การบรรยายเรือ่ ง หลักการมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐกับแนวคิดการบริหารงานบุคคล
โดย
ศาสตราจารย ดร.วิจติ ร ศรีสอาน
ในการเสวนากฎหมายแรงงานกับการบังคับใชกบั มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
วันพฤหัสบดีท่ี 17 พฤศจิกายน 2548 เวลา 09.00 น.
ณ หองโมคลาน ชัน้ 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
-------------------------------------นมัสการพระคุณเจา ทานอธิการบดี สัมมนาสมาชิกทุกทาน ผมรูส กึ เปนกรรมเกาทีว่ นั นีต้ อ ง
มานัง่ ตรงนี้ หลังจากทีเ่ คยนัง่ มาหลายป ใชคาํ “กรรมเกา” คือเปนสิง่ ทีไ่ ดกระทําไวในอดีตและมาสงผลใหผกู พันถึง
ปจจุบนั แตจะมีผลกับผมไปถึงอนาคตแคไหนนัน้ อีกเรือ่ งหนึง่ เรือ่ งทีม่ อบใหมาเลาสูก นั ฟงหรือแลกเปลีย่ นเรียนรู
คือ เรือ่ งหลักการมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐกับแนวคิดเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล ในเบือ้ งตนทีส่ ดุ แมผมจะ
เปนคนแรก ๆ ทีไ่ ดนาํ มหาวิทยาลัยไปสูร ะบบนี้ แตกไ็ มใชเปนความคิดของผมแตผเู ดียว เรือ่ งของมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ เปนเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ แตสมัยตัง้ มหาวิทยาลัยแหงแรกของประเทศไทย คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สมัยนัน้ ผูท เ่ี ปนผูร บั ผิดชอบการจัดตัง้ มหาวิทยาลัยก็ถกเถียงกันตัง้ แตสมัยนัน้ วาจะใหมหาวิทยาลัยเปนสวน
ราชการ หรือจะใหมหาวิทยาลัยเปนหนวยงานอิสระทีไ่ มเปนสวนราชการ ตอนจัดตัง้ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นั้น
เสียงขางมากเลือกทีจ่ ะเปนมหาวิทยาลัยทีเ่ ปนสวนราชการ จุฬาฯ ก็เกิดขึน้ ในฐานะมหาวิทยาลัยทีเ่ ปนสวนราชการ
แตความคิดทีศ่ กึ ษากันมาและเปนประสบการณของผูบ กุ เบิกสมัยนัน้ ก็เปน 2 ฝาย เพียงแตวา อิทธิพลของระบบ
ราชการมีอยูส งู ก็ทาํ ใหคนสวนใหญเลือกเชนนัน้
เมือ่ ทานปรีดี พนมยงค ตัง้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนแ่ี หละครับ ถาเราพูดในภาษาปจจุบนั ก็นอกระบบแหงแรกของประเทศไทย เพราะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไมไดมฐี านะเปนสวนราชการ เปนมหาวิทยาลัยตลาดวิชาทีม่ พี ระราชบัญญัตปิ กครองตน
เองอยู บุคลากรก็ไมไดมสี ถานภาพเปนขาราชการ จนกระทัง่ การเมืองมาจับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเขาไปอยูใ น
ระบบราชการทีหลัง เพราะฉะนัน้ ผมไมขอรับเครดิตวามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี เปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐแหงแรกในประเทศไทย จริง ๆ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนมากอน แตนา เสียดายทีว่ า มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรไดรบั อิทธิพลทางการเมืองสูงมากจนกระทัง่ เขาเอานักการเมืองไปเปนอธิการบดี ไป ๆ มา ๆ ก็ทาํ ให
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเขามาสูร ะบบราชการ เรือ่ งนีค้ งตองทบทวนกันในเชิงสภาพปญหาของมหาวิทยาลัยของ
รัฐทีเ่ ปนสวนราชการ กอนทีจ่ ะมาเกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ชาวมหาวิทยาลัยเขาไดมกี ารประชุมสัมมนา
ปรึกษาหารือเรือ่ งนีต้ อ เนือ่ งตัง้ แตป 2506 จนถึง 2513 ชวงนัน้ คําวามหาวิทยาลัยในกํากับจะไปเกิดทีส่ วางคนิวาส
เปนหลัก เพราะแหลงประชุมทีด่ ที ส่ี ดุ ทีใ่ กลกรุงเทพฯคือสวางคนิวาส ผูน าํ มหาวิทยาลัยมักจะไปใชสวางคนิวาส
เปนทีป่ ระชุมสัมมนาหาทางทีจ่ ะพัฒนารูปแบบและระบบบริหารมหาวิทยาลั ย
โดยมีเปาหมายทีอ่ ยากจะให
มหาวิทยาลัยไทยบรรลุความเปนเลิศตามอุดมการณได
แลวก็มคี วามเปนอิสระมีความคลองตัวเชนเดียวกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศทีเ่ จริญกวาเรา ตอนนัน้ เขาพบปญหาหลักอยู 4 ประการ ประการแรกคือมหาวิทยาลัย
ในบริบทของชวงนัน้ ขาดความเปนอิสระเสรีภาพทางวิชาการ เพราะการเมืองการปกครองยุคนัน้ สวนมากจะเปนยุค
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เผด็จการ แลวยุคเผด็จการแนนอนสิง่ ทีเ่ ขาตองจํากัดกอนสิง่ อืน่ ทัง้ หมดก็คือ ความเปนอิสระเสรีภาพทางวิชาการ
เมือ่ มีการสัมมนากันก็จะพูดเรือ่ งนีก้ นั เยอะวาทํายังไงถึงจะใหมหาวิทยาลัยมีความเปนอิสระมีเสรีภาพทางวิชาการ
เพราะถาไมมตี รงนี้ การทีจ่ ะใหเกิดความเปนเลิศคงยาก แลวก็เผอิญเรือ่ งนี้ Unesco กับทีป่ ระชุมอธิการบดีของ
ยุโรป ซึง่ ประชุมกันมาตอเนือ่ งก็ยนื ยันมาตลอดวาหลักสําคัญของการบริหารมหาวิทยาลัยตองมี 3 หลัก คือหลัก
ความมีอิสระ หลักเสรีภาพทางวิชาการ และหลักความรับผิดชอบตอสังคม เดีย๋ วนีก้ ย็ งั ยืนยันอยางนัน้ อยู เมือ่
เราขาดตรงนีท้ าํ ยังไงถึงจะทําใหอสิ ระและมีเสรีภาพ ประการที่ 2 ขาดความคลองตัวทางดานบริหาร ทีข่ าดความ
คลองตัวทางดานบริหารเพราะอยูเ ปนสวนราชการ ระบบราชการเปนระบบที่ 1)รวมศูนยอํานาจ 2)เปนระบบทีม่ กั
จะมีระเบียบ/ขอบังคับ/กฎเกณฑกลางทีอ่ ยากจะใหสว นราชการปฏิบตั เิ หมือน ๆ กัน ซึง่ ถาสวนราชการใดตองการ
จะมีอะไรพิเศษและแตกตางทําไดยาก แตกไ็ มไดหมายความวาจะทําไมไดเลย เชน กรณีมหาวิทยาลัยตองการจะ
แตกตางจากระบบราชการอืน่ ในเรือ่ งเกีย่ วกับการเงินการงบประมาณ สิง่ ทีท่ าํ ไดแตกตางจากคนอืน่ ก็มเี รือ่ งเดียว
คือถามหาวิทยาลัยมีรายไดทเ่ี ปนของตนเองก็ยกเวนไว ไมตอ งไปสงกระทรวงการคลัง สามารถจะจัดสรรใชจา ย
ไปตามระเบียบ/ขอบังคับของมหาวิทยาลัย ก็เปนความคลองตัวทีเ่ ขาไมไดใหกบั กระทรวง ทบวง กรมอืน่ ยกเวน
สถานศึกษา โรงพยาบาล อยางนีเ้ ปนตน คือไมไดพดู วาเหมือนหมดจนกระทัง่ ไมมขี อ ยกเวน มีแตนอ ยและในที่
สุดการมีมนั กอใหเกิดปญหา มันไมไดกอ ใหเกิดคุณประโยชนเทาไหร ทุกวันนีม้ หาวิทยาลัยทีอ่ ยูใ นระบบราชการ
ตองทําเรือ่ งการเงินเปน 2 ระบบ ก็ดว ยเหตุผลนี้ ก็คอื ถาเปนระบบเงินรายไดเราก็สามารถออกระเบียบใชจา ยของ
เรา ถาเงินงบประมาณแผนดินก็ตอ งใชจา ยไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และการบริหารเรือ่ งการเงินงบ
ประมาณ 2 ระบบก็คงไมสนุก ก็ถามวาเอะมันจะทําใหเปนระบบเดียวไดไหม และนีค่ อื ทีม่ าของความคลองตัวที่
สําคัญมาก เพราะถาเรือ่ งเงินและงบประมาณไมคลองเสียแลว เรื่องอื่น ๆ ก็คลองไดยาก เชนเรือ่ งบริหารงาน
บุคคลก็จะเปนปญหาทีเ่ ปนผลพวงไปดวย เราพบตอนทีเ่ ราประชุมสัมมนากัน 6-7 ป แลวก็เชือ่ วาเดีย๋ วนีก้ ย็ งั เปน
ปญหาตอเนือ่ งมา ทัง้ ๆ ทีต่ ง้ั แตป 2513-2548 นี้ มันเปนระยะเวลา 35 ปแลวนะครับ ก็คอื ระบบราชการเปน
อุปสรรคตอการแกปญ
 หาทีเ่ ผชิญ ปญหาทีม่ หาวิทยาลัยเผชิญมาตัง้ แตตน ปจจุบนั ก็ยงั เปนปญหาอยู ก็คอื เรือ่ ง
ขาดแคลนอาจารยทม่ี คี ณ
ุ ภาพในปริมาณทีม่ ากพอ ไมเคยแกปญ
 หาไดเลย แลวเวลาทีเ่ ขาประเมินจัดอันดับเรา
ไมตดิ ปจจัยทีท่ าํ ใหไมตดิ ประการแรกเลยคือคุณภาพของอาจารย เชน ทัว่ โลกเขาถือวาคนจะเปนอาจารย
มหาวิทยาลัยนีค่ วรจะเริม่ ตนจากผูท จ่ี บปริญญาเอก แลวเขาก็ aim วาตองมีปริญญาเอก 100 เปอรเซ็น ดวยซ้าํ
อยางในสหรัฐอเมริกาถาปริญญาอืน่ เขาไมพดู ดวย ยกเวนไปมีผลงานไปสรางประสบการณจนเปนทีป่ รากฏวาไม
ดอยไปกวาปริญญาเอก โดยปกติเขาจะบรรจุคนทีจ่ บปริญญาเอก ของประเทศไทยตัง้ แตมมี หาวิทยาลัยมาจนถึง
บัดนี้ เฉลีย่ แลวมีปริญญาเอกไมถงึ 30 เปอรเซ็น มิหนําซ้าํ ยังมีปริญญาตรีเปนอาจารยอยู 10 กวาเปอรเซ็น มันมี
คําพูดที่ quote กันมาตลอด เดีย๋ วนีก้ ย็ งั ตอง quote วา “Great teachers are the beginning of the
university development.” คือ “อาจารยทเ่ี กงกลาสามารถคือจุดเริม่ ตนของการพัฒนามหาวิทยาลัย” ครับ ถา
ไมเริม่ ตนจากการมีอาจารยทเ่ี กงกลาสามารถพัฒนาไมขน้ึ หรอกครับ แลวถามวาถาเราปลอยใหสภาพของคณาจารย
ผมไมไดหมายความบุคลากรอืน่ ไมสาํ คัญนะ สําคัญ แตผทู ท่ี าํ หนาทีใ่ นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยและเขาใชเปน
ตัวดัชนีชว้ี ดั เปรียบเทียบคืออาจารย ก็เปนอยางนีต้ อ เนือ่ งมา เดีย๋ วนีก้ ย็ งั เปนปญหาอยู แลวถามวาระบบราชการ
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ชวยแกไดไหม แกไมได เพราะเวลาเราจะขอวาขาราชการมหาวิทยาลัยใหมบี ญ
ั ชีเงินเดือนโดยเฉพาะเชนเดียวกับ
ตุลาการ เชนเดียวกับทหารไดไหม คําตอบคือไมไดตอ งใชบญ
ั ชีเงินเดือนเดียวกับขาราชการพลเรือน ทัง้ ๆ ทีค่ วาม
ตองการบุคลากรเชิงคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัยกับกรม กองทัง้ หลายไมเหมือนกัน แตเมือ่ เราไมสามารถทีจ่ ะมี
บัญชีเงินเดือนทีเ่ ปนของเราเอง เราก็ตอ งบรรจุตามราคาคุณวุฒทิ ่ี ก.พ. ตีราคา นอกเสียจากเราไปใชเงินรายได
ซึง่ ก็ไมไดสถานภาพของการเปนขาราชการอีกถาใชเงินรายได ตรงนีไ้ มเคยยอมเลย ผมอยูท บวงก็นาน เสนอไมรู
กีห่ น เดีย๋ วนีก้ ย็ งั ตองใชเงินเดือนเดียวกับขาราชการพลเรือน แลวในทีส่ ดุ เมือ่ เงินเดือนมันนอย ในระบบแขงขันใน
ตลาดการจางงานเดีย๋ วนีเ้ ราไมไดแขงกับระบบราชการนะ เราแขงกับเอกชน เราแขงกับบริษทั ขามชาติ เราแขงกับ
องคกรระหวางประเทศ เราแขงกับประเทศทีด่ งึ คนไทยไปทํางานดวย จะเรียกวาสมองไหลหรือเปลาก็ไมรู เราแขง
ไมไดหรอกครับดวยเงินเดือนขาราชการเนีย่ ดวยเหตุผลนีร้ ะบบบริหารงานบุคคลของราชการจึงไมสามารถดึงดูด
รักษาคนดีคนเกง เขาก็ไมมาหรือมาแลวก็ออก แลวเราก็อยูเ ฉลีย่ ปริญญาเอก 29 เปอรเซ็นอยูเ ดีย๋ วนี้ ตัง้ แตผม
จําไดมนั ก็อยูต รงนีไ้ มไดเขยิบหรอกครับ เพราะฉะนัน้ ผมยกตัวอยางเดียววาปญหาทีร่ าชการไมเคยแกไดดว ยระบบ
ราชการคือเรือ่ งบุคคล ในแงมหาวิทยาลัยนะครับผมไมพดู ถึงหนวยงานอืน่ ในทีส่ ดุ ก็สรุปกันวาถาปลอยใหสภาพ
เปนอยางนี้ การบรรลุความเปนเลิศเปนไปไดยาก แลวเดี๋ยวนี้มันก็ฟองแลวครับ เรามีมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
มา 90 ป ใครเขาจัดอันดับเราก็ไมตดิ แลวพอเราไมตดิ ก็ไปบอกวาเกณฑมนั ไมดี นีค่ อื สิง่ ทีเ่ ปนดัชนีทค่ี นอืน่ เขา
ทําเขาชีแ้ ลวก็ชดั เจน วามันอยูใ นภาวะทีค่ นอืน่ เขาแซงหมด มาเลเซียยังมีมหาวิทยาลัยติดอันดับ 1 ใน 200
สิงคโปรมี เกาหลีมี ญีป่ นุ มี ประวัตศิ าสตรของอุดมศึกษาไทย เราเริม่ อุดมศึกษาไทยไมไดชา กวามาเลเซีย
ไมไดชา กวาประเทศทีผ่ มเอยชือ่ ยกเวนญีป่ นุ แตเดีย๋ วนีเ้ ราอยูต รงไหน เมือ่ มีการประเมินวิเคราะหเปรียบเทียบ
จุดออนทีส่ ดุ คือจุดออนตรงทีเ่ ราไมมี 3-4 อยางนี้ ผมไปญีป่ นุ บอย แลวก็ไดไปพบกับคนทีต่ อนทีเ่ ปนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยโตเกียว ชือ่ ศาสตราจารยอารีมา เขาเปนคนคัดคานทีจ่ ะนํามหาวิทยาลัยญีป่ นุ ออกนอบระบบ ตอมา
ไปเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมอบูโช เขาก็ตง้ั คําถาม 2 คําถามวาญีป่ นุ ก็ไมไดวา ยากจนกวาประเทศ
อื่น ทรัพยากรเขาก็พรอมจะลงใหมหาวิทยาลัยเยอะแยะ ทําไมญป่ี นุ ถึงไมเปนเลิศ เทียบกับอเมริกา เทียบกับ
อังกฤษ เทียบกับแมแตออสเตรเลีย เขาก็บอกวาเขาอยากทราบวาสาเหตุมาจากอะไร เขาก็เดินทางไปดูงานใน
ประเทศเหลานัน้ ตัง้ ทีมศึกษาวิเคราะหสรุปออกมา 2 ขอครับ เขาบอกวา
1. มหาวิทยาลัยญีป่ นุ ทีเ่ ปนของรัฐไมใชเอกชนเปนราชการจัดเกินไป ก็คอื เอามหาวิทยาลัยไปไวในระบบราช
การนีไ่ มถกู ตอง ทัง้ ๆ ทีเ่ ขาเคยคานทีจ่ ะเอาออก ตอนหลังนีพ่ อไปดูงานเสร็จเขาบอกใช มหาวิทยาลัย
ญีป่ นุ เปนราชการเกินไป ตองลดความเปนราชการลง
2. มหาวิทยาลัยญีป่ นุ ยังขาดความเปนอิสระและเสรีภาพทางวิชาการ ตองมีความเปนอิสระและเสรีภาพทาง
ราชการใหมากขึน้
ถาทํา 2 เรือ่ งนีไ้ ดญป่ี นุ สูใ ครไดหมด แลวทําไงรูไ หม เมือ่ วันที่ 1 เมษายน ซึง่ เปนปงบประมาณของญีป่ นุ ปทแ่ี ลว
รัฐบาลญีป่ นุ ออกกฏหมายเอามหาวิทยาลัยของรัฐทัง้ หมดออกนอกระบบพรอมกันเลยไมมเี ลือก ก็ฮอื ฮากันมากบอก
ตายแลวมหาวิทยาลัยจะทนไหวไหม จะคัดคานเหมือนบานเราไหม จะตองฟงกัน 3 รอบ 4 รอบไหม ปรากฏวาได
สอบถามมหาวิทยาลัยทีอ่ อกไปแลวทัง้ หมด บางแหงถามวามันมีปญ
 หาอะไรไหม มหาวิทยาลยั ทัง้ หลายก็บอกเอะ
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มันดีไมเห็นมีปญ
 หาเลย เพราะฉะนัน้ ผมนีก่ าํ ลังจะทําโครงการไปศึกษาวิเคราะหของญีป่ นุ วาขณะนี้
เรือ่ งการเอา
มหาวิทยาลัยออกนอกระบบในเอเชีย ไมตอ งพูดถึงออสเตรเลียเพราะเปนเปนระบบอิสระอยูแ ลว
นิวซีแลนดก็
อิสระอยูแ ลว มาเลเซียใช Concept ของ confederation ก็คอื ใหการบริหารมหาวิทยาลัยเปนเสมือนหนึง่ เอกชน
แตยงั เปนของรัฐ ก็ Concept เดียวกันนีแ้ ตไปใช confederation ซึง่ ก็เปนคําเดียวกับญีป่ นุ ใช มาเลเซียไมคอ ย
ประสบความสําเร็จ ในขณะทีอ่ นิ โดนีเซียออกไปแลว 7 แหง ก็ยงั ไมคอ ยประสบความสําเร็จ ของไทยเราเขาใจวาออก
ไปเรียบรอยแลว 6 แหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี,มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ,มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และมหาวิทยาลัยสงฆ คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทีร่ อจะออกนีอ่ กี เรือ่ งหนึง่ ก็ยงั สงสัยกันอยูแ มแตคนอยูม หาวิทยาลัย 6
แหงนีย้ งั สงสัย แตนถ่ี า ญีป่ นุ ออกทัง้ กะบิแลวญีป่ นุ ทําไดเรียบรอย มันตองเปน case study วาทํายังไง เพราะตัง้
แตออกไปปญหาในญีป่ นุ ทีพ่ ดู กันวาไมดี กลัวอยางนัน้ อยางนีม้ นั หมดไป หรือกําลังจะหมดไป แตมกี ารถึงแงดผี มก็
เลยกําลังจะไปศึกษาวิเคราะหทางลึก เพือ่ จะเอาขอมูลมาใชประโยชน มันก็มายืนยันสิง่ ทีผ่ มพูดวามันเปนสภาพปญหา
ของมหาวิทยาลัยของรัฐทีเ่ ปนสวนราชการในประเทศไทย ทีพ่ ดู กันมาแลว 35 ป ทีนถ้ี ามวาทางเลือกและทางออกควร
จะเปนยังไง ก็มมี ติมาตัง้ แตป 2513 แลวครับ ซึง่ เดิมใชคาํ วาในกํากับของรัฐบาล คํานีเ้ ปนคําทีเ่ กิดขึน้ ในป 2513
แลวนะครับ ไมใหมเลย ตอนนัน้ ทีไ่ ดชอ่ื นีม้ าก็ประชุมกันหลายยกวาเราไมใช federation คือแปลงมหาวิทยาลัยของ
รัฐเหมือนกับแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เดีย๋ วตองขึน้ ศาลปกครองอีก เรายังเปนของรัฐ แตรฐั แตเดิมหนวยงานของรัฐมันจะ
มี 2 ลักษณะ ถาไมใชเปนสวนราชการก็เปนรัฐวิสาหกิจ ก็บอกวาเราอยากจะเลือกรูปแบบที่ 3 เสริมเขามา ซึง่ หลาย
ประเทศมี และบทความทีเ่ ขียนดีทส่ี ดุ ดร.ไกรพล นิตไิ กรพจน เขียนกรณีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีเมือ่
ตอนเพิง่ ตัง้ วิเคราะหเชิงกฎหมายวา Public independent agency ทีเ่ ขาใชกนั อยูห ลายประเทศ นาจะเหมาะทีจ่ ะ
มาเปนรูปแบบของเรา ในการทีจ่ ะใชกบั มหาวิทยาลัย ไมรจู ะชือ่ ยังไงมันจะคิดชือ่ ไมออก บอกวาถาไปตัง้ ชือ่ ยังไงแลว
ฟงดูเหมือนวาเปนการปรับไปเปนมหาวิทยาลัยเอกชนแลวก็ไมใช
ตองระวังตรงนี้
คนทีค่ ดิ เรือ่ งนีส้ มัยนัน้ ก็มี
ดร.ปวย อึง้ ภากรณ มีใครตอใครผูห ลักผูใ หญของเรานีก่ บ็ อกวาตองบอกไววา มันเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
บาล เพือ่ จะบอกความเปนของรัฐอยู ในขณะทีม่ หาวิทยาลัยทีเ่ ปนสวนราชการจะใชคาํ วามหาวิทยาลัยในสังกัด ตาง
กันตรงนีน้ ะ มหาวิทยาลัยในสังกัดคือสวนราชการ มหาวิทยาลัยในกํากับไมเปนสวนราชการ แตทง้ั 2 อยางนีเ้ ปน
ของรัฐ ไมใชเอกชน เพราะฉะนัน้ ผูห ลักผูใ หญของเราทีเ่ ขาเลือกถอยคําเขาเลือกอยางระมัดระวัง ไมใหสอ่ื ความไปใน
ทางทีว่ า เรากําลังปรับเปลีย่ นมหาวิทยาลัยของรัฐไปเปนเอกชน จึงไดมีคํานี้ แลวคํานีม้ าตัดคําวา “บาล” ออกตอนทีร่ า ง
พระราช-บัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ เพราะหลายคนบอกวาไมใชของรัฐบาลนะ มันเปนของรัฐนะ ก็ถึงบางออวาเออ
จริง ก็ตดั เพราะฉะนัน้ ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติจะไมมคี าํ วาในกํากับของรัฐบาล แตพระราชบัญญัตเิ กา
เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ผมจําไดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณกย็ งั มีคาํ วากํากับของรัฐบาลอยู เพราะเราไปใช
คําทีเ่ ขาตัดสินกันไวในป 2543 แตใหมสดุ เรียกวา “มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ” แตปญ
 หามันก็มอี ยางงีถ้ า ตัง้ ใหม
มันก็เรียกมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยเกาซึง่ เปนสวนราชการอยูจ ะปรับเปลีย่ นมาเปนอยางนี้ ก็เลยไป
เอาคําวานอกระบบมาแลวก็เขียนคําเต็มคือ “นอกระบบราชการ”
เพราะฉะนัน้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-สุรนารี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไมอยูใ นระบบราชการจะเปนมหาวิทยาลัยนอกระบบไดยงั ไง มันตองเรียกอยางเดียววา “ใน
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กํากับของรัฐ” เพราะมันไมเคยอยูใ นระบบราชการ เกิดมาก็อยูใ นรูปแบบของมหาวิทยาลัยในกํากับ ในขณะที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรอี ยูร ะบบราชการมากอน ทานก็บอกจะออกนอกระบบคําวา “นอกระบบ”
ก็เลยกลายเปนคําซึง่ พูดถึงกันเยอะในตอนหลัง ซึง่ ผมไมชอบคํานัน้ เพราะผมถือวาทุกอยางมันมีระบบหมด ระบบใน
ตัวของมันจะเปนอยางไรก็อกี เรือ่ งหนึง่ คําวานอกระบบ, ในระบบผมไมเห็นดวย แตวา เอาเถอะเขาจะเรียกก็เรียกกัน
ไป เพือ่ การสือ่ ความวาเราอยูใ นสถานภาพหนึง่ กําลังจะปรับเปลีย่ นไปสูส ถานภาพหนึง่ ไมรจู ะเรียกยังไงก็เรียกใน
ระบบ,นอกระบบ แตจริง ๆ ชือ่ ทีเ่ ปนทางการมีกฎหมายรองแลวดวยคือ “มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ” ทีนห้ี ลัก
สําคัญของมหาวิทยาลัยในกํากับทีเ่ ขาคิดกันไว แลวผมก็สบื ตอมาจากความคิดของบรรพบุรษุ เพราะหลายคนตายไป
แลวทีค่ ดิ เรือ่ งนี้ ก็คอื การกระจายอํานาจใหการบริหารจัดการสิน้ สุดที่
สภามหาวิทยาลัยใหมากทีส่ ดุ อันนีต้ รง
กับคําวา “Self governance” หรือ “autonomy” คือ มหาวิทยาลัยบริหารโดยคณะบุคคล องคกรสูงสุดคือ “สภา
มหาวิทยาลัย” ถาเมือ่ ไหรเรือ่ งมันตองออกนอกหรือเหนือสภาไปเยอะมันก็ไมมี autonomy ก็ไมใช Self
governance คือการปกครองตัวเอง หลักก็คอื ตองใหการดําเนินการสิน้ สุดในระดับสภามหาวิทยาลัยของตนเองให
มากทีส่ ดุ
มหาวิทยาลัยในกํากับของเรานีช้ ดั
ถามวาเรือ่ งทีต่ อ งไปเหนือ สภามหาวิทยาลัยไมหยุดแคสภา
มหาวิทยาลัยเหลืออะไร ทีจ่ ริงไมอยากใหเหลือเลย แตมนั ทําไมไดตอ งมีบา งทีม่ นั ตองไปเหนือ เชน เมือ่ เราจะของบ
ประมาณจากรัฐบาลก็ตอ งไปเขากระบวนการงบประมาณ ทําคําขอไปทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ตองไปผานการกลัน่ กรองของสภามหาวิทยาลัยเหมือนกับปกติ อันนีห้ ยุดอยูแ คสภามหาวิทยาลัยไมได เพราะถาเราขอ
เงินงบประมาณแผนดิน มันก็ตอ งเขากระบวนการ เรือ่ งที่ 2 การแตงตัง้ ทีเ่ ขาสูร ะบบโปรดเกลาฯ ไมวา จะเปนสภา
มหาวิทยาลัย, อธิการบดี, ศาสตราจารย ทีจ่ ริงก็มี 3 ตําแหนงนี้ คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี แลวก็
ศาสตราจารย เมือ่ เราไปเลือกทีจ่ ะใหเกียรติโดยใชระบบโปรดเกลาฯ ซึง่ ก็เปนระบบของเรา ของประเทศไทย มันก็
ตองไปเขากระบวนการโปรดเกลาฯ ก็ตอ งไปเขาคณะ รัฐมนตรี คนจะเสนอเขาคณะรัฐมนตรีไดมนั ก็ตอ ง รัฐมนตรี
คนอืน่ เสนอไดทไ่ี หน แลวก็ไปเขาสูก ระบวนการโปรดเกลาฯ เรือ่ งทีต่ อ งไปคือเรือ่ งเกีย่ วกับหลักสูตร ทัง้ ๆ ทีห่ ลักสูตร
เปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัย ยุตไิ ดแคสภามหาวิทยาลัย แตมนั มีปญ
 หาเรือ่ งการตีราคาคุณวุฒิ ซึง่ ก.พ. เขาไป
ตกลงกับ สกอ. เขาจะไมตรี าคาถาหากวาหลักสูตรนัน้ ไมผา นความเห็นชอบของ สกอ. ถาเราไมตอ งการตีราคาเราก็
หยุดแคสภามหาวิทยาลัยได แตบณ
ั ฑิตเราก็ทาํ งานลําบาก เพราะเอกชนก็ยงั ใชอยูเ หลียวดู ก.พ. ทัง้ ๆ ที่ ก.พ. เขาตี
ราคาเพือ่ ประโยชนของการบรรจุคนเขารับราชการเทานัน้ แหละ เขาไมไดมหี นาทีม่ ากไปกวานัน้ แตมนั ถือปฏิบตั มิ า
นาน เพราะฉะนัน้ เรือ่ งทีจ่ ะไปเหนือสภามหาวิทยาลัยมันก็เหลืออยูแ คน้ี มันไมไดมเี รือ่ งมากไปกวานีท้ จ่ี ะไปเหนือสภา
มหาวิทยาลัย ก็แสดงใหเห็นวาถาเทียบกับความเปนระบบราชการ มันหยุดเรือ่ งไวทส่ี ภามหาวิทยาลัยเยอะมาก จน
กระทัง่ ใครเปนอธิการบดีในมหาวิทยาลัยในกํากับ ก็รอู ยูบ างเดือนไมไดเขียนจดหมายสักฉบับหนึง่ ไปที่ สกอ. เพราะ
ไมมเี รือ่ งทีจ่ ะเขียน แต สกอ. ชอบเวียนหนังสือมาใหเราสารพัดเรือ่ งเลย เสียกระดาษเปลา มาถึงผมตองคอยเซ็นวาไม
เกีย่ วกับเรา ไมเกีย่ วกับเรา ไมเกีย่ วกับเรา แตทา นก็เวียนมาเขาบอกวาไมเกีย่ วก็ไมเปนไรแจงทราบ แลวคําในนัน้ ไมใช
แจงทราบนีเ่ พือ่ ถือปฏิบตั ิ แลวไป ๆ มา ๆ พวกเราก็ดนั ไปถือปฏิบตั เิ ขาไปอีก เดีย๋ วนีเ้ รากําลังจะพามหาวิทยาลัยใน
กํากับทัง้ 6 แหง เดินเขาระบบราชการไปโดยไมรตู วั หรือรูต วั แตอยากจะไดกไ็ มรวู า 1) อาจจะตองมีมาตรการสง
เสริมใหมหาวิทยาลัยในกํากับกลับไปเปนมหาวิทยาลัยทีเ่ ปนสวนราชการ
และอันนัน้ ก็คอื เรือ่ งเศราสําหรับวงการ
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อุดมศึกษา เรือ่ งที่ 2) หลักของมันจริง ๆ ก็คอื ตองการใหสามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการทีเ่ ปนของตน
เอง คลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได คือใหความสําคัญวามหาวิทยาลัยเปนพหุกจิ มีสอน วิจัย บริการวิชาการ ภารกิจ
หลายดาน ถาจะใหมหาวิทยาลัยสามารถบรรลุความเปนเลิศ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลดี ก็ตอ งใหเขาสามารถพัฒนา
ระบบบริหารจัดการทีเ่ ปนของเขาเอง ถาเปนสวนราชการนีไ่ มมที างทีจ่ ะแบงสวนไดเองอะไรเอง
ในทีส่ ดุ ก็ตอ งเอา
กรอบกฎเกณฑของราชการมาจับ สมัยหนึง่ ตองเทียบดวยนะครับ หองสมุดนีเ่ ทาแผนกหรือวาเทากอง แลวก็จดั หอง
สมุดไปเปนกองก็มสี มัยเกา ก็ระเบียบขาราชการบังคับแบบนัน้ ทัง้ ๆ หองสมุดถาเปนกองก็เปนกองหนังสือ มันไม
ใชกองอื่น ลักษณะอยางนีก้ ช็ ดั วาถาใหเราสามารถจัดระบบบริหารจัดการทีเ่ ปนของตัวเองได เราก็จะไดระบบบริหารที่
เหมาะกับธรรมชาติและภารกิจของมหาวิทยาลัย หลักที่ 3 คือใหยดึ หลักบริหารจัดการทีด่ คี อื good governance
เราก็ทราบแลวหลักบริหารจัดการทีด่ มี ี 6 ประการ มีเรือ่ งเกีย่ วกับหลักกฎหมาย เกีย่ วกับโปรงใสตรวจสอบได
ความคุม คาอะไรตาง ๆ การมีสว นรวม อันนีค้ งไมใชทท่ี ผ่ี มจะมาพูดเรือ่ ง good governance หรือบางทีเ่ ขาเรียก
วาธรรมาภิบาลก็แลวแตจะเรียก เอกชนเขาเรียกบรรษัทภิบาลตองดูแลใหบริษทั ไมลม หลัก good governance
ตอนนีพ้ ดู กันมาก
แลวมหาวิทยาลัยในกํากับทีก่ าํ ลังรางกฎหมายเขาสภานีจ่ ะถูกแปรญัตติใหเอาเรือ่ ง good
governance แทรกเขามาไมนอ ย เชน เมือ่ ตอนพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ ทัง้ ๆ ทีไ่ มใชมหาวิทยาลัยใน
กํากับ เนือ่ งจากเปนกฎหมายฉบับเดียวกันคุม ครอง 41 แหง เขาใสไปเลยครับวาระบบการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลเพือ่ ใหไดตามหลัก good governance ตราเปนบทบัญญัตใิ นกฎหมายเลยครับ คลาย ๆ สถาบันพระ
ปกเกลาซึง่ มีมาตราหนึง่ วาดวยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล เพราะบอกวาถาไมมเี ครือ่ งมืออันนีร้ ไู ดไง
วาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุตามยุทธศาสตร ตามแผนกลยุทธ เพราะฉะนัน้ เวลาทีเ่ ราพูดกันถึงเรือ่ ง
มหาวิทยาลัยในกํากับมันก็คงหนีไมพน หลักการ 3 ขอนีค้ รับ ทีนก้ี ารปรับเปลีย่ นระบบและกระบวนการบริหารมันตอง
ปรับเปลีย่ นอะไรบาง 4 เรื่องนี้ เปน 4 เรือ่ งทีเ่ ปนของดัง้ เดิมเลยครับ สมัยทีค่ ดิ มหาวิทยาลัยในกํากับยุคแรกเลยเมือ่
ป 2513 สรุปไว เขาพูดถึง 4 เรือ่ งเทานัน้ และ ถาเราจะปรับเปลีย่ นระบบ 4 เรือ่ งนีไ้ ด แลวไดระบบบริหารจัดการที่
เปนของตัวเองเราก็จะไดระบบบริหารมหาวิทยาลัยทีค่ ดิ วาถูกตอง เหมาะสม แลวก็จะบรรลุความเปนเลิศไดงา ยขึน้
ขอแรกคือปรับความสัมพันธ ภายนอก ทีจ่ ริงความสัมพันธภายนอกก็คอื ความสัมพันธกบั รัฐบาล แลวก็ใหหนวยขึน้
ตรงกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงนัน้ ๆ ไมใชเปนหนวยงานทีข่ น้ึ ตามสายงานปกติ ผมเปนปลัดทบวงมากอน ตอนผม
เปนปลัดทบวงไมสมู ปี ญ
 หา เพราะผมเขาใจวามหาวิทยาลัยในกํากับไมไดขน้ึ กับผม เขาขึน้ กับรัฐมนตรี พอมามีปลัด
ทบวงคนหลัง ๆ นีเ่ ริม่ เพีย้ น ก็บอกเอะมหาวิทยาลัยก็ตอ งขึน้ กับสํานักงานปลัดหมด ผมบอกคุณไปดูกฎหมายสิ
เขียนไวชดั เลยนะวา มหาวิทยาลัยอยูใ นกํากับของรัฐมนตรีครับ แตคาํ วาในสังกัดก็ตอ งวาไปตามโครงสรางกระทรวง
คุณเปนกองคุณก็ขน้ึ กับกรม คุณเปนกรมคุณก็ตอ งขึน้ กับสํานักงานปลัด แลวถึงจะไปรัฐมนตรี ตรงนีก้ เ็ ริม่ สับสนมา
ตัง้ แตบดั นัน้ จนบัดนีว้ า ใครคือผูก าํ กับ เพราะฉะนัน้ ผมเขียนหนังสือถึงทางทบวงสมัยเดิม ในฐานะอธิการบดีผมไม
เคยเขียนถึงปลัด ผมเขียนถึงรัฐมนตรี ก็รฐั มนตรีเปนผูก าํ กับผมไมใชปลัด สวนรัฐมนตรีจะไปตมยําทําแกงยังไง ให
ปลัดมีความเห็นก็เปนเรือ่ งของรัฐมนตรี ไมใชเรือ่ งของเรา รัฐมนตรีจะไปตัง้ ใครกลัน่ กรองก็เรือ่ งของรัฐมนตรี แตถา
เมือ่ ไหรเราไปเขาโครงสรางปกตินะครับ เขาก็จะปฏิบตั ติ อ มหาวิทยาลัยในกํากับเหมือนมหาวิทยาลัยอืน่ แลวก็เลย
เผลอ เรือ่ งบางเรือ่ งตองไปดู ไปวิเคราะหอะไรเหมือนมหาวิทยาลัยอืน่ ซึง่ ไมใช นีล่ ะครับคือความสัมพันธภายนอกที่
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เปลีย่ นไป จากคําในสังกัดมาเปนในกํากับ นัน่ หมายถึงความสัมพันธทเ่ี ปนเชิงนโยบาย แลวก็สมั พันธกบั ผูก าํ กับ
นโยบายโดยตรงก็คอื รัฐมนตรี การจัดองคกรและการบริหารภายใน คิดกันมาตัง้ แตสมัยนัน้ วาถาเราไมเปนราชการ
แลวนีเ่ ราควรจะทบทวนการจัดองคกรและการบริหารงานภายในเสียใหม เพราะแตกอ นเราตองแบงสวนเพือ่ เทียบให
ไดสทิ ธิ์ ถาหนวยเทียบเทากรมก็จะมีสทิ ธิอ์ กี อยางหนึง่ เพราะฉะนัน้ จะเห็นวาการแบงสวนสมัยกอนจะถูกเทียบเสมอ
ครับ เชน เอาคณะไปเทียบกอง เอาหนวยงานบริการบางอยางไปเทียบแผนก แลวในทีส่ ดุ ซีของคนทีเ่ ปนหัวหนาก็จะ
เปนไปตามฐานะของหนวย นัน่ คือระบบราชการ เดีย๋ วนีก้ ย็ งั เปนอยางนัน้ อยู เราก็บอกวาอันนัน้ ไมใชแลว ถาเราออก
มาเนีย่ แลวใครจะคิดออกนอกระบบโดยโครงสรางเหมือนเดิมอยาออกเลยครับ นี่คือความคิดที่ผมฟงแลวผมตกใจ
หลายคนบอกโอยเวลาออกไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับไมเห็นตองทําอะไรเลย เปลีย่ นพระราชบัญญัตแิ ลวก็พอให
ฐานะโครงสรางอยางเดิม ความจริงความสําคัญอยูท ก่ี ารจัดองคกรและการบริหารงานภายใน เมือ่ เราอิสระแลว สิน้
สุดทีส่ ภามหาวิทยาลัยแลว ตรงนีต้ อ ง
ใหความสนใจเปนพิเศษ แลวดวยการทีผ่ มเห็นปญหาตรงนีเ้ ปนพิเศษ วิธที ผ่ี มทําอยางทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยี-สุร
นารี และรวมทัง้ ทีน่ ก่ี ค็ อื ประการแรกเลยออกแบบใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง
เนนวิทยาศาสตรเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ การออกแบบ 2 แหงนีไ้ ม
เหมือนกัน และเหมือนกันไมไดดว ย เพราะมันคนละลักษณะ ทีน่ น่ั มหาวิทยาลัยเฉพาะทางก็บอกวาเมือ่ เปน
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางมันจะแพงมากถาเราเอาแบบเดิมมาใช ภาคตองมีหอ ง Lab เอง ตองมีเครื่องมือเอง คณะ
ตองมีอาคารสถานทีเ่ องเบ็ดเสร็จหมด ไมมใี ครเขาลงทุนใหหรอกครับ ก็บอกวามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีตอ ง
ออกแบบโดยใชหลักรวมบริการประสานภารกิจ อะไรทีร่ ว มใชกนั ไดรว มใชหมด เปนสมบัตกิ ลาง เพราะฉะนัน้ ทีน่ น่ั
จนบัดนีก้ ย็ งั เปนอยางนัน้ อยู ศูนยเครือ่ งมือวิทยาศาสตรเทคโนโลยีรวมหมด แลวทุกสํานักทุกสาขามารวมใช
อาคารเรียนก็เปนอาคารเรียนรวมไมมอี าคารแยก ดวยเหตุผลวาถาแยกจะลงทุนมากกวานีเ้ ยอะเราใชไมคมุ การออก
แบบโดยวิเคราะหอยางนีเ้ ปนเรือ่ งสําคัญ
เราออกแบบอีกบอกวามหาวิทยาลัยโดยทัว่ ไปนีม่ นั มีลกั ษณะเปน
มหาวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยคณะก็มรี ว้ั ของตัวมีเงินมีทรัพยสนิ ของตัว เอาไปซุกตุม ไวกไ็ มมใี ครรู อะไรก็ทาํ เบ็ดเสร็จ
ฉันมีคนอืน่ ก็อยามาใชของฉัน ฉันก็ไมไปใชของคนอืน่ มันก็เปนลักษณะมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัย แลวมันจะใช
ทรัพยากรรวมกัน ใชบคุ ลากรรวมกันใหเกิดประโยชนสงู สุดไดอยางไร ผมก็ออกแบบวาถาอยางนัน้ คงตองบูรณาการ
สิง่ เหลานีเ้ ขาดวยกันเสียกอน อยาไปแยกเปนหนวยยอย สาขายอยมากเกินไป ดวยเหตุผลนีก้ เ็ ลยบอกตองไมเรียก
คณะ ขืนไปเรียกคณะรูปแบบเดิมตามมา ก็เอาชือ่ เขามาก็เอาแบบเขามาดวย เราบอกไมเรียก ทีน่ น่ั ใหเปนหนังจีนไป
เลย ใหเรียกวาสํานัก เพราะขาพเจาไมตอ งการใหเรียกเปนคณะในความหมายเดิม พอคณะปบ มันก็ตอ งมีภาค มี
ภาคก็ตองมีพวก แบงภาคก็แบงพวกกันครับ แลวมันจะทํางานเปนทีม มันจะบูรณาการไดยงั ไง ไมเอา บูรณาการ
โครงสรางกอน นีต่ วั อยางเทานัน้ เลาใหฟง ทัง้ วันก็ได เสร็จแลวก็มาถึงกระบวนการบริหาร เมือ่ เรือ่ งมันเบ็ดเสร็จที่
สภามหาวิทยาลัยเอง ก็ตอ งมาจําแนกแยกแยะวาตรงไหนตองทํารวมกัน ตรงไหนทําแยกกัน ทําอยางไรทีจ่ ะทําใหขน้ั
ตอนการดําเนินการมันสัน้ ก็เลือกเลยวาตองใช Flat organization ไมใช tall ใชทรงแบน ใหขน้ั ตอนมันสัน้ อะไร
ทํารวมกันตองให participation กับทุกฝายเขามารวมตัดสิน อะไรทําแยกแตละหนวยก็ทาํ ไป นี่คือตัวอยางของ
การวิเคราะหเพือ่ จะดูวาองคกรและการบริหารงานภายในควรจะเปนอยางไร แลวดวยความทีม่ นั ตองเบ็ดเสร็จในตัว
มันเอง เราก็บอกวาหนวยสําคัญทีส่ ดุ ตองเกิดแลว ในมหาวิทยาลัยเกาทีเ่ ปนสวนราชการไมมี สภาวิชาการตองเกิด

8

ถาไมมหี นวยทีเ่ ขมแข็งดูแลทางวิชาการเราจะบรรลุความเปนเลิศไมได ก็เกิดสภาวิชาการขึน้ คนก็ไมเขาใจ เพราะใน
ระบบราชการเดิมไมมสี ภาวิชาการ สวนมากทีป่ ระชุมทีจ่ ะตัดสินเรือ่ งเหลานีก้ ท็ ป่ี ระชุมคณบดีทาํ เกือบทุกเรือ่ ง อยางมา
ก็จะไปมีคณะกรรมการวิชาการ ซึง่ องคประกอบก็สว นมากจะ dominate โดยฝายบริหาร เราก็บอกไมไดงานวิชาการ
ตองใหอยูใ นความ
รับผิดชอบหลักของนักวิชาการ เพราะฉะนัน้ สภาวิชาการองคประกอบสวนใหญจะเปนนัก
วิชาการนะไมใชผบู ริหาร แมเอาอธิการบดีไปเปนประธานก็ตาม ลองวิเคราะหดสู คิ รับเราฝากอนาคตทางวิชาการไวกบั
คณาจารยและ นักวิชาการ เราไมไดฝากไวกบั ทางบริหารอยางเดียว ลักษณะอยางนีม้ นั มากับการวิเคราะหวา เรา
จะจัดองคกรและการบริหารอยางไร
ถึงจะทําใหมรี ะบบบริหารทีเ่ ปนของเราเอง
แลวก็เหมาะสมกับการเปน
มหาวิทยาลัยไมใชไปลอกแบบเขา ไมใชบอกไมเปนไรหรอกก็ใชอยางราชการตอไปไมตอ งทําอะไร
เรือ่ งงบประมาณการเงินกุญแจเลยครับอันนี้ ความเปนอิสระความคลองตัวจะมีหรือไมอยูต รงนี้
ครับ ถึงไดเสนอวาเรือ่ งงบประมาณการเงินขอใหทกุ อยางทีเ่ ขามาสูม หาวิทยาลัยเปนรายไดหมด อานกฎหมายใหดี
นะครับ รายไดของมหาวิทยาลัยประกอบดวย คือหลักของเราตองการทําใหทกุ อยางทีเ่ ขามาสูม หาวิทยาลัยเปนรายได
เมือ่ จะทําใหทกุ อยางทีเ่ ขามาสูม หาวิทยาลัยเปนรายได
สวนทีม่ าจากรัฐก็ตอ งทําใหเปนระบบงบประมาณมันเปนงบ
ประมาณแบบเงินอุดหนุนทัว่ ไป เปน one line item เปน blockgrant ในความหมายทีพ่ ดู กันก็คอื ใหเงินมาแลว
ใหมาเปนกอนเสมือนรายไดของมหาวิทยาลัยจากแหลงอืน่
แลวมหาวิทยาลัยก็มาจัดสรรใชจา ยเปนงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย ไมมคี าํ วางบประมาณแผนดินติดมาดวย มีแตเงินอุดหนุนทีเ่ ราไดรบั 6 แหงนี้ เปนเงินอุดหนุนทัว่ ไป
นะครับ แลวเราก็ลดภาระขอผูกพันถาเปนงบประมาณปกติกจ็ ะมีรายการทานตองใชไปตามรายการ ทานตองใชไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง แลวในทีส่ ดุ ความคลองตัวก็ไมเกิด เราตองการทําใหเปนรายได กฎหมายก็เขียนใหเปน
รายได เพราะฉะนัน้ งบประมาณแผนดินตองจัดใหเราในรูปเงินอุดหนุนทัว่ ไป กฎหมายจะเขียนไวเลยวาตองเปนเงิน
อุดหนุนทัว่ ไป ตรงนีส้ าํ คัญ เปนการเลิกไดเลยครับไอระบบงบประมาณ การเงิน 2 ระบบ ทีอ่ นั หนึง่ เปนงบแผนดิน
อีกอันเปนงบรายไดใชกนั คนละระเบียบ ความคลองตัวหมดไป ก็ทาํ ใหมหาวิทยาลัยในกํากับจัดระบบการเงินงบ
ประมาณเปนระบบเดียว เพราะทุกอันเปนรายไดหมด และเมือ่ เปนรายไดหมดใชไมหมดก็ไมตอ งคืนคลัง ตรงนีค้ อื
สาระสําคัญมาก ๆ เลยครับ เพราะตามวิธกี ารงบประมาณปกติเขาจะไมยอมใหใครเปนเงินอุดหนุนทัว่ ไปงาย ๆ ยก
เวนใหกบั รัฐบาล รัฐบาลตัง้ เงินประเภทอยางนีไ้ วเยอะ เอาไปไวทง่ี บกลางบาง เอาไปไวทไ่ี หนบางเงินกอนโต ๆ เพื่อ
megaproject เพราะฉะนัน้ มหาวิทยาลัยในกํากับไดตรงนี้ แลวยุเลยครับวาอยายอมเปลีย่ นเปนอยางอืน่ นะ ถา
ทานยอม เพราะเขาพยายามจะเขามาคุมเดีย๋ วนีถ้ า ไมคมุ ในวิธงี บประมาณ ก็คมุ ในวิธเี บิกจาย อะไรทีเ่ ขาคุมไดจะดึง
กลับไปสูร าชการนีเ่ ขาทําทัง้ นัน้ ละ บางทีกผ็ า น สตง. บางทีกผ็ า นกรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณทําอะไรไมได
หรอกครับ เพราะกฎหมายมันบังคับวาตองจัดเปนเงินอุดหนุนทัว่ ไป เขาก็ทาํ ใหเบิกจายยาก ๆ เขาก็ทาํ ใหมนั มีงวด
เงินประเภททีไ่ มเหมือนเดิม เดิมวางฎีกาปละ 3 หน ไดเงินมาหมดใบเดียวดวย เดีย๋ วนีเ้ ขาเริม่ จะมีฎกี ามากขึน้
เพราะเขาเริม่ จะคุมตรงนัน้ งบกอสรางไมนา จะเปนอุดหนุนทัว่ ไปนาจะเปนอุดหนุนเฉพาะกิจ ผิดกฎหมายทัง้ นัน้ ไมมี
คําวาอุดหนุนเฉพาะกิจอยูใ นกฎหมายของเราเลย แตถา ชาวมหาวิทยาลัยไมตอ สู วันหนึง่ ปลอยใหเขาทําผิดกฎหมาย
อยูโ ดยไมทกั ทวง เปดดู ซิครับกฎหมายมีไหมค่าํ วาอุดหนุนเฉพาะกิจ ไมมี กฎหมายเขียนเลยวาอุดหนุนทัว่ ไป รับกับ
พระราชบัญญัตวิ ิธกี าร งบประมาณ
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เรือ่ งการจัดระบบบริหารงานบุคคลเปนกุญแจดอกที่ 2 ครับ เพราะอันนีค้ อื ปญหาทีแ่ กไมตก
ในระบบราชการ ปญหาเดียวทีไ่ มมที างแกไขในระบบราชการคือเรือ่ งการบริหารงานบุคคล ผมไดเรียนแลววาเรือ่ งนี้
เปนเรือ่ งใหญ ถาเมือ่ ไหรเราสามารถจัดระบบบริหารงานบุคคลใหเปนของเราเองได เราถึงจะสามารถดึงดูดรักษาแลวก็
พัฒนาบุคลากรของเราทุกประเภทใหอยูใ นระดับทีจ่ ะทําใหมหาวิทยาลัย ทําภารกิจบรรลุความเปนเลิศไดถา ตรงนีท้ าํ
ไมไดจอด เรื่องอื่นไมตองคิด ทีนถ้ี ามวาระบบบริหารงานบุคคลซึง่ เปนหัวขอทีใ่ หผมพูดเปนสวนทายนีม้ แี นวคิดยังไง
แนวคิดเรือ่ งการบริหารงานบุคคลทีส่ ง่ั สมมาและตองแกใหไดกค็ อื ตองแกปญ
 หาการขาดแคลนคณาจารยทม่ี คี ณ
ุ ภาพ
ใหไดปริมาณทีม่ ากพอ เดีย๋ วนีเ้ ราก็มาคิดแกจนปญญาแลวหรือยังผมไมทราบ อยู ๆ ก็เสนอกฎหมายวานีม่ นั ขาด
แคลนอาจารย เพราะฉะนัน้ อาจารยทจ่ี บทีเ่ ปนศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารย แลวก็จบปริญญาเอก ใหขยาย
อายุไปจนถึงอายุ 65 ปเถอะ เพราะเราไมมปี ญ
 ญาไปหาอาจารยอน่ื แลว ก็เห็นดีเห็นงามดวยกันนะครับ เพราะวาใน
นักวิชาการทีส่ อนหนังสือนีม่ นั ไมควรจะไปใชอายุแบบงานอืน่ ตุลาการเขาก็ยงั ใชคนอายุสงู ทําหนาทีไ่ ด อันนี้ผมไมได
ขัดของ แตพอเวลาฟงวาตองขยายอายุเพราะขาดแคลนอาจารย โธอตุ สาหสง่ั สมประสบการณมาจนไดเปนรอง
ศาสตราจารย เพราะฉะนัน้ ยังไงก็ใชไปกอนเถอะขยายไปอีก 5 ป เปน 65 ป แลวก็เกิดเรือ่ งเกิดราวถึงกับขึน้ ศาล
ปกครองกันตอนนี้ เรือ่ งขยายอายุ คนไดกไ็ มวา อะไร คนไมไดกฟ็ อ งคนทีไ่ ดแลว ก็มบี ตั รสนเทบอก ไมได ไดยงั
ไงคนนีส้ ภามหาวิทยาลัยอนุมตั ไิ ดไง ผมนีเ่ ปนจําเลยเพราะเปนนายกสภาฯอยู ผมบอกก็คณ
ุ เสนอขึน้ มานีแ่ ลวคุณก็
ไมเคยบอกวาคนนีม้ นั มีความชัว่ แลวครัน้ ถามไปจริง ๆ ก็ไมเคยปรากฏใน Record วาเขามี ก็เปนแตเพียงเสียง
ซุบซิบนินทาก็ไมวา กัน แตอนั นัน้ แกไมถกู จุด การ
แกปญ
 หาการขาดแคลนอาจารยทถ่ี กู จุดทีส่ ดุ ก็คอื การจัดระบบ
ใหสามารถรักษาเขาไวไดดว ย เพราะฉะนัน้ เวลาจัดระบบบริหารงานบุคคล เรือ่ งแรกทีเ่ ราพิจารณาเลยวาจัดอยางนีแ้ ลว
มันจะแกปญ
 หาการขาดแคลนอาจารยไหม มันจะแขงขันไดไหมกับการจางงานในตลาดแรงงาน มันจะสามารถดึงดูด
รักษาคนดีคนเกงไวไดไหม แลวก็ตอ งใหความมัน่ ใจมัน่ คงและความกาวหนาดวย ซึง่ สมัยหนึง่ มหาวิทยาลัยในกํากับ
จะพูดวา “เขายาก ออกงาย” เลยไมมใี ครมาเลย เพราะคําวาออกงาย เอะออกงายเขาก็ยาก เดี๋ยวจะออกงายอีก
เดีย๋ วนีเ้ ลิกใชเพราะมันไปขูค นเขา แตในหลักก็คอื วาจะตองพยายามคัดสรรคนทีเ่ หมาะจริง ๆ แลวถาเขาไมเหมาะเรา
มาพบภายหลังก็ควรยุตกิ ารจางได แตพอเขาวา “เขายาก ออกงาย” เทานัน้ ฝอหมดเลย ก็ตอ งใชระบบบริหารงาน
บุคคล มหาวิทยาลัยใหมเริม่ ตนจากศูนย สิง่ ทีผ่ มรองขอมาตลอดก็คอื 1) เรือ่ งทีจ่ ะตองไดระบบบริหารงานบุคคลที่
ทําใหสามารถระดมคนดี คนเกงมาอยูก บั เราใหไดมาก 2) ตองมีเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมใหคนเขาทํางานได 3) ตองมี
อาคารสถานทีท่ ใ่ี หความสะดวกและจะขยายงานเติบโตได เพราะฉะนัน้ หลักงาย ๆ แคนก้ี จ็ ะเห็นวาทําไมทีน่ ่ี 9,000
ไร ทําไมที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี 7,000 ไรกวา ทีเ่ ล็ก ๆ ผมไมเอาเพราะวันหนึง่ มันจะเปนมหาวิทยาลัยอก
แตก ไปไดทเ่ี ล็กแลวในทีส่ ดุ ก็ตอ งไปมีวทิ ยาเขตทีน่ น่ั ทีน่ ่ี กวาจะยายกันไดอยางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรน่ี ผมบอก
ไมเอามหาวิทยาลัยมันอยูท ไ่ี หนมันเปนสถาบันถาวรของสังคมอยูต ลอดไปโดยเฉพาะเปนของรัฐ คงไมเจงแลวมันมีแต
ขยายไมมหี ด แลวถาไมหาทีไ่ วมากพอวันหนึง่ จะเปนปญหา แลวก็เมืองไทยพืน้ ทีม่ าก ๆ จะหมด ผมมาทีน่ น่ี กั การ
เมืองเขาก็บอกวาอาจารยจะเอาทําไม 300 ไรกพ็ อแลว ผมก็บอกคุณสรางสิโรงเรียนมัธยม ผมสรางมหาวิทยาลัย
คนละเรือ่ ง เดีย๋ วนีค้ นทีพ่ ดู คนนัน้ บอกอาจารยคดิ ถูก ไมเทาไหรนเ่ี กือบเต็มพืน้ ทีแ่ ลวทีน่ ่ี ก็ฟารมอยางเดียวก็เขาไป
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ตัง้ 2,500 ไร จะไดฟารมทีด่ ขี องมหาวิทยาลัย ถามีระบบหอพักตองใชทอ่ี กี แลวก็ทน่ี ม่ี นั ก็ตอ งมีหอพักทัง้ นัน้ เด็ก
90 เปอรเซ็น ไมมาอยูห อพักมันเรียนไดทไ่ี หน เหมือนทีโ่ คราชไปสรางมหาวิทยาลัยกลางปา แตเดีย๋ วนีไ้ มใชปา แลว
มันเจริญเร็ว เพราะฉะนัน้ ตรงนีก้ ข็ อ 2-3 เรื่องนี้ แลวผมไปทีไ่ หนผมก็ทาํ 2-3 เรือ่ งนีใ้ หปรากฏ ทีนใ้ี นแงของการจัด
ระบบบริหารงานบุคคล จริง ๆ มันมีระบบหลักอยู 3 ระบบ 1)ระบบสถานภาพประจํา ทีเ่ รียกวา Tenure system
ก็คอื ระบบการจางบุคลากรดวยการทดลองงานระยะหนึง่ แลวเมือ่ มีการประเมิน แนใจแลววาเหมาะสมก็ใหสถาน
ภาพประจํา แลวเมือ่ ไดสถานภาพแลวก็มกี ารประเมินไปเรือ่ ย ๆ ในระบบนีเ้ ปนระบบทีเ่ ราเลือกใชท่ี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ก็คอื บุคลากรทุกประเภทจะผานสัญญาจางทีเ่ ปนสถานภาพทดลอง
งาน สัน้ ยาวแลวแตประเภทบุคลากร อาจารยถา จําไมผดิ รูส กึ วา 3+2 ป ใชไหม 5 ปผา นการประเมินหรือเลือ่ น
ตําแหนง หรือมีผลงานเขาเกณฑกจ็ ะได Tenure พอ Tenure แลวก็หมายความอยูไ ปจนถึงอายุ 60 ป ระหวางนัน้ ก็
ประเมินเพือ่ จะดูวา ยังดีอยูห รือเปลา แตเปนการประเมินเพือ่ การพัฒนา ไมใชเพือ่ การไลออก อันนีเ้ รียกวาเปนระบบ
Tenure system มหาวิทยาลัยทัว่ โลกใช Tenure system 2) ระบบสัญญาจาง เปน contract system ก็คอื
ระบบทีไ่ มมใี ครทีเ่ ขาจางไวเปนประจํา ทุกคนขึน้ อยูก บั สัญญาจาง 3 ป 5 ป หรือ 7 ป หมดสัญญาแลวจะตอไมตอ ก็
ได ตอนนี้ AIT เขาใชระบบนีอ้ ยู และระบบสัญญาจางกําลังเปนระบบทีท่ ว่ั โลกหันมาดูดว ยความสนใจวามันปองกัน
deadwood ไดดี แปลภาษาไทยแปลวา “ไมเฉา, ไมตาย” ก็คอื เขามาแลวอยูไ ประยะหนึง่ มันเสือ่ ม เสือ่ มสภาพ
เปนบุคคลเสือ่ มสภาพ ถาเปน Tenure system นีเ่ ขาไมผดิ เขายังปฏิบตั งิ านไดอยู แตวา ไมถงึ ระดับอยางมากก็เปน
เรื่องความดีความชอบ เรือ่ งความกาวหนาทีอ่ าจจะไมทดั เทียมคนอืน่ แตมนั ไมผดิ ถึงขัน้ จะไปเอาออก เขาบอกระบบ
Tenure มีจุดออนตรงนี้ ก็อยูเ ฉย ๆ ฟองรองไมได เพราะมันเปนไปตามสัญญาจาง เดีย๋ วนีน้ ยิ มเอาเรือ่ ง contract
system เขามาใช ผม warning นิดหนึง่ เพราะไดทราบวาทีน่ ก่ี าํ ลังจะไปสู contract system ใหสงั วรณไวนดิ หนึง่
ถาเปนประเทศทีเ่ ขามีผคู นทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ คุณภาพจะเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยเยอะ ๆ ใหเลือก contract system
ใชไดครับ แตถา เปนประเทศอยางเรา ขนาดให Tenure system ยังหาไมได แลวก็ยง่ิ เปนมหาวิทยาลัยตางจังหวัด
แลวไปใช contract ก็เทากับจะเปนแหลงฝกงานใหคนอืน่ เชนมาเปนอาจารยทน่ี ส่ี กั 5 ป contract เสร็จปบ
มหาวิทยาลัยเอกชนอาจจะ offer ซือ้ ตัวไปเลย contract มันมีขอ เสียตรงนี้ Pool ของคนทีเ่ ราจะเลือกทํา contract
เยอะ ๆ นีไ่ มมปี ญ
 หา แตถา มันไมมี Pool ของคนเยอะ ๆ มันขาดอยู contract อาจจะเปนผลเสียกับสถาบัน ในที่
สุดมันก็เลยมาสู 3) ระบบผสม ระบบ Tenure – contract track ก็คอื เมือ่ เขามาใหเลือกคุณจะเลือก track ทาง
ดาน Tenure หรือไม หรือคุณจะไปทางดาน contract track คือ 2 ลู ลูห นึง่ ไป Tenure ก็จะไดรบั การปฏิบตั ิ
แบบหนึง่ ลูห นึง่ ไปทางดาน contract เลือกครับ สถาบันเขาจะดูและวิเคราะหวา อันไหนจะเปน contract ได อัน
ไหนจะตองเปน Tenure เขาจะผสมใหดี แลวเมือ่ คนมาสมัครเขาก็จะบอกวาคราวนีเ้ ปดสําหรับ contract ยังไมเปด
สําหรับ Tenure ถาคุณจะเขา Tenure เขายังไมเปดอยางนีเ้ ปนตน หรือเปดทัง้ 2 แลวใหเลือก เดีย๋ วนีจ้ ะใชอนั ที่
3 คอนขางเยอะ ผมไปสหรัฐอเมริกาก็ไปคุยกับเขาเรือ่ งนี้ เพราะมันเกิดเรือ่ ง ถกเถียงกันเยอะ แลวก็ไปพบวามันจะ
มาสูร ะบบผสมนีค้ อ นขางเยอะ ทีนม้ี หาวิทยาลัยในกํากับสามารถจะจัดระบบไดเอง ทานจะเลือก Tenure หรือสัญญา
จาง หรือก็แลวแตความเหมาะสมของแตละแหง แตทไ่ี มควรเลือกเลยก็คอื เอาราชการมาทัง้ ดุน แลวก็ถา ทําอยางนัน้
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ก็กลับไปเปนราชการเสียดีกวา ไมตอ งมาคิดใหเปลืองสมองทีจ่ ะตองมาพัฒนาระบบออกแบบ ผมไมเสนอเลยนะครับที่
จะเดินตามราชการ เพราะเราอุตสาหหนีจากราชการแลว
สิง่ ทีเ่ รากลัวทีส่ ดุ ของมหาวิทยาลัยในกํากับ ก็นา จะกลัวระบบราชการมากกวา และเดีย๋ วนีไ้ ด
ทราบวาจะเดินตามระบบราชการ แลวเขาใหเงินตําแหนง double ก็บอกเอะเราตองเอาดวย เขาขึน้ เงินเดือน 5 เปอร
เซ็นทุกขัน้ เอาดวย แลวเขาถามวาไอทค่ี ณ
ุ ไดมากกวาละคืนไหม คือมันตองเอาภาพรวมทัง้ หมด แลวก็เอามาดูวา
เราจะจัดระบบอยางไรถึงจะ competitive ผมไมไดใหอยูห ยุดนิง่ นะ จะตองปรับไปเรือ่ ย และระบบบุคคลของ
มหาวิทยาลัยในกํากับหลายแหงทีผ่ มมีสว นมันปรับงายกวาทีอ่ น่ื ทั้งหมด เพราะมันเปนระบบบัญชีเงินเดือนแบบเปอร
เซ็น มีตัวสูงตัวต่ําเขียนไวดวย คาครองชีพเปลีย่ นไปก็ปรับคาครองชีพได ขึน้ เงินเดือนก็ขน้ึ เปนเปอรเซ็นงายจะตาย
ตอนนีเ้ ราบอกวาราชการเขาขึน้ เอกชนเขาขึน้ มันเขยิบเทานัน้ เทานี้ สมมุติ 8 เปอรเซ็น
8 เปอรเซ็นเราก็เอามา
ปรับไมเห็นตองไปทําตุง ติง่ เหมือนราชการเขา ราชการทีต่ งุ ติง่ นีผ่ มเองก็เปนคนมีสว นตอนไปเปนเลขาฯ ก.พ. ตอนนัน้
ตองการปรับเงินเดือนมากเลย เพราะไมไดปรับมา 16 ป เมือ่ ป 2535 แตแลวถาจะปรับเงินเดือนใหมนั แขงขันได
ในระบบราชการนีม่ นั ใชเงินเยอะนัน่ อันที่ 1 อันที่ 2 มันจะเปนภาระบําเหน็จบํานาญครับ ราชการก็เลยตองเลือกทาง
ทีบ่ อกวาขึน้ เงินเดือนไป 15 เปอรเซ็นไปก็แลวกัน มันไมไดขน้ึ มาหลายป ปรับฐานเงินเดือน/โครงสราง 3) เพือ่ ให
รายไดมนั มีเพิม่ ขึน้ ก็ไปเพิม่ เงินตําแหนง ซึง่ กอนหนานัน้ ก็ไมมมี ามีตอนป 2535 และถามันมีความจําเปนก็เงินเพิม่
พิเศษ เพราะ 2 สวน คือเงินเพิม่ พิเศษกับเงินบําเหน็จบํานาญไมตอ งเอาไปคํานวณบําเหน็จบํานาญ สิทธิประโยชนไม
ไดเกิดเลยครับจากเงินตําแหนงและเงินเพิม่ พิเศษ สิทธิประโยชนยงั คํานวณจากเงินเดือน เปนวิธขี องรัฐทีเ่ ขาแบกคน
อยู 2 ลานคน แลวเขาไมสามารถทีจ่ ะไปขึน้ เงินเดือนไดเต็มที่ เขาก็มาตุง ติง่ แบบนี้ แลวเรือ่ งอะไรเราจะตองไปเดิน
ตามระบบตุง ติง่ จนขณะนีข้ า ราชการบางตําแหนง เงินตําแหนง Double ขึน้ ไปเกือบจะเทาเงินเดือน ซึง่ มันตลก ถา
เมือ่ ไหรระบบไหนในโลก fringe benefit มันกลายเปนตัวหลักของ benefit มันเสร็จแลว แตนร่ี ฐั บาลไมกลาปรับ
โครงสรางเงินเดือน เพราะถาปรับโครงสรางเงินเดือนตองเขาสภา รัฐบาลก็ใชวธิ ปี รับในเปอรเซ็นเทากันทุกระดับ ทุก
ขัน้ ออกเปนกฤษฎีกา เพราะอันนีเ้ ปนหลักเกณฑของทางราชการเขา เพราะฉะนัน้ ตรงนีก้ เ็ ลยพูดเกินเลยไปเพือ่ ใหเห็น
วา ระบบคาตอบแทนและสวัสดิการ แนนอนครับระบบการจางทีด่ ี เงินเดือนคาจางตองเปนหลัก ทีนห้ี ลักคิดของเรา
เราจะไป benchmarking กับใคร หนวยเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยในกํากับนีห่ นวยไหนครับคือหนวยเทียบเคียง
เพราะเราใชหลักตองแขงขันไดน้ี ตองดึงดูดรักษาคนดี คนเกงได ผมไมเคยเทียบกับสวนราชการ เหลียวดูเทานัน้
เพราะราชการเปนหนวยทีใ่ หคา ตอบแทนเรือ่ งเงินเดือนต่าํ สุด แลวคนระดับทีเ่ ราตองการใหอยูม หาวิทยาลัยหนวยอืน่
เขาไมคอ ยใชอยูแ ลว กระทรวงมหาดไทยทัง้ กระทรวงมีปริญญาเอกนับนิว้ ไดเลย เขาไมจาํ เปน หนวยทีจ่ าํ เปนตองใช
คนปริญญาเอกมากทีส่ ดุ คือมหาวิทยาลัย เพราะภารกิจของมหาวิทยาลัยจําเปนตองใชคนระดับนีม้ าก เพราะฉะนัน้ ถา
ราจะ benchmark เราก็มหี นวยงานใหเลือกอยู 4 ประเภท ทีจ่ ะ benchmarking ในประเทศนะ benchmark กับ
สวนราชการ benchmark กับรัฐวิสาหกิจ benchmarking กับองคการมหาชน แลวก็ benchmarking กับหนวย
งานเอกชน ผมเพิง่ ไดวนิ จิ ฉัยการปรับคาตอบแทนเงินเดือนของสถาบันพระปกเกลา โดยจางบริษทั แหงหนึง่ ทํา แตผม
เปนคน review ผมก็ใหไปหาตัวเลขหมดเลยวา ในบุคลากรคุณวุฒเิ ดียวกัน ระดับเดียวกัน ทีจ่ า งกันอยูใ นหนวย
งานเหลานีเ้ ปนอยางไร เมือ่ มาดูแลวเห็นวาสถาบันพระปกเกลา อยูเ สนต่าํ ของหนวยประเภท เดียวกัน ก็บอกอันนีค้ อื
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เหตุผลทีว่ า เราจะเขยิบไปอยูต รงกลาง หรือเราจะเขยิบไปอยูเ สนสูง ในทีส่ ดุ เราก็บอกเดินสายกลางก็แลวกัน ก็เอา
ไปไวตรงกลาง เมือ่ ไปไวตรงกลางก็บอกเนีย่ แขงไดแลว เพราะเหตุวาในกลุม เชน องคการมหาชน มันก็มปี ระเภท
ก ข ค ถาเปนประเภท ก ก็สงู ถาประเภท ข ก็ปานกลาง ถา ค ก็สูงกวา ราชการแตกย็ งั ไมสงู มาก เราก็เลือกวา
ตัวเราอยูต รงไหน ผมมีความรูส กึ วาตอนนีถ้ า เราจะ benchmark ตัวเราในระบบเงินเดือน คาจางคาตอบแทน เรา
ควรจะ benchmark กับองคการมหาชน เพราะองคการมหาชน กพร. เขาดูแลคอนขางจะมีหลักเกณฑและกรอบทีด่ ี
พอสมควร แลวก็สูงพอสมควร เพราะฉะนัน้ นีใ่ นประเทศนะ ถา จะ Benchmark ออกไปนอกประเทศในระดับของ
ประเทศทีม่ กี ารพัฒนาการใกลเคียงกันเพือ่ จะดูวา อาจารยมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย ในสิงคโปร เขาเงินเดือนยังไงก็ดี
เอามาดูดวยก็ดี แตวา อยางนอยทีส่ ดุ การ benchmark ตรงนีต้ อ งทํา แตขณะนี้ benchmark ก็ไมทาํ เดินตามราช
การลูกเดียว ก็บอกเขาไป double เงินตําแหนงใหกต็ อ งเอาใหมหาวิทยาลัยในกํากับดวย เขาขึน้ 5 เปอรเซ็น ก็ตอ ง
เอาเงินมาใหมหาวิทยาลัยในกํากับดวย แลวมหาวิทยาลัยในกํากับไดมาทัง้ ๆ ทีเ่ ปนเงินอุดหนุนทัว่ ไป ก็บอกอาวก็
double ไป ผมวามันชักจะไมเปนตัวของตัวเองแลว ถาเปนผม ผมจะเอามา benchmark ดู แลวบอกโอเครัฐตอง
ใหเงินเพิม่ มาแนนอน เงินสวนนีจ้ ะทํายังไงทีจ่ ะทําใหระบบบริหารงานบุคคลของเรา competitive และ attractive
มันไมจาํ เปนตองไปเติมแบบราชการนี่ เรามีวธิ เี ติมไดอกี รอยอยางทีท่ าํ ใหเกิดผลดีกบั บุคลากร ผมเกรงวาถาทําตามไป
มาก ๆ นี่ วันหนึง่ รัฐบาลจะบอกวาคุณก็ทาํ ตามราชการไปแลวผมจะจัดงบประมาณให คณ
ุ ตามราชการดวยจอดเลยที
นี้ สวัสดิการประโยชนเกือ้ กูลเราเคยวางหลักนะครับ วาเมือ่ เทียบกับองคกรตาง ๆ แลวนี่ ราชการคอนขางจะมี
ระบบสวัสดิการและประโยชนเกือ้ กูลดีกวาระบบอืน่ ยกเวนรัฐวิสาหกิจซึง่ เขามีโบนัส เราก็เลยบอกวาสวัสดิการและ
โยชนเกือ้ กูลไมควรจะต่าํ กวาราชการ แตวธิ ใี หไมจาํ เปนตองใหเปนวิธเี ดียวกัน เชน ราชการเขามีบาํ เหน็จบํานาญ เรา
ก็บอกเราไมเอาบําเหน็จบํานาญบริหารยาก สิน้ สุดการจางแลวยังตองตามไปเลีย้ งดูจนแกเฒา ตายแลวยังมีตกทอด
ถึงไปถึงทายาทอีก มหาวิทยาลัยบริหารไมไดหรอก เราเอาเรือ่ ง provident fund มากอนรัฐบาล ใชกอ นอีกนะ
ระบบเงินเดิมเรียกวาสะสมสมทบ ตอนหลังมาเปนกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ เราทํากอนรัฐบาลอีกครับ ทีม่ หาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารีทาํ มาตัง้ แตป 2533 แลวก็บอกอันนี้ แลวพอไป survey บุคลากร บุคลากรคนทีไ่ ปทํา วิทยา
นิพนธเขาก็บอกตัวนีเ้ ปนจุดแข็ง ชอบใจ เขา save 4 เปอรเซ็น มหาวิทยาลัยสมทบใหอกี 8 เปอรเซ็น ตอนหลังก็
อาจจะเปลีย่ นไดตรงนี้ ใหมนั attractive ตรงนี้ เพราะฉะนัน้ เรือ่ งของการใหทผ่ี ลรวมไมนอ ยกวา แตวธิ ใี หไมจาํ เปน
ตองเหมือนกันคือหลัก
ประเด็นสุดทายซึง่ ก็เปนประเด็นทีจ่ ะเปนประเด็นเรือ่ งใหญของการเสวนาคราวนี้ ก็คอื เรือ่ งที่
วากฎหมายแรงงานจะเขามามีสว น
แลวก็ทาํ ใหแนวปฏิบตั ขิ องเราเปนอยางไร ในมหาวิทยาลัยในกํากับเรามีนกั
กฎหมายซึง่ รูด กี วาผม แตผมจะเลาแตเฉพาะเจตนารมณและทีม่ า ตอนทีก่ ฎหมายฉบับแรก คือมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี แลวฉบับที่ 2 คือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เจตนารมณคอื ตองการยกเวนไมตอ งใชกฎหมายแรง
งาน ตองการยกเวนไมตอ งใชกฎหมายแรงงานจึงไดมบี ทบัญญัตใิ นพระราชบัญญัตทิ จ่ี ะไมใชกฎหมาย แรงงานทั้ง
2 ดาน ดานระบบการตอบแทนก็ไมใช ดานวิธกี ารทางแรงงานก็ไมใช ทีเ่ รากลัวมากคือเรากลัววิธกี ารทางแรงงาน
เชน วิธที จ่ี ะมา Negotiate ทางแรงงาน ตกลงไมไดอาจจะหยุดงาน อาจะจะมาถือปาย strike อยูห นา
มหาวิทยาลัย วิธกี ารทางแรงงานโดยหลักของวิชาชีพทางดานครูบาอาจารยทว่ั โลกก็ยังถือวาไมควรจะใชวิธีแรงงาน
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เพราะมันไปมีผลตอเด็ก เชน อยู ๆ อาจารยหยุดสอนประทวง เด็กไมไดเรียน แลวพฤติกรรมโดยเฉพาะสังคมไทย
ถาอาจารยไปเยว ๆ เหมือนกระบวนการแรงงาน ผมวาสังคมไทยคงไมคอ ยยอมรับ แมแตครูทโ่ี กนหัว ครูกรีดเลือด
นีก่ ม็ เี สียงวิจารณเยอะ ทัง้ ๆ ทีโ่ ดยวิธกี ารก็เปนวิธกี ารทีจ่ ะประทวงเพือ่ ใหเห็นความจริงจัง อันนีก้ ผ็ มไมไดตคิ รูนะ
แตจะเห็นวาผลพวงของการทําแคน้ี เราก็บอกวาถาอยางงัน้ เมือ่ สวนราชการมันยกเวนอยูแ ลว คือสวนราชการไมได
ใชกฎหมายแรงงานอยูแ ลว พอเราออกมาเปนหนวยงานภาครัฐประเภทนีก้ ลัววาเขาจะ treat เหมือนรัฐวิสาหกิจ
เพราะรัฐวิสาหกิจใชกฎหมายแรงงานนะครับ ก็จะบอกวาไอประเภททีไ่ มใชสว นราชการเอากฎหมายแรงงานครอบเขา
มาดวย หลักกฎหมายก็คอื ถาตองการยกเวนอะไรก็เขียนในกฎหมายเราซะ เหมือนกับทีเ่ รายกเวนวาเงินรายไดไม
ตองสงคลัง นัยยะเดียวกัน ตองการยกเวนอะไรก็เขียนในกฎหมายเรา เราก็ใสเขาไปเลยวาไมอยูภ ายใตบงั คับแหง
กฎหมายแรงงานอะไรก็ระบุไป ตอนนัน้ ผูน าํ ทางแรงงานเขาก็อยูใ นสภานิตบิ ญ
ั ญัติ เพราะป 2533 ยังเปนปปฏิวตั อิ ยู
เลย ยังไมไดเปนสภาเลือกตัง้ ผมเปนสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัติ เปนประธานกรรมาธิการดวย เขาก็บอกวาอาจารย
เขียนยกเวนอยางนีไ้ มได อีกหนวยใคร ๆ ก็มาเขียนยกเวนหมด ผมบอกอาวก็ถา เขาไมควรจะไดรบั การยกเวน คุณ
ก็อยาไปใหสิ ไมใชวา เขาเสนออะไรมาก็ใหหมด แตกรณีมหาวิทยาลัยมันชัดเจน เขาก็ยอม เขาก็ตอ รองอีกถาอยาง
นัน้ ใหหลักประกันหนอยไดไหม เขียนเติมอีกวรรคหนึง่ วาในเรือ่ งการใหคา ตอบแทนทัง้ หลายตองไมตาํ่ กวากฎหมาย
แรงงาน ผมบอกถาใสตรงนัน้ ลงไปก็ไมไดยกเวน ก็ผมตองการยกเวน 2 อยาง แลวผมการันตีเลยผมทําไดดกี วา
กฎหมายแรงงาน ก็ออกมานอกระบบพัฒนาไดเอง แลวไปใหนอ ยกวากฎหมายแรงงานก็รสู กึ วาคงสติไมคอ ยดี
เจตนาเราเราตองการทําเหมือนราชการ เขาบอกนะวาราชการใหอยูใ นระดับทีด่ กี วากฎหมายแรงงานหรือเทา เพราะ
กฎหมายแรงงานมันขัน้ ต่าํ ทัง้ นัน้ มันไมใชขน้ั สูง แลวถาเราจะ meet กฎหมายแรงงานมัน meet ได ไมยากเลย
แตถา เขียนมันเทากับเพิม่ ภาระมหาวิทยาลัยวาในการบริหารนี้
คุณตองศึกษากฎหมายแรงงานตามใหทนั ทุกเรือ่ ง
เพราะถา ไปพลาดทาเขาทําแลวไมไดตามนัน้ เกิดฟองรองขึน้ มหาวิทยาลัยแพอยางทีแ่ พมาแลว ไปเขียนทําไมใหเปน
ภาระ ก็เขียนยกเวนไวเฉย ๆ มันไมมคี วามจะตีแลว ยังมานั่งตีความกันอีก ก็ความมันไมมอี ะไรจะตีกเ็ ขียนอยูแ ลว
วายกเวน แตพอไปเติมวรรคนีเ้ ขามาครับ นัน่ ละครับเกิดเรือ่ ง เพราะเทากับวาขอยกเวนขางหนามาถูกกํากับดวย
วรรคหลัง ทัง้ นีจ้ ะตองไมนอ ยกวากฎหมายแรงงาน นีค่ อื ปญหา ตอนทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
เสนอกฎหมายนีเ้ ขาไป บอกทําไมไมเอาอยางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีกบั มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สภาผาน
ใหโดยไมตดิ ใจแลว อธิบายกันจนเขาใจแลว ก็บอกวาคนทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรไี มมน่ั ใจ
อยากไดหลักประกัน เพราะคนของ มจธ. ยังไมแนใจ แลวก็อาจจะเปนสาเหตุถงึ ขัน้ ไมออกนอกระบบ จึงตอง
เขียนตรงนีใ้ หหลักประกันไว นอกจากใหหลักประกัน 2 ระบบ ทีย่ งั เปนขาราชการตอไปได ใหหลักประกันตรงนีเ้ รา
ก็เขาใจ เขาใจวาอันนีเ้ ปนเหตุผลความจําเปนของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เอาก็เอา แตผมก็
Warning ไว ไปเปดเทปฟงก็ไดในกรรมาธิการบอกวาเนีย่ บริหารไปแลวเทากับคุณตองดูกฎหมาย 2 ดาน ดานของ
คุณเอง แลวก็ดกู ฎหมายแรงงานดวย แลวถาเมือ่ ไหรปฏิบตั ไิ มเปนไปตามกฎหมายแรงงานนะ มาตรงนีก้ ช็ ว ยคุณ
ไมได เพราะคุณไปเขียนไวเอง กลายเปนเงือ่ นไขทีเ่ พิม่ ปญหาการบริหารใหกบั ทางมหาวิทยาลัย แตถา ไมเขียนแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีกบั มหาวิทยาลัยวลัยลักษณแลวใครจะมาตีความวา เพราะกฎหมายอืน่ มันเขียนไวมนั
ตองมาคลุมดวย
ไมละครับกฎหมายจัดตัง้ หนวยงานของใครก็ของมันครับ
จะเอากฎหมาย
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมาคลุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยก็ไมได มันของใครของมัน แตเมือ่ เขียนอยางนีแ้ ลวก็วา
ไปตามกฎหมายของตัว เดีย๋ วนีก้ ลายเปนวาพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยในกํากับทีเ่ สนอเขาไปใสอนั นีห้ มดเลย ใส
ตามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรคี รับ ก็ยงั เหลือ 2 ฉบับ ทีย่ นื อยูโ ดยไมมวี รรคนี้ แลวผมก็บอกอยา
ไปแกมนั แกกห็ าเรือ่ งใสตวั แลวถาเขาจะตีความวากฎหมายอืน่ ครอบคลุมไดกต็ อ สูก นั ไป ผมไมเชือ่ วาการตีความ
กฎหมายวากฎหมายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรจี ะมาคลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ผมไมเชือ่
วาเปนไปไดหรอก มันเจตนาชัดวาตองการเวนจริง ๆ ไมใชเปนความพลัง้ เผลอทีไ่ มใส แตคนทีใ่ สกม็ เี จตนาจริง ๆ
วาตองการจะใสเพือ่ ใหหลักประกันกับบุคลากร แตวา งายทีส่ ดุ นีไ่ มมเี รือ่ งหรอก เราจัดระบบบริหารใหมนั ดีกวา
กฎหมายแรงงานก็จบ เขียนไมเขียนก็ไมไดมปี ญ
 หา ถาจะไปฟองรองบอกวาทําดีเกินไปก็อกี เรือ่ งหนึง่ แตสว นมาก
เขาจะฟองรองกันตอเมือ่ เขาไปเปด กฎหมายแลว เราไมทาํ ใหไดตามกฎหมายแรงงานนัน่ คือปญหา ซึง่ อันนีก้ แ็ ลว
แตนะครับ แลวแตจะคิดแตเพียงวาผมเลาใหฟง ไดในฐานะเปนคนเกา เลาเรือ่ งวามันมีทม่ี าทีไ่ ปเขียนดวยความตัง้
ใจทีจ่ ะไมใหมี ยืนยันไดเลยครับ เพราะฉะนัน้ เมือ่ ความตัง้ ใจของทีไ่ หนเขาไมตอ งการใหมเี ขาก็เขียนกฎหมายไว ที่
ไหนตองการใหมกี ใ็ สเขาไป ทานก็มหี นาทีป่ ฏิบตั ติ ามกฎหมาย ทีนก้ี ข็ อนําขอคิดไวเพียงเทานี้ ขอบคุณครับ

