตั้งอนุกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็น โดยมี ศ. ดร. สุจิต บุญบงการ
เปนประธาน มีการเปดรับฟงความคิดเห็นรวม 13 ครั้ง แตไมไดมีการสรุปและเปดเผยตอ
ประชาคมจุฬ าฯ
ที ่สํา คัญ ไม มีการนํ า ผลการรับฟง ความคิ ดเห็น ดั ง กล า วมาพิจ ารณาใน
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แตอยางใด และรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ที่เสนอราง
พรบ. จุฬาฯ ตอ สนช. ก็ไมไดระบุถึงการรับฟงความคิดเห็นแมแตนอย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมี
การตั้ง กรรมการขึ้น มาคณะหนึ่งเพื่อรางระเบียบขอบังคับที่สําคัญแตก็ไมมีการนําเสนอเพื่อให
ประชาคมจุฬาฯ ไดรับทราบโดยทั่วถึงเพื่อใหมีโอกาสเสนอแกไขปรับปรุง การดําเนินการตาง ๆ
ดังกลาว เทากับวายังไมไดปฏิบัติตามพระราชกระแสที่พระบาท สมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทาน
ใหแกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตั้งแตป พ.ศ. 2543 อยางแทจริง
ถึงแมราง พรบ. จุฬาฯ ที่กําลังถูกผลักดันใหผานการพิจารณาจะมีขอดีอยู และผูบริหาร
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดกลาวถึงในหลายโอกาส อยางไรก็ตาม เราสมควรพิจารณา
ประเด็นที่ยังมีปญหา และมาตราที่สําคัญตาง ๆ อีกทั้งมีบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล รวมถึงสิ่งที่ยังไมพรอมอีกมาก จึงเห็นสมควรใหประชาคมจุฬาฯ สรางระบบที่มี
ความชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากกวาจะฝากความเชื่อใจไวกับผูบริหารในอนาคต
สภาคณาจารยจึงจําเปนตองเสนอตอประชาคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเพื่อ
โปรดใหความคิดเห็นและโปรดใชวิจารณญาณในการพิจารณาคัดคานการผานราง พรบ.
จุฬาฯ อยางเรงดวน เพื่อใหมีการดําเนินการที่ถูกตองตอไป
สภาคณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
13 ธันวาคม 2550
YZ YZ YZ
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กิจกรรมนอกสถานที่ของคณะกรรมการกิจการนิสิต 30 กันยายน 2549

ลากอน ... จนกวาจะพบกันใหมใน ขุมความคิด 4
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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
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(ป 2552-2554)
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