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“ต้องการให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทำาประโยชน์
ให้กับพี่น้องชาวอีสาน	และชุมชนได	้และให้ทุกคนวางหัวใจให้ถูกที่”

บทสัมภ�ษณ์ >>
ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ที่มา
	 ในอดีต	 มหาวิทยาลัยฯ	 เคยทาบทามให้เป็นนายกสภา
มหาวิทยาลัยแล้วครั้งหนึ่ง	ผมก็ไม่ได้รับ	หลังจากนั้นก็มีคณะ
กรรมการสรรหามาทาบทามอีกครั้ง	 ซึ่งครั้งนี้ประจวบเหมาะ
ที่สามารถไปช่วยงานการศึกษาได้	โดยมีเป้าหมาย	3	ข้อคือ	
	 1.	 เพ่ือให้เกิดความสามัคคีในผู้บริหารให้ได้ซ่ึงเป็นทิศทาง 
	 	 ที่เน้นยำ้าและให้ความสำาคัญมาก
	 2.	 ต้องการให้มียุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
	 3.	 ต้องการรู้จักอาจารย	์ผู้บริหาร	และนักศึกษา
	 และมีความตั้งใจที่จะขอให้เกิดการประชุมทุกวิทยาเขต	 
ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดร้อยเอ็ด	จังหวัดนครราชสีมา	จังหวัดสกลนคร	 
จังหวัดสุรินทร์	 และจังหวัดขอนแก่น	 และในฐานะที่เป็น 
นายกสภามหาวิทยาลัยได้ขอร้องให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ไปประชุมร่วมกัน	 เพื่อได้พบเจอคณบดีและ
อาจารย์	
	 ซึ่งทั้ง	3	ข้อเป็นเรื่องที่อยากให้เกิดขึ้นและผมได้บอกกับ
ในที่ประชุมว่า	ผมไม่มีประโยชน์กับฝ่ายใดเลย	สิ่งที่ต้องการมี 
อย่างเดียวคือ	ต้องการให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
อีสานทำาประโยชน์ให้กับพ่ีน้องชาวอีสานและชุมชนได้ และ 
ให้ทุกคนวางหัวใจให้ถูกที่

	 การประชุมสภามหาวิทยาลัย	ได้ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ	
มากขึ้น	ที่สำาคัญได้แก	่
1.	 กำาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยตลอด	1	ปี	ประชุม	
เดือนละ	 1	 ครั้ง	 เพื่อให้กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิสามารถ
จัดเวลาไว้ล่วงหน้าและเข้าประชุมให้ได้มากที่สุด	 ซึ่งผู้แทน 
ผู้บริหาร	และคณาจารย์มีความชำานาญการในการเดินทางและ 
สามารถไปได้หมด	โดยมีการส่งวาระการประชุมล่วงหน้า	3	วัน 
ก่อนวันประชุม	โดยเอกสารวาระใบปะหน้าจะอยู่ในแฟ้ม	แต่
ข้อมูลรายละเอียดจะถูกส่งให้ทาง	Email	เพื่อให้สามารถเปิด
ดูข้อมูลได้

	 ในการประชุมเคยจะให้ในแต่ละวิทยาเขต	VDO	conference	
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพบผู้บริหาร	 เพราะไม่ว่าจะมีการ
ตั้งคำาถามในแต่ละวิทยาเขตก็จะได้ฟังพร้อมกันหมด	
2.	 การจัดระเบียบวาระการประชุม
	 สภามหาวิทยาลัยมีกรรมการกล่ันกรองวาระท้ังหมดก่อนท่ีจะ 
นำาเข้าประชุมสภาฯ	 หากมีวาระแทรกเพ่ิมเติม	 เลขานุการสภาฯ	 
จะปรึกษากรรมการกลั่นกรองก่อนว่าจะนำาเข้าสภาฯ	หรือไม่	 
ทำาให้เรื่องก่อนที่จะนำาเข้าประชุมมีการผ่านตาผู้เชี่ยวชาญ 
เพราะกรรมการกล่ันกรองจะประกอบด้วยคณาจารย์/ฝ่ายบริหาร/ 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการศึกษา	กฎหมาย	และการเงิน	 
ทำาให้สภาฯ	มีความไว้วางใจ	และหากวาระใดสำาคัญต้อง	Debate	 
ก็จะทำาการพูดคุย	แต่วาระใดไม่ต้องการ	Debate	ก็สามารถ
ผ่านไปได้โดยเร็วโดยไม่เสียเวลา	 ทำาให้เวลาครึ่งหนึ่งของการ
ประชุมสภาฯ	 มีเวลาในการพูดคุยเรื่องยุทธศาสตร์	 นโยบาย	
และแนวทางต่างๆ	 ทำาให้กรรมการสภาฯ	 มีความสุขและ
อยากเข้าประชุมสภาฯ	
	 ตัวอย่างเช่น	 มีประเด็นเรื่องวิทยาเขตที่จังหวัดร้อยเอ็ด	 
มคีวามคบืหนา้อยา่งไร	ทกุคนกส็ามารถร่วมกนัออกความเหน็	 
หรือเมื่อ	2	ปี	 ชุมชนมอบพื้นที่ให้	 1,700	 ไร	่ปัญหาคืออะไร	
ทุกท่านมีความเห็นว่าอย่างไร	 เมื่อได้พูดคุยก็ได้ข้อสรุปว่า	
มทร.อีสานจะเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชน	 ผมก็นำาไอเดียไป 
พบกับผู้ใหญ่บ้าน	กำานัน	โดยบอกว่าผมมาเพ่ืออยากให้ปราชญ์ 
ชาวบ้านมาทำางานร่วมกับมหาวิทยาลัย	 เรื่องใดที่สามารถ
ต่อยอดวิทยาการ	 ก็จะนำาเรื่องนั้นมาต่อยอด	 และยังมีอีก
หลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน	ขอให้ทำาด้วยกัน 
เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน	ซ่ึงก็ได้รับความยินดีจากผู้ใหญ่บ้าน 
และกำานัน	เป็นต้น	
3.	 การปรับปรุงกระบวนการประชุม
	 ในคณะกรรมการสภาฯ	มีการพูดคุยกันเรียกว่า	การเสวนาธรรม  
เริ ่มเปิดประชุมจะมีการพูดถึง	1)	ยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนไป	 
2)	 ความจำาเป็นในการจับมือเดินไปข้างหน้า	 3)	 การติดตาม 
เร่ืองต่างๆ	ท่ีได้ทำาไปแล้วในวาระเพ่ือทราบพอสมควรซ่ึงกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิท่านต่างๆ	 ก็ชอบเพราะเป็น 
โอกาสที่ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนโยบาย	 ยุทธศาสตร์	 
และได้ถามไถ่กรรมการสภาฯ	ท่ีมาจากผู้บริหาร	ตัวแทนคณาจารย์	 
และเจ้าหน้าท่ีต่างๆ	 ซ่ึงระยะแรกทางผู้บริหารจะเกิดอาการเกร็ง 
และเริ่มเข้าที่แล้ว	และถือเป็นสัญญาณที่ดี	

บทบาทของนายกสภามหาวิทยาลัย
ในการกำากับดูแลมหาวิทยาลัย

การปฎิรูปการดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย



	

	

4.	 การกำากับเชิงนโยบายฝ่ายยุทธศาสตร์
	 ส่ิงท่ีพยายามดำาเนินงานและต่างจากท่ีอ่ืนมี	 2	 เร่ืองสำาคัญ	 
คือ	1)	ยุทธศาสตร	์โดยใช้การจัดให้มีการประชุม	Retreat	ที่ 
จังหวัดสกลนครเม่ือปีท่ีแล้ว	2	วัน	ซ่ึงเป็นการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 
และผู้บริหารในสภาฯ	 และมีกระบวนการจัดท่ีน่ังแบบ	 Armchair	 
discussion	 ไม่มีโต๊ะ	 ไม่มีใครเป็นผู้พูด	และในฐานะนายกสภาฯ	 
ได้ดำาเนินงานตลอด	2	วันน้ัน	โดยใช้การต้ังคำาถามว่า	ท่านคิดว่า 
วิทยาเขตของท่านอะไรคือจุดแข็ง?	อะไรคือจุดอ่อน?	อะไรคือจุดท่ี 
อยากจะเน้น?	ของแต่ละวิทยาเขต	
	 ซึ่งแต่ละวิทยาเขตได้แสดงความคิดเห็น	 ตัวอย่างเช่น	 
จังหวัดสุรินทร์มีจุดแข็งทางด้านเกษตรอินทรีย์	 การประมง	 
จังหวัดสกลนครมีจุดแข็งด้านโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและ 
สมุนไพร	 จังหวัดนครราชสีมามีจุดแข็งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	 
จังหวัดขอนแก่นมีจุดแข็งทางด้านไทย-เยอรมันเก่า	 โดยใช้
เวลากันพูดคุยกัน	7-8	ชั่วโมง	
	 จากน้ันผมพยายามสร้างให้เกิดยุทธศาสตร์คล่อมวิทยาเขต 
เพื่อให้ตอบยุทธศาสตร์ข้อแรก	 คือ	 การสร้างความสามัคคี	 
และท่ีมาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	ซ่ึงจะพบว่า	 
คล้ายกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีก	 8	 แห่งคือ	 
มาจากหลายวิทยาลัยมารวมกันและอยู่คนละจังหวัด	 ซ่ึงในแต่ละ 
วิทยาเขตก็เหมือนมหาวิทยาลัยอยู่ด	ี
	 เพราะฉะน้ันการท่ีอธิการบดีจะบริหารลงไปในแต่ละวิทยาเขต 
น้ันก็ค่อนข้างลำาบาก	 อธิการบดีจึงมอบให้รองอธิการบดีแต่ละ 
วิทยาเขตพอสมควรซ่ึงก็ไม่เป็นไร	ถึงอย่างไรก็ตาม	อยากให้ทุกคน 
คิดว่า	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	คือ	ท่ีเดียวให้ได้	 
ผมจึงใช้ยุทธศาสตร์คล่อมจังหวัด	เช่น	ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางจังหวัดนครราชสีมาเป็นตัวนำา	 และจังหวัดขอนแก่นเป็น
แนวร่วม	จังหวัดอื่นๆ	ร่วมสนับสนุน	หรือเรื่องเกษตรอินทรีย์
จังหวัดสุรินทร์เป็นตัวนำา	จังหวัดสกลนครเป็นแนวร่วม	เป็นต้น	
5.	 นโยบายสู่การปฏิบัติ
	 ซึ่งยุทธศาสตร์มาจาก	 1)	 Global	 เป็น	 Mega	 trend	 
จากสิ่งที่สามารถทำาได้	และสิ่งใดที่ไม่สามารถดำาเนินงานได้	 
ควรปล่อยไป	เช่น	สิ่งที่ต้องใช้และเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง	ก็ต้อง 
ให้มหาวิทยาลัยท่ีมีศักยภาพเช่น	จุฬาฯ	/	มหิดล	/พระจอมเกล้าฯลฯ	 
2)	 นโยบายจากรัฐบาลที่ส่งลงมา	 เช่น	 จะทำารถไฟทางอีสาน	
และให	้มทร.อีสานเป็นศูนย์กลางในเรื่องนี้		รวมทั้งเรื่อง	SME	 
เป็นเรื่องสำาคัญ	ผมจึงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาว่าเราจะ 
เน้น	SME	ท่ีเน้นการเช่ือมชุมชนและเอกชนได้อย่างไร	เป็นต้น
	 และแต่ละวิทยาเขตนำาทั้งหมดพร้อมกันไม่ได้	บางคนเป็น 
ผู้นำาและบางคนเป็นฝ่ายสนับสนุน	 และนายกสภาฯ	 ได้สรุป

สิ่งที่พูดคุยออกมาโดยเขียนเป็นแผนงานด้วยตัวเองและ
พิจารณาประเด็นสำาคัญคือ	Key	success	factor	คืออะไร	/	
financing	 for	education	ทำาอย่างไร	 /	Law	 regulation	
ที่เป็นพันธนาการ	 และมทร.ออกกฎหมายกันจนขยับไปไหน
ไม่ได้ทำาอย่างไร	/	โครงสร้างมหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนอย่างไร	
ซ่ึงหากทุกคนเห็นพ้องต้องกันแล้วก็ส่งให้	อธิการบดีและทีมงาน	 
ในการทำา	Action	plan	โดยมีกรอบระยะเวลา	1	เดือนเพื่อ 
นำาเสนอในสภาฯ	ซ่ึงระยะเวลาท่ีไปทำาประมาณ	2	เดือน	เม่ือนำา	 
Action	plan	มาเสนอสภาฯ	แล้วเกิดการอภิปรายกัน	จากนั้น 
ได้ให้อธิการบดีนำาเสนอผลจาก	 Action	 plan	 ทุก	 6	 เดือน	
ว่าสิ่งใดทำาได้	 สิ่งใดทำาไม่ได้	 และสิ่งไหนมีปัญหา	 สิ่งไหน 
ไม่มีปัญหาเพราะอะไร	เม่ืออธิการบดีนำาเสนอ	6	เดือนแรกแล้ว	 
และได้เชิญคณบดีทุกคณะเข้ามานำาเสนอคนละ	10-15	นาที
ให้สภาฯ	 ฟังว่า	 Action	 plan	 ที่ทำาตามยุทธศาสตร์จากที่ 
อธิการบดีนำาเสนอน้ัน	 คณบดีหรือผู้อำานวยการสำานัก/สถาบัน	 
ท่านทำาอะไรและมีปัญหาอะไร	 ซึ่งผมอยากฟังเห็นด้วยจริง
หรือไม่	โดยเฉพาะจากคณบดีที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภาฯ	
6.	 การประชุมนอกสถานที่
	 ได้มีการจัดประชุมในแต่ละวิทยาเขตพร้อมทั้งมีการ
ศึกษาดูงาน	ทำาให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รู้จักบุคลากร	
อาจารย์	นักศึกษา	ซึ่งบางแห่งจัดทำารูปแบบนิทรรศการ	เช่น	
การนำาผลงานวิจัย	 เป็นต้น	 ซึ่งกรรมการสภาฯ	 แต่ละท่าน
ไม่เคยทราบมาก่อนว่า	 มทร.อีสานมีงานวิจัยแบบนี้และมี
การพูดคุยกันปากต่อปาก	 เมื่อผมเห็นว่ามีงานวิจัยหลายชิ้น
สามารถส่งเสริมได	้ยกตัวอย่างเช่น	
  การจัดประชุมกรรมการสภาฯ	ร่วมกับหน่วยงานภายนอก	 
เช่น	กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	และให้เลือก 
งานวิจัยมานำาเสนอ	 เพ่ือให้เกิดการพูดคุยกันระหว่างนักวิชาการ 
และภาคเอกชน	ควรส่งเสริมให้เกิดลักษณะเช่นน้ีข้ึนอีก	โดยต้ัง 
คณะกรรมการให้ทำาเรื่องใหม่ๆ
  การรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน	ไม่ว่าจะเป็น	 
ชุมชนให้พ้ืนท่ี	ตัวอย่างเช่น	จังหวัดร้อยเอ็ดอยากให้มีวิทยาเขต 
จังหวัด	จึงมีการจัดประชุมสภาฯ	ท่ีจังหวัดร้อยเอ็ดและเชิญทุกภาคส่วน 
ในจังหวัดมาร่วมประชุมด้วย	ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจ	ผู้ว่าราชการ 
จังหวัด	รองผู้ว่าราชการจังหวัด	ธนารักษ์จังหวัด	ฯลฯ	พบว่า	 
ทุกหน่วยงานมีความเห็นตรงกันหรือไม่ที่อยากให้	มทร.อีสาน 
มีวิทยาเขตในจังหวัด	คุยและสอบถามปัญหากันหลายเรื่อง	 
และในวันรุ่งข้ึน	การประชุมสภาฯ	ได้นำาข้อมูลท่ีทุกส่วนในพ้ืนท่ี 
แจ้งนำาเสนอแก่สภาฯ	และมีการพาไปดูพ้ืนท่ีซ่ึงเป็นทะเลทราย	 
และในพื้นที่มีปัญหาเรื่องนำ้า	ผมจึงได้ประสานสถานทูตขอให้	 
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มทร.อีสานได้ไปศึกษาดูงานที่อิสราเอลซ่ึงมีความเชี่ยวชาญ 
เรื่องของนำ้า	 เพื่อนำาความชุ่มชื้นกลับมายังพื้นที่	 หลังจาก 
การดูงานได้เชิญผู้เชี่ยวชาญท่ีมีความเกี่ยวข้องมาอยู่ในพื้นที่ 
จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่	 ซึ่งกรรมการสภา 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีอยู่ในกรุงเทพฯ	 เห็นความสำาคัญและมีความพยายาม 
ในการเข้าร่วมประชุมในต่างจังหวัดมาก	
7.	 การจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำางานขึ้น	 มาศึกษา	
วิเคราะห์	 กลั่นกรองในหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย	 โดยมี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน
 การตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจตามยุทธศาสตร์	 เพราะ
บางเร่ืองท่ีเข้ามาในสภาฯ	มีความซับซ้อน	จึงขอความเห็นชอบ 
ให้มีผู้ทรงคุณวุฒ	ิ2-3	ท่าน	และผู้แทนผู้บริหารให้มีการศึกษา 
เรื่องดังกล่าวมาก่อน	
	 	 กรรมการด้านยุทธศาสตร์	มีอุปนายกสภาฯ	เป็นประธาน
	 	 กรรมการกลั่นกรอง	มีอุปนายกสภาฯ	เป็นประธาน
	 	 กรรมการโครงสร้าง	มีอุปนายกสภาฯ	เป็นประธาน
	 	 (โดยมี	Standing	committe	สำาหรับท้ัง	3	ข้อข้างต้น)
	 	 กรรมการด้านกฎหมาย	 ดร.วิชัย	 ธัญญพาณิชย์   
อธิบดีอัยการ  สำานักงานคดีศาลสูงภาค	 4	 เป็นประธาน	 โดย
จะพิจารณากฎหมาย	 ข้อบังคับ	 ทั้งหมดที่มีการร่างของ 
มหาวิทยาลัย	เพ่ือให้การดำาเนินงานเร่ืองต่างๆ	คล่องตัวมากข้ึน	 
สภาฯ	จึงแก้ไขด้วยการให้กรรมการด้านกฎหมายทำาการ	Revise	 
เรื่องต่างๆ
	 	 กรรมการด้านการเงินและทรัพย์สิน	พล.ต.อ.อำานาจ	 
อันอาตม์งาม	ผู้บังคับการตำารวจภูธรทางภาคอีสาน	เป็นประธาน	 
เพราะท่านทราบข้อมูลของมหาวิทยาลัยและบุคลากรทุก
วิทยาเขตได้เป็นอย่างดี	 และมีนายวุฒิพันธุ์  	 วิชัยรัตน์	 อดีต	
ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ	และ	นายดุสิต	 เขมะศักดิ์ชัย	
รองผู้อำานวยการสำานักงบประมาณคอยช่วยดูเรื่องการเงินได้
อย่างละเอียดซึ่งถือเป็นความโชคดี
	 	 กรรมการนโยบายบริหารบุคคล	คือ	นายวุฒิพันธ์ุ	วิชัยรัตน์	 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน	 ซึ่งจะ
ต่างจากกรรมการนโยบายบุคคล	ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธาน	
โดยเน้นว่านโยบายการบริหารงานบุคคลเป็นอย่างไร	 ควรจะ
มีระบบการเงินอย่างไร	มี	Governance	อย่างไร	
	 	 และกรรมการอีก	1	ชุดที่กำาลังจะจัดตั้งคือ	กรรมการ	
financing	for	education	ซึ่งควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาดูแลอย่างจริงจัง

8.	 การเพิ่มพูนสมรรถนะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
	 ได้มีการจัดอบรม	หัวข้อ	Leadership	for	change	โดย
ให้บริษัทเอกชนเป็นผู้ดำาเนินการจัดอบรมที่ประเทศเกาหลี	
มีการดำาเนินการอบรมมา	2	รุ่น	โดยผู้เข้าร่วม	คือ	อธิการบด	ี
รองอธิการบดี	คณบดีทุกคณะ	โดยมี	ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์เจริญ	
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ	 เป็นประธานโครงการ	 ซึ่งก็จะมี 
การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากท่ีต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น	SCG/PPT	/CP	All	 
มาพูดเรื่องการบริหารจัดการแบบใหม่ว่า	มีการบริหารจัดการ 
อย่างไร
9.	 การประชุมระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย	(Retreat)		
สภามหาวิทยาลัย
	 ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัย	 ต้องใช้ยุทธศาสตร์นำา	 
เพ่ือให้เกิดความสามัคคีและให้สามารถเดินได้ตามยุทธศาสตร์ 
ที่ตั้งไว้เป้าไว้	 จึงควรให้นโยบายและมี	 Action	 plan	 และ 
มีการ	 Review	 Action	 plan	 ในต้นเดือนมีนาคม	 2560	 
จะมีการ	Retreat	คร้ังท่ี	2	ณ	จังหวัดเชียงราย	โดยจะนำาข้อมูล 
การทำางานโดยยุทธศาสตร	์ 1	 ปีกลับมา	 ทบทวนและมองไป 
ข้างหน้าว่า	 โลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างไร	 รัฐบาลมีนโยบายใหม่ 
ด้านใด	ด้านการศึกษามีอะไรใหม	่ไทยแลนด	์4.0	ที่พูดถึงกัน
คืออะไร?	
	 เช่น	หัวข้อ	มทร.อีสานกับ	Thailand	4.0	ให้นำาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นตัวตั้งต้นและตอบให้ได้ว่า	มทร.อีสานจะทำาอะไร 
เกี่ยวกับ	 4.0	 เพื่อให้เกิดความสมเหตุสมผล	 และเกิด	 หรือ	
มองในสิ่งที่มหาวิทยาลัยสามารถทำาได้	และเกิดประโยชน์กับ
ภาคเอกชน/ชุมชนในพื้นที่	ให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันคิด	
	 ซ่ึงมีการจัดสัมมนาแลกเปล่ียนหลายคร้ังกับหลาย
สถาบันฯ	ไม่ว่าจะเป็น	1)	หอการค้าไทยจังหวัดนครราชสีมา	
ในหัวข้อ	“ทิศทางของภาคอีสานท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
ของประเทศในลุ่มแม่นำ้าโขง”	2)	International	Conference  
กับมหาวิทยาลัยของประเทศไต้หวันและประเทศเกาหลี	 เร่ือง	
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“มหาวิทยาลัยกับส่ิงแวดล้อม”	3)	สัมมนาร่วมกับ	 พลเอกเดชา	 
ปุญญบาล	 อดีตประธานกรรมาธิการการแรงงานสภาปฏิรูป 
แห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ	สำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	 
ในหัวข้อ“นโยบายรัฐบาลกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคอีสาน”  ซึ่งถือเป็นความพยายามเพื่อให้กรรมการสภาฯ	
และผู้บริหาร	มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก	
	 Retreat	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยในเรื่องยุทธศาสตร	์
Re-visit	ต้นเดือนมีนาคม	2560	กรรมการสภาฯ	จะเดินทาง 
ไปดูงานต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับระบบราง	และจะมีการลงนาม	 
MOU	 ร่วมกัน	 ซ่ึงมีความร่วมมือกับประเทศออสเตรีย	ประเทศจีน	 
ประเทศญี่ปุ่น	เป็นต้น	เพื่อในที่สุดก็จะนำาไปสู	่International	 
college	ท่ีจะเกิดข้ึนได้	ซ่ึงการหาบุคลากรมารองรับก็ไม่ใช่ง่าย	
	 และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง	 บางหลักสูตรอาจจะต้องยุบ
และอาจจะเปิดหลักสูตรใหม่ขึ้นมา	 หรือ	 บางคณะก็อาจจะ
ต้องควบรวม	 และผมก็ยังคิดเรื่องหลักสูตรที่คร่อมวิทยาเขต 
ควรเกิดขึน้ในอนาคต	เพราะมยีทุธศาสตรค์รอ่มวทิยาเขตแลว้	 
บางคณะในวิทยาเขตอาจจะต้องมีการแยกหรือบางคณะก็
อาจจะต้องยุบรวม	ซึ่งในหลวงรัชกาลที่	9	เคยทรงรับสั่งว่า 	
Our	Loss	is	Our Gain เพราะฉะน้ันบางอย่างท่ีคิดว่า	ต้อง
เสียสละ	ความจริงเป็นส่ิงท่ีได้เพ่ิมข้ึนในอนาคต	อย่ามองใกล้	
ควรมองให้ไกลๆ	 โดยต้องมองว่า	 ในท่ีสุดแล้วจะมีสถาบัน/
วิทยาลัยเพ่ิมข้ึนเท่าไหร่	และมีกฎ	ระเบียบรองรับ

 Retreat	ลักษณะนี้ไม่ใช่การฟังบรรยาย	ไม่มีกำาหนดการ	
เป็น	 Indicative	agenda	เป็นแค่วาระคร่าวๆ	สามารถปรับ
เปลี่ยนได้	 มีการ	 Interactive	 ตลอดเวลา	 มี	 flip	 over	 ไว้
เขียน	 Retreat	 ถ้าเป็นศัพท์ทหารคือการถอยออกมาตั้งหลัก
เพื่อสู้ใหม่

10.	การประเมินสภามหาวิทยาลัย
	 เป็นสิ่งที่สภาฯ	ยังไม่ได้ดำาเนินการ	เพราะเวลา	2	ปีที่ผ่าน
มาใช้ในการสร้างและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	 สร้างโครงสร้าง	 
องค์กร	 สร้างโครงการพัฒนาบุคลากร	 พยายามส่งบุคลากร
ไปอบรมในประเทศและต่างประเทศ	 วิทยาเขตขอนแก่นจะ
กลับไปเป็นไทย-เยอรมันที่เคยเริ่มต้นโครงการไว้เมื่อ	 50	 ปี
ที่แล้ว	 ผมต้องติดต่อกับท่านทูตไทยประจำาเยอรมัน	 จนใน
ที่สุดได้ส่งกรรมการสภาฯ	 และผู้บริหารไปดูงานในการเป็น
บัณฑิตนักปฏิบัติที่ดีอย่างแท้จริงว่าควรทำาอย่างไร	 ซึ่งตอนนี้ 
ไดมี้การสง่ผูเ้ชีย่วชาญกลบัมาอยูก่บัมหาวทิยาลยั	แลว้ไปกลบั	 
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง	

	 เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถึงแม้
ยุทธศาสตร์นั้นจะดีแต่ไม่ทันสมัย	 อาจจะไม่ตอบโจทย์สังคม 
ในปัจจุบัน	ดังน้ัน	Retreat	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	จึงหารือ 
ยุทธศาสตร์ที่ตอบโจทย์ความสำาคัญทางด้านสุขภาพ	 อาหาร	 
เกษตรอินทรีย์	 การมีส่วนร่วมกับภาคเอกชน	 งานวิจัยตอบโจทย์ 
เชิงพาณิชย์	เป็นต้น	ทำาให้ทุกคนยอมท้ิงยุทธศาสตร์เดิมและเริ่ม 
เดินยุทธศาสตร์ใหม	่
	 ถึงแม้จะมีปัญหาช่วงรอยต่อ	 ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองงบประมาณ	 
จึงแก้ปัญหาด้วยการพูดคุยให้ทุกวิทยาเขตรับทราบ 
เพราะการสื่อสารกับ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขา เป็น
เรื่องที่สำาคัญที่สุด เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน	 เพราะ
ทุกคนเป็นเฟืองนาฬิกา	 ถ้าใครสักคนไม่ทำางานแม้นาฬิกาไม่ 
หยุดเดิน	แต่ก็เดินไม่ตรง	จึงต้องทำาให้	Mid	level	management	 
เข้าใจและให้เกิด	Share	responsibility	ให้เกิด	Share	vision	 
ให้ได้	ซึ่งก็จะมีงบประมาณที่มักจะประกบคู่กับยุทธศาสตร	์	 
ซึ่งท่านดุสิต	เขมะศักดิ์ชัย	กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒ	ิได้ช่วย
ปรับเรื่องงบประมาณให้ได้ดี

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ยุทธศาสตร์นำา	
 1.	 สถาบันชุณหะวัณเพ่ือการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอี
อย่างยั่งยืน
	 เพราะจากการทำางาน	1	ปี	(มกราคม	–	ธันวาคม	2559)	
ที่ผ่านมา	 สิ่งที่ได้คือ	 วิทยาลัยระบบรางสามารถตั้งขึ้นได้ 
โดยมีความร่วมมือ	 MOU	 กับประเทศจีนเป็นมหาวิทยาลัย 
ทรานสปอร์ตโดยมีวิศวกรรมศาสตร์ของทุกวิทยาเขต	 ประมาณ	 
50	 คนมารวมกันท่ีจังหวัดนครราชสีมา	 เกิดสถาบันชุณหะวัณ 
เพ่ือการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างย่ังยืน	 เป็นสถาบันท่ีพลเอก 
ชาติชาย	ชุณหะวัณ	ต้ังไว้อยู่กลางเขตอุตสาหกรรมสุรนารี	จึงต้อง	 
Revised	 Invigilate	 สถาบันน้ีข้ึนมา	 ผมได้ให้คุณสุพันธ์ุ	 มงคลสุธี	 
ซ่ึงในขณะน้ันเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และเป็นกรรมการสภาฯ	เป็นประธานโครงการดังกล่าว	และพัฒนา 
เป็นสถาบันชุณหะวัณเพ่ือการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างย่ังยืน	 
ซึ่งในขณะนั้นรัฐบาลประกาศนโยบายที่เกี่ยวกับ	SME	และให้	 
มทร.อีสานไปทำา	SME	Start	up	3,000	ราย
 2.		 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบิน	
	 จังหวัดนครราชสีมามีท่าอากาศยานนครราชสีมา	 หรือ	
สนามบินหนองเต็ง	จึงร่วมมือกับกองทัพอากาศและผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัย	 จัดต้ังเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบิน	 
โดยเน้นยำ้าการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ	 โดยให้ตระหนักไว้เสมอ	 

นโยบายและยุทธศาสตร์ที่สำาคัญ
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วิทยาลยัระบบรางไม่ได้สร้างระบบรางแต่ซ่อมเป็น	 สำาหรับใน 
เร่ืองของอากาศยาน	 ไม่ได้สร้างเคร่ืองบินแต่สามารถซ่อมแซมได้	 
จึงเป็นส่ิงท่ีภาคเอกชนพร้อมจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัย	
 3.	 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ 
	 Innovative Skills	 เป็นวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
ท่ีเก่ียวข้องกับนวัตกรรม	 ตัวอย่างเช่น	 บริษัทจีนทำาเฮลิคอปเตอร์ 
ลำาใหญ่	10	เมตรเพื่อใช้สำาหรับให้ปุ๋ย	ไร่	นาเป็นพันไร่	ถึงแม้ว่า
ไม่ได้เป็นเจ้าของนวัตกรรมเพียงแต่จัดอบรมให้นักศึกษา 
ใช้รีโมทเป็น	และสามารถควบคุมการใช้งานได้	ซ่ึง	ทางบริษัทจาก 
ประเทศจีนก็รับเข้าทำางาน	หรือ	บริษัทที่จังหวัดขอนแก่น	มี 
ความต้องการให้วิทยาเขตออกแบบหลักสูตรให้	 ผลิตบัณฑิตท่ีตรง 
ความต้องการของภาคเอกชน	โดยไม่สนใจใบปริญญา	ออกค่าใช้จ่าย 
ให้หมด	 ทางมทร.อีสานได้ดำาเนินการออกแบบหลักสูตรและ
อบรมจนสำาเร็จ
	 และนวัตกรรมของ	 มทร.อีสาน	 ต้องเป็นแบบนักปฎิบัต	ิ	
และขณะนี้นวัตกรรมไม่ทันแล้ว	ต้องเป็น	User	ของนวัตกรรม	 
เป็น	Application	ของนวัตกรรม	คือ	หากมีคณะบริหารธุรกิจ	 
ไม่ต้องไปทำา	FinTech	แต่ควร	Training	ให้คนใช้	FinTech	 
(Finance	 Technology)	 ให้เป็น	 หรือเรียนนวัตกรรมต่างๆ	 
ท่ีภาคเอกชนมี	 จึงควรทำา	 Training	 ให้นักศึกษา	 อาจารย์	 
และคนใน	มทร.อีสานให้เป็นผู้ใช้เป็น	 เพราะผมเคยได้คุยกับ 
คนสิงคโปร์ที่เกี่ยวกับทฤษฎี	 SkillsFuture	 ซึ่งได้บอกไว้ว่า 
อนาคตอีก	5	ปีข้างหน้าคือ	การอบรมคนให้ใช้	Application	 
ผมจึงนำาสิ่งนี้เป็นนโยบายเพื่อให้ฝ่ายบริหารไปดำาเนินการ	
 4.	 การจัดตั้ง	Unisearch
	 และในช่วงที่ทำา	Retreat	มีอีกหนึ่ง	Key	success	factor	
คือ	 financing	 for	 education	 ผมบอกว่านอกจากการขอ
จากองค์การระหว่างประเทศ/	 ศิษย์เก่า	 	 สิ่งหนึ่งที่ควรคำานึง
คือ	มหาวิทยาลัยควรมีบริษัทของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มให้กับ 
นักวิจัย	 เช่น	 มหาวิทยาลัยเคยเป็นเจ้าภาพเกษตรแฟร์คร้ังแรก 
ที่จังหวัดสุรินทร	์ ซึ่งงบประมาณวิจัยซึ่งได้	 50,000	 บาท	
ถือว่าน้อยมาก	 ดังนั้น	 การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติจึงควรนำา

วิจัยเชื่อมกับภาคเอกชนให้ได้	 สภามหาวิทยาลัยจึงมีนโบาย
ให้นักวิจัยไปศึกษาที่ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย	(Chula Unisearch)	และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มีการดำาเนินงานลักษณะเช่นไร	
	 การจัดตั้งเป็น	Unisearch	ซึ่งได้มีการ		Retreat	2	ครั้ง	 
1)	ที่จังหวัดสกลนคร	และ	2)	การประชุม	มทร.	9	แห่ง	เป็นการ	 
Re-profile	ท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ซ่ึงคณบดีบางคณะได้บอกว่า 
มีคนมาจ้างทำางานเยอะ	มีงบประมาณ	2-3	แสนบาทแต่ไม่รู้ 
จะทำาอย่างไร	และก็ไม่รู้จะให้งบประมาณไปท่ีใด	คณะจะได้อะไร	 
ซึ่งคิดว่างบประมาณที่ได้มาเข้ามหาวิทยาลัยทั้งหมด	ผมจึงได้ 
บอกว่า	คำาตอบทั้งหมดคือ	Unisearch	คือ	1)	 เป็นในกำากับ 
ไม่ใช่ระบบราชการ	2)	งบประมาณที่ได้ต้องเพิ่มให้กับนักวิจัย 
เพื่อให้เกิดงานวิจัยที่เป็น	 Financing	 ของ	 research	 โดยมี 
การออกเป็นกฎ	 ระเบียบแล้วนำาเข้าสภาฯ	 และมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหาร	Unisearch
 5.	 วิทยาลัยนานาชาติ
	 การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติเพื่อเตรียม	 Initialization	
ของ	มทร.อีสาน	ซึ่งฝ่ายบริหารมีความเข้มแข็งและเต็มที่	 ซึ่ง
ผมต้องการให้นำายุทธศาสตร์	 และงานเป็นตัวตั้งเพื่อนำาไปสู่ 
ความสามัคคี	 เพ่ือนำาไปสู่ส่ิงท่ีทุกคนนำาหัวใจเป็นท่ีต้ังท่ีเดียวกัน 
คือ	เพื่อมทร.อีสาน	เราจะต้องวางอัตตาไว้ข้างนอก	ผู้บริหาร
จะต้อง	Bring	the	best	ขึ้นมา
 เพราะฉะนั้น	 สรุปได้ว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมา	 มีผลลัพธ์
ออกมาเป็นรูปธรรมมากพอสมควร

 ตัวอย่างที่	1	ในช่วงที่ได้โปรดเกล้าฯ	เป็นนายกสภาฯ	มี
การเปลี่ยนแปลงที่ผมคนเดียว	 และยังคงเป็นสภาฯ	 เดิม	 ซึ่ง
กว่าจะมีการทาบทามปรับเปลี่ยนบางท่านใช้เวลา	 8	 เดือน	
ทำาให้ผมจะต้องไปเป็นประธานในบางคณะกรรมการฯ	ทำาให้
สภาฯ	 ชุดเดิมรู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่อง 
ประหลาด	แต่ยังดีที่กรรมการสภาฯ	ชุดเดิมยังให้ความร่วมมือ 
เป็นอย่างดี	และการเปล่ียนแปลงอีกอย่างหน่ึงคือ	การเปล่ียนแปลง 
คณบดี	ซ่ึงผมก็ไม่รู้จักใครเลย	จึงได้บอกว่าผมขอยึดความโปร่งใส	 
และหลักการท่ีถูกต้อง	 ซ่ึงก็ผ่านไปด้วยดีไม่มีการฟ้องร้องอะไร 
เกิดขึ้น

การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยและระหว่างสภามหาวิทยาลัย
กับผู้บริหาร
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 ตัวอย่างที	่2		การสรรหาอธิการบดี	จะมีผู้สมัคร	2	ท่าน	
รายละเอียดวิธีการสรรหา	 มีดังนี้	 1)	 คณะกรรมการสรรหา
ได้เชิญผู้สมัครมาให้วิสัยทัศน	์ 2)	 ผู้สมัครให้วิสัยทัศน์อย่าง
เป็นทางการต่อคณะกรรมการสรรหาและประชาคม	3)	คณะ 
กรรมการสรรหาประมวลผลและสรุปช่ือส่งสภาฯ	4)	ผู้ถูกเลือก 
แสดงวิสัยทัศน์กับสภาฯ	ซึ่งจากการที่ทำาให้ผู้สมัครเข้ารับการ 
สรรหาได้มีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์มา	 3	 ครั้งแล้วในวันที่แสดง 
วิสัยทัศน์กับสภาฯ	 ก็เหมือนเป็นการสร้างความม่ันใจอย่างเต็มท่ี 
และรู้ว่าอะไรควรพูด	ไม่ควรพูดมากขึ้น	
 ตัวอย่างที	่ 3	 การได้ไปดูงานในที่ต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็น
เกษตรแฟร์ต่างๆ	ทำาให้ได้รู้จักคณบดี	รองคณบดี	และอาจารย ์
ในวิทยาเขตต่างๆ	 ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสิ่งสำาคัญเช่นกัน	 และ 
คณะผู้บริหารต่างๆ	 สามารถให้ข้อมูลแก่สภามหาวิทยาลัยโดยตรง	 
ไม่ต้องผ่านอธิการบดีหรือรองอธิการบดีทุกครั้ง	
	 สำาหรับความสัมพันธ์ระหว่างผมกับอธิการบดี	 ในช่วงเวลา 
ประชุมต่างจังหวัด	ผมจะชวนอธิการบดีมาน่ังรถคันเดียวกันเสมอ	 
เพราะเป็นโอกาสท่ีจะได้คุยกัน	 รับฟังความคิดเห็นกันพอสมควร	 
ผมมักจะให้เขาพาไปดูแหล่งประวัติศาสตร์	 ซึ่งก็มีจะมีคณะ
ผู้บริหารและคณะกรรมการสภาฯ	 ไปด้วยกัน	ทำาให้ได้คุยกัน
นอกสถานที่	นอกห้องประชุม	ทำาให้เกิดความสบายใจในการ
พูดคุยกันและได้เรียนรู้บุคลิกกัน		
 ตัวอย่างท่ี	4	คณบดีหรือผู้บริหารท่ีไม่ได้เป็นกรรมการสภาฯ	 
เวลาผมไปประชุมท่ีวิทยาเขตผมจะให้นโยบายไว้ว่า	 ให้คณบดี 
ท่ีไม่ได้เป็นกรรมการสภาฯ	 สามารถเข้ามาน่ังฟังการประชุมได้	 
เพราะหากไปเล่าต่อก็ไม่เหมือนได้ฟังด้วยตัวเอง	 ยกเว้นวาระลับ 
ถึงจะเชิญออกเท่านั้น	และผมคิดว่าเป็นการสร้าง	Trust	ให้กับ 
กรรมการสภาฯ	เพ่ือให้เห็นว่ากรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิทุ่มเท 
ให้กับมหาวิทยาลัยขนาดน้ีแล้ว	 คุณจะไม่ทุ่มเทให้มหาวิทยาลัย 
หรือยิ่งเวลาที่มีการถกเถียงเรื่องยุทธศาสตร์และนโยบาย	 
ซึ่งในที่สุดจะเกิดความพึงพอใจมาก
	 และทุกนาทีจะพยายามไม่ให้ความขัดแย้งแบบเดิมกลับมา 
ประทุใหม่	 ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหวพอสมควร	 ก็ยังด ี
ที่สามารถนั่งกันอยู่ในสภามหาวิทยาลัยได	้ ดังนั้น	 ได้ใช้หลัก 
ว่ากันตามเน้ือผ้า	ส่ิงใดเป็นส่ิงท่ีถูกต้อง	หากมีประเด็นกฎหมาย 
หารือ	 สภาฯ	 จะส่งให้คณะกรรมการด้านกฎหมาย	 หากมี
ประเด็นขัดแย้งที่ลงลึก	สภาฯ	ขอตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ	
และเข้ามารายงานกรรมการสภาฯ	 จะเห็นได้ว่าด้วยวิธีการ
ดังกล่าวทำาให	้ ระดับคณบดี	 รองคณบดี	 ผู้อำานวยการสำานัก	
หรือผู้ช่วยต่างๆ	มีความเชื่อใจสภาฯ	 เนื่องจากเห็นว่า	สภาฯ	 
ให้ความสำาคัญและเข้าใจว่าสภาฯ	 ทำางานอะไรและทำาเพ่ือใคร	 
สภาฯ	เป็นสภาฯ	ที่จับต้องได้			

 ตัวอย่างที่	5	คนต้องปรับตามยุทธศาสตร์	จึงมีโครงการ	
Leadership	for	change	เป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
คิดของผู้บริหารทั้งหมดของ	 มทร.อีสาน	 ซึ่งพิธีเปิดโครงการ
ไม่ว่ามีคนเข้าร่วมกี่คนผมก็ไปร่วมบรรยาย	 2	 ชั่วโมงโดยเล่า
ตัวอย่างในการทำางานต่างๆ	ให้ผู้เข้าร่วมได้ฟัง	และผมยังบอก 
ในสิ่งที่ยากที่สุดคือ	 การเอาชนะตัวเอง	 ดังคำากล่าวของ	 
Mahatma	Gandhi	:	We have to be the change we 
want to see in the world. 
	 ซึ่งในเวลาที่เราพูดมันง่าย	แต่เวลาที่ต้องเปลี่ยน	ต้องปรับ	
เราชี้ไปที่คนอื่นให้ปรับแต่ตัวเราเองไม่ปรับ	ทั้งที่ผู้บริหารต้อง
ปรับเป็นคนแรก	หากท่านไม่ปรับแต่ไปชี้ให้คนอื่นปรับ	มันจะ
เดินไม่ได	้ ซึ่งต้องใช้เวลา	ปัญหาของผมมีอย่างเดียวคือ	 เวลา
ผมไม่มากอย่างที่ใจผมอยากจะทำา	ถึงผมจะ	Retired	แล้วแต่
ก็ยังสวมอยู่หลายหมวก	 ยังมีปาถกฐา	 และงานต่างประเทศ	
ในบางเรื่องจึงต้องมอบให้ท่านอุปนายกสภาฯ	
 มทร.อีสาน	 ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็น	 Challenge	
พื้นที่กว้าง	เป็น	มทร.ที่ใหญ่ที่สุด	นักศึกษาก็เคยมีปัญหา	 
นายกสภาฯ	มีวาระ	3	ปี	ซึ่งตอนนี้เหลือเวลาอีก	1	ปี	
 ตัวอย่างท่ี	6	การร่วมมือกันทำางานใหญ่	คือ	วันท่ีเราจัดงาน 
มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้กับนายกรัฐมนตรีของ	 
สปป.ลาว	 วิทยาเขตขอนแก่นเป็นคนมอบ	 ซ่ึงผมไม่ม่ันใจเลยว่า 
มหาวิทยาลัยจะทำาได้เพราะเป็น	 international	 practice	 
ผมได้มอบหมายให้	ศ.ญาณวิทย์เมธา วรรณพัฒน์	กรรมการ 
สภาผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานในการจัดงาน	 และมอบ 
พล.ต.อ.อำานาจ อันอาตม์งาม	 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ   
เป็นประธานในการดูแลต้อนรับ	 ปรากฏว่า	 รองอธิการบดี 
ประจำาวิทยาเขตระดมกำาลังจากทุกวิทยาเขตช่วยกัน	ซ่ึงผลลัพธ์ 
ออกมาสวยงาม
	 และนายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตร	ีสปป.ลาว	ขอให้
ถ่ายทอดสดที่ลาวทั่วประเทศไม่ตัดออกเลย	คือ	 ให้มีขั้นตอน
ทุกอย่าง	Academic	percussion	/อธิการบดีกล่าวรายงาน	
/นายกสภาฯ	กล่าวต้อนรับ	 /นายกรัฐมนตร	ี สปป.ลาวกล่าว
เล็กน้อย	 จนมอบเกีรติบัตร	 จบงานและมีการจัดนิทรรศการ
เล็กๆ	ในเรื่องที่ท่านให้ความสนใจ	พร้อมทั้งมอบ	“อีแหวก”	
ใบมีดกำาจัดวัชพืช	ที่เป็นสิทธิบัตรของ	มทร.อีสาน		
	 และอีกครั้งหนึ่งคือ	 งานพระราชทานปริญญาบัตรจาก
สมเด็จพระเทพฯ  มอบให้ท่านอับดุลละห์ อะห์มัด บาดาวี  
อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย	 มอบพล.ต.อ.อำานาจ 
อันอาตม์งาม	 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานใน 
การดูแลต้อนรับ	 ซึ่งผลการทำางานออกมาดี	 รวมทั้งงาน
พระราชทานปริญญาบัตรที่กำาลังจะเกิดขึ้นเช่นกัน	ท่านจูซุฟ 



จดหมายข่าวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย10

ธ

กัลป์ลา	รองประธานาธิบดีอินโดนีเซีย	จะเข้ารับปริญญาบัตร	
เม่ือมีการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิผู้รับเป็นผู้ใหญ่
มาจากต่างประเทศ	 จะเคยชินกับการอ่าน	 Citation	 มักจะ
ไม่ค่อยเข้าใจ	 เพียงแค่เราอ่านชื่อ	และท่านก็ขึ้นรับกับสมเด็จ 
พระเทพฯ	แล้วก็เดินลงและจบพิธี	ผมจึงมีการจัดงานกลางคืน 
และเป็นคนอ่าน	Citation	และมอบดอกไม้	เป็นต้น

	 1.	 ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เป็นระยะ	5	ปี	แต่คาดหวังผลใน
ปีแรก	
  ปีที	่1	ซึ่งสภามหาวิทยาลัยวัด	Performance		ของ
อธิการบดี	 และผู้บริหารไว้ในใจ	 โดยปกติจะมีการนำาเสนอ
ครั้งใหญ่ครึ่งป	ีแต่ทุกเดือนอธิการบดีก็จะมานำาเสนอว่าได้ทำา 
อะไรไปแล้วบ้าง	ผมกับอุปนายกสภาฯ	ก็ตามเรื่องพอสมควร 
ไม่ว่าจะเป็น		1)	การจัดตั้ง	Uni-cell		2)	การ	Approve	บอร์ด	

3)	 กฎหมายที่จะรองรับสถาบันชุณหะวัณ	 4)	 ร่างกรรมการ
ด้านกฎหมาย	 5)	 ความคืบหน้ากรรมการโครงสร้าง/กรรมการ 
ยุทธศาสตร	์เป็นต้น	
  ปีท่ี	2	จะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยว่าสามารถ	Deliver	 
ได้จริงตามท่ีวางยุทธศาสตร์หรือไม่	อธิการบดีมีการทำา	Action	 
plan	และมีการ	Approve	ยุทธศาสตร์ที่ได้ทำาร่วมกัน	ซึ่งได้
ให้อธิการบดีหารือกับทีมบริหาร	 แล้วกลับมาดูว่าตรงกันกับ
สภาฯ	หรือไม่	หากไม่ตรงสภาฯ	ก็จะมีการให้ความเห็น	และ
ให้กลับไป	Action	plan	ระยะ	3	เดือน	/6	เดือน	/	1ปี	/2	ปี	 
ซ่ึงกรรมการสภาฯ	ก็ให้ความเห็นกันพอสมควร	และทุก	6	เดือน 
ก็จะมีการนำาเสนอ	 และจากที่ให้คณบดีทุกคณะมา	 นำาเสนอ
กับสภาฯ	ว่า	 ได้ทำาตาม	Action	plan	 ได้หรือไม่	ปัญหาคือ
อะไร	มีข้อติดขัดอะไร	สิ่งที่ทำาทำาแล้วใช่หรือไม่	
	 2.	 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นผู้บริหารระดับสูงใน 
หน่วยงานราชการ/ภาคเอกชน	 ท่านจะเน้น	 Implementation	 
ซึ่งหลายท่านจะติดตามผลการดำาเนินงาน	แต่ท่านที่หนักกว่า 
ผมน่าจะเป็นท่านอุปนายกสภาฯ	 เพราะเป็นประธานคณะ
กรรมการหลายชุด	 ท่านอุปนายกสภาฯ	 ได้บอกว่ากรรมการ
ชุดโครงสร้างเป็นกรรมการที่เหนื่อยที่สุด	 เพราะกรรมการที่ 
เป็นผู้บริหารระดับคณบดีอาจจะไม่ค่อยเข้าใจ	 ถึงแม้จะรู้ว่า 
สภาฯ	 ต้องการทำาอะไร	 เรามองจากแนวคิดในรายละเอียด
ของโครงสร้างที่ยังโบราณ	 จึงมักจะมีการถกเถียงกัน	 เช่น	 
การเปล่ียนช่ือสถาบันบางแห่งใหม่เพ่ือทันสมัยกับยุทธศาสตร์	 
การจัดต้ังโรงเรียนสาธิต	 เป็นต้น	 แต่ก็โชคดีท่ีได้คณะกรรมการ
มาช่วย	เช่น	1)		ศ.	ดร. เกรียงศักด์ิ	เจริญวงศ์ศักด์ิ	2)	นายดุสิต	
เขมะศักด์ิชัย	เม่ือถกเถียงแล้วจึงนำาเร่ืองเข้าสภาฯ	

การติดตามและประเมินผล

 สภามหาวิทยาลัยจึงควรสร้างให้เกิดสมดุล เพื่อ 
ให้เกิดความโปร่งใส ต้องเป็นมหาวิทยาลัยอุดมปัญญา 
ไม่ใช่มหาวิทยาลัยอุดมปัญหา ทุกปัญหาต้องม ี
ทางออก ไม่ใช่ทุกทางออกต้องมีปัญหา เพราะมักมี 
ข่าวมหาวิทยาลัยมีการฟ้องร้องกันเป็นอาชีพ 
ทำาให้รู้สึกเป็น Bad example ของนักศึกษา 
อาจารย์ต้องทำาตัวให้เป็นตัวอย่างกับนักศึกษา ให้
เขาไหว้เราได้ด้วยใจ

“	

”
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	 สถาบันคลังสมองของชาติได้มีโอกาสเรียนรู้บทเรียนการ
ดำาเนินงานด้านธรรมาภิบาลของบริษัทท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึง 
ระดับประเทศ	 น่ันคือ	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	 จำากัด	 (มหาชน)		 
ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีน่าสนใจและแฝงด้วยความมุ่งม่ันของบริษัท 
ได้ดังต่อไปน้ี

	 ในอดีต	หากมีลงทุนทำากิจการเจ้าของอาจจะเป็นคนเดียว 
หรือคนในครอบครัวที่ดูแลและให้การรับรองสินค้าในการรับ
ผิดชอบแก้ไขความเสียหายต่างๆ	 ของสินค้า	 ซึ่งจะอยู่ภาย
ใต้ความรับผิดชอบทั้งหมดของตัวเอง	 ต่อมา	 กฎหมายได้มี
การกำาหนดว่าให้เจ้าของรับผิดชอบแค่เพียงส่วนทุน	 จึงทำาให้
บริษัทต่างๆ	 มีการขยายเติบโตขึ้น	 เนื่องจากไม่ต้องกังวลว่า		 
จะต้องนำาทรัพย์สินท้ังหมดมารับผิดชอบต่อส่ิงท่ีขาย	หรือ	ผลิต	 
หรือ	ให้บริการออกไป	ตรงน้ันจึงเป็นจุดเร่ิมต้นของ	Governance	 
และต่อมาเม่ือมีค้าขายกระจายขยายออกไปมากข้ึน	 จึงมีความ 
พยายามที่จะคิดระดมทุนและออกไปทำางานข้างนอกที่ใหญ่
มากขึ้น	 เจ้าของทุกคนก็จะไม่สามารถออกไปดูแลเรื่องการ
บริหารได้	กฎหมายจึงมีการระบุไว้ว่า	เจ้าของต้องรับผิดชอบ
อะไรบ้าง	ผู้บริหารรับผิดชอบอะไรบ้าง	 เพราะเหตุนี้	 ในเรื่อง
ของการค้าการอุตสาหกรรม	รวมไปถึงเร่ืองของ	Governance	 
จึงกระจายตัว	ขยายตัวไปกว้างขึ้น

	 กล่าวถึง	สามกลุ่มคนท่ีมีบทบาทในเร่ืองของ	Governance	 
บุคคลแรก	 คือ	 ผู้ถือหุ้น	 (เจ้าของบริษัทกิจการ)	 และเป็น
เจ้าของเงินลงทุน	 และผู้ถือหุ้นก็จะแต่งตั้งคณะกรรมการให้
เป็นผู้กำาหนดกลยุทธ์	 รวมไปถึงนโยบายต่างๆ	 ในการบริหาร
กิจการ	 ในขณะเดียวกัน	 คณะกรรมการก็ยังไม่มีอำานาจที่จะ
ทำาการระดับ	operation	และเป็น	daily	ในทุกๆ	วันได้	จึงมี
การแต่งตั้งผู้บริหาร	

	 ความสัมพันธ์ทั้งสามส่วนนี้	 คือ	 ผู้ถือหุ้น	 เป็นผู้แต่งตั้ง 
คณะกรรมการและมีอำานาจถอดถอนกรรมการ	หากพิจารณา 
ว่าคณะกรรมการทำาหน้าที่ไม่เหมาะสม	 รวมทั้งเป็นผู้กำาหนด
ค่าตอบแทนให้กรรมการ	 หากพบว่า	 ทำาหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจะมีโบนัสให้กรรมการ	 ในส่วนของกรรมการ
มีหน้าที่ดูแล	รวมไปถึงมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร	และ	ติดตาม	
ตรวจสอบการทำางานของผู้บริหารว่า	ทำาตามที่สั่งไปได้หรือไม่	 
และยังเป็นผู้กำาหนดค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารอีกด้วย	 ส่วน
ผู้บริหาร	คือ	ผู้ที่ลงไปดูแลกิจการ	พนักงาน	ควบคุมการผลิต	
รวมไปถึงระบบการขาย	 และส่งต่อ	 Performance	 กลับ
มายังผู้ถือหุ้นโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ	
	 เพราะฉะน้ัน	 ท้ังสามส่วนน้ีมีขอบข่ายทำางานด้วยกันอย่าง 
ราบร่ืน	ทุกฝ่ายได้รับความพึงพอใจ	น่ันคือส่วนของ	Governance	 
กฎหมาย	ความต้องการของลูกค้าหรือสิ่งอื่นๆ	นั้น	 เป็นส่วน
ของหน้าที่	 แต่ในส่วนของ	 Governance	 เป็นส่วนที่มากไป
กว่านั้น	 เช่นทำาอย่างไรให้ผู้ถือหุ้นพึงพอใจ	 ให้คณะกรรมการ
พึงพอใจ	 นั่นคือส่วนของผู้บริหาร	 ในส่วนของผู้ถือหุ้นต้องดู
ในเรื่องของเงินลงทุนและเรื่องของการขยายกิจการ	และสิ่งที่ 
คณะกรรมการเสนอมารวมไปถึงกรรมการเสนอเร่ือง	 dividend	 
อย่างไรบ้าง	นี่คือ	ที่มาของระบบ	Governance	
	 ในปัจจุบัน	 การดูแลในเรื่องผู้ถือหุ้น	 พบว่า	 มีกลุ่มผู้ที่ม ี
ส่วนได้ส่วนเสียท่ีไม่ใช่ผู้ถือหุ้น	 แต่เป็นผู้ท่ีมาเก่ียวพันกับกิจการ 
เป็นจำานวนมาก	 เช่น	 ลูกค้า/	 Supplier/	 สถาบันการเงิน/	
ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง/	 NGO	 กลุ่มคนเหล่านี้	 จะเข้ามามี
บทบาทที่จะทำาให้บริษัทไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิต	 ขาย	 และ	 ให้
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เรียนรู้ธรรม�ภิบ�ลจ�ก SCG…Good governance 
and integrity By SCG

<< กิจกรรมส่งเสริมธรรม�ภิบ�ล

โดย คุณพรเพ็ญ น�มวงษ์
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเลข�นุก�รบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มห�ชน)

จุดเริ่มต้น Governance

บทบาทของ Corporate Governance
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บริการ	 แต่ยังจะต้องเพิ่มเติมในส่วนของสิ่งแวดล้อม	 เช่น	
เรื่องรักษ์นำ้า	เหมืองระบบปิด	การขนส่งถ่านหินที่ควรทำาด้วย
ความระมัดระวัง	สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลกับผู้ถือหุ้นโดยตรง	แต่
หากองค์กรไม่ทำา	 ก็จะไม่สามารถอยู่ในสังคมอย่างยั่งยืนใน
ระยะยาวได้		ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มนี้ในปัจจุบันจึงมีบทบาทเพิ่ม
มากขึ้นและมีผลในเรื่องของ	Governance	มากขึ้น

	 Tricker	 ได้เสนอหลักการบรรษัทภิบาลโดยอาจจำาลอง
แนวคิด	(ดังรูป)	กล่าวได้อธิบายสรุปถึงประเภทของกิจกรรมที่	 
“คณะกรรมการบริษัท”	 (Board	 of	 Directors)	 จะต้อง
กระทำา	 เพื่อกำากับดูแลให้บริษัทดำาเนินกิจการอย่างมีความ
ถูกต้อง	และเป็นไปโดยเกิดความเจริญก้าวหน้า  	จะเห็นได้ว่า	 
หลักธรรมาภบิาลทีใ่ชก้บับรษิทันัน้	หาไดเ้นน้เพยีงกฎระเบยีบ 
เพื่อให้บริษัทดำาเนินการโดยถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น  	
หากแต่ยังเน้นถึงการที่จะต้องพัฒนาให้บริษัทมีการเจริญ
เติบโตในทางธุรกิจอีกด้วย	 ซึ่งในส่วนนี้ย่อมหมายถึงความรับ
ผิดชอบของบริษัทที่มีต่อผู้ถือหุ้น 	ในขณะที่การดำาเนินกิจการ
โดยความถูกต้องเป็นธรรมนั้นหมายถึงความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม
	 เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ในการควบคุมดูแลองค์กร
ให้ดำาเนินการโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล 	การปฏิบัติหน้าที่ของ 
คณะกรรมการท่ีควบคุมดูแลองค์กร	ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ 
ของบริษัทมหาชน	 หรือ	 สภามหาวิทยาลัย	 โดยสรุปแล้วมี 
กิจกรรมที่จะต้องดำาเนินการท่ีแยกเบ้ืองต้นได้เป็นสอง
ประเภทของกิจกรรม1	ดังนี้ 	
1.	 กิจกรรมการควบคุมดูแลให้องค์กรปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ	(Conformance	Activities) 
	 หมายถึงการที่สภามหาวิทยาลัยต้องกำากับดูแลให้
มหาวิทยาลัยดำาเนินการโดยถูกต้องตามกฎหมายและ

ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งอาจหมายรวมไปถึงการ
ดำาเนินการอันเป็นที่คาดหวังของสังคมและประเทศชาติ 	
เช่น	 การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำาหนด 	การเปิดโอกาสทางการศึกษา	เป็นต้น 	ลักษณะของ
กิจกรรมประเภทนี้	เป็นการดำาเนินการที่เน้นไปที่สถานการณ์
ในปัจจุบันเป็นหลัก	และอาจรวมทั้งสิ่งที่เกิดมาในอดีต	(Past	
and	 present	 oriented)	 เพื่อประโยชน์ในการนำามาเป็น
พื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันและอนาคตให้ดียิ่งขึ้น 	
กิจกรรมเช่นนี้ยังอาจจำาแนกออกได้เป็น
 ก.	 การกำากับดูแลการดำาเนินกิจการ	 (Supervising		
executive	activities) เป็นกิจกรรมที่สภามหาวิทยาลัย 
ดำาเนินการโดยมีผลกระทบอยู่ภายในองค์กร	 (Inward	 looking	 
หรือ	Internal	role)	ได้แก่บทบาทหนา้ทีข่องสภามหาวทิยาลยั 
ที่ควบคุมดูแลให้มหาวิทยาลัยดำาเนินการให้เป็นไปตามแผน
พัฒนา	รวมทั้งให้ถูกต้องตามกฎหมาย	และกฎเกณฑ์ระเบียบ
ปฏิบัติต่างๆ
 ข.	 การควบคุมดูแลให้มหาวิทยาลัยดำาเนินการโดย
รับผิดชอบต่อสังคม (Accountability)  ซึ่งเป็นการคำานึง 
ถึงผลกระทบของการดำาเนินการของมหาวิทยาลัยที่เกิดต่อ
ภายนอกองค์กรเป็นหลัก	(Outward	looking	หรือ	External	 
role)	ได้แก่การที่สภามหาวิทยาลัยจะต้องมีสำานึกรับผิดชอบ 
ว่าพันธกิจของมหาวิทยาลัยคือการสนองตอบความต้องการ
ของสังคม	 ตามหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัย	 ได้แก่การผลิต
บัณฑิต 	และหน้าที่ทางวิชาการด้านอื่นๆ 	สำานึกเช่นนี้จำาเป็น 
ท่ีจะต้องเกิดข้ึนในระดับสภามหาวิทยาลัย 	และในกระบวนการ 
ควบคุมดูแลท้ังหมดก็จะต้องให้มหาวิทยาลัยดำาเนินการไป
บนหลักการอันสำาคัญนี้ 	ตัวอย่าง	เช่น	การจัดการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพ 	การเปิดโอกาสทางการศึกษา 	การให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม  	 การให้ความรู้ในการช่วยแก้ปัญหาต่างๆ  	
การผลิตบัณฑิตโดยให้ตอบสนองความต้องการของสังคม 
อย่างแท้จริง 	การวิจัยเพ่ือสร้างทุนทางปัญญาให้แก่ชาติ 	เป็นต้น
2.	 กิจกรรมการควบคุมดูองค์กรด้านการปฏิบัติหน้าที่	
(Performance	Activities)
	 นอกจากสภามหาวิทยาลัยจะต้องควบคุมดูแลให้
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่บนความถูกต้องซึ่งเป็นพื้นฐานของการ
ดำาเนินกิจการของมหาวิทยาลัยแล้ว	 สภามหาวิทยาลัยยังมี
ความรับผิดชอบในการดูแลให้มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการทาง
ด้านต่างๆ	 อันจะเกิดประโยชน์ต่อความเจริญก้าวหน้าและ
ความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยเอง  	 ซึ่งลักษณะของกิจกรรม 
เช่นน้ีเป็นการมองจากปัจจุบันไปในอนาคต	(Future	focused) 	 

Tricker’s Model
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 มียุทธศาสตร์เรื่อง	 High	 Value	 Added,	 Product	
and	Services	และมีกำาหนดระยะเวลาว่ากี่ปี	ที่	SCG	จะนำา 
พาคนก้าวไปด้วยกัน	และสิ่งเหล่านี้จะต้องสื่อสารกับผู้บริหาร 
และพนักงานให้เข้าใจ	 และทุกคนจะกลับมามองดูหน้าที่ของ
ตนเองที่รับผิดชอบอยู่ว่า	 จะหนุนเสริมในส่วนไหนบ้าง	 เมื่อ
วางแผน	 จะต้องคำานึงถึงว่า	 สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กรใด	
(Support	 strategy)	 ในส่วนนี้จะทำาให้พนักงานทุกคนเดิน
ตามไปในทิศทางและจุดมุ่งหมายเดียวกัน	 และเป็นกำาลังที่
ทำาให้ทั้งองค์กรไปทางเดียวกันได	้
	 ลงมาดูข้างล่างก็จะเป็น	Outword	looking	คือจะมอง
ออกไปจาก	 External	 แต่	 Internal	 ข้างใน	 และคำานึงถึง
นโยบายที่เกี่ยวข้องด้วย	เช่น	หากจะทำาในส่วน	High	Value	
Added,	Product	and	Services	เหล่านี้จะต้องมีสิ่งรองรับ	
เช่น	 ต้องมีนโยบายทางด้าน	 IP	 (Intellectual	 property)	
นโยบายทางด้านแรงงาน	ทางด้านพนักงาน	จะต้องเสริมทาง
ด้านไหน	นโยบายในการ	Recruit,	Researcher	เป็นอย่างไร	
เพื่อที่จะมาช่วยกัน	 Technical	 service	 	 ในส่วนนี้ทั้งหมด	
จะถูกนำาเข้ามาในเรื่องของการปฏิบัติงานจริงที่ในแต่ละ
หน่วยจะต้องรู้ว่าถ้าจะทำาเรื่องนี้	 ใครจะต้อง	Support	อะไร
บ้าง	นั่นจะทำาให้ทั้งหมดขององค์กรเดินหน้าได้
	 ปัจจุบัน	 SCG	 มีบุคลากรประมาณสามหมื่นกว่าคน	
กระจายกันอยู่ทั้งในประเทศและนอกประเทศ	 ด้วยการทำา 
การอบรมพนักงานใหม่	 มีกระบวนการอบรมอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้สามหม่ืนคนน้ีไปในทิศทางเดียวกัน	การส่ือสาร	Strategy	 
นี้จะทำาอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้พนักงานคำานึงตลอดเวลาว่า	
ทำางานสนับสนุนส่วนใดขององค์กร	 เพราะเขาคือส่วนหนึ่ง
ขององค์กร	 รวมทั้งมุ่งด้านจิตใจด้วยและทำาให้เขาภาคภูมิใจ
ที่เป็นส่วนหนึ่งของ	 SCG	 เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันออกไป	 ให้
เติบโตใน	ASEAN	 ได้เป็นบริษัทไทยที่เข้าไปดำาเนินกิจการใน	

ท้ังน้ี	โดยการกำาหนดแผนพัฒนาและดูแลให้เกิดการดำาเนินการ 
ตามแผน	ซ่ึง	ณ	ขณะท่ีกำาหนดเป็นแผนน้ันอาจยังเป็นอนาคตกาล 	 
แต่สภามหาวิทยาลัยจะต้องร่วมกับมหาวิทยาลัยในการ
เคลื่อนอนาคตเข้ามาสู่ปัจจุบันและให้เกิดความเป็นจริง
ตามแผนพัฒนาที่ได้วางไว้ให้ได้ในที่สุด  	 กิจกรรมด้านนี้อาจ
จำาแนกได้เป็นสองประเภท	ดังนี้
 ก.	 การวางแผนกลยุทธ์ (Strategy	Formulation) คือ 
การกำาหนดแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย	 ซึ่งประกอบไปด้วย
การกำาหนดเป้าหมายและวิธีการที่จะขับเคลื่อนองค์กรไป
เพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นๆ    	 ซึ่งจะต้องเป็นการมองจากปัจจัย
และสิ่งแวดล้อมภายนอก	 (Outward	 looking)	 ที่เกี่ยวข้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  เช่น	 ความต้องการบัณฑิต  	
คุณภาพบัณฑิต  	 ปัญหาของสังคมที่มหาวิทยาลัยอาจช่วยได้
โดยใช้กระบวนการทางวิชาการ	 เป็นต้น  	 ปัจจัยเหล่านี้อาจ
นำามาเป็นตัวกำาหนดผลผลิตของมหาวิทยาลัย  	 ซึ่งในการ
วางแผนพัฒนานั้นยังอาจคำานึงถึงปัจจัยภายนอกด้านอ่ืนๆ	
ประกอบกับปัจจัยภายในท่ีเป็นตัวกำาหนดเงื่อนไขท่ีจะเอื้อ
อำานวยให้การสร้างผลผลิตสามารถเกิดขึ้นได้  	 ปัจจัยเหล่านี้
ได้แก่ทรัพยากรต่างๆ	 เช่น	 งบประมาณ  	 องค์ประกอบด้าน
กายภาพ 	และ	ทรัพยากรบุคคล 	เป็นต้น
 ข.	 การกำาหนดนโยบาย (Policy	Making) 	เมื่อได้แผน 
ในการพัฒนาองค์กรแล้ว	จะต้องนำาแผนกลยุทธ์น้ันมาดำาเนินการ 
ให้เกิดกิจกรรมต่างๆ	 ท่ีเป็นรูปธรรมเพ่ือให้บรรลุไปสู่เป้าหมาย 
ท่ีวางเอาไว้  	การท่ีการดำาเนินการจะเกิดความชัดเจนและนำามา 
ปฏิบัติได้	 จำาเป็นที่จะต้องนำาแผนนั้นมากำาหนดเป็นนโยบาย	
ซึ่งเป็นการวางกติกาและเง่ือนไขให้เกิดกิจกรรมข้ึนภายใน
องค์กร	 ซึ่งนำาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการสร้างผลผลิตรวมทั้งการ 
พัฒนาขีดความสามารถในด้านต่างๆ 	การวางแผนกลยุทธ์จึง 
เหมือนการไปรับรู้ความต้องการจากภายนอกมหาวิทยาลัย	
เมื่อรับรู้แล้วก็กลับเข้ามาในมหาวิทยาลัยเพื่อกำาหนด
นโยบายในการดำาเนินการบนพื้นฐานของศักยภาพที่
มหาวิทยาลัยมี  	 หรืออาจต้องพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพ
เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์ที่
กำาหนด  ดังน้ัน	 การกำาหนดนโยบายจึงเป็นการมองจากภายใน 
องค์กร	(Inward	looking)	เป็นหลัก
	 กิจกรรมทั้งสี่ด้านตามที่เสนอใน	Tricker’s	Model	นั้น 
จะต้องเป็นกระบวนการท่ีมีการเรียงร้อยเป็นพลวัตรท่ีสอด
ประสานกันเป็นวงจร    	 โดยการกำาหนดแผนกลยุทธ์จะเป็น 
แม่บทท่ีทำาให้เกิดการกำาหนดนโยบาย 	นโยบายจะเป็นแนวทาง 
ในการกำากับดูแลการดำาเนินกิจการ 	และสัมฤทธิ์ผลที่เกิดจาก 

การดำาเนินกิจการนั้นจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรับ
ผิดชอบต่อสังคม  	การที่ผลลัพธ์จะบรรลุถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมหรือไม่อย่างใดนั้น	ก็จะกลายมาเป็นประเด็นสำาหรับ
การพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้เกิดความเหมะสมยิ่งขึ้นต่อไป

กรณี ของ SCG
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ASEAN	 ได้อย่างภาคภูมิใจ	 ในส่วนนี้คือ	 การส่งต่อจากคณะ
กรรมการ	ไปถึงผู้บริหาร	และลงสู่พนักงาน	ทั้งหมดนี้จะเรียก
ว่าเป็น	 Governance	 เมื่อรวมกันพนักงานในองค์กรจะต้อง
เห็นภาพเดียวกัน	ว่าบริษัทกำาลังไปในทิศทางใด
	 ฝั่งทางซ้ายมือ	(จากสไลด์โชว์)	Conformance	เป็นเรื่อง
ของ	 Accountability	 กรรมการมีความรับผิดชอบกับสิ่งที่
ตนเองทำาและสิ่งที่ตัวเองให้ยุทธศาสตร์อย่างไร?	 เป็นคำาถาม
กับกรรมการ	ซึ่งผู้บริหารและพนักงานก็จะถูกถามเหมือนกัน	
เพียงแต่ระดับจะแตกต่างกัน	Conformance	ของกรรมการ
จะรับผิดชอบในวงใหญ่จากผู้ถือหุ้น	พนักงาน	เช่นเซลส์	ก็จะ
รับผิดชอบในส่วนของลูกค้า	 ในส่วนที่เป็นจัดซื้อ	 ก็จะรับผิด
ชอบกับ	 Supplier	 เป็นต้น	 ตรงนี้ก็จะถูกลดระดับลงมาใน
แต่ละขั้นจึงจะเป็น	Governance	ของทั้งองค์กรได้		
	 สุดท้ายเป็นเรื่องของ	 Supervising	 เป็น	 Internal	 ที่
กรรมการดูว่าในปัจจุบันหรือในอดีตท่ีผ่านมาได้ทำาหน้าที่	
เพียงใด	และรวมไปถึงการการตรวจสอบ	(monitoring)	ด้วย	
มีการ	supervise	ให้กับการบริหารจัดการหรือไม่	 เมื่อมีการ
จัดประชุมคณะกรรมการ	 ท่านนั่งกันเงียบๆ	 หรือมีการให้
ความเห็นด้วย	 ตัวอย่างเช่น	 เมื่อผู้บริหารมีการนำาเสนอเรื่อง 
ยอดขาย,	Earning	before	tax,	Net	profits	หลังจากหัก	tax	 
ท่านได้มีการถามอะไรหรือไม่	Aging	ของลูกหนี้ท่านดูหรือไม่	 
EVA	 Ratio	 เท่าไร	 มีอะไรผิดปกติหรือไม่	 Management	 
เลือกแต่เรื่องที่ดีๆ	มา	present	หรือไม่	เรื่องที่ไม่ดี	ที่ซ่อนเอาไว้	 
มีหรือไม	่
	 เพราะฉะนั้นในแง่ของคณะกรรมการต้องรู้จักตั้งคำาถาม	
ต้องเข้าใจในหน้าที่ของตนเอง	 และทำาส่วนประกอบทั้งสี่ให้
สมบูรณ	์ เมื่อตรงนี้สมบูรณ์ก็จะถูกส่งต่อไปให้ฝ่ายบริหารมี 
หน้าที่มาตอบให้บอร์ดครบทั้งสี่ด้าน	 และฝ่ายบริหารเองก็มี 
หน้าที่ไปจัดการพนักงาน,	หัวหน้าแผนก,	ผู้จัดการต่อไป	ถือ
เป็นการส่งต่อกันไป

	 หน้าที่ของกรรมการตามกฎหมาย	มีด้วยกัน	4	เรื่องคือ
1.	 Duty	of	Care	(มีความรอบคอบ	ระมัดระวัง) 
	 -	 Fully	 informed	 ตัดสินใจโดยมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
และเพียงพอ	
	 -	 Responsible	judgment	ตัดสินใจโดยสมเหตุสมผล	 
เช่นวิญญูชนท่ัวไปจะพึงกระทำาภายใต้สถานการณ์เดียวกันน้ัน
	 -	 Diligence	ขยันและตั้งใจ
2.	 Duty	of	Loyalty	(ซื่อสัตย์สุจริต) 

	 -	 In	good	faith	กระทำาการโดยสุจริต	
	 -	 Proper	Purpose	กระทำาการโดยมีจุดมุ่งหมายโดย
ชอบ	เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท	
	 -	 Avoid	 Conflict	 of	 interest	 ไม่ขัดแย้งทางผล
ประโยชน์	
	 -	 Misuse	 of	 information/	 opportunity	 ไม่นำา
ข้อมูลหรือโอกาสของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือบุคคลอื่น	
3.	 Duty	of	Obedience	(ปฏิบัติตามกฎหมาย)
	 -	 Compliance	ปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	 
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	มติคณะกรรมการบริษัท
	 -	 Duty	of	Disclosure	เปิดเผย	โปร่งใส
	 -	 Transparent		เปิดเผยข้อมูลถูกต้อง	ครบถ้วน	เพียงพอ	
	 -	 Timely	เปิดเผยข้อมูลทันเวลา	
	 -	 Equality	เปิดเผยข้อมูลเท่าเทียมกัน	
	 วิทยากรกล่าวโดยสรุปว่า	 หน้าที่โดยทั่วไปในสามข้อ 
แรกเป็นท่ีคุ้นเคยเป็นอย่างดี	เพราะเป็นกรรมการต้องรอบคอบ 
ระมัดระวัง	 ซื่อสัตย์สุจริต	 ปฏิบัติตามกฎหมาย	 และสำาหรับ
หน้าที่สี่อาจจะไม่คุ้นเคย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นบริษัท
มหาชน	SCG	 	ที่มีผู้ถือหุ้นประมาณสามหมื่นราย	ดังนั้น	 ใน
แต่ละเดือนและแต่ละ	 quarter	 จะมีการรายงานให้ผู้ถือหุ้น 
ทราบอย่างต่อเนื่อง	 เพราะกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้อง	 เช่น	 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,	กลต.	จะเป็นผู้กำาหนดหลักเกณฑ์ 
หรือข้อกำาหนดต่างๆ	ในการปฏิบัติ	เช่น	เม่ือส้ินสุดงวดไตรมาศ	 
ภายใน	 45	 วันต้องมีการจัดทำางบการเงินทั้งในรูปของบริษัท
เดี่ยวๆ	และงบการเงินรวมที่จะต้องแจ้งให้สาธารณะชนทราบ	 
และงบนี้จะต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีท่ีได้
รับการรับรองและมีหมายเหตุประกอบงบ	 ว่าในแต่ละเรื่องมี 
ปัญหาอะไรบ้าง	เพ่ือท่ีจะเปิดเผยให้กับผู้ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบ	
	 เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีคณะกรรมการมีหน้าท่ีดูแล	 เม่ือกรรมการ 
มีหน้าท่ีแล้ว	 กรรมการยังต้องมีการรับผิดตามกฎหมายอีกด้วย	 
แค่ไหนถึงจะเรียกว่ากรรมการปฏิบัติหน้าท่ี	เพียงพอ	ครบถ้วน?	 
คือจะดูว่ากรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง
เยี่ยงวิญญูชน	 ผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น	 จะพึงกระทำาภายใต้
สถานการณ์อย่างเดียวกันหรือไม่

 -	 กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ระมดัระวงัเยีย่งวญิญชูน	ผู้ประกอบธรุกจิเชน่นัน้จะพงึกระทำา 
ภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน	

หน้าที่ของกรรมการ (Fiduciary Duties)

ความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร
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 -	 วิญญูชน	คือ	บุคคลท่ัวไปในสภาวะรู้ผิดรู้ชอบตามปกติ	 
โดยคำานึงถึงพฤติการณ์แห่งตัวบุคคลของผู้กระทำาการ	 (เพศ	
วัย	 ความรู้	 ประสบการณ์)	 ประกอบด้วย	 ทั้งนี้ต้องสมมติให้
อยู่ภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน	
	 -	 ปัจจัยในการพิจารณาว่ากรรมการและผู้บริหาร
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวังรับผิดชอบแล้วหรือไม่ 
ในสถานการณ์ที่กรรมการต้องตัดสินใจในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง	
ถ้าเป็นกรรมการคนอื่นๆ	 คนที่มีความรู้ผิด	 รู้ชอบเป็นปกติ	
ควรจะรู้อะไรบ้าง	ควรจะคำานึงถึงอะไรบ้าง	กรรมการจะต้อง
ไม่ย่อหย่อนไปกว่านั้น	ปัจจัยในการพิจารณา	เช่น
	 	 	 ตำาแหน่งที่ดำารงอยู่	ณ	เวลานั้น
	 	 	 ขอบเขตความรับผิดชอบในตำาแหน่งดังกล่าว
	 	 	 คุณสมบัติ	ความรู้	ความสามารถ	
	 ตัวอย่างเช่น	ผู้บริหารตำาแหน่ง	CFO	(Chief	Financial	
Officer)	แต่กลับตอบว่าตนเองไม่ทราบในเรื่องหนี้ของบริษัท
ก็ไม่สามารถทำาได้	สิ่งนี้คือ	ความคาดหวังในเรื่องขอบเขตการ
รับผิดชอบในตำาแหน่ง	เช่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ	เมื่อ
มีรายการเกี่ยวโยงกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 แล้วไม่ได้สนใจดู
ก็ไม่ได้ในเรื่องคุณสมบัติ	 ความรู้	 ความสามารถ	 กรรมการ
บางท่านอาจจะเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย	 แต่กลับมาบอก
ว่าไม่ได้ดู	 Compliance	 ให้กับทางบริษัท	 ทั้งหมดนี้ก็จะนำา
มาประกอบกันเพื่อพิจารณาดูว่าท่านทำางานในหน้าที่ของ
ท่านเหมาะสมแล้วหรือยัง	เมื่อมีความรับผิด	ก็จะมีมาตรการ
ดำาเนินการกับกรรมการ	

 1.	 มาตรการดำาเนินการโดยผู้ถือหุ้น	 ผู้ถือหุ้นซักถาม	
ตัดเงินรางวัล	ปลดออกจากการเป็นกรรมการ	หรือไม่แต่งตั้ง
เข้ามาใหม่เมื่อครบวาระ	
 2.	 มาตรการดำาเนินการทางบริหาร	ก.ล.ต.	ปฏิเสธไม่รับ 
รายชื่อเข้าในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ	 ทำาให้ไม่สามารถ
เป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน	ตลอดระยะเวลาที่ถูกลงโทษ	
 3.	 มาตรการดำาเนินการทางแพ่ง	บทปรับ	ฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหาย
 4.	 มาตรการดำาเนินการทางอาญา		โทษปรับ	โทษจำาคุก	 
โทษท้ังจำาท้ังปรับ	 ในส่วนน้ีคือส่วนท่ีกรรมการจะต้องระมัดระวัง	 
เพราะตัวกฎหมายก็เอื้อในเรื่องนี้ด้วย	ในหน้าที่ของกรรมการ	
ในเรื่องของการ	Compliance	หรือ	 Conformance	ตรงนี้
จะค่อนข้างชัดเจน	และเป็นส่วนที่ถ้ายังทำาไม่ถูก	หรือทำาไม่ได้	 

Governance	 ก็จะไม่เกิด	 ในส่วนนี้จึงเป็นพื้นฐานของ	 
Governance	ของกรรมการด้วย
	 หลักสากลในเร่ืองของการตัดสินใจของกรรมการในทุก
ประเทศจะมีหลักการคล้ายกัน	คือ	พิจารณาการตัดสินใจโดย
สุจริต	โดยใช้ข้อมูล	มีการหาข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง	มีความซ่ือสัตย์
สุจริต	 มีความเช่ือโดยสุจริต	 ว่าการกระทำาน้ันเป็นไปเพ่ือ
ผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดขององค์กรแล้ว	 จะเห็นว่า	 ในกฎตรงนี้ 
ไม่มีการพูดถึงว่ากรรมการจะต้องมีหน้าท่ีท่ีต้องตัดสินใจ
เพื่อให้ได้กำาไรสูงสุด	 ไม่มีการใช้คำาว่า	Maximise	Profit	 แต่
จะใช้คำาว่า	 Best	 Interests	 ขององค์กร	 ตรงนี้จะเป็นที่มา	 
ที่มักจะมีข้อถกเถียงกันอยู่บ่อยๆ	 ว่าบริษัทที่ทำากำาไรได้สูงสุด	
เป็นบริษัทท่ีดีท่ีสุดหรือไม่	 เพราะแม้สูงท่ีสุดคือ	 ผู้ถือหุ้น	 แต่ใน 
ปัจจุบัน	 ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	 ก็เข้ามามีบทบาทตรงนี้มากขึ้น	 
เพราะฉะน้ันการกระทำาต่างๆ	 อาจจะไม่ได้เป็นการนำาไปสู่การ 
ทำากำาไรสูงสุด	 เราเองในฐานะที่เป็นลูกค้า	 บางทีเราก็ไม่ได้ 
อยากได้ของท่ีถูกท่ีสุด	ถ้าของน้ันๆ	นำามาซ่ึงแรงงานท่ีไม่เหมาะสม	 
เช่น	แรงงานเด็ก	แรงงานทาส	หรือ	มีการก่อปัญหาเร่ืองมลภาวะ,	 
สิ่งแวดล้อม	 เป็นต้น	 เพราะฉะนั้น	 ในส่วนนี้ทางสากลเอง 
ก็ไม่ได้เน้นเรื่องการทำากำาไรสูงสุด

มาตรการดำาเนินการกับกรรมการ 

Practices in SCG

 - Organization Chart	ของ	SCG	จะม	ีBoard	of	
Directors	 เหมือนกับบริษัทอื่นๆ	 Audit	 Committee	 จะ
เป็นไปโดยกฎหมาย	 ทุกบริษัทมหาชนต้องมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและจะต้องเป็นคณะกรรมการอิสระทั้งหมด	 และ
ที่	SCG	ยังม	ีAudit	Office	หรือตรวจสอบภายในจะขึ้นตรง
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กับคณะกรรมการตรวจสอบ	 ไม่ได้ขึ้นตรงกับประธานหรือ	
CEO	ที่จะช่วยในเรื่องของ	Governance	ที่จะตรวจสอบการ
ทุจริตในระดับของผู้บริหาร	ผู้ตรวจสอบจะถือว่าไม่ได้ขึ้นตรง
กับคณะผู้บริหาร	 แต่จะขึ้นตรงกับบอร์ดซึ่งจะดูแลในเรื่อง
ของกรรมการตรวจสอบ	
 - SCG’s Path of Governance			ข้อแนะนำาในเร่ือง	
Governance	ว่า	บริษัทมหาชน	หรือ	บริษัทในตลาดควรจะมี	 
เพ่ือช่วยทำาหน้าท่ีในเร่ืองต่างๆ	เช่น	
	 	 	 The	Remuneration	Committee	คณะ
กรรมการเรื่องค่าตอบแทน	 ก็จะดูแลเรื่องค่าตอบแทนของ
กรรมการ	 ที่จะเสนอไปให้บอร์ด	 หรือผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติ	รวมท้ังดูในเร่ืองของค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
	 	 	 The	 Governance	 &	 Nomination	
Committee	จะดูในด้าน	Governance	และยังดูในด้านการ
สรรหากรรมการอีกด้วย	 คณะนี้จะมีบทบาทหลักทางด้าน
กำาหนดนโยบายด้าน	Governance	และทางด้าน	CG
	 	 	 CSR	 Committee	 for	 Sustainable	 
Development		เดิมคณะนี้ชื่อว่าคณะกรรมการบริจาค	จะมี 
การให้งบและให้คณะกรรมการบริจาค	มีการจัดต้ังมาประมาณ	 
4-5	ปี	หลังจากนั้น	มีการเปลี่ยน	เนื่องจากการให้ในรูปแบบ
การบริจาคไม่น่าจะเป็นความยั่งยืน	 จึงกลายเป็นคณะที่ดูแล
ในเรื่องของ	 กิจกรรม	 CSR	 เพื่อที่จะมุ่งไปในเรื่องของ	 SD	
และยังจะมีคณะ	SD	อีกคณะหนึ่ง	แต่เป็นคณะที่ดำาเนินการ
โดยฝ่ายจัดการไม่ได้เป็นในระดับบอร์ด	 แต่ถ้าเป็นคณะที่
กล่าวถึง	 จะเป็นคณะที่มีตัวแทนจากบอร์ดและตัวแทนจาก
ฝ่ายจัดการ	 เนื่องจาก	 CSR	 จะเป็น	 Activity	 ที่ฝ่ายบริหาร 
ต้องลงมาดูแลมากและบอร์ดจะเป็นคนกำาหนดงบประมาณ	 เช่น	 
ในเรื่องการศึกษา	 ค่ารักษาพยาบาล	 และจะมีเรื่องอื่นๆ	 อีก	 
ที่เป็นกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
	 ตลอดในระยะเวลา	 102	 ป	ี ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน	 มี
รายละเอียดการเติบโตดังนี้
	 บริษัทได้เริ่มจาก	Ethic	คือ	จริยธรรม	ต่อมามี	4	Core	
Values	 หรืออุดมการณ	์ 4	 ทุกคนใน	 SCG	 จะต้องรู้จักสิ่งนี้	
เพราะเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น	 ต่อมาเริ่มในเรื่อง
จรรยาบรรณ	หรือ	Code	of	Conduct	ออกมาเป็นรูปเล่ม
และลายลักษณ์อักษร	ก่อนหน้านั้นอาจจะมีการปฏิบัติ	มีการ
ทำาหน้าที่	 แต่ไม่ได้เขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร	 ต่อมา
ทางบริษัทก็เริ่มม	ี Corporate	 Governance	 และเมื่อเริ่มมี
กำาหนด	Vision	ขององค์กร	จึงได้เริ่มใส่	Governance	เข้าไป	
ทาง	SCG	ต้องการจะเป็น	Role	Model	เรื่อง	CG	ภายในปี	
2015	ซึ่งปีนี้เป็นปี	2016	ถือว่าได้ผ่านจุดนั้นมาแล้ว	สุดท้าย 

บริษัทกำาลังมุ่งเน้น	 คือ	 “การพัฒนาอย่างย่ังยืน”	 (Sustainable	 
Development- SD) 
	 ในแง่ของ	 SCG	 การที่จะทำาเรื่อง	 Governance	 และ	
Cord	 of	 Conduct	 ต้องคำานึงถึงสองเรื่อง	 เรื่องแรกคือการ
ยึดมั่นในอุดมการณ์	4	ที่ถูกส่งต่อมาจากรุ่นก่อนหน้า	 เรื่องที่ 
สองคือเรื่อง	Global	Recognition	ต้องการการ	Recognize	 
ในระดับสากล	 ซึ่งองค์กรได้รับการประเมินมาแล้ว	 คือ	 DJSI	    
(Dow	Jones	Sustainability	Indices	:	DJSI) โดยเป็นดัชนี 
หลักทรัพย์ที่ประเมินประสิทธิผลการดำาเนินธุรกิจตาม
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำาระดับโลก	
เป็นเกณฑ์ที่กองทุนทั่วโลกใช้ในการพิจารณาการลงทุน	 โดย
มั่นใจว่า	 บริษัทที่ได้รับการรับรอง	 DJSI	 จะสามารถสร้างผล
ตอบแทนที่ด	ีและยั่งยืนให้แก่ผู้ลงทุน 	
	 สองส่วนนี้คือสิ่งที่จะกำาหนดหน้าตาของ	 Governance	
ขององค์กรว่าจะเป็นแบบไหน	เช่น	DJSI	มีเร่ือง	Governance	
ว่าดูเรื่องอะไรบ้าง	และก็จะมาเป็นแนวทางให้ทางองค์กรเดิน
ต่อไป	 หรือจะเดินไปในทิศทางไหน	 เพราะ	 Governance	
เป็นเรื่องในวงกว้างจะต้องเลือกด้วยบริบท	 กำาลังพล	 Vision	
Strategy	 ทั้งหมดที่องค์กรมี	 เพื่อดูว่าบริบท	 Governance	 
แบบไหนจะรองรับในส่วนน้ี	 คือ	 ส่ิงท่ีองค์กรต้องเอามารวมกัน	 
เพื่อที่จะให้องค์กรไปในทิศทางเดียวกัน	
 Code	of	Conduct	คือ	แนวทางในการปฏิบัติ	 SCG	
มีการดำาเนินงานหลายรุ่นแล้ว	 และมีการปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
ปลายปี	2015	สิ่งที่สำาคัญก็คือ	Gratification	คือ	ทำาอย่างไร 
ให้คนที่จะต้องลงมือทำา	และจะทำาสิ่งนั้นด้วยความเต็มใจ	โดย
การตั้งคณะทำางานในเรื่อง	 Employee	 Engagement	 และ 
ให้แต่ละ	BU	ส่งตัวแทนเข้ามา	คนท่ีคิดว่าเขาเป็น	Role	Model	 
ในเรื่องต่างๆ	ได้ตัวแทนเข้ามา	160	คน	โดยจัดเป็นกลุ่ม	Focus	 
Group	เพ่ือเช็คดูว่าแต่ละหมวดหมู่ท่ีเคยใช้กันน้ัน	มีประสิทธิภาพ 
มากน้อยเพียงใด	ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาส่วนไหนหรือไม่	 
ผลงานที่ได้มาก็จะส่งไปถึงพนักงานให้ช่วยดูว่า	 มีความเห็น
เพิ่มเติมอะไรหรือไม่	 เรียกว่า	SCG	Hearing	และมีพนักงาน
ตอบกลับมา	1,491	คน	ซึ่งถือว่าเยอะที่ให้ความสำาคัญ	นี่คือ
ส่วนหนึ่งที่เป็นการผูกใจพนักงานไว้	 เพราะถือว่าพนักงานมี
ส่วนร่วมในการร่าง	ในเรื่องที่ตัวพนักงานเองจะต้องทำาต่อไป

ธ
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โครงก�รเข้�ร่วมก�รประชุมวิช�ก�รน�น�ช�ติ
 “2017 National Co-ordinating Centre for 
Public Engagement (NCCPE) Conference”

ระหว่�งวันที่ 2-10 ธันว�คม 2560 ณ สหร�ชอ�ณ�จักร

<< กิจกรรมส่งเสริมภ�รกิจมห�วิทย�ลัย

	 สหราชอาณาจักรเป็นประเทศท่ีมีความโดดเด่นใน
เร่ืองของระบบบริหารจัดการและการขับเคลื่อนการทำางาน 
วิชาการเพ่ือสังคมของมหาวิทยาลัยหรือ	Public	Engagement	 
(PE)	 โดยเมื่อปี	2007	 	The	Higher	Education	Funding	
Council	for	England	(HEFCE)		ได้มีการประกาศรับสมัคร
สถาบันการศึกษาเพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมือ	6	แห่ง 
(The	 Beacons	 for	 Public	 Engagement)	 และศูนย์การ
ประสานงานกลาง	1	แห่ง	เพื่อเป็นโครงการต้นแบบ	มีระยะ
เวลาดำาเนินการ	4	ปี	(2008-2011)	โดยการสนับสนุนทุนจาก	
UK	 Higher	 Education	 Funding	 Councils,	 Research	
Councils	UK	และ	The	Wellcome	Trust		จากการริเริ่ม 
โครงการดังกล่าวทำาให้เกิด	National	Co-ordinating	Centre	 
for	Public	Engagement	 (NCCPE)	ซึ่งเป็นองค์กรกลางใน
การส่งเสริมและสนับสนุนมหาวิทยาลัยในประเทศสหราช
อาณาจักรให้ทำางานเพื่อสังคมในศตวรรษที่	 21	 ให้มากขึ้น		 
ทำางานเช่ือมประสานกับศูนย์ประสานงาน	6	แห่ง	(Six	Beacons)	 
ได้แก	่ 1)	 Newcastle	 and	 Durham	 2)	 Manchester	 
3)	 CUE	 East	 (UEA)	 4)	 University	 College	 London	
(UCL)	5)	Wales	และ	6)	Edinburgh
	 ปัจจุบัน	 NCCPE	 ตั้งอยู่ที่ศูนย์	 Watershed	 ในเมือง	 
Bristol		โดยเป็นการดำาเนินงานร่วมกันระหว่าง	The	University	 

of	Bristol	และ	University	of	the	West	of	England		และ
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยสร้าง 
การเปลี่ยนแปลง	กลยุทธ์	และคุณค่าให้กับสังคมในศตวรรษที่	 
21		ได้มีการกำาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในการดำาเนินงาน	 
3	ประการคือ		1)	การสร้างแรงบันดาลใจให้มีการเปลี่ยนแปลง 
วัฒนธรรมองค์กรที่ เกี่ยวข้องกับงานวิชาการเพื่อสังคม	
(Inspire	 a	 shift	 in	 culture)	 2)	 การเพิ่ม	 capacity	 ของ
มหาวิทยาลัยด้านการทำางานเพื่อสังคม	 3)	 สร้างและกระตุ้น
เครือข่ายให้บูรณาการงานเพื่อสังคมเข้าไปในพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย		
	 ซึ่งที่ผ่านมา	NCCPE	จะดำาเนินงานและทำางานกิจกรรม
ร่วมกับ	Beacon	ในประเด็น	public	engagement	หลาย 
ประการ	อาทิ	บริการฝึกอบรมแนวคิดและทักษะในการทำางาน 
เพ่ือสังคม	บริการท่ีปรึกษาในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง		การประกวด 
โครงการเพื่อสังคม		โดยในทุกๆ	ปีจะมีการจัด	The	National	 
Co-ordinating	Centre	for	Public	Engagement	(NCCPE)	 
Annual	Conference	เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์การทำางานระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ	 ตั้งแต่ 
หลักการ	แนวปฏิบัติ	และเป้าหมายสำาหรับอนาคต	ซ่ึงในปี	2017	 
ได้กำาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที	่ 6-7	 ธันวาคม	 2560	 ภายใต้
หัวข้อ	“Exploring	Collaboration”		
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การเข้าร่วม	The	National	Co-ordinating	Centre	for	
Public	Engagement	(NCCPE)	Annual	Conference	
2017	ภายใต้หัวข้อ	“Exploring	Collaboration”	เป็นเวลา	
2	วัน	ณ	เมืองบริสตอล

การส่งเสริมความร่วมมือด้านมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม 
ภายใต้หัวข้อ	 “Public	 Engagement/Social	 Impact/ 
Social	entrepreneur/University-Industry	Collaboration”	 
จำานวน	5	แห่ง	ณ	เมืองบริสตอล	และลอนดอน

1.	 University	 of	 the	 West	 of	 England	 (UWE)	 –	
มหาวิทยาลัยที่วางยุทธศาสตร์	 2020	 โดยให้ความสำาคัญกับ	

4	เรื่องหลักคือ	1)	Outstanding	learning	2)	Ready	and	
able	graduates	3)	Research	with	impact	4)	Strategic	
partnerships,	connections	and	networks

2.	 University	of	Bristol	–	สถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียง
ด้านแพทย์ศาสตร์และวิทยาศาสตร	์ ประกอบด้วย	 6	 คณะ
คือ	 Arts,	 Engineering,	 Biomedical	 Sciences,	 Health	 
Sciences,	Science	และ	Social	Sciences	and	Law
3.	 Queen	Mary	University	of	London	(QMUL)	–	ใน
ปี	2016	QMUL		เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่ได้รับการ
รับรอง	NCCPE	Engage	Watermark	Gold	Award	ซึ่งเป็น
เครื่องหมายแห่งความเป็นเลิศในด้านการสนับสนุนและการ
ปฏิบัติ	public	engagement

4.	 UCL	Institute	of	Education	–	มหาวิทยาลัย	1	ใน	6	 
แห่งท่ีทำาหน้าท่ีเป็นศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการ
ทำางานด้าน	public	engagement	ให้กับ	NCCPE	

5.	 Airbus	company	–	บริษัทผลิตอากาศยานและระบบ
ป้องกันประเทศของยุโรป										มีบทบาทสำาคัญในการออกแบบ 
และผลิตเครื่องบินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม
สถาบันคลังสมองของชาติ
www.knit.or.th

กิจกรรม

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ธ

	 สถาบันคลังสมองของชาติ	 ร่วมกับ	 Engagement	
Thailand	(EnT)	ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำาคัญของ 
การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม	 และการบูรณาการหลักคิด 
และแนวปฏิบัติของงานเพื่อสังคมในการดำาเนินงานของ 
มหาวิทยาลัย	 จึงได้จัดโครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ	 
“2017	 National	 Co-ordinating	 Center	 for	 Public	 
Engagement	(NCCPE)”	ระหว่างวันที่	2-10	ธันวาคม	2560	
ณ	 สหราชอาณาจักร	 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้	 ประสบการณ์	
วิธีปฏิบัติที่ดี	 และส่งเสริมความร่วมมือในด้านมหาวิทยาลัย
เพ่ือสังคมระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยไทยกับของใน 
สหราชอาณาจักรต่อไป	
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ง�นสุนทรียเสวน�
“ฟังคว�มรอบด�้น : ก�รจัดตั้งกระทรวงก�รอุดมศึกษ�”

เข็มมุ่งสู่ Thailand 4.0 กับระบบอุดมศึกษ�ใหม่
กลไกใหม่กับก�รขับเคลื่อนอุดมศึกษ�ไทย

<< กิจกรรมส่งเสริมภ�รกิจมห�วิทย�ลัย

รศ.ดร.พีรเดช	ทองอำาไพ 
ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันคลังสมองของช�ติ

	 กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดเวที
สุนทรียเสวนา	 “ฟังความรอบด้าน	 :		
การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา” 

เมื่อวันที่	 1	กันยายน	2560	 โดย	สถาบันคลังสมองของชาติ	 
มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย	และ	สำานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา(สกอ.)	 ร่วมกันจัดขึ้น	 ณ	 โรงแรมเซนจูร่ี	 พาร์ค	 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีสาธารณะท่ีจะร่วมสร้างความเข้าใจ	 
เติมเต็ม	และต่อยอด	มุมมองในมิติต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	เพื่อ 
เสริมหนุนประสิทธิภาพอุดมศึกษาไทยให้สอดรับกับการพัฒนา 
ประเทศในอนาคต	

ดร.สุภัทร	จำาปาทอง 
เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�

	 ได้กล่าวถึง	ภาพรวมหลังการจัดทำา 
ประชาพิจารณ์ฯ	และมีความเห็นเก่ียวกับ 
ร่างพระราชบัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	การอุดมศึกษา	 

ว่าได้เคยเสนอกับคณะทำางานเตรียมการจัดตั้งกระทรวง 
การอุดมศึกษาว่า	 หน่วยงานกลางท่ีจะดูแลระบบการอุดมศึกษา 
จะมีกระทรวงหรือไม่มีก็ได้	ถ้าไม่มี	ก็ควรต้องวางระบบการ 
ขับเคล่ือนการอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ	รวมท้ังองค์กรกลางน้ี 
ควรบอกได้ว่า	 ใครทำาถูกหรือทำาผิด	 และต้องมีผู้รับผิดชอบ 
มีผู้รับโทษเมื่อเกิดความเสียหายต่อผู้เรียนด้วย	 นอกจากนี้	 
ยังได้กล่าวถึงปัญหาด้านมาตรฐานการศึกษาว่า	สกอ.	เคยเปิด 

สอบครูพัฒนาท้องถ่ิน	 และพบว่าบัณฑิตท่ีสอบผ่านจำานวนหน่ึง 
ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู	 เน่ืองมาจากได้เรียนใน 
หลักสูตรนอกที่ตั้งซึ่ง	 สกอ.	 ไม่ได้รับทราบ	กรณีดังกล่าวเป็น 
หน่ึงในปัญหาท่ี	 สกอ.	 มีแนวทางในการแก้ไขเพียงการส่งหนังสือ 
แจ้งเตือน	ซึ่งเรียกว่า	เป็นระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยหรือเป็น 
ความขี้ขลาดของ	สกอ.	ที่ไม่มีบทลงโทษต่อสถาบันอุดมศึกษา
โดยไม่กระทบต่อนักศึกษา

ดร.สุเมธ	แย้มนุ่น
อดีตเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�

	 เล่าถึงความเป็นมาของการจัดระบบ 
บริหารการอุดมศึกษาของประเทศ		จาก 
ประสบการณ์ท่ีทำางานในทบวงมหาวิทยาลัย 

มายาวนาน	 ทำาให้เห็นความเปล่ียนแปลงมาอย่างต่อเนื่อง	 และ 
เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาต้องมีความอิสระในการบริหาร 
แบบเบ็ดเสร็จในตัวเอง	 รัฐบาลมีหน้าที่กำาหนดแนวนโยบาย	 
กำาหนดมาตรฐานการศึกษา	และสนับสนุนงบประมาณ	สุดท้ายแล้ว 
มหาวิทยาลัยจะจัดการศึกษาท่ีเป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพ 
ตามที่กำาหนดหรือไม่	 สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
ต้องรับผิดชอบ	โดยไม่ต้องมีคนอื่นไปตรวจสอบ
	 เหตุการณ์ในขณะนี้เหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นในป	ี 2514	 ซึ่ง 
ก่อนหน้าน้ันมหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงต่างๆ	 
เช่น	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ 
จะอยู่ในสังกัดของกรมอุดมศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการสำาหรับ	 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ในสังกัดกระทรวงเกษตร	
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มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	
เป็นต้น	มหาวิทยาลัยดังกล่าวมีระเบียบแบบแผนการบริหาร 
ท่ีแตกต่างกัน	 ภายใต้การบังคับบัญชาของปลัดกระทรวงต่างๆ	 
มีมาตรฐานการศึกษาท่ีแตกต่างกัน	ในปี	2502	รัฐบาลสมัยน้ัน	 
จึงออกพระราชบัญญัติโอนมหาวิทยาลัยดังกล่าวมาสังกัด 
สำานักนายกรัฐมนตรี	 โดยมอบหมายให้สภาการศึกษาแห่งชาติ 
เป็นผู้กำากับดูแล	 ต่อมาสภาการศึกษาแห่งชาติได้ร่วมกับที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	เสนอรัฐบาลในสมัยนั้นว่า	 
มหาวิทยาลัยควรมีอิสระในการปกครองตนเอง	 มีเสรีภาพทาง 
วิชาการ	 เพ่ือความเป็นเลิศจึงควรให้มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงาน 
ในกำากับของรัฐบาล	 หรือตั้งทบวงอิสระให้เป็นต้นสังกัดของ 
มหาวิทยาลัย	รัฐบาลจึงตัดสินใจตั้งทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ 
ในสังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 29	 กันยายน	 2515	
ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็น	ทบวงมหาวิทยาลัย	เมื่อ	พ.ศ.2520  
กฎหมายดังกล่าวให้อำานาจรัฐมนตรีเป็นผู้กำากับมหาวิทยาลัย	 
โดยมีคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย	ซ่ึงเป็นองค์คณะบุคคล	 
ทำาหน้าท่ีกล่ันกรอง	ตรวจสอบ	และเป็นผู้ประสานงานระหว่าง 
มหาวิทยาลัยกับรัฐบาล	ก่อนเสนอให้รัฐมนตรีใช้อำานาจ	ซ่ึงเป็น 
กระทรวงเดียวที่ปลัดกระทรวง	 หรือรัฐมนตรีไม่ได้ใช้อำานาจ 
ส่ังการโดยตรง	 เม่ือมีการยุบรวมทบวงมหาวิทยาลัยกับกระทรวง 
ศึกษาธิการ	 เป็นสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	กฎหมาย 
ก็ยังรักษาโครงสร้างการมีคณะกรรมการการอุดมศึกษา	ทำาหน้าท่ี 
กลั่นกรองเรื่องเสนอรัฐมนตรีเช่นเดิม
 การแยกอำานาจการบริหารการอุดมศึกษาออกจาก
กระทรวงศึกษาธิการครั้งนี	้ประกอบด้วยร่าง	พ.ร.บ.	3	ฉบับ	
แต่หัวใจสำาคัญนั้นอยู่ที่	 ร่าง	 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงการอุดมศึกษา	พ.ศ.....	ได้กำาหนดอำานาจหน้าที่ของ 
รัฐมนตรีไว้กว้างขวาง	 เป็นศูนย์กลางของอำานาจทั้งในการ 
กำาหนดนโยบาย	การกำากับ	ดูแล	การติดตามประเมินผล	ตลอดจน 
การประสานงานต่างๆ	และการแทรกแซงการดำาเนินงานของ 
มหาวิทยาลัยโดยผ่านสภามหาวิทยาลัย	 แม้ว่าการใช้อำานาจ
ดังกล่าวหลายเรื่องต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองของ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก็ตาม	 แต่คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษามิได้กำาหนดที่มาขององค์ประกอบ	และอำานาจ
หน้าที่ไว้ในตัว	พ.ร.บ.	ฉบับนี้แต่ประการใด
	 อำานาจหน้าที่ของรัฐมนตรี	 ในการเสนอคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน	 เพื่ออุดหนุนสถาบัน
อุดมศึกษานั้นดูเหมือนมีเจตนาจะให้การจัดสรรเงินอุดหนุน
เป็นกลไกกำากับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา	แต่การ
กำาหนดอำานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีแค่นี้	 คงไม่เกิดผลในการ
ปฏิรูประบบการเงินในอุดมศึกษา	 และยิ่งให้อำานาจรัฐมนตรี
ในการเสนอแนะจัดสรรเงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยเอกชนด้วย	

อาจเกิดปัญหาในทางปฏิบัติตามมาอีกมาก
	 สำานักงานปลัดกระทรวงฯ	 กำาหนดให้เป็นหน่วยงานบริหาร 
เช่นเดียวกับกระทรวงอื่นๆ	มีอำานาจหน้าที่จัดทำางบประมาณ	 
และแผนปฏิบัติราชการประจำาปีของกระทรวงการอุดมศึกษา	 
ซึ่งหมายความรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง	ดังนั้น	สำานัก
ปลัดกระทรวงจึงเป็นศูนย์อำานาจการบริหาร	ซึ่งแตกต่างจาก
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
	 อย่างไรก็ตาม	 การจัดต้ังกระทรวงการอุดมศึกษาข้ึนมาใหม่	 
ควรมีการวิเคราะห์ออกแบบระบบบริหารให้รอบคอบก่อนที่ 
จะเขียนกฎหมาย	 ถ้าพิจารณาโดยรวมแล้วอาจจะพอมองเห็น 
ความพยายามที่จะวางระบบอุดมศึกษาใหม่	และแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันอยู่บ้าง	 	 เช่น	 การใช้กลไกด้านงบประมาณ
ในการกำากับนโยบายและมาตรฐาน	 การพัฒนาฐานข้อมูล
อุดมศึกษาแห่งชาต	ิเพื่อเป็นเครื่องมือในการกำาหนดนโยบาย 
และประเมินผลการอุดมศึกษา	 และการกำาหนดมาตรฐานการ 
อุดมศึกษาระดับอุดมศึกษา	 โดยหวังว่าจะเป็นกลไกในการ
กำากับคุณภาพของอุดมศึกษา	ดูเหมือนว่ากลไกต่างๆ	เหล่านั้น 
ยังไม่สามารถนำาไปสู่การปฏิบัติได้และคงจะไม่ทำาให้ระบบ
อุดมศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและการตอบสนองทิศทาง
การพัฒนาประเทศได้
	 ผู้อภิปรายเสนอแนะว่า	 ในการบริหารระบบอุดมศึกษา	 
ควรแยกบทบาทของผู้กำากับดูแล	 (Regulator)	 และผู้ให้บริการ 
อุดมศึกษา	(Providers)	ให้ชัดเจน	โดยผู้กำากับดูแลคงหมายถึง 
องค์กรภาครัฐ	 โดยมีกระทรวงการอุดมศึกษาเป็นหลัก	 ควร
กำาหนดอำานาจหน้าที่สำาคัญ	3	ประการ	คือ
 การกำาหนดนโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษา	 ซึ่ง
หมายความรวมตั้งแต่	การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา	ทิศทาง 
การพัฒนาอุดมศึกษา	การตอบสนองความต้องการในการพัฒนา 
ประเทศ	 และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	
ต้องกำาหนดไว้อย่างละเอียดชัดเจนท่ีจะนำาไปสู่การจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ส่วนมาตรฐาน 
การอุดมศึกษา	เม่ือประกาศกำาหนดไว้แล้ว	เป็นหน้าท่ีท่ีหลีกเล่ียง 
มิได้ของสถาบันอุดมศึกษาต้องดำาเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานขั้นตำ่า	 ขณะนี้มาตรฐานการอุดมศึกษามีไว้เพื่อการ
ตรวจสอบ	 จึงมีคำาถามว่าทำาไมต้องตรวจสอบ	 ในเมื่อสภา 
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติว่าเป็นไปตามมาตรฐานท่ีรัฐกำาหนดแล้ว	 
หากไม่เป็นไปตามกำาหนดสภาสถาบันต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
เฉพาะของตน
 การอุดหนุนงบประมาณ	หน้าท่ีของ	Regulator	จะต้อง 
จัดสรรเงินอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาตามนโยบายและ
มาตรฐานที่กำาหนด	 การจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบัน
อุดมศึกษาซึ่งเป็นเงื่อนไขที่รัฐจะต้องกำาหนดด้วยมาตรฐาน
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คุณภาพและประสิทธิภาพ	 แม้ว่า	 พ.ร.บ.ฉบับนี้กำาหนดให้ 
อำานาจรัฐมนตรีเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรเงิน 
อุดหนุนให้แก่สถาบันอุดมศึกษาคงไม่สามารถปฏิบัติได้	
และไม่สามารถไปคัดค้านอำานาจของสำานักงบประมาณได้	 
ระบบการจัดสรรงบประมาณในปัจจุบันมีปัญหามาก	 และมิได้ 
กระตุ้นให้มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาตนเองและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน	 ทำาให้มหาวิทยาลัยอยู่ใน	 Comfort	 Zone	 
เพราะเม่ือส้ินปีงบประมาณ	ก็ไม่มีการตรวจสอบว่า	การใช้จ่าย 
งบประมาณในปีที่ผ่านมาได้ผลตามเป้าหมายที่ระบุไว้หรือไม่
 การติดตามประเมินผล	 ในระยะที่ผ่านมาการติดตาม 
ประเมินผลภายใต้หลักการประกันคุณภาพ	หรือประเมินคุณภาพ	 
มิได้ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาสูงขึ้น	 ระบบอุดมศึกษาใหม่
จะต้องสร้างระบบการติดตามและประเมินผลใหม่	 รวมทั้ง 
ปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพให้เป็นกลไกในการยกระดับ 
คุณภาพการศึกษาให้ได้
	 ส่วนหน้าท่ีของผู้ให้บริการอุดมศึกษา	 (Providers)	 ต้องมี 
อิสระในการบริหารจัดการภายในของตนตามท่ีกำาหนดไว้ใน	 
พ.ร.บ.ของตน	 ซ่ึงถ้าหากมหาวิทยาลัยไม่ดำาเนินการตาม	 พ.ร.บ. 
ของตน	สังคมก็จะทราบ	ผลสุดท้ายก็จะนำาไปสู่ความอยู่รอด
หรือไม่รอดของแต่ละสถาบัน
	 โดยสรุป	ร่าง	พ.ร.บ.ฉบับน้ี	ควรเป็นกฎหมายเพ่ือวางระบบ 
การบริหารการอุดมศึกษาของประเทศ	 ระบบการจัดสรร
งบประมาณเป็นเรื่องที่สำาคัญที่สุด	 การที่ประเทศไทยกำาลัง 
พัฒนาไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วในอีก	20	ปี	ข้างหน้า	มหาวิทยาลัย 
จึงต้องเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีมาตรฐานเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย 
ในประเทศพัฒนาแล้ว	ดังนั้น	ระบบการกำากับดูแลอุดมศึกษา	
จึงต้องปรับให้เป็นระบบท่ีประเทศพัฒนาแล้วใช้ในการกำากับ
ดูแลอุดมศึกษาเช่นกัน

ศ.คลินิก	นพ.อุดม	คชินทร
ประธ�นคณะทำ�ง�นเตรียมคว�มพร้อมก�รจัดต้ัง 
กระทรวงก�รอุดมศึกษ�

	 กล่าวถึง	 3	 ประเด็นหลักกับภาพ 
อนาคตมหาวิทยาลัยต่อการเปล่ียนแปลง 
ในด้านต่างๆ

 -	 จำานวนประชากรที่จะเข้าสู่ระบบอุดมศึกษาลดลง
เนื่องจากอัตราการเกิดลดลง	 (ช่วงที่มา	 5	 ปีมีการปิดตัวของ
มหาวิทยาลัยในประเทศอเมริกา	12.5%	เพราะไม่ตอบสนอง
ต่อความต้องการและไม่มีเด็กมาสมัคร)
 -	 พัฒนาการของเทคโนโลยีท่ีกระทบต่อวิธีการศึกษา	
ของผู้เรียน	:	ผู้เรียนมีการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น	 
ดังน้ันรูปแบบหลักสูตรจึงต้องปรับให้ตอบสนองต่อคนรุ่นใหม่	 

อาจจะเป็น	 new	degree	 /	 non-degree	มากขึ้น	 รวมทั้ง
มุ่งสู่สหวิทยาการมากขึ้น	 อาทิ	 การปรับการเรียนข้ามศาสตร	์
(แพทย์+วิศวะ)	เพื่อผลิตบัณฑิตที่คิดประดิษฐ์เครื่องมือแพทย์ 
มาช่วยคนไข้และผู้สูงวัยมากขึ้น
 -	 การเข้าสู่สังคมสูงวัย	 ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องปรับ 
ข้อกำาหนดการรับเข้าศึกษาต่อแบบไม่กำาหนดอายุจากข้อมูลสถิติ 
ของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต	ิพบว่า	35-40	ล้านคนที่เป็นวัยทำางานครึ่งหนึ่งไม่จบ
ปริญญาตรี	จบเพียง	ปวช./ปวส.	จบปริญญาตรีไม่ถึง	25	%	 
ถ้าด้วยสัดส่วนแบบน้ีประเทศไทยแข่งขันไม่ได้	ซ่ึงการศึกษาเป็น 
พื้นฐานการพัฒนาประเทศ	 และน่ีคือเหตุผลท่ีทำาไมรัฐบาลจึง	
ทุ่มเทและสนับสนุนท่ีจะจัดต้ังกระทรวงอุดมศึกษาอย่างเต็มท่ี	
เพราะอุดมศึกษาเป็นหัวขบวนในการท่ีจะขับเคล่ือนและยก
ศักยภาพประเทศให้แข่งขันกับประเทศอ่ืนได้
	 ประเด็นสำาคัญ	คือ	มหาวิทยาลัยต้องตอบสนองนโยบาย
ประเทศ	 ซึ่งในอดีตมหาวิทยาลัยไม่ได้ตอบโจทย์ประเทศชาติ	
แต่ต่อไปนี้จะทำาแบบนั้นไมได้	 การเพิ่ม	 GDP	 ของประเทศ
ยากมาก	หากจะเพิ่ม	GDP	มหาวิทยาลัยต้องสร้างงานวิจัย
ต้องต่อยอดเป็นนวัตกรรมให้ได	้ จะต้องมีหน่วยงานระดับ
กระทรวงฯ	 เพื่อพิจารณาความต้องการของประเทศและ	
คำานวณปริมาณกำาลังคนเพ่ือตอบโจทย์ประเทศ	 รวมท้ังการ	
เช่ือมโยงนโยบายของประเทศ	มหาวิทยาลัย	และงบประมาณ	
ที่ได้รับเข้าด้วยกัน
	 การจัดตั้งกระทรวงใหม่	เน้น	2	ประการ	คือ
 1)	 ความมีอิสระทางวิชาการ	(Academic	freedom)
และความเป็นอิสระ	 (Autonomous)	 ของมหาวิทยาลัย		
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ไม่เกิน	30%	เท่านั้น	แต่ต่อไปรัฐบาลจะต้องทุ่มเทให้การศึกษา 
มากกว่านี้	เพราะตัวอย่างจากประเทศสิงคโปร์	มาเลเซีย	และ
เกาหลีใต้
 2)	 ระบบข้อมูลอุดมศึกษา	ประเทศไทยไม่มีข้อมูลภาพ
รวมการศึกษาอย่างเป็นระบบ	แม้แต	่สกอ.	อาจมาจากหลาย 
ปัจจัยท่ีไม่สามารถเก็บข้อมูลได้	 ดังน้ันการมีข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
จะช่วยให้สามารถมองภาพอนาคตเพ่ือการจัดการท่ีถูกทิศทาง	 
และเนื่องจากปัจจุบันไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบเพราะเป็น 
ข้อมูลที่ต้องเชื่อมโยงกับรัฐบาล	ไม่ใช่เพียงข้อมูลมหาวิทยาลัย 
เพื่อประสานกับกระทรวงเดียว	ประเทศไทยมีหลายกระทรวง 
ท่ีต้องประสานงานเพ่ือเช่ือมโยงบูรณาการ	รวมท้ังภาคอุตสาหกรรม 
ถือเป็นเร่ืองสำาคัญมากในอนาคต	 เพราะงบประมาณจากภาครัฐ 
ไม่เพียงพอจะต้องดึงจากภาคอุตสาหกรรมด้วย	 จึงต้องพัฒนา 
เป็นโครงสร้างระดับกระทรวง	 และถือโอกาสออกแบบการ
บริหารจัดการใหม่
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เป็นอิสระของมหาวิทยาลัย	 และเนื่องจากเป็น	 (ร่าง)	พ.ร.บ. 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงฯ	จึงช้ีแจงว่ากระทรวงบริหาร 
โดยใคร	รัฐมนตรีเป็นใคร	ปลัดกระทรวงเป็นอย่างไร	สำานักงาน 
ปลัดกระทรวงเป็นอย่างไร
	 3)	 (ร่าง)	พ.ร.บ.การอุดมศึกษา	กล่าวถึงระบบการบริหาร 
มหาวิทยาลัยต้องเป็นอิสระ	 กองทุนพัฒนาการอุดมศึกษา 
จุดประสงค์	เป้าหมาย	การบริหารงานที่ต้องมีธรรมาภิบาล	
ความสัมพันธ์กับองค์กรวิชาชีพ	 การตั้งกองทุนเพื่อดูแล
มหาวิทยาลัยทั้งนี	้
	 การมีเพียง	พ.ร.บ.	การอุดมศึกษา	ฉบับเดียวก็เพียงพอ 
ท่ีจะตอบโจทย์ท้ังหมดท่ี	ศ.คลินิก	นพ.อุดมฯได้กล่าวไว้	โดย	(ร่าง)	 
พ.ร.บ.ได้ระบุถึง	 มหาวิทยาลัยควรทำาอะไร	 ไม่ควรทำาอะไร	 
และมหาวิทยาลัยควรบริหารจัดการอย่างไร	 อย่างไรก็ตาม	 
ขอปรับแก้ไขเล็กน้อย	คือ	จาก	‘ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา’	 
แก้เป็น‘สำานักงานการอุดมศึกษา’	และแก้ไข	‘ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา’	เป็น	‘เลขา	สกอ.’	นอกจากนี้	(ร่าง)	พ.ร.บ. 
การอุดมศึกษา	 ระบุชัดเจนมากในการแก้ปัญหาในเรื่องการ
ดำาเนินการของสภามหาวิทยาลัย	กล่าวคือ	หากมีปัญหาและ
ไม่จัดการแก้ไขรัฐมนตรีฯ	 จะจัดการเอง	 นี่คือสิ่งที่ต้องการ	 
หลักการแบบน้ีเขียนอยู่ใน	พ.ร.บ.	ของแต่ละมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว	 
แต่ใน	พ.ร.บ.	มหาวิทยาลัยราชภัฎได้ตัดออกเพ่ือความเป็นอิสระ	
	 ตั้งแต่มีกระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านการปฏิรูปเมื่อ	2546		
เพราะระบบงานทางการศึกษามีความล่าช้าเนื่องจากการ
ดูแลโรงเรียน	2-3	หมื่นโรงเรียนทุกคนต้องการแก้ไข	รัฐมนตรี
ต้องทำาทุกเร่ืองจึงเป็นท่ีมาของการแยกกระทรวง	 (ร่าง)	พ.ร.บ.	 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงฯ
-	มาตรา	10	ระบุว่า	กระทรวงการอุดมศึกษามีรัฐมนตรีเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการ	 และกำาหนดนโยบาย	 เป้าหมาย	
และผลสัมฤทธิ์ของงาน
-	มาตรา	11	(นอกจากอำานาจตามมาตรา	10)	รัฐมนตรีฯ	ยังมี 
อำานาจในการวางระเบียบการปฏิบัติราชการเพ่ือส่งเสริมและ 
หนุนกิจการต่างๆ	 ซึ่งคลุมถึงอุดมศึกษาในกำากับของรัฐด้วย	 
เพราะนิยามของ	 “สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา”	 ในมาตราแรกได้นิยามรวมถึงมหาวิทยาลัยใน 
กำากับของรัฐด้วย	 ซ่ึงสามารถยกตัวอย่างอธิบายได้ในกรณีของ 
การต้องใส่ชุดสีกากีในวันจันทร์ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 
ของรัฐในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา	 เพราะสถาบันฯ	
เข้าไปอยู่ในนั้น	พ.ร.บ.ระเบียบบริหารฯ
-	 มาตรา	 13	 กระทรวงการอุดมศึกษามีปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษาคนหนึ่งมีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
-	มาตรา	13	1)	 รับผิดชอบควบคุมราชการประจำาในกระทรวง	 

ศ.ดร.สุรพล	นิติไกรพจน์
น�ยกสภ�มห�วิทย�ลัยนวมินทร�ธิร�ช 
	 จากการท่ีมหาวิทยาลัยต้องปรับตัว 
ตามเทคโนโลยีและโลกที่เปลี่ยนแปลง	 
หากต้องเลิกสอนวิศวกรรมศาสตร์และสอน 

วิศวะเฉพาะทางแทน	อาทิ	วิศวการแพทย์	ซ่ึงการปรับตัวเช่นน้ี 
ควรเป็นบทบาทหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยต่าง 	ๆ หรือจะฝากไว้กับ 
รัฐมนตรีฯ	หรือนายกรัฐมนตรี	แต่ความจริงแล้วในเชิงวิธีการน้ัน	 
มหาวิทยาลัยในแนวทางการต้ังกระทรวงการอุดมศึกษาไม่ได้
เป็นอิสระแล้ว	 เพราะมีกลไกทางกฎหมายหลายประการ	 ซึ่ง	 
(ร่าง)	พ.ร.บ.	กระทรวงการอุดมศึกษา	มีร่างกฎหมายอยู่	3	ฉบับ 
ที่มาพร้อมกัน	คือ
	 1)	 (ร่าง)	พ.ร.บ.	ปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม
	 2)	 (ร่าง)	พ.ร.บ.	ระเบียบบริหารราชการกระทรวงฯ	ซึ่ง 
เป็นฉบับท่ีมีความสำาคัญ	 โดยกฎหมายน้ีพยายามจะบอกความ 

 ข้อดีของการแยกกระทรวงการอุดมศึกษา	คือ	มีความคล่องตัว	 
เป็นหัวขบวนในการปฏิรูปอุดมศึกษาแต่ต้องมีความเชื่อมโยง	
ปัจจุบัน	(ร่าง)	พ.ร.บ.	3	ฉบับ	จะเสนอต่อรัฐมนตรีฯ	และเพิ่ม
เรื่องงานวิจัย	พัฒนา	และนวัตกรรม	ซึ่งจะต้องดำาเนินงานให้ 
สำาเร็จ	ขณะน้ีมีการผลักดันให้มีกระทรวงการอุดมศึกษาแน่นอน
	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 (นพ.ธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศลิป)์	/	เลขาธกิารสำานกังานคณะกรรมการพฒันา 
ระบบราชการ	(นายทศพร	ศิริสัมพันธ์)	/	ประธานคณะกรรมการ 
อิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา	(ศ.นพ.จรัส	สุวรรณเวลา)	ทุกท่าน 
มีความเห็นด้วยในการแยกกระทรวงฯ	และควรนำางานวิจัยมา 
ผนวกร่วมด้วยเน่ืองจากมหาวิทยาลัยควรจะทำางานวิจัยเชิงพาณิชย์ 
เพ่ือต่อยอดให้เป็นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์มากข้ึน	รวมท้ังจาก 
การท่ีมหาวิทยาลัยเป็นผู้สร้างองค์ความรู้	 (60-70%	 เกิดข้ึน	
ในมหาวิทยาลัย)	 จึงต้องต่อยอดเป็นนวัตกรรมและต้องมี	
ความเช่ือมโยงไปในทิศทางเดียวกัน	น่ีคือเหตุผลท่ีท่านนายก	
รฐัมนตรฝีากเรือ่งนีไ้วก้บักระทรวงการอุดมศึกษา	แต่ก็มีข้อ 
โต้แย้งว่างานวิจัยไม่ใช่เพียงเท่านี้	 เพราะการทำาวิจัยมีในทุก 
กระทรวงเป็นไปไม่ได้ท่ีจะนำางานวิจัยของท้ังประเทศมารวมอยู่ 
กับอุดมศึกษา	ซ่ึง	ทางเลือกของการจัดต้ังกระทรวงใหม่มี	3	ทาง	 
คือ	1)	กระทรวงการอุดมศึกษา	2)	กระทรวงการอุดมศึกษา+วิจัย	 
และ	3)	กระทรวงการอุดมศึกษา+กระทรวงวิทยาศาสตร์	ใน 
ช่วงเวลาน้ี	 (ร่าง)	พ.ร.บ.	 ได้ถูกส่งเสนอไปยังคณะกรรมการอิสระ 
เพื่อปรับให้มีงานวิจัยและนวัตกรรม	 และจะถูกส่งกลับมาที่ 
คณะกรรมการชุดเดิมเพื่อมาปรับมาตราใหม่และเพื่อให้มี 
กระทรวงการอุดมศึกษาออกไปก่อน	ส่วนเร่ืองอ่ืนๆ	จะดำาเนินการ 
ต่อไปเป็นลำาดับ
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คำาสั่งตามมาตรา	44)	ดังนั้น	ความในกฎหมายการอุดมศึกษา
ที่คณะทำางานฯ	 ได้ยกร่างขึ้นมา	 ระบุถึงมาตรการดำาเนินการ 
กับสภามหาวิทยาลัยท่ีไม่ทำาหน้าท่ี	 ซ่ึงในแนวทางน้ีผลจะไม่ยืดเย้ือ 
เหมือนกับ	มรภ.สุรินทร์	มรภ.ชัยภูมิ	ม.บูรพา	หรือ	มทร.ตะวันออก	 
(กฎหมายการอุดมศึกษาจะช่วยจัดการในเรื่องนี้ได้)	 และขอ 
เน้นยำา้ในท้ายท่ีสุดว่าเห็นด้วยอย่างย่ิงกับ	(ร่าง)	พ.ร.บ.อุดมศึกษา		
แต่ขออนุญาตคัดค้านอย่างย่ิงกับการจัดต้ังกระทรวงฯ	การมี	
รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา	และการมีปลัดกระทรวงการ	
อุดมศึกษา
	 ศ.คลินิก	 นพ.อุดมฯ	 รับทราบข้อมูลและขอรับกลับไป 
ดำาเนินการแก้ไข	ปรับปรุง	รวมท้ังความเห็นแย้งท่ี	ศ.ดร.สุรพลฯ	 
กล่าวใน	 (ร่าง)	 พ.ร.บ.	 ฉบับที่	 2	 ซึ่งหลักปรัชญา	 คือ	 ไม่ได้ 
ต้องการให้กระทรวงใหม่มาควบคุมหลักการตามท่ี	 ศ.ดร.สุรพลฯ	 
กล่าวไว้	 แต่ขณะนี้ได้ร่างพ.ร.บ.	 ที่ต้องเพิ่มเติมเรื่องงานวิจัย	
และจะปรับปรุงในส่วนที	่ ศ.ดร.สุรพลฯ	 ให้ข้อมูลด้วย	 และ 
ขอยืนยันว่าเจตนารมณ์ท่ีต้ังใจไว้ว่า	จะไม่ได้ดึงมหาวิทยาลัย	
ที่มีพ.ร.บ.	 ออกนอกระบบไปแล้วกลับมา	 และได้เน้นยำ้าถึง	
“ความเป็นอิสระ”	และพยายามออกแบบไม่ให้ฝ่ายการเมือง 
มาครอบงำา	 หากพิจารณาในรายละเอียดลักษณะของกรรมการ	 
กกอ.ชุดใหม่	 จะพบว่านอกจากการให้อำานาจทางวิชาการแล้ว 
ยังทำาหน้าที่เป็น	ตัวกันชน	(Buffer)	ระหว่างปลัดกระทรวงฯ	 
และรัฐมนตรีฯ	 กับสภามหาวิทยาลัย	 ซ่ึงในรายละเอียดภาพหลัก	 
ปลัดกระทรวงฯ	 และรัฐมนตรีฯ	 จะสั่งการเรื่องใดต้องผ่าน
มติความเห็นชอบของ	กกอ.	และระบุไว้อย่างชัดเจนว่าไม่มี
สิทธิ์สั่งการอธิการบด	ีแต่สามารถสั่งสภามหาวิทยาลัย
	 ศ.ดร.สุรพลฯ	 ยังมีความกังวลในเร่ืองการจัดการสายบังคับ 
บัญชาของมหาวิทยาลัยที่กำาลังจะดึงโครงสร้างของราชการ
กลับเข้ามาใช้	 แล้วอ้างว่าเพราะเป็น	 “ราชการแบบพิเศษ” 
ขอตั้งคำาถามข้อสุดท้ายว่า	 ระบบอุดมศึกษาไทยที่เป็นอยู่ใน	
มหาวิทยาลัยช้ันนำา	 ทุกวันน้ีมีปัญหาอะไร	 ท่ีต้องการกระทรวง	
การอุดมศึกษามาดูแล	รวมทั้งสาเหต	ุการนำามหาวิทยาลัย	
ในกำากับของรัฐมาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในสังกัดกระทรวง	
การอุดมศึกษาตามคำานิยามใน(ร่าง)	 พ.ร.บ.	 ฉบับนี้ด้วย 
เพราะเมื่อ	 4-5	 ปีที่แล้ว	 ได้เคยหารือกฎหมายฉบับนี้ในที่
ประชุม	กกอ.	โดยแยกเป็น	(ร่าง)	พ.ร.บ.	การอุดมศึกษา	ซึ่งมี 
ความชัดเจนว่าจะดึงเอาเพียงมหาวิทยาลัยที่ต้องการดูแล 
ช่วยเหลือ	 (มหาวิทยาลัยราชภัฎ/ราชมงคล/มหาวิทยาลัยเกิดใหม่)	 
เท่านั้นเข้ามาอยู่ในนี้	 และไม่ไปเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยที ่
เติบโตแล้ว	เพราะมีพัฒนาการที่ไปไกลกว่าระบบอื่นๆ	ซึ่งระบุ 
ในบันทึกการประชุม

แปลงนโยบายเป็นแนวทาง	และแผนปฏิบัติราชการ	กำากับการ 
ทำางานของส่วนราชการในกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์และ
ประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในกระทรวงให้มี
เอกภาพสอดคล้องกัน	รวมทั้งเร่งรัด	ติดตาม	และประเมินผล 
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไป
ตามแผนงานของกระทรวงจากเดิมที่เลขาธิการ	สกอ.	ไม่เคย 
มาส่ังอะไรมหาวิทยาลัย	และดำาเนินการตามมติของ	กกอ.	เท่าน้ัน	 
แต่ต่อไปน้ี	 เม่ือเป็นปลัดกระทรวงฯ	 ก็จะมีอำานาจบังคับบัญชา 
มหาวิทยาลัยโดยตรง	ในฐานะที่มาตรา	13	ในระเบียบบริหาร 
ให้เป็นหัวหน้ากระทรวงฯ
-	 มาตรา	 14	 สำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษามีหน้าท่ี 
เกี่ยวกับการของดำาเนินงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	
รวมถึงให้มีอำานาจและหน้าที่	ดังนี้
	 1)	 ดำาเนินการเกี่ยวกับราชการประจำาทั่วไป
	 2)	 ประสานงานต่างๆ	 กระทรวงดำาเนินงานต่างๆ	 ที่มี
ลักษณะเป็นงานที่ต้องปฏิบัติตามสายงานการบังคับบัญชา	
อันเป็นอำานาจและหน้าที่จะต้องกำาหนดไว้ใน	พ.ร.บ.	นี้	หรือ
กำาหนดในกฎหมายอื่น	 (สำานักงานปลัดกระทรวงฯ	 มีหน้าที่
คอยดูแลสายบังคับบัญชา	 ไม่ใช่หน้าที่ของปลัดกระทรวงฯ	
หมายความว่า	แม้จะมีสำานักยุทธศาสตร์	สำานักต่างๆ	ทุกคน
ก็จะเป็นราชการประจำาทุกมหาวิทยาลัยมีหน้าท่ีจะต้องทำา
ตามหนังสือเวียน	คำาสั่ง	การรายงานผล)
	 ปัจจุบัน	สกอ.	มีหน้าที่หลากหลาย	เช่น	การรับหลักสูตร	
รับทราบการดำาเนินการ	 ซึ่งระบุในกฎหมายให้มีหน้าที่แจ้ง
เพื่อทราบและรับทราบ	 ถ้าหากไม่เห็นด้วยก็ให้รับทราบแล้ว
แจ้งเรื่องต่อไปที่	กกอ.	ซึ่งต้องอาศัยมติของ	กกอ.	และหากมี 
กระทรวงการอุดมศึกษาขึ้น	จะไม่มีส่วนราชการภายใต้บังคับ
บัญชา	 เพราะมีส่วนราชการซึ่งเป็นอิสระตาม	 พ.ร.บ.	 ดูแล 
รับผิดชอบบังคับบัญชาของกระทรวง	และเป็นไปไม่ได้ที่ปลัด 
กระทรวงฯ	จะเป็นปลัดกระทรวงฯ	ท่ีไม่มีอำานาจบังคับบัญชา
 ศ.ดร.สุรพล	นิติไกรพจน	์สนับสนุนแนวความคิดของ
คณะทำางานเตรียมความพร้อมฯ	 ในเรื่องกฎหมายว่าด้วย
การอุดมศึกษา	แต่ไม่เห็นเหตุผลข้อใดเลยที่จะต้องไปสร้าง
ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา	 สำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา	 และรัฐมนตรีอุดมศึกษามาครอบมหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นอิสระสูงมากแล้ว	 	 และส่วนใหญ่สภามหาวิทยาลัย 
ทำาหน้าท่ีได้ดีเพราะมีความใกล้ชิด	ตัดสินใจ	ติดตาม	และประเมินผล 
ได้ดี	
	 อย่างไรก็ดี	 ยังมีสภามหาวิทยาลัยที่ล้มเหลว	 (จึงต้องมี

ธ



	 สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย	ภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ		มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย		ได้ดำาเนินงาน 
หนุนเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข้งของมหาวิทยาลัย	รวมทั้ง	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย
ตามแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาที่กำาหนดไว้ในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว	 15	 ปี   
ฉบับที	่2	(พ.ศ.	2551	–	2565) นั้น
	 และหนึ่งในภารกิจที่ได้ดำาเนินงานมาคือการจัดทำาสื่อเพื่อเผยแพร่ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการทำาหน้าที่ของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย	ได้แก่
	 	 หนังสือ	“ปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย	...ปฏิรูปอุดมศึกษา”	
	 	 หนังสือ	“กฎหมายและวิธีปฏิบัติ		สำาหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยควรทราบ”	
	 	 หนังสือ	“คุณธรรมจริยธรรม		ของสภามหาวิทยาลัย”	
	 	 หนังสือ	“สภามหาวิทยาลัย	ของ	มหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ”	
	 	 หนังสือ	“การประเมินของสภาสถาบันอุดมศึกษา:	บทบาทที่จำาเป็นในปัจจุบัน”	
	 	 หนังสือ	“การประเมินสภามหาวิทยาลัย”
	 	 หนังสือ	“กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา”
	 	 หนังสือ	“ศาลปกครองกับคดีพิพาทเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย”
	 	 หนังสือ	“ประมวลผลหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา	UGP”

 ในราคาเพียงเล่มละ	40	บาท		ท่านใดสนใจหนังสือดังกล่าว	สามารถสั่งซื้อได้
     โทรศัพท์	:	02	126	7632-34	ต่อ	101	(คุณฉันทลักษณ์)	108	(คุณจริยา)
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