การพัฒนาไปสูมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล: ประสบการณกวาสองทศวรรษของพระจอมเกลาธนบุรี
นายกฤษณพงศ กีรติกร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
.
คํานํา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี(มจธ.)เปนมหาวิทยาลัยของรัฐในระบบราชการแหง
แรกแหงเดียวที่เปลี่ยนสภาพมาเปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 6 มีนาคม
2541) บทความนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อบันทึกวาการกําหนดทิศทางการเปลี่ยนมจธ.เปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
รัฐบาลเกิดขึ้นเกือบสองทศวรรษกอนการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เปนความตองการของผูทํางาน
ในมหาวิทยาลัย ที่ประสงคจะสรางมหาวิทยาลัยของไทยใหเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก เปนการเปลี่ยน
แปลงที่มีพลังขับเคลื่อนจากภายในไมใชการบังคับจากภายนอก
สภาพเมื่อสองถึงสามทศวรรษที่แลว
การควบคุมอัตรากําลังของราชการและคุณภาพของบัณฑิตที่เขามาเปนอาจารยที่ตกตํ่า
เมื่อตนทศวรรษ2520 ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนทเปนนายกรัฐมนตรี ประเทศไทยประสบ
สภาวะวิกฤติเศรษฐกิจทั้งเนื่องจากวิกฤติการณนํ้ามันและเศรษฐกิจโลกตกตํ่า รัฐบาลตองใชมาตรการ
ประหยัดรวมทั้งควบคุมการเพิ่มของจํานวนขาราชการ มหาวิทยาลัยของรัฐทั้งหมดซึ่งอยูในระบบราชการ
ประสบปญหาเรื่องงบประมาณและการควบคุมอัตราอาจารย
สมองไหลสูภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
ในขณะเดียวกันการสูญเสียอาจารยที่มีความสามารถสูงออกสูภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมีมากขึ้น
แมวาความตองการบัณฑิตทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะยังไมเพิ่มไมมาก แตการที่มหาวิทยาลัยไม
สามารถชักจูงผูที่มีความสามารถเขามาเปนอาจารยเปนเรื่องที่นาหวงเปนอยางยิ่ง มีแตบัณฑิตที่จบการศึกษา
เกรดไมสูงสมัครเขาเปนอาจารย นอกจากนั้น ความแตกตางของเงินเดือนเบื้องตนของขาราชการกับผูที่อยู
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมตางกันประมาณ2-3เทา ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศใชกลไกตลาด ระบบ
ราชการไมสามารถใช กลไกตลาดในการกําหนดเงินเดือนของขาราชการได
สภาพการที่มหาวิทยาลัยตองใชอัตราอาจารยใหมที่จํากัดบรรจุคนความสามารถไมสูงเขาเปน
อาจารยเปนเรื่องที่นาหวงอยางยิ่ง เมื่อคํานึงถึงอนาคตของมหาวิทยาลัยและสภาพการแขงขันไดของประเทศ
ในระยะยาว
เอกสารประกอบการอภิปรายในการประชุมทางวิชาการเรื่อง “มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ: เสนทางสู World Class University?”
จัดโดยที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย วันที่ 1 มิถุนายน 2545 ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอรท พัทยา จังหวัดชลบุรี

2
อาจารยที่ดํารงตําแหนงบริหารของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี(สถานภาพในขณะนั้น)
ที่ไดมีประสบการณออกไปทํางานโครงการระดับชาติ เชนอาจารยไพบูลย หังสพฤกษ อาจารยหริส สูตะบุตร อาจารยปรีดา วิบูลยสวัสดิ์และอาจารยกฤษณพงศ กีรติกร ไดเตือนหนวยงานรัฐที่กําหนดทิศทาง
การพัฒนาประเทศ กําหนดอัตรากําลัง กําหนดงบประมาณ ใหตระหนักถึงความสําคัญที่มหาวิทยาลัยจะตองมี
คนที่มีความสามารถสูงเขามาเปนอาจารยและนักวิชาการ พวกเรามีความเชื่อวามหาวิทยาลัยจะดีไดในระยะยาว
ตองเริ่มที่การมีอาจารยที่ดีเหมือนกับที่กลาวกันในอุดมศึกษาของอเมริกาวา “A Great University Begins With a
Good Teacher” ทั้งนี้พวกเราตองการสรางมหาวิทยาลัยที่ดีเพื่อใหเด็กไทยไดรับการศึกษาที่ดี เพื่อให
มหาวิทยาลัยทํางานวิชาการที่ดีไดเหมือนมหาวิทยาลัยตางประเทศ พวกเราเชื่อวาคนไทยไมไดดอยความ
สามารถกวาชาวตางประเทศ เพราะคนไทยที่มีโอกาสไดทํางานในตางประเทศก็มีผลงานทัดเทียมไดเทาหรือดี
กวาชาวตางประเทศ กติกาของระบบราชการปดกั้นศักยภาพของคนไทย
กติกาของระบบราชการ
นอกจากขีดจํากัดดานอัตราแลว กติกาของระบบราชการก็ทําใหการใชอัตรามีความรกรุงรัง
กลาวคือเงื่อนไขของอัตราซึ่งกําหนดโดยสํานักงบประมาณ อาจไมตรงกับเงื่อนไขของตําแหนงซึ่งกําหนด
โดยทบวงมหาวิทยาลัย และก็อาจไมตรงกับความตองการของมหาวิทยาลัย
ระบบงบประมาณราชการก็ไมเอื้อตอการพัฒนามหาวิทยาลัยซึ่งตองการความคลองตัวและ
นวัตกรรมมาก การทํางานระบบราชการออกแบบขึ้นเพื่อการทํางานซํ้าตามแนวปฏิบัติและกฏระเบียบที่
วางไวและสงเขามายังหนวยราชการจากภายนอก ระบบราชการออกแบบขึ้นเพื่อปองกันการทุจริต การวัด
ผลการทํางานในระบบราชการจะดูความถูกตองของการปฏิบัติตามระเบียบ ดูความสามารถในการใช
งบประมาณตามแผน ดูการทํากิจกรรม(Activity-Based) ระบบราชการไมพูดถึงผลลัพธหรือผลผลิต(Output
หรือ Outcome-Based) เราเพิ่งจะพูดกันเรื่องผลลัพธหรือผลผลิตเมื่อไมกี่ปมานี้เอง
วากันตามตรงแลว งบประมาณแผนดินสําหรับมหาวิทยาลัยของรัฐมีจํานวนพอสมควร พอทํา
ใหมหาวิทยาลัยอยูได แตพัฒนาไดยาก นอกจากนั้น การจัดสรรงบประมาณเปนปตอปขาดความตอเนื่อง
ทําใหวางแผนระยะยาวไมได อีกประการหนึ่ง มหาวิทยาลัยอาจจะไดงบประมาณที่ไมสอดคลองกับกาละ
และเทศะ เปนตนวาไดของที่ไมตองการ หรือไดของที่ตองการก็ไมตรงกับเวลาที่ตองการ
ระเบียบพัสดุที่ใชกับระบบราชการซึ่งมีคนอยูกวาลานคนในขณะนั้น ใชกับสวนราชการซึ่ง
ทํางานลักษณะประจํา ไมตองการนวัตกรรมหรือความคลองตัวสูง ก็บังคับใชกับมหาวิทยาลัยของรัฐดวย
การซื้อครุภัณฑที่มีคุณลักษณะเทคนิคเฉพาะตัวตองผลิตตามสั่ง ก็ตองใชกติกาเดียวกันกับการซื้อโตะและ
เกาอี้นักเรียนที่อาจซื้อทีละรอยทีละพันชุดก็ได
มหาวิทยาลัยเสียแรงและเสียสมองกับการทํางานกระดาษเพื่อแกไขใหสามารถใชงบประมาณและ
อัตรากําลังไดใกลเคียงกับความตองการ โดยการทําเรื่องไปยังทบวงมหาวิทยาลัยและสํานักงบประมาณ
รวมทั้งการวิ่งเตน ไมวาจะเปนเรื่องอัตรากําลังหรือการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ทั้งนี้การมอบอํานาจการ
ปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางประการมายังมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นเมื่อประมาณสิบปมานี้เอง
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ความไมคลองตัวอีกประการหนึ่งคือเปดหลักสูตรและการจัดตั้งหนวยงาน ในระบบมหาวิทยาลัย
ในควบคุมของรัฐเรื่องตองขึ้นไปถึงทบวงมหาวิทยาลัย ไปจนถึงการประกาศเปนประกาศทบวง เปนพระราชกฤษฎีกา เนื่องจากการแกไขชาและลําบาก มหาวิทยาลัยรัฐจึงมีหลักสูตรและหนวยงานที่หมดความจํา
เปนหรือเกิดความจําเปนอยูมากมาย ตายซากหรืออวนทวนใชงบประมาณกันตอไป การมอบอํานาจบางเรื่อง
ใหมหาวิทยาลัยก็เกิดขึ้นประมาณสิบปนี้เชนกัน
ไมเห็นทางเลือกอื่น
พวกเราจึงสรุปกันเมื่อประมาณยี่สิบปมาแลววา จะพัฒนาใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยที่ดีได
มหาวิทยาลัยจะตองมีความสามารถในการบริหารดานวิชาการ บุคคล งบประมาณและทรัพยสิน ไดเองถึง
จุดหนึ่ง หลังจากไดพยายามศึกษาลูทางและเจรจากับหนวยงานที่เกี่ยวของแลวไมเห็นความเปนไปไดที่
มหาวิทยาลัยและความคลองตัวเชนนี้ เพราะเมื่อมหาวิทยาลัยเปนสวนราชการ คนของมหาวิทยาลัยเปน
ขาราชการ ก็ตองใชกติกาของระบบราชการทั้งเรื่องคน งบประมาณแผนดิน การจัดซื้อจัดจาง การมอบ
อํานาจใหคลองตัวก็ตองมอบลงมาจากหนวยงานที่มีอํานาจ
ความคลองตัวในการบริหารจะเกิดขึ้นไดเฉพาะกับการใชทรัพยากรสวนเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยเทานั้น เมื่อยี่สิบมาแลวสัดสวนเงินรายไดตองบประมาณแผนดินของทุกมหาวิทยาลัยก็อยูใน
ระดับตํ่า ความคลองตัวก็ตํ่า
ทางออกเดียวคือตองพัฒนาใหมหาวิทยาลัยของรัฐอยูนอกระบบราชการ มีความคลองตัวเหมือน
มหาวิทยาลัยของรัฐและที่พัฒนาไดเร็วในประเทศที่พัฒนาแลว
Milestoneที่สําคัญเมื่อยี่สิบปที่แลว: แผนอุดมศึกษาระยะยาว15 ป (2533-2547) ของทบวงมหาวิทยาลัย
ระดมสมองกันมองทิศทางอุดมศึกษา
ทบวงมหาวิทยาลัยชวงป2529-2530 ในขณะที่อาจารยวิจิตร ศรีสอานเปนปลัดทบวง
มหาวิทยาลัยไดเริ่มแนวคิดจัดทําแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป โดยมีเจตนาสําคัญ “ที่จะใหแผนอุดมศึกษา
ระยะยาวเปนแผนรุกไปสูอนาคต โดยมีฐานอยูบนขอมูลการวิจัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับสภาพการณและความ
เปลี่ยนแปลงดานตางๆของประเทศ ตลอดจนเปนแผนที่ไวตอการปรับตัวและมีกลไกการติดตามประเมินผล
อยางตอเนื่อง”
ในชวงป2530-2532 ผูจัดทําโครงการแผนอุดมศึกษาระยะยาว(เรียกวาคณะอนุกรรมการวิชาการ
ประจํา)ประกอบดวยอาจารยวิจิตร ศรีสอานเปนประธาน อาจารยพจน สะเพียรชัยเปนรองประธาน
ผูทํางานอื่นๆไดแกอาจารยเจตนา นาควัชระ อาจารยไพฑูรย อิงคสุวรรณ อาจารยทองอินทร วงศโสธร
อาจารยหริส สูตะบุตร อาจารยวิวัฒน มุงการดี อาจารยเมธี ครองแกว อาจารยจีระ หงสลดารมภ
อาจารยสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ อาจารยยงยุทธ ยุทธวงศ อาจารยวิวัฒนชัย อัตถากร อาจารยนิพนธ
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พัวพงศกร อาจารยวราภรณ บวรศิริ อาจารยกนก วงษตระหงาน อาจารยศรีวงศ สุมิตร และอาจารย
กฤษณพงศ กีรติกร
การทําแผนจากการวิจัยจากขอมูลขอเท็จจริง
Inputที่สําคัญของการทําแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปคือการวิจัยเชิงนโยบาย 23 เรื่อง เปนดาน
การศึกษาสภาพแวดลอมอุดมศึกษา 11 เรื่อง การวิเคราะหกําลังคน 3 เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพภายใน
ระบบอุดมศึกษา 7 เรื่อง และการศึกษาบทบาทภาคเอกชนในอุดมศึกษา 2 เรื่อง ทบวงมหาวิทยาลัยไดเชิญ
นักวิจัยชั้นนําในมหาวิทยาลัยไทยใหทํางานวิจัยทั้ง 23 เรื่องนี้ แตละเรื่องใชเวลาประมาณ 1 ป
ผมเห็นวาอาจารยวิจิตร ศรีสอานไดระดมพลังคนอุดมศึกษาชวยกันคิดไดอยางดียิ่งทั้งคณะทํางาน
และนักวิจัย คณะทํางานมีการประชุมกันสัปดาหละครั้ง(ถาจําไมผิดจะเปนวันพุธตั้งแตสี่โมงเย็นจนถึงหนึ่ง
ทุมหรือสองทุม) อาจารยวิจิตรหรืออาจารยพจนจะเปนประธานที่ประชุมทุกครั้ง คณะทํางานและนักวิจัยจะ
มีการแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดและขอเสนอแนะอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาประมาณ 2 ป
นอกจากนั้น คณะนักวิจัยยังไดเสนอรายงานความกาวหนาตอที่ประชุมในวงที่กวางขึ้นเปน
ระยะๆ เปนการสรางความเห็นพอง(consensus) ของทิศทาง ภาพลักษณและภาพฉายอุดมศึกษาไทยใน
ระยะยาว 15 ป การวางแผนของประเทศไทย ของสังคมไทยที่ไมสามารถสั่งการจากเบื้องบนลงมาไดเหมือน
ประเทศอุตสาหกรรมใหมซึ่งเห็นชัดเจนในขณะนั้น ตองอาศัยการสรางความเห็นพอง(Consensus Building)
ในชวงเวลานั้นประเทศไทยกําลังเริ่มเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว เศรษฐกิจฟนตัวขึ้น
เงินสํารองของประเทศสูงขึ้นเนื่องจากมาตรการการเงินและการคลังที่ดี ประกอบกับความกลาในการตัดสินใจ
ของ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนทและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง-นายสมหมาย
ฮุนตระกูล
แผนอุดมศึกษาระยะยาว: ธงเรื่องมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล
แผนอุดมศึกษาระยะยาวสรุปหลักการรวมพื้นฐาน 4 ประเด็นของการปฏิบัติภารกิจอุดมศึกษาคือ
การกระจายโอกาสและความเสมอภาค(Equity) ประสิทธิภาพ(Efficiency) คุณภาพและความเปนเลิศ
(Excellence) และความเปนสากล(Internationalization)
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอรัฐบาลขอหนึ่งในหกขอคือ “รัฐพึงใหการสนับสนุนการปฏิรูปความ
สัมพันธระหวางสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญากับรัฐ โดยพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวง
มหาวิทยาลัยที่มีอยูแลวใหมีความเปนอิสระ คลองตัว มีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุความเปนเลิศทาง
วิชาการ โดยปรับเปลี่ยนไปเปนมหาวิทยาลัยที่ไมเปนสวนราชการ สวนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จัดตั้งขึ้น
ใหมใหมีฐานะและรูปแบบเปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมเปนสวนราชการตั้งแตแรกตั้ง”
ความคิดมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลที่ไมเปนสวนราชการไมใชเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อทําแผนอุดมศึกษา
15 ปเมื่อยี่สิบปมาแลว แตเปนการตกผลึกทางความคิดซํ้าเปนครั้งที่สองหลังจากไดตกผลึกทางความคิดเรื่อง
นี้เปนครั้งแรกในชวงป 2507-2510 ผูนําทางการศึกษาและการบริหารมหาวิทยาลัยในชวงนั้นเชนอาจารยปวย
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อึ๊งภากรณ อาจารยเกษม สุวรรณกุล อาจารยสิปปนนท เกตุทัต นายแพทยสวัสดิ์ สกุลไทยและอาจารย
กําแหง พลางกูร ไดสรุปชัดเจนมาเกือบสี่สิบปแลววามหาวิทยาลัยของรัฐจะพัฒนาไดจะตองมีความคลองตัว
และมีอิสระในการบริหารงานในรูปมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
เปาหมายการพัฒนาที่สําคัญที่ระบุไวในแผนอุดมศึกษา 15 ปในชวงแผนพัฒนาฯระยะที่ 8 (25402544) และแผนพัฒนาฯระยะที่ 9 (2545-2549) คือ
1. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสวนใหญมีฐานะเปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมเปนสวนราชการ
2. ภายในปสุดทายของแผนฯ ระยะที่ 9 ใหมีการปรับปรุงคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา
ถึงระดับที่ผูเรียนสามารถรับภาระคาใชจายดําเนินการทั้งหมดในทุกสาขาวิชา โดยใหสอดคลองไปกับการจัด
ตั้งกองทุนสินเชื่อเพื่อการศึกษาและมาตรการดานทุนการศึกษาแกผูที่ดอยฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
3. ภายในปสุดทายของแผนฯ ระยะที่ 9 ใหการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอ
สาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรมีสัดสวนไมนอยกวา 50 ตอ 50
จากพ.ศ.2533 ถึงพ.ศ.2545 เวลาผานไปสิบสองสิบสามป ประวัติศาสตรที่จะเขียนในอนาคตคง
จะสะทอนไดวาเขาเปามากนอยเพียงใด เพราะเหตุใด
อาจเปนความโชคดีที่ทั้งอาจารยหริสและผมไดอยูในคณะอนุกรรมการวิชาการโครงการแผนอุดม
ศึกษาระยะยาว ทํางานตอเนื่องประมาณ 3 ป ไดรับทราบขอมูลชัดเจนจากการวิจัยดานประสิทธิภาพภายใน
ของระบบอุดมศึกษา ซึ่งสอชัดวาระบบอุดมศึกษาของรัฐมีประสิทธิภาพภายในตํ่า ไดเห็นขอมูลและแนว
โนมอนาคตของประเทศไทยและของโลก ทั้งเชิงสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทําใหเราสรุปวาถาจะพัฒนาใหพระจอมเกลาธนบุรีเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําได การคงอยูในระบบราชการของ
มหาวิทยาลัยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอยางจริงจังไดนอยมาก
ธงเรื่องมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลในแผนอุดมศึกษา 15 ป เปนเครื่องชี้ทางใหเกิดมหาวิทยาลัย
ในกํากับรัฐบาลตอมา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เมื่ออาจารยวิจิตร ศรีสอานไดรับมอบหมายจากรัฐบาลฯพณฯนายกรัฐมนตรีพลเอกชาติชาย
ชุณหะวัณ ใหจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครราชสีมา อาจารยวิจิตรจึงไดจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีซึ่งเปนมหาวิทยาลัยใหมเปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลมาตั้งแตตน(เมื่อ 29 กรกฎาคม 2533)
ชวงรัฐบาลฯพณฯนายกรัฐมนตรีนายอานันท ปนยารชุน ที่มีอาจารยเกษม สุวรรณกุลเปน
รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย มีความพยายามที่จะเปลี่ยนสภาพมหาวิทยาลัยของรัฐ 16 แหง(รวม
พระจอมเกลาธนบุรี)ใหเปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล แตไดรับการตอตานจากผูที่ไมเขาใจเรื่องนี้ เมื่อเขา
สูสภานิติบัญญัติแหงชาติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2535 ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไมสามารถตัดสินใจจึง
ยุบสภา ทําใหเรื่องตกไปทั้งหมด
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ความตองการของจังหวัดนครศรีธรรมราชทําใหเกิดมหาวิทยาลัยใหมคือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
(เมื่อ 7 เมษายน 2535) เปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลมาตั้งแตตน
เมื่อมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงฆที่เปนนิติบุคคลสองแหง จากสถาบันการศึกษาสงฆที่ไมใชนิติบุคคล จากสถาบันภายใตกรมการศาสนา เปนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย(เมื่อ 1 ตุลาคม 2540) ภายใตรัฐบาลฯพณฯนายกรัฐมนตรีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ มหาวิทยาลัยสงฆ
ทั้งสองแหงมีสภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีเปลี่ยนสภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่เปนสวนราชการ
ในการควบคุมของรัฐบาล มาเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีในรัฐบาลฯพณฯนายกรัฐมนตรี
นายชวน หลีกภัย(เมื่อ 6 มีนาคม 2541)
ในชวงรัฐบาลเดียวกัน มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง(เมื่อ 25 กันยายน 2541) ที่จังหวัด
เชียงราย เปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล
ภาพโดยรวมในขณะนี้ มีมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล 6 แหง(มหาวิทยาลัยคฤหัสถ 4 แหง
มหาวิทยาลัยสงฆ 2 แหง)
ประสบการณของพระจอมเกลาธนบุรีในการเตรียมตัวเพื่อการเปลี่ยนสภาพ
เปลี่ยนแปลงพรอมกันทุกมหาวิทยาลัยมีโอกาสนอยมาก
หลังจากความลมเหลวในการเปลี่ยนสภาพมหาวิทยาลัย 16 แหงพรอมกันเมื่อมีนาคม 2535 พวก
เราที่พระจอมเกลาธนบุรีสรุปวาการเปลี่ยนแปลงพรอมกันทุกมหาวิทยาลัยเปนไปไมได แตละมหาวิทยาลัยมี
ประวัติศาสตร วุฒิภาวะ เงื่อนไขภายใน รวมทั้งปณิธาน เปาหมาย ความใฝฝนตางกัน เราจึงตัดสินใจ
เดินหนาเพียงสถาบันเดียว เฉพาะสถาบันของเรา
ความตอเนื่องเชิงนโยบายและบริหาร และความสมานฉันท
ในชวงเวลาเตรียมตัวและเตรียมการเปลี่ยนแปลง6 ป ตั้งแตพ.ศ.2535 ที่เราตัดสินใจวาจะเดินหนา
จนถึงพ.ศ. 2541 ที่มีการเปลี่ยนสภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับไดสําเร็จ พระจอมเกลาธนบุรีมีความตอเนื่อง
สูงในเชิงนโยบายที่จะเปลี่ยนสภาพ มีสภามหาวิทยาลัยที่มีความตอเนื่อง นายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่อยูตอเนื่องคือคุณบุญเยี่ยม มีศุข(นายกสภา), ดร.ทองฉัตร หงสลดารมภ, อาจารย
พจน สะเพียรชัย, อาจารยสงา สรรพศรี, อาจารยยงยุทธ ยุทธวงศและคุณเขมทัต สุคนธสิงห
เปนแนวปฏิบัติของพระจอมเกลาธนบุรีที่จะไมเปลี่ยนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิถา
ผูทรงคุณวุฒิยังรับที่จะปฏิบัติหนาที่ตอ ดังนั้นฝายบริหารของมหาวิทยาลัยจึงไมตองปรับความเขาใจเชิง
นโยบายกับสภามหาวิทยลัยเรื่องการเปลี่ยนสภาพหลายๆครั้ง
ในสวนของการบริหารระดับสูงมีการตอเนื่องเชิงความคิด จากอาจารยไพบูลย หังสพฤกษ
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีทานแรก(เมื่อพ.ศ. 2529 โดยที่กอนหนานั้นอาจารยไพบูลย
เปนรองอธิการบดีของวิทยาเขตธนบุรีสมัยที่พระจอมเกลาทั้ง 3 แหงเปน 3 วิทยาเขตที่อยูรวมกันภายใต
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สถาบันพระจอมเกลา) อาจารยหริส สูตะบุตรเปนอธิการบดีทานตอมาชวงรอยตอพ.ศ. 2534/2535จนถึงพ.ศ.
2541
ผูบริหารระดับคณะแมจะมีการเปลี่ยนตัวบุคคลในชวง 6 ป ก็มีความตอเนื่องในเชิงความคิด
สภาคณาจารยของสถาบันไดมีบทบาทที่สําคัญในการรวมคิดเรื่องมหาวิทยาลัยในกํากับ รวมราง
พระราชบัญญัติมจธ. และรวมรางระเบียบตางๆมาตั้งแตตน รวมทั้งรวมกับฝายบริหารจัดการประชุมระดม
ความคิด(ในสมัยนั้น คําวาประชาพิจารณยังไมเกิด) สถาบันไดเห็นความสําคัญของสภาคณาจารยแมจะไม
ไดระบุไวในพระราชบัญญัติสถาบันฯพ.ศ. 2529 ใหเกียรติสภาคณาจารยอยางตอเนื่อง ผมมักจะยํ้าเสมอวาแม
วาฝายบริหารของสถาบันและสภาคณาจารยอาจจะมีความแตกตางทางความคิดในเรื่องตางๆ แตก็ไมใชเปน
ความแตกแยก ในเมื่อทั้งสภาคณาจารยและฝายบริหารของสถาบันมีเปาหมายหลักเดียวกันคือการพัฒนา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีใหเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา
บรรดาอาจารยและเจาหนาที่ในคณะและสํานัก สวนมากเปนผูที่ทํางานหนัก อุทิศตัวใหกับ
สถาบัน มีความสามัคคีสมานฉันทสูง และมีความสํานึกในการทํางานรวมกันสูง
ปจจัยภายในเรื่องการทํางานหนัก การอุทิศตัว ความตอเนื่องของนโยบายและความคิด และ
ความสมานฉันท เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการทําใหองคกรเกาะเกี่ยวกันเหนียวแนนในชวงการเปลี่ยนแปลงไปสู
อนาคตที่ไมมีตัวอยางมากอน เปนความไดเปรียบเฉพาะตัวของพระจอมเกลาธนบุรี
การเรียนรูจากประสบการณของคนอื่น
การเรียนรูจากองคกรไทย
ระหวางพ.ศ. 2535-2541 อาจารยหริสไดสรางทีมศึกษาประเด็นตางๆที่จะประกอบเปนรางพระ
ราชบัญญัติมจธ.และระเบียบหลัก 3 กลุมของมหาวิทยาลัย ไดแกดานวิชาการ ดานบุคคล ดานงบประมาณ
การเงินและทรัพยสิน ศึกษาทั้งจากองคกรในประเทศและจากตางประเทศ
มีคณะทํางาน 7 ชุดเพื่อดําเนินการดังนี้ กลุมแผนงานและบริหารงานบุคคล กลุมการเงินทรัพย
การเงินและพัสดุ กลุมเชิงบริหาร กลุมเชิงวิชาการ กลุมสวัสดิการ กลุมกิจการนักศึกษา และกลุมบริการ
สารสนเทศ มีคณะทํางานมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลทําหนาที่บูรณาการใหเกิดภาพรวมโดยมีอาจารยหริส
เปนประธาน คณะทํางานมหาวิทยาลัยในกํากับชุดนี้ก็ยังทํางานอยูจนถึงปจจุบัน(มิถุนายน 2545) เพราะมี
เรื่องการสรางกลไกบริหารที่จะตองทํางานตอเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องบุคคลและเรื่องสวัสดิการ
ขณะนั้นมีองคกรในกํากับของประเทศไทยที่เพิ่งเกิดใหมเพียง 4 องคกรคือ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี-มทส.(พ.ศ. 2533) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ-สวทช.(พ.ศ.
2535) สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย-สกว.(พ.ศ. 2535) และสํานักงานวิจัยระบบสาธารณสุขแหงชาติสวรส.(พ.ศ. 2535) มทส.และสวทช.เปนองคกรวิชาการและเปนองคกรปฏิบัติจึงมีลักษณะคลายพระจอมเกลา
ธนบุรีในบางลักษณะ ในขณะที่สกว.และสวรส.เปนองคกรสนับสนุนการวิจัยไมมีการปฏิบัติ จุดเหมือน
ระหวางมทส.และพระจอมเกลาธนบุรีคือตางเปนมหาวิทยาลัย สวนจุดตางคือมทส.เปนองคกรเกิดใหม
สามารถวางโครงสรางและกติการตางๆไดงาย ในขณะที่พระจอมเกลาธนบุรีมีเงื่อนไขตน(Initial Conditions)
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และขีดจํากัด(Boundary Conditions)ประมาณ 40 ป จุดเหมือนของสวทช.และพระจอมเกลาธนบุรีคือตางเปน
องคกรวิชาการมีพันธกิจดานวิจัยบริการเหมือนกัน แตสวทช.ไมใชมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตามการคิดเรื่อง
มหาวิทยาลัยในกํากับของพระจอมเกลาธนบุรีไดแนวแบบมาจากมทส.และสวทช.พอสมควร นอกจากนั้นได
การสนับสนุนจากผูบริหารของทั้งสององคกรคือ อาจารยวิจิตรซึ่งเปนอธิการบดีมทส. อาจารยยงยุทธเปนผู
อํานวยการสวทช. อีกประการหนึ่งในชวงนั้นอาจารยอาวุโสของพระจอมเกลาธนบุรีไดไปรวมกอตั้งและ
บริหารองคกรของสวทช.ดวย ไดแกอาจารยหริสเปนผูอํานวยการMTEC อาจารยปญญา ศรีจันทรเปนรอง
ผูอํานวยการMTEC อาจารยศักรินทร ภูมิรัตนเปนรองผูอํานวยการและตอมาเปนผูอํานวยการBIOTEC
อาจารยมรกต ตันติเจริญเปนรองผูอํานวยการBIOTEC และผมเปนรองผูอํานวยการNECTEC พวกเราจึง
เห็นวาสวทช.ในฐานะองคกรในกํากับที่เกิดใหมเปนอยางไร
การเรียนรูจากองคกรตางประเทศ
พระจอมเกลาธนบุรีไดศึกษาการวางรูปแบบของการบริหารจากองคกรตางประเทศไดแก
Michigan State University(เคยมีอดีตอธิการบดีมาใหคําแนะนํา) MIT(โดยการสนับสนุนของมูลนิธิศึกษาพัฒน) และมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย(โดยโครงการThai University Administrator
Shadowing-TUAS ของทบวงมหาวิทยาลัย)
ความสัมพันธกับ MIT มีคอนขางสูงและตอเนื่องจนถึงปจจุบัน โดยบทบาทของอาจารยหริสและ
ศิษยเกาMITในประเทศไทยที่ตองการสรางมหาวิทยาลัยไทยที่ดี เรามองวาMIT เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของ
โลกทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก รูปแบบโครงสรางและระบบบริหารควรให
แนวคิดแกพระจอมเกลาธนบุรี ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยเล็ก โฟกัสและตองการเปนเลิศทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
ความพยายามจนสําเร็จ
ความพยายามครั้งที่สองก็ไมสําเร็จ
แนวคิดหลักของรางพระราชบัญญัติมจธ.ลงตัวตั้งแตมากอนพ.ศ. 2538 เราไดสงรางพระราชบัญญัติมจธ.เปนครั้งที่2 ผานทบวงมหาวิทยาลัย คณะรัฐมนตรีรับรางพระราชบัญญัติมจธ.เมื่อวันที่ 18
เมษายน 2538 รางพระราชบัญญัติมจธ.เขาสูสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2539 แตมีการยุบสภา
ในวันที่ 27 กันยายน 2539 จึงทําใหรางพระราชบัญญัติมจธ.ตกไปเปนครั้งที่สอง หลังจากความพยายามครั้ง
แรกเมื่อพ.ศ. 2535 ไมสําเร็จพรอมกันทั้ง 16 มหาวิทยาลัย
ความพยายามครั้งที่สามจึงสําเร็จ เกือบ 20 ปหลังจากความคิดครั้งแรก
ความไมสําเร็จครั้งที่สองไมไดทําใหพวกเราทอถอย ทําใหมีเวลาคิดเรื่องโครงสรางและระเบียบ
รองรับตางๆเพิ่มขึ้น
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พระจอมเกลาธนบุรีผลักดันรางพระราชบัญญัติมจธ.เปนครั้งที่ 3 คณะรัฐมนตรีรับหลักการเมื่อ
วันที่ 4 กุมภาพันธ 2540 สภาผูแทนราษฎรรับหลักการเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2540 วุฒิสภาผานการพิจารณา
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2540 พระราชบัญญัติประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2541 มี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีซึ่งเปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2541 นับ
เปนเวลาเกือบ 20 ปตั้งแตสรุปกันภายในพระจอมเกลาธนบุรีวา มหาวิทยาลัยของรัฐในระบบราชการจะ
พัฒนาใหดีไดยาก
ความไมตอเนื่องและความตอเนื่องในทบวงมหาวิทยาลัย
ในชวงเวลาพ.ศ. 2535 ถึงพ.ศ. 2541 เรื่องการเปลี่ยนสภาพของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรีเปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล ผานมือรัฐมนตรีดังนี้ ศาสตราจารยเกษม สุวรรณกุล, นายสุเทพ
อัตถากร, นายแพทยกระแส ชนะวงศ, นายถวิล ไพรสณฑ, นายบุญชู ตรีทอง, นายมนตรี ดานไพบูลย, นายฉัตรชัย เอียสกุล, คุณหญิงนงเยาว ชัยเสรีและน.ท.เดชา สุขารมณ
ระดับความเขาใจเรื่องมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลของรัฐมนตรีตางกันมาก การเปลี่ยนรัฐมนตรี
ทบวงมหาวิทยาลัยบอยและการที่นักการเมืองเห็นวาทบวงมหาวิทยาลัยเปนกระทรวงเกรดตํ่าสะทอนความ
สําคัญที่พรรคการเมืองตางๆใหกับการอุดมศึกษาซึ่งเปนเรื่องการสรางความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศโดยการสรางบุคคลกรวิชาการวิชาชีพ อีกทั้งการสรางองคความรูใหมโดยการวิจัย จนถึงบทบาท
การชี้นําสังคมโดยอุดมศึกษา คงเปนตัวบงชี้อนาคตของการพัฒนาประเทศไทยไดพอสมควรวาจะใชอุดม
ศึกษาเปนกลไกการขับเคลื่อนไดเพียงใด
นับเปนโชคดีที่มีความตอเนื่อง ความเขาใจ และการสนับสนุนในระดับขาราชการประจําของ
ทบวงมหาวิทยาลัย ทั้งระดับปลัดและรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัยจนถึงผูบริหารระดับสูงอื่นๆ ในชวงเวลา
พ.ศ. 2535-2541 ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยทั้งสามทานคืออาจารยวิจิตร ศรีสะอาน, นายแพทยเกษม วัฒนชัย
และดร.วันชัย ศิริชนะ เปนผูที่เขาใจเรื่องมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลเปนอยางดี
พวกคณาจารยของพระจอมเกลาธนบุรีตองชี้แจงนักการเมืองในพรรคตางๆ ทั้งขั้วรัฐบาลและขั้ว
ฝายคาน ทั้งระดับสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา เพื่อใหเกิดความเขาใจและไมแปรญัตติรางพระราชบัญญัติ
มจธ.จนบิดเบี้ยวไปจากสิ่งที่ควรจะเปน ความเขาใจของนักการเมืองเรื่ององคกรในกํากับรัฐบาลมีไมสูงนัก
เมื่อมีการเปลี่ยนสภาพมจธ. ความไมแนใจในนักการเมืองและหนวยงานรัฐบาลยังมีอยูวาเมื่อเปลี่ยนสภาพ
แลวมหาวิทยาลัยจะดีขึ้น บานเมืองจะไดประโยชนสูงขึ้น
ความยากลําบากและแรงเสียดทาน
งบประมาณเพื่อการเปลี่ยนสภาพ
มจธ. เกิดขึ้นในสมัยที่เมืองไทยประสบปญหาเศรษฐกิจอยางรุนแรง รัฐบาลและระบบราชการมี
ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่ตองแกไข การอุดมศึกษาซึ่งมีความสําคัญตํ่าอยูแลวก็ยอมสําคัญลดลง ตางกับสภาพ
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เศรษฐกิจและการเมืองเมื่อเกิดมทส.และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยบานเมืองมีเศรษฐกิจที่ดี
รัฐลงทุนและชี้นําแกระบบราชการไดมาก
มจธ.มีความยากยิ่งที่จะตองเจรจากับรัฐบาลใหมีนโยบายชัดเจนและสั่งการกับหนวยงานปฏิบัติให
มีการจัดงบประมาณหมวดเงินเดือนใหเพิ่มเติม โดยสวนหนึ่งเปนการเพิ่มเงินเดือนเพื่อชดเชยความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนสภาพขาราชการซึ่งถูกจางตลอดชีวิตมาเปนสภาพพนักงานที่มีสัญญาจาง อีกสวนหนึ่งเปนเงิน
สวัสดิการทุกประเภท และเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ปกติรัฐจะตองจายเงินทั้งสองสวนนี้อยูแลวจากงบ
กลาง สวนราชการไมเห็นและไมมีตัวเลขคาใชจายนี้ จึงคิดกันแตเพียงวางบประมาณที่ขอจัดสรรเพิ่มนี้เอา
ไปเพิ่มเงินเดือนทั้งหมด
นายกสภามจธ. (เมื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ)คือคุณพารณ อิสรเสนา ณ อยุธยา อาจารยหริส
ในฐานะอุปนายกสภาและผมในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกํากับคนแรก ตองชี้แจงกับฯพณฯนายก
รัฐมนตรีนายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย รัฐมนตรีที่เกี่ยวของและหนวยงานตางๆหลาย
ครั้งในชวงเวลาถึง 17 เดือนหลังการเปลี่ยนสภาพของมจธ. รวมทั้งมหาวิทยาลัยตองsimulateคาใชจายบุคคล
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตภายใตภาพฉายตางๆ ชี้แจงกันหลายครั้งหลายครา จึงมีขอยุติเรื่องหลักเกณฑเมื่อวันที่
31 สิงหาคม 2542 ทั้งที่นายกสภามจธ. เปนผูที่นายกรัฐมนตรีใหการยอมรับอยางสูง ผูที่เราจะตองขอบคุณ
คือฯพณฯนายกรัฐมนตรี ฯพณฯรัฐมนตรีอภิสิทธ เวชชาชีวะ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งรับผิด
ชอบเรื่องมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาลและ ฯพณฯรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยนายประจวบ
ไชยสาสน
กลาวโดยสรุป คาใชจายบุคคลเปนเรื่องที่หนวยงานรัฐบาลเปนหวง เปนความเปนหวงที่มี
เหตุผลในสภาพวิกฤติเศรษฐกิจและtrack record ที่ไมดีของขาราชการจํานวนมาก มจธ.ไดเงินเพิ่มคาใชจาย
บุคคลภายใตเงื่อนไข”ความสามารถของรัฐที่จายเงินใหได(Ability to Pay)” มากกวาวงเงินที่ควรจะเปน
ทานนายกสภามจธ.ใหพวกเราตัดใจวา ไมสมควรไปตอแยรัฐบาลเพื่อขอเงินเพิ่มอีก เพราะรัฐบาลไมมีเงิน
ใหแลว ประเทศไทยยากจน ขอใหพวกเราสรางมหาวิทยาลัยใหเขมแข็ง เปลี่ยนปญญาและความรูเปนเงิน
มาสนับสนุนมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นจะดีกวา
หนวยงานรัฐไมรูจักหนวยงานในกํากับรัฐบาล
หลังจากเปลี่ยนสภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลในเดือนมีนาคม 2541 มจธ.พบแรงเสียด
ทานจากระบบราชการเปนระยะๆ ไมใชความจงใจของผูหนึ่งผูใดที่จะทําใหเกิดแรงเสียดทานนี้ เปนเรื่อง
ลักษณะวิธีปฏิบัติและmindset ของระบบราชการที่ไมรูจักสิ่งที่เรียกวา”องคกรหรือหนวยงานในกํากับรัฐบาล”
ระบบของรัฐรูจักเฉพาะสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ เมื่อตองมาพบกับหนวยงานในกํากับรัฐบาลก็จะปฏิเสธ
ที่จะคิดตอไป ใหเหตุผลหรืออางวาระเบียบไมไดครอบคลุมถึงหนวยงานในกํากับรัฐบาล และก็หยุดอยูเพียง
แคนั้น ปจจุบันมีองคกรมหาชนเกิดขึ้นมากขึ้น ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับหนวยงานในกํากับรัฐบาล ความ
เขาใจจึงควรจะเพิ่มขึ้น ตัวอยางของแรงเสียดทานที่พบไดแกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ ประมวลรัษฎากร ระเบียบกรมตํารวจวาดวยการประกันบุคคล การชด
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ใชทุนรัฐบาลของขาราชการเมื่อเปลี่ยนสภาพเปนพนักงานในหนวยงานในกํากับ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนตน
แรงเสียดทานนี้โผลขึ้นเปนระยะๆ เหมือนเดินไปแลวก็พบตอไมทําใหสะดุดหรือเหมือนหนามที่
คอยทิ่มตํา ตองอดทนแกไปทีละเปลาะ อะไรที่แกไมไดก็อดทนไวกอน ตั้งแตปพ.ศ. 2541 รัฐบาลพยายาม
ตั้งคณะกรรมการที่มีรัฐมนตรี ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ ชวยขุดตอหรือริดหนามเหลานี้ทิ้ง แตความไม
ตอเนื่องของรัฐมนตรี ทําใหการเปลี่ยนแปลงเปนไปไดชามาก
วิชชาและอวิชชาเรื่องมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล
นับตั้งแตผมเปนอธิการบดีมาประมาณ 4 ป ไดไปบรรยายหรือมีคณะบุคคลมาขอทราบเรื่อง
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐอยางนอยเดือนละครั้ง มีคําถามที่เกิดขึ้นซํ้าและตองตอบซํ้าๆเกี่ยวกับความหมาย
ของมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล นอกจากนั้น เวลาพบผูคนในสังคมทั้งขาราชการ นักธุรกิจ ผูปกครอง
นักเรียน ประชาชนทั่วไป รวมถึงนักการเมือง ก็พบวายังมีความไมเขาใจเรื่องมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล
กันอยู
Autonomy ของมหาวิทยาลัยในกํากับหมายถึงอะไร
Autonomy ไมไดหมายความวาเปนอิสระ(independence) ทําอะไรไดตามใจชอบ
Autonomy ไมไดหมายความวาไมตองฟงรัฐบาล
Autonomy ไมไดหมายความวาไมไดถูกกํากับตรวจสอบโดยกลไกของรัฐ
รัฐใหมหาวิทยาลัยดูแลเรื่องภายในไดเบ็ดเสร็จสามเรื่องคือ วิชาการ(เชนหลักสูตร หนวยงาน)
ระบบบุคคล(การวางระบบ การไดมา เงินเดือนและการตอบแทน สิทธิประโยชน) และการเงินทรัพยสิน
(การพัสดุ การบริหารงบประมาณ)
รัฐยังกําหนดทิศทางและกํากับตรวจสอบโดยมหาวิทยาลัยตองตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและ
รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย สํานักงานตรวจเงินแผนดินยังตรวจสอบการใชจายเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย นอกจากนั้นในกรณีของมจธ. รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยแตงตั้งกรรมการสภาผูทรง
คุณวุฒิ 2 ทาน
อวิชชาที่ยังตองชี้แจงเพื่อใหเกิดวิชชา
รัฐปลอยใหมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลเลี้ยงตัวเอง
มักพูดกันเสมอวารัฐจะปลอยใหมหาวิทยาลัยในกํากับเลี้ยงตัวเอง ทั้งนี้บางสวนเขาใจวาการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับเหมือนกับการเปนมหาวิทยาลัยเอกชน พูดกันไปวามหาวิทยาลัยในกํากับจะบริหารเปน
ธุรกิจ นักศึกษาจะตองเสียคาเลาเรียนเพิ่ม วิชาที่ไมมีผูเรียนจะตองปดลงและปลดอาจารยออก
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ในความจริง มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลยังเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ(public university) การ
เปลี่ยนสภาพเปนการลดความเปนราชการลง(debureau-cratisation)หรือเปลี่ยนใหเปนองคกรรัฐที่บริหารได
เบ็ดเสร็จภายใน(public incorporation) ไมใชการเปลี่ยนสภาพเปนของเอกชน(privatization)
โดยนัยยะแหงการเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลจึงยังไดรับการสนับสนุน
งบประมาณแผนดิน(ควบคูไปกับการตอบสนองนโยบายของรัฐและการตรวจสอบโดยรัฐ) การที่มหาวิทยาลัยในกํากับจะไดรับการสนับสนุนจากรัฐมากนอยเพียงใด ขึ้นกับความสามารถของรัฐในการสนับสนุน
งบประมาณอุดมศึกษา(ซึ่งผูกกับสภาพเศรษฐกิจและพันธกิจสาธารณะอื่นๆของรัฐ) รวมทั้งขึ้นกับวา
สาธารณะ(public)เห็นวามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐทําประโยชนใหกับเด็กไทยและใหกับสังคมไดมากนอย
เพียงใด
การเปดหรือการปดหลักสูตร การเลิกจางอาจารยเจาหนาที่ ถาจะเกิดขึ้นไมใชเพราะเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล หลักสูตรจะตองปรับตัวตามความตองการและจําเปนของสังคม มหาวิทยาลัย
อาจไมเปดหลักสูตรที่มีความตองการของตลาดเสมอไป ทั้งนี้มีทั้งตลาดและความตองการสวนบุคคล(private
market/demand)และความตองการสวนสาธารณะ(public demand) ความตองการสาธารณะขึ้นกับ
มหาวิทยาลัยมองเห็นคุณคา(value)ไดตางจากมูลคา(price)หรือไม สังคมไทยสับสนเพราะแยกกันไมออก
ระหวางคุณคาและมูลคา มหาวิทยาลัยคงจะตองถามและตอบตัวเองวาคุณคาที่มหาวิทยาลัยมีนั้นเปนอยางไร
มหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญของสุนทรียะ ของหลักปรัชญาและจริยธรรม ของวัฒนธรรมประเพณี ของ
รากเหงาความเปนไทย ของสันติภาพ ของความใฝรู ของนวัตกรรม มากนอยเพียงใด สิ่งเหลานี้อาจแปร
ออกมาเปนมูลคาเปนตัวเงินไมได
นักศึกษาตองเสียคาเลาเรียนแพงในมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล
ถาเราดูขอเท็จจริงจะพบวามหาวิทยาลัยของรัฐไดรับเงินงบประมาณจากรัฐไมเพียงพอ ในชวง
สิบปที่ผานมามหาวิทยาลัยของรัฐเปดหลักสูตรที่เรียกกันทั่วไปวาหลักสูตรพิเศษซึ่งเก็บคาบํารุงและคาธรรม
เนียมสูงกวาหลักสูตรปกติหลายเทา เพื่อนํารายไดมาสนับสนุนการดําเนินงาน ดังนั้นแมมหาวิทยาลัยของรัฐ
ยังไมออกนอกระบบราชการ ก็ยังเก็บคาบํารุงคาธรรมเนียมที่แพงกวาปกติในหลายหลักสูตร
ในเบื้องตนเปดหลักสูตรพิเศษสําหรับผูที่มีงานทําแลวเพื่อจะใหเหตุผลวาเก็บคาเลาเรียนสูงเพราะ
ผูเรียนมีงานทํา มีรายไดแลว เปดในวันเสารอาทิตยโดยใหเหตุผลวาใหโอกาสแกผูกําลังทํางานสามารถเรียน
ได เปดหลักสูตรตางจังหวัดหางจากที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแมโดยใหเหตุผลวาให โอกาสในชนบทเพิ่มขึ้น
จนถึงปจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐเปดหลักสูตรพิเศษทั้งกับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาและเปดในเวลาปกติ
โดยนัยยะของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 รัฐจะใหความสําคัญแกเพื่อพลเมือง
สวนใหญมากขึ้น การศึกษาภาคบังคับ 9 ปจะจัดใหเปลา การศึกษาพื้นฐาน 12 ปแมจะไมบังคับก็จะจัดให
เปลา หมายความวารัฐจะตองใชงบประมาณเพื่อการศึกษาระดับที่ตํ่ากวาอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น
ในสวนของการปฏิรูปการศึกษา รัฐจะตองลงทุนโครงสรางพื้นฐานการศึกษาเชนระบบไอทีเพื่อการศึกษา
มีการเพิ่มเงินเดือนครูที่มีการประเมินวามีคุณภาพ
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จากผลของรัฐธรรมนูญพ.ศ.2540 รัฐจะมีคาใชจายเพิ่มขึ้นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา(ซึ่งเดิมไมมีการเลือกตั้ง) มีคาใชจายเพิ่มขึ้นสําหรับองคอิสระ 7-8 องคกรที่เกิด
ตามรัฐธรรมนูญ
ผูที่มีเหตุผลจะตระหนักวาจากภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้นซึ่งเปนผลของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ การปฏิรูปการศึกษา และรัฐธรรมนูญ รัฐจะมีคาใชจายเพิ่มขึ้นมากมาย ถาเศรษฐกิจของประเทศ
ไมดีขึ้น รัฐจะเก็บภาษีอากรไมไดเพิ่มขึ้น งบประมาณแผนดินจะเพิ่มขึ้นไมได ในเมื่อไมมีรายไดเพิ่มขึ้น
มีคาใชจายจากพันธกิจใหมเพิ่มขึ้น ตองชดใชหนี้เงินกูตางประเทศ งบประมาณเพื่อการศึกษาคงจะเพิ่มขึ้น
ไดยาก งบประมาณอุดมศึกษาก็คงจะเพิ่มขึ้นไดยาก สาธารณะและรัฐคงจะใหความสําคัญแกการศึกษาเพื่อ
คนสวนใหญมากกวาอุดมศึกษาสําหรับคนสวนนอยกวา
ทั้งนี้ไมไดหมายความวาอุดมศึกษาจะไมไดรับการสนับสนุนตอไป แตงบประมาณสวนดําเนิน
การของอุดมศึกษาคงจะเปลี่ยนไปจากการใหเปลา มาเปนการใหกูยืมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้รัฐจะตองจัดสรรงบ
ประมาณเขาสูกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาใหมากเพียงพอ คนไทยไมมีความสามารถและประสงคจะเรียนอุดม
ศึกษา สามารถกูยืมจากกองทุนนี้ได รัฐคงจะอุดหนุนเฉพาะผูดอยโอกาสและผูที่มีความสามารถสูง
ในสวนของการพัฒนา งบประมาณของรัฐมีแนวโนมจะจัดสรรใหตามความสามารถทาง
วิชาการ(merit) เชน โครงการวิจัยและพัฒนาที่อาจารยหรือนักวิชาการจะตองมีขอเสนอโครงการตอหนวยงาน
สนับสนุนการวิจัยตางๆ นอกจากนั้น มีแนวโนมของรัฐที่จะจัดสรรงบประมาณลักษณะmission-oriented
เพิ่มขึ้น เชน การกระตุนเศรษฐกิจฐานราก การสนับสนุนSMEs
การศึกษาผลตอบแทนการศึกษาอุดมศึกษาจากทั่วโลก ไดขอสรุปตรงกันวาการศึกษาอุดมศึกษา
ใหผลตอบแทนสวนบุคคล(private returns)สูงกวาผลตอบแทนสาธารณะ(public returns) แตการศึกษาอุดม
ศึกษาก็ใหประโยชนแกสาธารณะหรือสังคมในดานการสรางคนที่มีความรูทางวิชาการเปนพลังของสังคม
สรางองคความรูจากการวิจัย ตลอดจนเปนกลไกชี้นําสังคม ดังนั้น ทางเศรษฐศาสตรและสังคมศาสตรจึง
พิจารณาวาอุดมศึกษามีทั้งสวนสินคา/บริการสาธารณะและสวนสินคา/บริการบุคคล คาใชจายอุดมศึกษาจะ
ตองมาจากรัฐสวนหนึ่งและผูเรียนซึ่งเปนผูไดรับประโยชนสวนหนึ่ง สัดสวนของการรับภาระจะเปนเทาใด
ขึ้นกับแตละสังคม และสภาพเศรษฐกิจของสังคมนั้น
ถึงเวลาที่อุดมศึกษาไทยจะตองรูความจริง เผชิญกับความจริงนี้
มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลจะมีการรังแกกันในการประเมิน
ความเชื่อนี้มาจากการไรคุณธรรมของหนวยงานรัฐที่เปนสวนราชการ และหวั่นกลัวกันตอไปวา
จะลามมาถึงมหาวิทยาลัยในกํากับ การรังแกกันหรือไมขึ้นกับคุณธรรมของคนที่อยูในแตละสังคม รวมทั้ง
ระบบบริหารจัดการ
ในสภาพที่สังคมไทยเปนสังคมเปดและจะถูกตรวจสอบมากขึ้น การวางระบบในมหาวิทยาลัยให
เกิดธรรมาภิบาล(Good Governance)และการตรวจสอบ เปนหลักประกันวาพนักงานในระบบมหาวิทยาลัยใน
กํากับจะอยูไดและพัฒนาตอไปดวยความสามารถของตนเอง(merit system)
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พนักงานในมหาวิทยาลัยในกํากับจะไดเงินเดือนสูง
การที่คนทํางานแลวไดรับผลตอบแทนมากนอยเพียงใด ขึ้นกับประสิทธิภาพของคนทํางานและ
ประสิทธิ ภาพของระบบ ถาสามารถวางระบบใหมีประสิทธิภาพ ใหคนทํางานที่มีประสิทธิภาพ คาตอบ
แทนควรจะไดสูงตามเหตุผล
ถาพนักงานในมหาวิทยาลัยในกํากับจะไดรับคาตอบแทนสูงขึ้น เปนเพราะพนักงานทํางานมี
คุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น มีเกณฑและการประเมินที่ชัดเจน คาตอบแทนที่สูงขึ้นไมไดเกิดขึ้นโดย
อัตโนมัติเพราะมีการเปลี่ยนสภาพ
การไดคาตอบแทนสูงขึ้นไมใชวัตถุประสงคและเปาหมายของมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล แต
เราจะตองตระหนักวามหาวิทยาลัยจะพัฒนาได อาจารยและเจาหนาที่จะตองมีคุณภาพ มีสภาพแวดลอมทาง
วิชาการและการทํางานที่ดี บุคลากรอุทิศตัวใหกับงาน ไมกังวลเรื่องการหารายไดเสริมจากงานอื่นๆ
การเปลี่ยนแปลงเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
การเปลี่ยนสถานภาพทางกฎหมาย
การเปลี่ยนแปลงเปนมหาวิทยาลัยในกํากับมีสวนหลักสองสวนคือ การเปลี่ยนสถานภาพทาง
กฏหมายของมหาวิทยาลัยและบุคคล และการเปลี่ยนกระบวนทัศนและวิธีทํางานของบุคคล(และระบบใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนผลผลิตของบุคคล)
ผมพบวามหาวิทยาลัยของรัฐหลายแหงใชเวลามาก เตรียมตัวเพื่อเปลี่ยนสถานภาพทางกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัยและบุคคล เรื่องนี้เปนสิ่งที่ตองทําแนนอน ไมวาจะเปนการเตรียมรางพระราชบัญญัติ กฎ
ระเบียบดานบุคลากร วิชาการ การเงินและทรัพยสิน
ผมเห็นวามหาวิทยาลัยใชเวลานอยมากในการเตรียมเปลี่ยนกระบวนทัศนและวิธีทํางานของคน
การเปลี่ยนแปลงที่แทจริงคือการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคล ในตัวระบบ ไมใชการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทาง
กฎหมายของมหาวิทยาลัยหรือสถานภาพทางกฎหมายของบุคคล ถาเราเปลี่ยนเฉพาะสถานภาพทางกฎหมาย
ก็คงไมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่แทจริง การเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐจะไมเกิดประโยชนตอ
มหาวิทยาลัยและสังคม
การเปลี่ยนกระบวนทัศนและวิธีทํางาน
เพื่อเปลี่ยนกระบวนทัศนของคนในองคกร คงจะตองมีเปาหมายที่สูงใหคนรวมคิดและรวม
ปรารถนาที่จะไปถึงรวมกัน มิฉะนั้นคนจะนึกถึงผลประโยชนสวนบุคคล(ซึ่งก็เปนของปกติเพราะยังเปน
ปุถุชนอยู) โดยไมนึกถึงประโยชนสวนรวมหรือประโยชนขององคกรหรือประโยชนระดับที่สูงกวา การ
เปลี่ยนกระบวนทัศนนี้คงจะมากับการสรางเปาหมายวา มหาวิทยาลัยที่พึงปรารถนาเมื่อมีการเปลี่ยนสภาพ
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับแลวเปนอยางไร
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การมีคําตอบเพื่อลดความกลัวการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงนํามาแหงความไมแนนอน มนุษยทุกคนชินกับสิ่งที่รูจักหรืออยากเห็นคําตอบ
ในอนาคตที่ชัดเจน โดยเฉพาะประโยชนสวนตน
จนถึงเดือนมิถุนายน 2545 เปนเวลา 3 ป 8 เดือนหลังจากการเปลี่ยนสภาพของขาราชการเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยในกํากับของมจธ.กลุมแรก มจธ.มีพนักงานประมาณเกิน 50% เล็กนอย ไมมีความ
แตกตางระหวางการเปลี่ยนสภาพของสายอาจารยและสายอื่นๆ รวมทั้งอายุการทํางาน
ผมไดสอบถามเหตุผลที่ขาราชการยังไมเปลี่ยนสภาพพบวามีเหตุผลหลัก 4 ประการ
ประการแรก เปนเหตุผลสวนตัวเชน ตองการทํางานใหครบสิบปเพื่อใหไดบํานาญ ตองการให
ไดตําแหนงทางวิชาการกอนเพื่อเรื่องการขอตําแหนงวิชาการจะไดไมยืดเยื้อและจะไดคาตอบแทนสูงขึ้นใน
ระบบใหม บางคนก็แจงวาบิดามารดาไมเห็นดวย(เพราะบิดามารดาไมรูจักความหมายขององคกรในกํากับ
รัฐบาล) นอกจากนั้น บางคนก็ใหเหตุผลวาเปนขาราชการก็ทํางานหนักและทํางานดีได
ประการที่สอง เปนเหตุผลเรื่องเงินเดือนและสวัสดิการ เห็นวาเงินเดือนไมสูงพอที่จะจูงใจและ
ทดแทนประโยชนที่เสียไปจากระบบราชการ เห็นวาระบบสวัสดิการขาดความชัดเจน(เชน บอกไมไดวาป
ไหนจะไดสวัสดิการเพิ่มเติมเรื่องอะไร) เห็นวาบัญชีเงินเดือนไมชัดเจน(กลาวคือไมเห็นขั้นเงินเดือนชัดเจน
เหมือนระบบราชการ จึงคาดไมไดเหมือนระบบราชการวาทํางานกี่ปจะไดเงินเดือนเทาไร)
ประการที่สาม เปนเรื่องอนาคต กลัววารัฐบาลจะไมใหเงินมหาวิทยาลัยในกํากับ นอกจากนั้น
เห็นวาสัญญาจางไมจูงใจ ไมชัดเจนวาจะเปนพนักงานประจําไมมีสัญญาจางกําหนดชวงเวลาเมื่อใด
ประการที่สี่ มีความเปนหวงเรื่องความยุติธรรม ยังไมมีความมั่นใจเรื่องระบบประเมินพนักงาน
และผูบริหาร ไมมีการเปดเผยเงินเดือนใหสาธารณะรู จะรูไดอยางไรวาประเมินแลวยุติธรรม
ผมคาดวาในสวนของมจธ. ตัวเลขขาราชการที่เปลี่ยนสภาพคงจะเขาใกล 70-80% ภายในเวลาไม
เกินสิบป หลังจากนั้น ขาราชการคงจะลดลงเพราะการเกษียณอายุมากกวาการเปลี่ยนสภาพ
มีมาตรฐานเดียวในการทํางาน
ผมไดพูดชัดเจนวาการเลือกเปนขาราชการหรือพนักงานเปนสิทธิสวนบุคคล แตมหาวิทยาลัยมี
ความคาดหวังวาไมวาขาราชการหรือพนักงานจะทํางานใหมหาวิทยาลัยอยางไดคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
เหมือนกัน ใชเกณฑกําหนดภาระงานและเกณฑการประเมินเหมือนกัน ถาขาราชการจะทํางานหนักและ
ทํางานดีก็จะดีกับมหาวิทยาลัย ถาจะรับเงินเดือนตํ่ากวาก็ไมวาเพราะเปนสิทธิสวนบุคคล
ออกจากราชการประตูหนา แอบเขาประตูหลัง
การเปลี่ยนกระบวนทัศนและวิธีทํางาน
มีผูใหญเคยตั้งขอสังเกตเมื่อประมาณสิบปแลวกับผูบริหารขององคกรในกํากับรัฐบาลวาระวังการ
ที่องคกรในกํากับรัฐบาลจะพัฒนาไมไดดีกวาสวนราชการ เพราะคนในองคกรยังมีกระบวนทัศนและวิธี
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ทํางานแบบราชการ ผูใหญทานนั้นกลาววา “ใหระวังการออกจากระบบราชการประตูหนา แลวแอบเขา
ประตูหลัง”
การทํางานในระบบราชการเนน input, activity และ process จะทําใหตนทุนตํ่า มองการใชงบ
ประมาณเปนรายจาย เนนแผนงานที่มีกิจกรรม เนนความถูกตองของระเบียบและขั้นตอน
เมื่อเปลี่ยนสภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล ผมเห็นวาวิธีทํางานการเปลี่ยนกระบวนทัศนที่
สําคัญคือ มองวาใช input อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือไม(cost effective)ซึ่งหมายความวาตองดู
ผลลัพธและผลผลิตดวย(output-outcome) มองไกลไปจนถึงผลกระทบ(impact) มองการใชงบประมาณเปน
การลงทุน การทํางานเนนเปาและพันธกิจ(goal-mission oriented)
นอกจากนั้น จะเปลี่ยนกระบวนทัศนได คงจะตองมองยาว มองทิศทาง มองเปาหมาย มอง
กลยุทธ มีสิ่งเหลานี้เสมือนเข็มทิศชี้นําทิศทางที่จะไป แลวจึงเปลี่ยนเปนแผนพัฒนาหรือแผนปฏิบัติซึ่งเปน
เสมือนแผนที่และกําหนดการเดินทาง การเปลี่ยนสภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับจะทําใหเราสรางทั้งเข็มทิศ
แผนที่ กําหนดการเดินทางไดดวยตัวเอง การทํางานในระบบราชการใหเราทํากําหนดการเดินทางไดปตอป
ซึ่งเมื่อเอามาตอกันแลว เดินทางไปหลายปก็ยังไมเขาสูทิศ ไมเขาสูเปาที่ตองการ
เนื่องจากมีระบบราชการมีมานาน มีระเบียบและแนวปฏิบัติมากมาย เมื่อมีองคกรในกํากับเกิด
ขึ้นก็มีแนวโนมที่องคกรในกํากับจะไมคิดของใหม ไปหยิบยืมระเบียบหรือแนวปฏิบัติของระบบราชการมา
ใช ถาหยิบสวนดีมาก็คงไมเปนไร ถาหยิบสวนไมดีมาก็เหมือนกับออกจากระบบราชการประตูหนาแลว
แอบเขาประตูหลัง
คนในมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลจะตองมีความมั่นใจในคุณภาพของตนเอง มั่นใจในคุณภาพ
ขององคกร มั่นใจวาจะกําหนดทิศทางและสรางระบบของตัวเองได สรางพลวัตในการทํางาน เห็นวาการ
เปลี่ยนแปลงเปนของธรรมดา การทํางานใหสําเร็จหรือไมสําเร็จก็เปนของธรรมดา ถาทําไมสําเร็จก็ทบทวน
ปรับปรุงใหแนใจวาครั้งตอไปจะสําเร็จ
การเปลี่ยนสภาพมหาวิทยาลัยของรัฐเปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล เปรียบเสมือนการรื้อบาน
เกาและสรางบานใหมไปพรอมๆกัน ใหคนที่อยูอาศัยในบานเดิมเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีทํางานใหม เปรียบ
เสมือนการรื้อศาลพระภูมิหรือใหผีบานผีเรือนเกาออกไป ตั้งศาลพระภูมิใหม และเชิญผีบานผีเรือนใหมที่
เชื่อวาจะคุมครองใหคนรมเย็นเปนสุขได เขามาอยูใหม
การตรวจสอบ การประเมิน มีเปาหมายเพื่อการปรับปรุง
ระบบราชการขาดพลวัต สาเหตุหนึ่งมาจากขาดการประเมินทั้งระดับบุคคลและเปาหมาย ขาด
การตรวจสอบเนื่องจากมองวาการตรวจสอบคือหาขอมูลเพื่อจับผิดลงโทษ
การตรวจสอบ การประเมิน เปรียบเสมือนสัญญาณปอนกลับ(feedback)เพื่อใหทราบวาสิ่งที่ทํา
และเปาหมายมีความใกลเคียงสอดคลองกันเพียงใด
การสรางความพรอมของคนและของระบบเพื่อการตรวจสอบในการพัฒนาไปสูมหาวิทยาลัยใน
กํากับเปนของสําคัญ มจธ.ไดใชกลไกการประเมินอาจารยและเจาหนาที่กอนการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับใน
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ป 2541 เพื่อใหหัวใจของพวกเราเปดกวางและเปดรับ เห็นวาการประเมินเปนของที่คุณคา ไมใชสิ่งที่นํามา
ทําลายกัน เราเริ่มจากการใหนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยทุกคนทุกวิชาสามหรือสี่ปกอนการเปลี่ยน
สภาพ ใหอาจารยเห็นวาfeedbackจากนักศึกษาจะชวยใหอาจารยนําไปปรับปรุงวิธีการสอนของอาจารย เรา
ไดทดสอบใชแบบฟอรมประเมินขาราชการสายข.และค.ประมาณ 2 ปกอนการเปลี่ยนสภาพ เพื่อใหเกิดการ
ยอมรับและทดสอบกลไก
จนถึงบัดนี้ ในสวนของการประเมินบุคคล สําหรับผูปฏิบัติงานอยู มีการประเมินการปฏิบัติ
งานปละ 2 ครั้งภายใตเกณฑภาระงานที่กําหนด หลังจากใชเกณฑภาระงานมาได 3-4 ปก็เริ่มมีการทบทวน
ซึ่งแสดงวาระบบมีพลวัตพอสมควร เราสรางกติกากันเอง เมื่อใชไปแลวพบวาตองปรับปรุง ก็ปรับปรุงกัน
เอง ไมตองรอใหคนอื่นมาสรางเกณฑหรือปรับปรุงเกณฑใหเรา ผมพบวาเกณฑภาระงานและกลไกการ
ประเมินของมจธ.เปนที่ยอมรับได
ในสวนขององคกร มีกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาประเมินทุกคณะและสํานัก รวมทั้ง
สํานักงานอธิการบดี และหนวยงานอื่นๆเชนหอพัก รานหนังสือ การประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปน
เหมือนกระจกที่สองใหพวกเราที่ทํางานอยูเห็นวาทํางานตรงตามวัตถุประสงคเปาหมาย มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลเพียงใด ผมมีความเห็นวาทุกองคกรมีความรูสึกทางบวกตอการประเมิน แมวารายงานการ
ประเมินจะบอกวาเราตองปรับปรุงเรื่องอะไร เราไมไดมองวาการปรับปรุงแกไขเปนของเสียหาย หรือผูทรง
คุณวุฒิที่มาประเมินไมปรารถนาดี
กลาวโดยสรุป การประเมินและตรวจสอบสามารถใชเปนกลไกปรับปรุงและสรางความเขมแข็ง
ของบุคคลและองคกรได

