การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การพัฒนาวิชาการสายรับใชสังคม
วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด
กลุมยอย : หองผูบริหาร
หมายเหตุ : บทสนทนาที่เกิดขึ้นเปนการพูดคุยระหวางผูเขารวมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การ
พัฒนาวิชาการสายรับใชสังคม ในกลุมยอยที่๑ ซึ่งเปนกลุมผูบริหารจากมหาวิทยาลัยตางๆ โดยจะพูดคุย
ในประเด็น “การบริหารจัดการระบบการศึกษา เพื่อสนับสนุนใหเกิดการจัดการเรียนการสอน เพื่อรับใช
ชุมชนและสังคม”
ผูรวมสนทนาหลัก ซึ่งเปนผูบริหารจาก ๖ มหาวิทยาลัยนํารอง
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๒. ผศ.สุนันทา วิบูลยจันทร
รองอธิการบดีฝายการศึกษา ม.มหิดล
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ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
๔. รศ.อํานาจ เย็นสบาย
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
๕. รศ.ดร. สุภาวณี สัตยาภรณ
รองอธิการบดีฝายวิจัย ม.ราชภัฏอุตรดิตถ
๖. รศ.วีระ สัจกุล
อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป
๗. รศ.ประภาภัทร นิยม
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย สถาบันอาศรมศิลป
๘. อาจารยสุรพล ธรรมรมดี
ผูดําเนินรายการ
อาจารยสุรพล ธรรมรมดี
ในหองนี้เราจะพูดถึงเรื่องการจัดการบริหาร เพื่อสนับสนุนใหการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน
เกิดขึ้นไดจริง โดยมีผูเขารวมจากมหาวิทยาลัยทั้ง ๖ แหงนะครับ ในการพูดคุยเปนการจัดกระบวนการ
แบบ “ฟชโบ” (Fish Bowl) เหมือนกับการลอมวงจับเขาคุยกันของชาวบานในตอนเย็นหลังจากเขาทํา
นาเสร็จ กลับมากินขาวกินปลา ก็มีโอกาสลอมวงจับเขาคุยกัน เราเหลือที่นั่งวางไวสองที่ เพื่อใหทาน
ทั้งหลายที่อยากจะรวมอภิปรายอยางลึกซึ้ง ไดมาแลกเปลี่ยนกับพวกเรา ก็เรียนเชิญลุกขึ้นจากเกาอี้
ตัวเองมานั่งตรงที่วางนี้ไดทุกเวลานะครับ เมื่อพูดเสร็จแลวก็กลับไปที่เดิม เพื่อใหทานอื่นไดเขามานั่ง
ขณะเดียวกันทานไหนที่ตองการนั่งอยูรอบนอกก็สามารถยกมือเพื่อซักถามแลกเปลี่ยนไดเต็มที่
ผมเขาใจวาทานทั้ ง หลายคงอยากทราบรายละเอี ยดเพิ่ มเติ มมากกว าการคุ ยกั นในตอนเช า
เพราะยั งมี รายละเอี ย ดเพิ่ มเติ มอี ก มากที่ยังไมไ ดก ลาวถึง ยกตั ว อยางเชน อ.สุนันทาทํา อยางไรให
อาจารย ที่สอนวิชาฟสิกฟ เคมี ชีว ะ คณิตศาสตร เขายอมสละออกมา เพื่อที่ จะจัดรายวิชาแบบอื่นที่
สามารถพัฒนาบัณฑิตได จะทําอยางไร อยางนี้เปนตน เพื่อไมเปนการเสียเวลา ขอเรียนเชิญพวกเรา
ทุกคนไดเขาสูฟชโบเรื่องการบริหารจัดการระบบการศึกษา เพื่อสนับสนุนใหเกิดการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อรับใชชุมชนและสังคม
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รศ.ประภาภัทร นิยม สถาบันอาศรมศิลป
ขออนุญาตใชโอกาสกอนนะคะ เพราะวาติดใจคําถามเมื่อเชานี้ ที่ดิฉันถามวาคนอื่นที่เขาไม
สนใจแลวเราจะทําอยางไร เหมือนยอนไปตอนประวัติศาสตร เวลาเราทํามา ประสบการณเราก็เปน
เช น นี้ ค ะ เพราะเราทุ ก คนล ว นเติ บ โตมาในกระบวนการเรี ย นการสอนแบบเดิ ม ฉะนั้ น จึ ง เคยชิ น
เหมือนเดิม แมเราจะมุงมาดปรารถนาเต็มที่ในการจะเปลี่ยนตัวเราเอง ก็ยังเปนอุปสรรคในบางครั้ง
จึงยอนนึกวาเปนเรื่องไมงาย แตก็ทาทายเหมือนกัน จึงสนใจมากวา ทานอื่นๆ คิดวิธีอะไรกันอยู
ดวยหรือเปลา แตเทาที่เราทํามา ที่ประสบการณผานมา แมเราพยายามเคี่ยวเข็ญคนอื่น ใหคิดเหมือน
เรา ก็ไมงาย สิ่งที่ทําไดจริงๆ มากที่สุด คือ เคี่ยวเข็ญตัวเอง ทํากับตัวเองกอน วาเราเปลี่ยนจากความ
เคยชินของเราได ไหม ในเวลาที่เ ราไมเป นผูส อนแต เป นผูอํ านวยการกระบวนการเรียนรู เราจะทํ า
อยางไรจึงจะเตือนตัวเองไดวา เราไมเผลอทําบทบาทเหมือนเดิม อันนีค้ ิดวาตองเริ่มจากตัวเองกอน
อาจจะไมไ ดเ ปนการตอบคําถามเมื่ อเช านี้ เพียงแต ขอแบงปนประสบการณของตั วเอง ว า
เริ่มตนไดอยางไร การที่เราคิดอยากใหคนอื่นเปนอยางนั้นอยางนี้ มันเหนื่อยมาก แตวาเมื่อเราเริ่มกับ
ตัวเอง และเราใชเวลาอยางนี้ไปในทามกลางสิ่งแวดลอมที่เราอยู ในทุกครั้งที่เราจัดกระบวนการเรียนรู
เรื่องนี้จึงคลี่คลายลงไป แตอยางไรก็ดีจนบัดนี้ ทางทีมผูบริหารของอาศรมศิลป ก็ยังตองใชเวลาทุกเชา
วันศุกร สําหรับเปนเวทีฝกฝนตัวเอง เราเรียกวา ฝก “MetaSkill” โดยเริ่มตนจากการสวดมนตไหวพระ
ดวยกันทั้งสถาบัน รวมถึงแมบาน คนสวนดวย และสนทนาธรรมกันเล็กนอย จากนั้นกลุมทีมบริหารจะ
สนทนาเปน “Dialogue” เปนสวนใหญ เราจะฝกหลายอยาง ฝกการเขาไปขจัดอุปสรรคของตัวเองขาง
ใน ลองฝกวาเราตั้งใจจะทําอะไร เราจะทําสิ่งนั้นโดยไมเผลอกลับไปทําตามความเคยชินไดอยางไร
ลองแลกเปลี่ยนกันดู เทานี้กอนนะคะ
รศ.ดร.สุภาวณี สัตยาภรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ขออนุญาตนะคะ ดิฉัน สุภาวณี สัตยาภรณ รองอธิการบดีฝายวิจัย ม.ราชภัฏอุตรดิตถ อยากจะ
ตอยอดจากที่ม.ราชภัฏอุตรดิตถไดนําเสนอไปในชวงเชาวา ทําอยางไรใหอาจารยรุนใหมของเรามีความ
ตระหนัก และเขาไปรวมดําเนินการพัฒนาพื้นที่ เพราะตอนนี้ มหาวิทยาลัยของเราเหลืออาจารยที่เปน
ขาราชการไมถึง ๑๐๐ คน นอกจากนั้นเปนอาจารยรุนใหมที่เปนพนักงานของมหาวิทยาลัยประมาณ
๓๐๐ คน ฉะนั้นทําอยางไรใหคนรุนใหมสามารถเดินเขาไปในชุมชนแลวรวมทํางานพัฒนาชุมชนของเรา
ไดทันที
เราก็จะชักชวนคนรุนใหม มารวมทํางานเชิงพื้นที่ โดยใชระบบพี่เลี้ยงในการทํางานคือ แตละ
คณะจะมีหนวยจัดการงานวิจัย ซึ่งมีฐานะเปนภาควิชา) ทําหนาที่รวมทีมนักวิจัยในคณะ โดยคณะหนึ่ง
จะดูแลพื้นที่สามตําบลเปนอยางนอย บางคณะอาจดูแลหกตําบล ทุกคณะจะมีพื้นที่ในความรับผิดชอบ
เกิดนักวิจัยที่เปนกลุมของคณะ และกลุมนักวิจัยที่เปนหนวยงาน เชน ศูนยวิทยาศาสตร เปนตน นักวิจัย
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ซึ่งเปนอาจารย จะรวมกับนักศึกษาและคนในชุมชนทําการเอ็กซเรยพื้นที่ในตําบลโดยการเดินเทา ดูวามี
ปญหาอุปสรรคอะไรบาง เปนการเก็บพื้นที่ ๑๐๐% คือทุกครัวเรือน เราเดินหมด
ในปแรกเราไดฐานขอมูลเชิงพื้นที่ ๓๐ ตําบล พรอมทั้งเปดเวทีประชาคมทุกหมูบาน รับฟงวา
เขามีปญหาอุปสรรคอะไร ใหเขาเรียงลําดับปญหา บางปญหาชาวบานแกไขได ก็ใหชาวบานและอบต.
รว มกั นแก ไ ข แตบางปญ หาตอ งเอากลับมาเพื่ อ บริ ก ารวิ ชาการ เราก็ประสานกั บองค ก รในจั ง หวัด
องคกรที่เปนกระทรวง ทบวง กรม เพื่อมาชวยในการบริการวิชาการ แตบางปญหาเราจะตั้งเปนโจทย
วิจัยแลวนําขึ้นเว็บไซตเพื่อใหอาจารยของเราชอปปงโจทยไปขอแหลงทุนวิจัย ไมวาจะเปน สกว. วช
สสส. เพราะเดี๋ยวนี้แหลงทุนจําเปนตองมีขอมูลที่เปนโจทยวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อใหมีผูใชประโยชนจริง เรา
จึงใชระบบนี้
ในการลงพื้นที่อาจารยจะพานักศึกษาไปดวย ไมวาจะเปนสาขาพัฒนาชุมชน สาธารณสุข หรือ
สาขาวิทยาศาสตร ดิฉันเองอยูทางดานคณิตศาสตร ก็ตองพาเด็กลงไปดวย เพราะเด็กจะไปทํางานวิจัย
เชิง พื้ นที่ เชน เรื่ อ งภาวะหนี้ สิ น เป นต น และเด็ ก จะนํ าโจทยวิจัย เล็ก ๆ กลับ มาทํา โปรเจ็ก ตก อ นจบ
การศึกษา พื้นที่ก็จะไดประโยชนจากการนําผลการวิจัยไปพัฒนาพื้นที่ นักศึกษาก็ไดโจทยมาทําโปร
เจ็กตจบ อาจารยก็ไดแหลงทุนสนับสนุนทําวิจัย เป นการบูรณาการการเรียนการสอนการวิจัย และ
บริการวิชาการตามนโยบายของทานอธิการบดีที่วา ใหบุคลากรและอาจารยทํางานปกติแบบบูรณาการ
๔ พั นธกิจเพื่อ การพั ฒนาพื้นที่ โดยเนนการสร างองค ความรู สรางงานบริก ารวิ ชาการ และสราง
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการใชประโยชนของชุมชน สิ่งนี้เปนลักษณะการทํางานของทุกคณะ และเราก็
เชื่อมโจทย เชน เราทําเรื่องสมุนไพรครบวงจร เราจะประสานกับคณะวิทยาศาสตรเพื่อใหชวยวิเคราะห
สารเกี่ยวกับสมุนไพร ใหคณะเทคโนฯทําเครื่องทุนแรง คณะวิทยาการจัดการจะทําเรื่องออกแบบบรรจุ
ภัณฑและการตลาด เราจะเชื่อมศาสตรเขาดวยกันหลายคณะตอตําบลหนึ่ง หากเราทําไมไดก็จะเชื่อม
กับหนวยงานอื่นเพื่อมาทําวิจัยรวมกัน ทั้งหมดนี้เปนลักษณะการทํางานใน ๓๐ ตําบลแรก จนตอนนี้ก็
๖๗ ตําบล ครบทั้งจังหวัดเปนภาพรวมของราชภัฏอุตรดิตถคะ
ดร.ทศพร ทองเที่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ขออนุญาตแลกเปลี่ยนนะครับ จากประสบการณที่เกิดกับตัวเอง คือ มีอาจารยรุนนองที่เพิ่งจบ
ใหมถามวา ทําไมเขาตองทําเรื่องพวกนี้ดวย เขานึกวาเขามีหนาที่สอนและเติบโตเปน ผศ. รศ. สวน
อาจารยอีกทานหนึ่งซึ่งทํางานมานานพอควร ก็ไมทราบวาทําไมตองทํางานบริการวิชาการ ผมก็บอก
อาจารยทานนั้นวาภารกิจของมหาวิทยาลัยมีอยู ๔ อยาง คือ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผมถึงบางออวา มีคนหลายคนไมรูวาภารกิจของมหาวิทยาลัยคืออะไร
และทายที่สุดเราก็ไมรูถึงภารกิจของตัวเราซึ่งเปนสวนหนึ่งขององคกร คิดวาสิ่งนี้เปนเรื่องที่ตองทํา
ความเขาใจกัน เพราะแตเดิมมหาวิทยาลัยอาจถูกคาดหวังใหผลิตบัณฑิต ใหจัดการเรียนการสอนที่เปน
เลิศ แตปจจุบันเราตองผลิตสิ่งที่สังคมคาดหวังถึง ๔ อยาง
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อีก ประเด็ นที่ ผ มอยากเชื่ อ มโยงคือ งานพวกนี้ ค งมาจากเรื่ อ งตั้ งแตระดับสภามหาวิ ทยาลั ย
กรรมการสภาฯมจธ.แตละทานก็ใหความสําคัญในเรื่องเหลานี้มาก โดยเฉพาะเรื่องการทํางานกับชุมชน
และภาคอุตสาหกรรม ผมคิดวาหลายอันเราก็มองถึงเรื่องอนาคตวารูปแบบที่เปลี่ยนไปนั้น จะปรับเรื่อง
โครงสรางในมหาวิทยาลัยอยางไร การเรียนการสอนจะปรับไปในรูปแบบไหน กองกิจฯ กับกองบริการ
วิชาการ กองบริการการศึกษาไมนาจะแยกจากกัน อยางนี้เปนตน และเรื่องของภาควิชามันจะไมมีหรือ
เปลา อันนี้ก็เปนเรื่องหนึ่ง
ส ว นอี ก อั น ซึ่ ง เป น จุ ด เปลี่ ย นใหญ ข องมจธ. คื อ เรื่ อ งการออกนอกระบบ เรื่ อ งการเป น
มหาวิทยาลัยในกํากับ ก็เปนจุดเปลี่ยนที่เราสามารถทําอะไรได สิ่งที่มหาวิทยาลัยอยากจะทําอยางยิ่งคือ
เรื่องการประเมิน มหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จในเรื่องของการวิจัยคอนขางมาก จึงมักมีคําถามใน
ประชาคมพวกเราเองวา คุณใหความสําคัญกับนักวิจัย “Paper” แคนั้นไหม ตอนนี้เราจึงมาทบทวนวา
ทายที่สุดเราตองใหความสําคัญ และในแงความหลากหลายเชิงอาชีพ คือ ไมจําเปนวาทุกคนตองเปน
นั ก วิ จัย เก ง ทุก คนไมจํ าเป นต อ งเปน นัก บริ ก ารวิ ช าการ คุ ณ เป นอาจารย ส อนที่ ดี ไ ด ไ หม แล ว จะ
ประเมิ นอย างไร การจะเป นนั ก บริ ก ารวิชาการรับใชสังคมที่ดีจะทําอยางไร ก็เ ปนเรื่อ งยากในการ
ประเมินเรื่องนี้ จะทําอยางไร มหาวิทยาลัยก็กําลังทําอยู แตในสวนของผลงานวิชาการที่ไมใช “Paper”
เราก็ทําอยูแลว แตพอไปลึกๆ มันโตยาก เพราะมันไมสามารถประเมินในระดับสูงได ฝากไวเทานี้ครับ
รศ.อํานาจ เย็นสบาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เพิ่มเติมนิดหนึ่งวาอ.ปรีดี พนมยงค เคยพูดไวตอนที่เกิดขบวนการเสรีไทย พูดในทํานองวา ถา
ทานไมขัดขวาง ทานไมคัดคานขบวนการเสรีไทย ก็ถือวาเปนการชวยชาติอยางหนึ่ง นั่นแปลวา ถา
อาจารยในมหาวิทยาลัยไมขัดขวางกระบวนการที่จะไปเชื่อมโยงกับชุมชน ไมคัดคาน แตอยูเฉยๆ เราก็
ตองขอบคุณกันแลว ถาเริ่มอยางนี้ก็เปนสัจจะวาเราคงไมหวัง เพราะมันเปนการเปลี่ยนจากภพเกาไปสู
ภพใหม การเปลี่ยนแปลงก็ยอมมีการขัดแยงตั้งแตภายในตัวเอง ขัดแยงกับครอบครัว ขัดแยงกับเพื่อน
ร ว มงาน ขั ด แย ง หลายเรื่ อ ง เพราะมั นต อ งเปลี่ยนหลายอยา งในชี วิต ของคนๆ หนึ่ง ที่ต อ งเขา ไปสู
กระบวนการอยางนี้
ผมคิดวาอาจารยปรีดี พูดไวก็เปนคติ พอมาฟงพระเจาอยูหัว ทานก็ไมไดบอกวา ทานไมไดหวัง
๑๐๐% ถาจะเอาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ทานหวังเพียง ๑ ใน ๔ คือ ๒๕% แปลวาทานก็รูวาถาทําเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง มันตองเปลี่ยนทั้งชุดความคิด ชุดความรู และจะตองไปกระทบกับระบบเศรษฐกิจ
กระแสหลักที่ดํารงอยูอยางแนนอน เราแคเอาระบบเศรษฐกิจเชิงจริยธรรมเขาไปจับ แลวคุณจะไปทํา
อยางไรกับบริษัทผลิตปุยยาเคมี เรื่องระบบเกษตรกรรมพันธนาการที่เอาหมดตั้งแตวงจรทั้งหมด เราก็
ตองไปสูกับคนที่เปนนายทุนขามชาติในพื้นที่ คนทํางานพื้นที่รูดีวาเราตองเผชิญกับการตอสู เกษตร
อินทรียเ ปนเรื่องดี เกษตรปลอดสารพิษเปนเรื่องดี แตถามวาแลวคุณไปเจออะไรบางในพื้นที่จริงๆ คุณ
ไปเจอธุรกิจขามชาติที่เชื่อมโยงเปนโลกาภิวัฒน เพราะฉะนั้น เรากําลังพูดถึงภายใน การจะเอาคน
ภายในมารวมมือกับเรา ขางนอกนี่ก็ศึกใหญ แตเรายังไมพูดถึง เพราะคําถามเมื่อเชาไมไดพูด เดี๋ยว
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เราตองมาพูดดวยวาการจะขับเคลื่อนตรงนี้ได จะไปทํางานกับขางนอกไดอยางไร ชุมชนเครือขายขาง
นอกจะไปทําอยางไร
กลับมาที่ปญหาภายใน ผมคิดวาตองเริ่มอยางที่ทานอาจารยประภัทรบอก คือ ตองเริ่มที่จับ
ตัวเองหรือเริ่มจับนอย ไมตองเริ่มจับมาก ผมคิดวาความเปลี่ยนแปลงเริ่มจากนอยคอยๆ พัฒนาไป
และระหวางการพัฒนานั้น ผมก็ตองยอมรับขบวนการตอตานขัดขวาง ทําอยางไรใหเขาวางเฉยใหได
ผมวาก็เปนบุญกุศล การเกิดขึ้นของโพธิวิชชาลัยนี้เปนตัวอยาง มีขบวนการคัดคานตั้งแตระดับผูบริหาร
ถาเราพูด ถึงระดับกําหนดยุทธศาสตร ในที่ประชุมใหลมโครงการดวยซ้ําไป ในสภามหาวิทยาลัยก็
คัดคานเพราะตั้งโจทยวาทําเรื่องของชุมชน รับใชชุมชน ตนทุนเทาไร และกําไรไดเทาไร คือไมไดพูด
วาคนที่จะไดมานั้นเปนคนมีคุณภาพ มีจิตสํานึก คนมีอุดมการณไมตองไปตีราคา มันมีคุณคามหาศาล
เขาไมไดวัดตรงนั้น
ผมก็เรียนในฐานะของคนๆ หนึ่งที่มีประสบการณก็คือ เริ่มกับตัวเองแลวไมทอถอย ไมยอม
จํานน ไมไดเกิดมาเพื่อจํานน บาดเจ็บก็ตองบาดเจ็บ และที่สําคัญคือ มันเปนงานหนักที่คุณทําอะไร
จากภายใน ที่พยายามจะเปนเอ็นจีโอในระบบ ผมพยามจะทําใหคนราชการเปนเอ็นจีโอไดทํานองนั้น
คุณจะตองเผชิญกับปญหาระบบราชการ คุณลงไปพื้นที่ชุมชน คุณตองกินขาวกับเขา ถึงเวลากินขาว
คุณหันหลังหนีไดอยางไร คุณก็ตองกิน ชาวบานมาชุมนุม ๕๐ - ๖๐ คน บางทีเอาเงินราชการไปใช ถา
เราทํางานในพื้นที่ ชาวบานบวช ชาวบานแตงงาน ชาวบานจะทํางานตรงนี้ มันเปนขบวนการที่ถาเรา
ไมเกาะติดชุมชน ไมรวมทุกขรวมสุขกับเขาก็เปนเรื่องที่ใหญ ผมฝากผูบริหารนะครับวา ใครก็แลวแต
ในมหาวิทยาลัยแหงนี้ และเปนผูบริหาร และมีอาจารยในมหาวิทยาลัยของตัวเองสัก ๑๐ - ๒๐ คน แลว
ขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปกับเขา ไดสัมผัสความทุกขยากของอาจารยเหลานี้ จะเจอปญหามากมาย แลวจะรูวา
เรื่องนี้เปนเรื่องยาก แตผมคิดวา มาถึงวันนี้ไปไดไกลแลว ขอบคุณมากครับ
ผศ.สุนันทา วิบูลยจันทร มหาวิทยาลัยมหิดล
จริงๆ ก็คลายๆ กันนะคะ แตอยากเลา เอาเปนวาเราจะใหอาจารยในมหาวิทยาลัยในสถาบันของ
เราเขามารวมไดอยางไร เขาใจวาทุกทานที่นั่งตรงนี้เปนผูบริหาร คําถามแรก คือ อาจารยศรัทธาหรือ
เปลาที่จะทํา ถาอาจารยไมศรัทธา ความสําเร็จยังไกลมากเลย แตถาอาจารยศรัทธา ศรัทธาแลวเริ่ม
จากตัวเองกอน ถาเราอยากใหใครมารวมมือกับเรา เราคิดวาเราตองสรางความสําเร็จดวยตัวเราเอง
เพื่อใหคนอื่นยอมรับกอน การที่ไมเคยทําอะไรเลย แลวไปชวนคนมาทําดวย สําเร็จไดยากคะ เพราะ
เรารูอยูแลววาเด็กนักเรียนมองเราเหมือนเปนตนแบบ (Role Model) ถาเราไมใช เขาก็ไมศรัทธา
ฉะนั้นถาเราจะตองการใหใครมาทํางานรวมกับเรา เราตองทําตัวของเรากอน ดังนั้นคําถามแรกคือ
มุงมั่นไหม ถาใช อาจารยอยารีรอ ทําไดเลยในฐานะคนทํางาน แตเมื่อเปนผูบริหาร ถาเราเห็นสภาพ
นี้ เราคิดวาอันนี้ใช แตไมมีทางหรอกที่ผูบริหารจะทําไดคนเดียว ไมมีทางเลย จะตองมีกลุมหรือทีม
รวมมือ แลวทีมที่วานี้จะตองศรัทธาในการที่จะทําจริงๆ ไมใชทําแบบถูกสั่งใหทํา สิ่งนี้เปนประเด็น
หลักๆ
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ในส ว นวิ ชาที่ ส อน เราต อ งการอาจารย เ ยอะมาก ๑๐๐ คนขึ้น ไป และมาจากทุ ก หลั ก สู ต ร
ผูบริหารตองเขาใจวา เรามีทีมงานที่ทํางานอยูแลว เราจะชวยอยางไรใหทีมงานนี้หาคน/อาจารยผูสอน
เขามาใหไดตามที่ตองการ ฉะนั้นนโยบายก็เปนเรื่องสําคัญ ไมใชวารอสมัครใจ ถาอาจารยรอสมัครใจ
๑๐ ป อาจยังไมไดถึง ๑๐๐ คน เพราะฉะนั้นท็อปดาวน (Top Down) ลงไปก็เปนสิ่งจําเปน สิ่งที่เราทํา
คือ ขอใหแตละคณะชวยสงอาจารยเขามา โดยมีเงื่อนไข คือ ถามีนักศึกษาในคณะ ๑๐๐ คน ขอใหสง
อาจารยมา ๒% คือตองสงอาจารยมารวม ๒ ทาน เราก็จะไดอาจารยจํานวนมาก ซึ่งบางคณะก็สนใจใน
คอนเซ็ปตแบบนี้ ก็จะสงคนเขามารวม แลวเราตองทํางานลวงหนา ไมใชลงมือแลวจึงมานั่งวางแผน
ทีมตองทํางานอยางชัดเจน ทําออกมาเปนตุกตาที่เราเห็นภาพไดวาการทําแบบนี้มีขอดี ขอดอยอยางไร
ตองบอกใหเขารูไดทั้งหมดวาถาทําแลว จะเกิดอะไรขึ้น และมีขอเสียอะไรที่จะเกิดขึ้นดวย แลวก็มาชี้
แนวทางใหดู
ตัวอยางของรายวิชา มมศท. ๑๐๑ ที่เราจัดทําหลังจากไดแนวคิดจากทานพระพรหมคุณาภรณ
แลว ทานอาจารยทวี กับอาจารยเอื้อพงศ ซึ่งอยูที่คณะแพทยศาสตรศิริราช ทานทํางานเกี่ยวกับแพทย
ศาสตรศึกษา เมื่ออาจารยสองทานนี้ทํา ทานอธิการบดี และรองอธิการก็เชื่อฝมือสองทานนี้ ผูบริหาร
ตองเลือกคนที่จะมาทํางานใหถูกตองดวย ถาเลือกไมถูกตอง ก็ไปไมไดไกล เพราะฉะนั้น “เลือกคนที่ใช
ทํางานที่ใช”
ลองมาดูเกี่ยวกับเรื่องแนวคิด อาจารยเชื่อไหมคะ เวลาที่ใหแนวคิดแกอาจารยเปนรอยทานวา
การจะสอนใหนักศึกษาเปนบัณฑิตตองใชปราชญเปนผูสอน อาจารยหลายทานชะงักเพราะคิดวาเรา
ไม ใ ชปราชญ เราเปนผู เชี่ ยวชาญวิ ชาชี พ แตห ลังจากที่ฟงแนวคิด ของวิชานี้แ ลว แมแ ตค นที่เ ปน
อาจารยยังอยากเรียนวิชานี้เลย เพราะฉะนั้นนี่คือการสรางศรัทธาวา วิชานี้ “ใช” ดังนั้นตองตะลอม
ตอไปวา อาจารยไมตองเปนปราชญนะคะ อาจารยคนไหนที่ขึ้นชื่อวาเปนอาจารยแลวตองสอนวิชานี้ได
คือทานจะไมไดเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพ แตทานมีครูอยูในจิตใจ ไมอยางนั้นทานไมเลือกอาชีพนี้
อาจารยหลายทานก็จะเริ่มคลอยตาม และเขามารวมทํางานดวย แตอยาหวัง ๑๐๐ % ใชไหมคะ
เพราะคนมี ๔ ระดับ อยางที่พระพุทธเจาสอนไว ฉะนั้นใน ๑๐๐ คน ไมใชวาทั้งหมด แตสวนใหญจะ
ขั บเคลื่ อ นได สิ่ ง ที่ เ ราไม เ คยคิ ด ว าจะเกิด ขึ้ นคื อ เมื่ อ มี อ าจารย ห ลายท านมาร ว มมื อ กั น ทําใหเ กิ ด
เครือขายเล็กๆ และสิ่งที่ไดเรียนรูจากการสอนวิชานี้ ทานเอาไปปรับใชในการสอนวิชาตางๆของแตละ
คน ฉะนั้นมันไมใชวาไดประโยชนเฉพาะในรายวิชานี้ แตมันกระจายเปนอื่นๆ อันนี้เปนคอนเซ็ปตที่
เราคิดวา เปนสิ่งที่ดี ที่มันกระจายผลสิ่งที่เราจะทําตอไป
เนื่องจากในชวงนั้นป ๒๕๕๐ ที่เราใสรายวิชานี้เขาไป เราใหทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตอง
ปรับปรุงหลักสูตรทั้ง หมด และทุก รายวิชาตองนําวิชานี้เ ขาไป เมื่อทุ กคนยอมรั บได ก็เ ดินไปตาม
แนวทางนี้ดวยกัน แตก็คิดวาตองขยับตอไปใหมากกวาแคเปนรายวิชาของชั้นปที่หนึ่ง แตเนื่องจากเรา
เพิ่ง ปรั บหลัก สูต ร ดั งนั้ นการจะขยับวิชานี้เ ปนปส อง ปส าม จึงยังทําไมไ ด ตอนนี้เ ราก็คอยๆ ขยับ
ขณะเดี ยวกั นการเรียนรูสูชุมชน ก็เ ปนนโยบายของมหาวิ ทยาลัยเชนเดียวกันวา จะเพิ่ มรายวิ ชาที่
เกี่ยวของกับชุมชนไดอยางไร เพราะการปลอยใหเรื่องชุมชนอยูที่กิจการนักศึกษาอยางเดียว อาจทํา
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ไมไดครบถวน เนื่องจากนักศึกษาบางคนไมเคยอยากจะทํากิจกรรม ก็จะเขาแตชั้นเรียน จึงไมเคยมี
สวนสัมผัสชุมชน จึงคิดวาควรใสไวในหลักสูตร คิดวาสิ่งเหลานี้เปนผลพวงจากการที่เราเชื่อมั่นวาเรา
อยากจะทําเพื่อนักศึกษา และพลังจากอาจารยที่รวมดวยชวยกันก็ไดกอใหเกิดสิ่งที่เราไมคาดคิดเยอะ
มาก ขณะที่ผลลัพธที่ไดออกมา ทําใหเราเห็นวาเราอาจจะประเมินศักยภาพของนักศึกษาต่ําเกินไป
คิดวาเขาไมนาจะทําอยางนี้ได แตผลที่ไดทําใหรูสึกวา นักศึกษามีพลังเยอะมาก เพียงแตเราไมเคยเปด
โอกาสใหเขาแสดงออก ดังนั้นถาเราไดเปดโอกาส เราก็จะไดเห็น นอกจากนี้เขายังไปชักชวนเพื่อนให
ไปรวมทํากิจกรรมอื่นๆ ที่มีประโยชน เราก็คิดวาเปนจุดเริ่มตนที่ดีมาก อยากจะเชิญชวนวา อาจารย
ศรัทธากอนนะคะ อาจารยเลือกคนที่ใช แลวมารวมพลังขับเคลื่อนเล็กๆ นอยๆ ก็จะกลายเปนกําลังที่
ใหญไดคะ
ผศ.สิทธิชัย หาญสมบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ผม ผศ.สิ ท ธิ ชั ย หาญสมบั ติ อธิ ก ารบดี ม.ราชภั ฏอุ ต รดิ ต ถ ในการทํา งานในลัก ษณะที่ ใ ช
มหาวิทยาลัยเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถิ่น สิ่งสําคัญอยางที่ทานอาจารยพูดถึงคือ ตองเริ่มที่คน
มีศรัทธากอน ถาหัวเรือใหญคือ อธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัยมีศรัทธา การขับเคลื่อนจะเกิดผล
อยางมหาศาลนะครับ แตถาเปนอาจารยเล็กๆ คนเดียวที่จะไปทํา มันก็ทําได แตจะทําไดเล็กๆ เฉพาะ
จุดเฉพาะเรื่อง แลวจะเดินหนาตอไปไมได สุดทายจะเกิดความทอถอย หมดกําลังใจไมทํา ฉะนั้น
กระบวนการตรงนี้ ผมคิดวาเปนเรื่องสําคัญ
ผมขออนุญาตยกตัวอยางที่ม.ราชภัฏอุตรดิตถ เรากําหนดเปนนโยบายสําคัญของมหาวิทยาลัย
วา การปฏิบัติงานทั้งหลายจะตองทําในลักษณะของการบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พันธกิจ ซึ่งมีแตกยอยเปน ๘ อยาง เราจะตองพยายามเชื่อมโยงกันใหได จะทําอยางไร เมื่อคุณสอน
คุณจะเอาความรูที่สอนไปโยงกับทองถิ่นไดอยางไร คือเรายึดพื้นที่เปนหลักในการทํางาน ใชหองเรียน
เปนหองเรียนทางวิชาการ และใชพื้นที่เปนหองปฏิบัติการ หลักการจะเปนอยางนี้ เมื่ออาจารยแตละ
คนสอน คุณจะตองพยายามเชื่อมโยงกับปญหาทองถิ่นใหได จะรูไดอยางไรวาปญหาทองถิ่นคืออะไร
ก็ตองนําเด็กลงไปศึกษาชุมชนเรียนรูสิ่งตางๆ ในชุมชน จากนั้นมาสรุปประเด็นวาชุมชนนี้มีปญหาอะไร
ถาชาวบานไมรวมดวย เราจะรูปญหาของชุมชนไดอยางไร มันยาก กระบวนการก็ตองใชการมีสวน
รวม เอาชาวบาน ปราชญชุมชน และองคการปกครองสวนทองถิ่นเขามารวมในกระบวนการที่เราลงไป
ทํางานในพื้นที่ จากนั้นจึงมาคิดวางแผน
ในสวนของฝายบริหารของมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนการทํางานเหลานี้ไดอยางไรก็ตองนั่งคิดกัน
ที่อุตรดิตถผมทําอยางนี้ครับ แนนอนวาอาจารยทุกคนมีเกณฑการคิดภาระงานขั้นต่ําวา คุณจะตองทํา
อะไรบ า ง ต อ งสอนอย า งน อ ยกี่ ชั่ ว โมง ต อ งวิ จั ย กี่ เ รื่ อ งในหนึ่ ง ป ต อ งบทความกี่ ชิ้ น เหมื อ นกั บ
มหาวิทยาลัยทั่วไป ทีนี้ผมจะเอาไปโยงกั นในแงที่วา ภาระงานทุกอยางที่คุณ ทํา เชน คุณ ออกไป
ชุมชนไมไดไปสอน แตคุณไปทําอะไรบางอยาง เชนไปบริการวิชาการ คุณคิดภาระงานใหเขาไหม ที่
อุตรดิตถเราคิดให อาจารยไปลงพื้นที่คิดเปนภาระงานให ทุกอยางคิดเปนภาระงานหมด ทุกพันธกิจมี
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สูต รในการคํานวณ และเมื่อ คิดภาระงานใหแ ลว เราจะมี เพดานภาระงานมาตรฐาน ถาคุณทําเกิน
มาตรฐานที่กําหนดภาระงานสวนเกินเอาไปคิดเปนคาตอบแทนจายเงินใหอีกครับ อันนี้คือสวนที่เราใช
ในการกระตุนให คนลงทํ างานในพื้นที่ มากขึ้น มีอัตราการจายคาตอบแทนที่เ ทียบไดกับชั่ว โมงสอน
พิเศษในภาคพิเศษ ภาคพิเศษคุณไดชั่วโมงละเทาไร ภาระงานสวนเกินคุณไดคาตอบแทนเทานั้น คุณ
ไมตองไปสอนพิเศษ คุณก็ไดคาตอบแทน อยางนี้เปนตน
นอกจากนี้ สิ่งที่เราพยายามสนับสนุนคือ เรานําเงินรายไดมหาวิทยาลัยมาจัดเปนระบบการให
ทุนเพื่อการทํางานของอาจารย เนื่องจากเราพบปญหาวา อาจารยบางคนที่ไมเกงในเรื่องการเขียนโปร
เจ็กต หรือเขียนโครงการเพื่อขอทุนวิจัย เมื่อขอไปแลวก็ไมผาน เราจึงหาวิธีชวยคือ นําเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยมาจัดตั้งเปนกองทุนสนับสนุนการวิจัย และการบริการวิชาการ ฉะนั้นถาอาจารยไปขอทุน
วิจัยขางนอกไมได ก็มาขอขางใน แตในระหวางที่ทําวิจัยโดยใชเงินขางใน ถาคุณสามารถไปขอเงินขาง
นอกได ก็นําเงินมาคืนมหาวิทยาลัย เราก็จะมีเงินหมุนเวียนอยูอยางนี้ตลอด ซึ่งทําอยางนี้มาหลายป
ณ วันนี้เรามีนักศึกษา และชาวบานที่เปนเครือขาย หองทํางานของผมเปดตลอดเวลาที่ผมนั่ง
ทํางาน ชาวบานเดินใสรองเทาแตะเขามานั่งคุยกับอธิการบดีไดครับ นําปญหาตางๆ ในชุมชนมาคุยกับ
ผม แลวผมจะถามชาวบานวาอยากแกปญหานี้ไหม ถาอยาก ผมจะหาคนให ผมก็จะไปไลดูในขอมูล
พื้ นฐานว าอาจารยค นไหนเกง ในเรื่อ งอะไรบ าง จากนั้นจะเรี ยกคณบดีมาบอกกล าวว าชุมชน หรื อ
ชาวบานกลุมนี้มีปญหาแบบนี้ นาจะเปนสาขาวิชาของคุณนะ ที่จะลงไปหาทีมชวยแกปญหาใหเขา ก็
คุ ย กั น อย า งนี้ ฉะนั้ นห อ งทํ างานของผมจึง เปน เหมื อ นเวที ช าวบ าน มี ค นเขา มาหาบอ ยๆ บางที
ชาวบานมา ๔๐ - ๕๐ คน ผมก็พาไปนั่งในหองประชุมเพื่อพูดคุยกัน ความรวมมือที่เกิดขึ้นทําใหการ
ทํ างานในพื้ นที่ส ะดวก และไดรับความร ว มมื อ จากชาวบ าน สิ่งนี้ เ ปนหัว ใจสําคัญ ของความสําเร็ จ
ลําพังอาจารย หรือนักศึกษานั้น พลังไมมากพอ พลังสําคัญคือชาวบาน ถาเขาเลนดวยกับเรา ทํา
อะไรก็งาย เพราะฉะนั้นในการทําโครงการตางๆ เราจะเลือกโครงการและลงพื้นที่สํารวจชุมชนกอน
เพื่อดูวาคนหมูบานนี้เปนอยางไร และประเมินวาถาเอาโครงการลงไปแลวมีโอกาสสําเร็จ หรือลมเหลว
อยางไรบาง หมูบานที่เราลงไปบอยที่สุดคือ บานหาดสองแคว เพราะเขามีความเปนชุมชนที่ดี เขมแข็ง
มาก ผูนําก็ดี ชาวบานก็ดี มันดีไปหมด เอาโครงการลงไปเมื่อไร ก็สําเร็จ เขาไดรับรางวัลชนะเลิศ
อบต.ดีเดนในเรื่องของธรรมาภิบาล 6 ปซอน อยางนี้เปนกิจกรรมที่สําคัญ
ผมคิดวาทุกมหาวิทยาลัยตองไปตั้งตน ของเราตั้งตนดวยการมีคนไปทํางานกับชุมชน แตใน
ลักษณะองครวมยังไมคอยไดทํา แตความสําเร็จที่เขาไปทําไดเกิดขึ้นในชุมชน และไดรับรางวัลจาก
องคกรภายนอก เราก็นํามาประชาสัมพันธ และเชิญชวนใหอาจารย นักศึกษาเขารวมโครงการกับเขา
โดยอาจารยรุนเกาทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง ใหอาจารยรุนใหมเขาไปเรียนรู บางคนไมเคยรูเลยวาประชา
สังคมคืออะไร จะตองทําอยางไรบาง หลังจากไปกับอาจารยรุนพี่สักครั้งสองครั้ง เขาก็จะทําเปนและ
เริ่มสนุก ตัวอยางเชน มีอาจารยทานหนึ่ง เรียนจบมาทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปรากฏว า
เดี๋ยวนี้กลายเปนผูเชี่ยวชาญในการทําเรื่องประชาสังคมไดอยางยอดเยี่ยม ชาวบานรักมาก อยางนี้เปน
ตน
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ผมคิ ด ว า คงต อ งดํ า เนิ น การไปพร อ มกั น ทั้ ง ในแง ส นั บ สนุ น อาจารย ที่ มี จิ ต วิ ญ ญาณ และ
สนับสนุนใหคนรุนใหมเขาไปมีสวนรวม โดยมีพี่เลี้ยงคืออาจารยรุนเกาชวยพัฒนา นํานักศึกษาลงไป
และฝายบริหารตองสนับสนุน หากทําใหเปนระบบอยางนี้ มันก็จะไปได แตถามันไมครบถวน มีแค
คนทํางาน แตฝายบริหารไมสนับสนุนวันหนึ่งคนทํางานก็จะทิ้งเพราะทําไปไมเห็นวาไดอะไรผมวาเปน
ประเด็นสําคัญครับ
อาจารยรัชนี เพชรชาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ดิฉัน รัชนี เพชรชาง จากม.ราชภัฏอุตรดิตถ อยากจะขอเพิ่มเติมจากอาจารยที่มาจากมจธ.
ที่วา งบประมาณเอามาจากไหน จริงๆ แลวราชภัฏอุตรดิตถเปนราชภัฏขนาดเล็ก งบประมาณในการ
วิจัยนอย ถาเปนงบประมาณแผนดินก็นอย อีกสวนหนึ่งคือ อาจารยที่เกงกลาแลว จะของบประมาณ
จากภายนอก แต ถ า อาจารย ใ หม บ างคนที่ ทํ า ไม ไ ด ท า นอธิ ก ารบดี ก็ บ อกว า มี ง บประมาณของ
มหาวิทยาลัยชวย ดิฉันอยูศูนยวิทยาศาสตร ซึ่งเปนตัวเชื่อมโยงกับคลีนิกเทคโนโลยี และอุทยาน
วิทยาศาสตรภาคเหนือ เครือขายภาคเหนือตอนลาง ฉะนั้นถาชุมชนเขาวิ่งเขามาหาเรา ปกติเราจะอยู
ในพื้นที่อยูแลว แตละคณะของเราอยูทั้ง ๖๗ อบต.ทั่วอุตรดิตถ ถาผูประกอบการมีปญหา เขาจะวิ่งเขา
มา ซึ่งทางศูนยวิทยาศาสตรจะประสานไปยังอาจารย ถาบางเรื่องเปนงานวิจัย ก็สงงานวิจัยใหกับคณะ
ถาบางเรื่องเปนเรื่องที่เขาตองการเทคโนโลยีใหม นวัตกรรมใหม เราก็จะสงเรื่องไปที่คณะเทคโนโลยี
อุ ต สาหกรรม เพื่ อ ผลิ ต เครื่อ งมื อ ให โดยที่เ ราจะไปดึงงบประมาณ หรือ เขียนโครงการให เพื่อ ขอ
งบประมาณจากอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ ตรงนี้จะเปนสวนหนึ่งที่อาจารยรุนใหมไดสตางคมาเปน
คาตอบแทนตัวเอง จึงทําใหอาจารยมีกําลังใจ
อีก ส วนหนึ่ งคื อ เราอยู ใ นหมูบานทองถิ่นอยูแ ลว ก็จะเห็นวาหมูบานไหนเขมแข็ง เราก็นํา
หมู บ า นเหล า นั้ น เข า หมู บ า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ข องคลิ นิ ก เทคโนโลยี แล ว เราก็ เ อา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปลงใหเขา โดยงบประมาณจะไดมาจากกระทรวงวิทยาศาสตร และคลินิก
เทคโนโลยีอื่นๆ ในสวนของคลินิกเทคโนโลยีเอง ถาเปนเรื่องเกี่ยวกับทองถิ่น เชน อยากไดเรื่องเครื่อง
กรองน้ํา เขาก็เขามาหาเรา เราก็เขียนโครงการใหกับคลีนิกเทคโนโลยี ก็ไดปละหลายลานบาท ขอสรุป
สั้นๆ ขอบคุณคะ
รองอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรี ยนทานผู เข าร ว มประชุมทุก ทานอยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ วา ม.ศรี นครินทรวิโ รฒ
อาจจะมี การบริห ารจัด การที่แตกตางจากที่ อื่ นนะคะ ที่ฟงมาจะเห็นวามหาวิทยาลัยตางๆ ก็ทําการ
บริการวิชาการแกชุมชนโดยผานวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับที่มศว. บริหารอยางไร คือในเรื่องภารกิจการ
บริหารเชนนี้มันมีอยูแลวที่คณะ แตมศว.ไดแยกออกมา เนื่องจากวาไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน
จํานวนพอสมควรตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๔๘ แตการบริหารงบประมาณแผนดินไมใชเรื่องงาย เพราะ
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เราตองมีแผนการใชเงิน มีการประเมินใหไดตามแผน ตามเปาหมาย และพอสิ้นป ตองสรุปผลงานเสนอ
สํานักงบประมาณ ซึ่งเปนเรื่องที่ยาก และมีขอจํากัดมาก ในการบริหารงบประมาณจํานวนหลายสิบลาน
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ท า นพู ด มา ดิ ฉั น เห็ น ด ว ยทุ ก ประการว า ผู บ ริ ห ารต อ งมี น โยบายสนั บ สนุ น
แนนอนที่สุดที่ทานสิทธิชัยพูดมา คือตองทําแนนอน แตเราบริหารในสวนที่มี ๙ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
หนึ่ ง คื อ ยุ ทธศาสตร ก ารเรี ยนรู เ พื่อ สั ง คม การบริห ารงบประมาณผ านทางยุ ทธศาสตร นี้ก็คือ เรามี
คณะกรรมการอํานวยการซึ่งมีอธิการบดีเปนประธาน ทําหนาที่ดูแลนโยบายสําหรับงบประมาณสวนนี้
และมี ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การบริ ก ารวิ ช าการแก ชุ ม ชน ตั ว ดิ ฉั น เป น ประธานดํ า เนิ น การ แล ว
งบประมาณตรงนี้มันจะมีหลากหลายมาก เวลาขอก็จะมีลักษณะแตกตางกัน เชน ในเรื่องสุขภาพอนามัย
ก็มี เรื่องศิลปะ เรื่องเทคโนโลยี ในเรื่องอะไรตางๆ มากมาย ขณะนี้เรามีประมาณ ๒๐๐ กวาโครงการ
ทานลองคิดดูวาการบริหารโครงการ ๒๐๐ กวาโครงการ เวลาไปอยูตามคณะ คณะใชเงินรายไดบริหาร
โครงการเหลานี้สักกี่โครงการ แตมหาวิทยาลัยบริหาร ๒๐๐ กวาโครงการ ดวยงบประมาณแผนดิน เรา
ใชวิธีอยางไร ใชการบูรณาการคน คือเอาคนจากคณะ มาแยกออกมาตางหาก ของคณะทานทําแลวได
เงินรายไดก็ทําไป เพราะเงินรายไดทําอะไรไมไดมาก ก็จะทําไดประมาณหนึ่ง ก็เอาคนลงมา บูรณาการ
คน บูรณาการนิสิต บูรณาการบุคลากร บูรณาการผูบริหาร ผูบริหารมาเปนประธานบางเปนอะไรบาง
ปญหามันก็มีวา คนจํานวนมากทั้งหลายนั้น ยังมีคณะกรรมการแตละโครงการอีก คนเปนจํานวนมาก
ดิฉันประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง เพราะดิฉันทําหนาที่รองอธิการบดีฝายบริหารดูแลงบประมาณอยูแลว ก็
จะต อ งมี ก ารตามดู ก ารใช เ งิ น ไตรมาสที่ ห นึ่ ง เท า ไร ไตรมาสที่ ส องเท า ไร เพื่ อ จะรายงานสํ า นั ก
งบประมาณ อยากจะเรียนวาการทํางานเชนนี้ มันหนีไมพนที่ทานพูดกันมาทั้งหมดวา มหาวิทยาลัยมี
นโยบาย คนศรัทธา มีเพื่อนรวมงานที่เอาดวย ทําดวย
อยากจะเรี ยนเหมื อ นกั บราชภั ฏอุต รดิต ถก็คือ วา เรามีเ กณฑภาระงานซึ่งแตกอ นยังไมคอ ย
ชัดเจน ขอบังคับของเราคือไมมีภาคพิเศษ เปนอะไรที่นาสนุก และทาทายคือวา พอมีเกณฑภาระงาน
เขามาเราก็กําหนดเหมือนกันวา ตองมีสอน มีวิจัย มีบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พอมี
บริการวิชาการก็ใหแตมกันไปคิด เปนภาระงานขั้นต่ํา ๓๕ หนวย และสอนอีก ๑๐ หนวย แตถาเกิน ๑๐
หนวยก็ไปเบิก แตมันขัดกันกับความรูสึกของอาจารย คือแตกอนไมมีเกณฑอันนี้ชัดเจน ถาทานสอน
ภาคพิเศษ ก็เบิกไปเลย ๙๐๐ – ๑,๐๐๐ บาทใชไหม ไมตองมามีภาระงานขั้นต่ํา แตสวนดีคือ ถาใครทํา
บริการวิชาการแกชุมชนก็มีภาระงานให อันนี้อาจจะเปนแรงจูงใจอีกสวนหนึ่งที่ดึงคนมาทํางาน ที่ดิฉัน
ไดประสบการณก็ในเมื่อ สมศ. มีตัวบงชี้มาบอกวาในตัว ๕.๑ – ๕.๕ บูรณาการการสอนการเรียนเขาไป ก็
คือบริการ อยางนี้ในสวนที่ทานทํามันบูรณาการไดอยูแลว ของอุตรดิตถเอาไปไวในคณะ แลวทานอยู
ในพื้นที่ อาจารยอํานาจเดินลงไปหาชาวบานที่ทําสําเร็จเปนอยางนี้
ดิฉันอยากจะเรียนวา เมื่อเราทําแลวผลงานเกิดผลกระทบ (Impack) ตอประเทศคอนขางกวาง
งบประมาณแผนดินก็จะมา เราไมเคยใชเงินรายได มีหลายโครงการที่อาจารยพัฒนาออกไปเปนสถาบัน
ระดับคณะ เชน ในหนวยของวิชาศึกษาทั่วไป และในเรื่องของเด็กที่มีความตองการพิเศษ ก็พัฒนา
ออกไปเปนในระดับคณะโดยใชพื้นฐานเงินของแผนดินนี้เอง เพราะฉะนั้นสํานักงบประมาณก็เห็นวาเรา
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ทําอะไรคงจะมีผลกระทบ กวางขวางออกไป จึงไดรับงบประมาณตอมาเรื่อยๆ สุดทายก็บริหารยากคะ
อยากจะแบงปนประสบการณวา มันตางออกไปอยางนี้ ขอบคุณคะ
ผมคิดวาสิ่งที่เราคุยกัน คือ เรื่องภารกิจของมหาวิทยาลัยที่จะชวยบานเมืองอยางไร ปญหาของ
ประเทศไทยอยูที่คนไทย และคนไทยก็จบมาจากมหาวิทยาลัยของพวกเรา คนที่เปนผูนําทั้งภาครัฐและ
เอกชน คนที่ทํารายสิ่งแวดลอม ทํารายสังคม ก็นําความรูไปจากมหาวิทยาลัยทั้งนั้น ผมยกตัวอยาง
คณะนิติศาสตรอีกครั้ง ปที่แลวศาลแพง และศาลอาญามีคดีฟองรอง ๑,๒๐๐,๐๐๐ คดี มากขึ้นอยางนา
ตกใจนะครับ และก็มีคดีที่ไปถึงศาลฎีกาคางอยู ๓๔,๐๐๐ คดี นักกฎหมายในบานเรามีมากขึ้น แต
กอนมีเพียงแค ๔ มหาวิทยาลัยที่มีคณะนิติศาสตร ปจจุบันมี ๗๐ มหาวิทยาลัย แตทําไมสังคมไทยยิ่งมี
ปญหาทะเลาะกันดวยเรื่องกฎหมายมากขึ้น เพราะเมื่อชาวบาน หรือประชาชนไปปรึกษาทนายความ
ทนายความจะบอกใหฟองรอง นี่คือตัวอยางวาถาเกิดเขาเห็นเฉพาะสวนของเขา เขาจะทําเฉพาะสวน
ของเขา และจะเกิดปญหาตอสวนรวม โดยที่เขาไมรูตัวดวยซ้ําวามันเกิดปญหา
ผมคิ ด ว า การเรี ย นเรื่ อ งการเชื่ อ มโยงวิช าการกั บความจริง จึ งเปน หั ว ใจสํ าคั ญ อยา งยิ่ งของ
มหาวิทยาลัยไทยที่ตองมีการเปลี่ยนแปลง การเรียนแตตัวหนังสือ ทําใหคนเราทํารายสังคม ไปทํามา
หากินแลวก็ทํารายสังคม ทําลายลางสิ่งแวดลอม ทํารายประเทศ ทํารายโลก ปญหาเกิดจากความรู
ทั้งนั้น ผมคิดวาเราเลือกทําไดวาจะทําแนวทางไหนบาง
ถาเปนในลักษณะของโพธิวิชชาลัย มศว. คือ จัดตั้งขึ้นใหมเลย ซึ่งถาทําไดก็ดีใชไหมครับ แต
ผมคิดวานั่นไมใชกรณีทั่วไป กรณีทั่วไปคือ เรามีของเราอยู แตเราจะเปลี่ยนอยางไร เรื่องของโพธิ
วิชชาลัยก็เปนกรณีศึกษา ที่อุตรดิตถก็เปนกรณีที่นาสนใจมากนะครับที่ทําไดทั้งมหาวิทยาลัย แตกรณี
ทั่วไปเราทําไมไดขนาดนั้น เราก็ตองลดระดับลงมา ผมเขาใจวาสวนใหญจะเปนกรณีซึ่งทําทั้งหมดแบบ
นี้ไมได ฉะนั้นจะทําอยางไร
ถาดูยุทธศาสตรของสกอ.ในเรื่องนี้ เราแบงเปน ๒ สวนชัดเจน ทําที่นักศึกษาปหนึ่งกอน ทํา
ใหเขามีความรับผิดชอบตอตัวเอง ผูอื่น และสังคมเสียกอน คือเปนพลเมือง ใหเขาสามารถอยูรวมกับ
ผูอื่น และไมทํารายสังคม อันนี้เรามีศึกษาทั่วไป วิธีการคือ ดึงมาสักหนึ่งวิชาและเปลี่ยนเนื้อหาขางใน
ถาไมสามารถเปลี่ยนไดทั้งวิชาก็สวนหนึ่ง ผมเลาตัวอยางของธรรมศาสตรใหทานฟง ผมใชเวลาสองป
กว า จะเกิ ด เป น วิ ช าเฉพาะขึ้ น มา เริ่ ม จากแค เ ข า ไปอยู ใ นวิ ช าหนึ่ ง ก อ น แล ว ค อ ยๆ พั ฒ นาขึ้ น มา
จนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่น จากนั้นเราเปดเปนวิชา และไดรับความสนับสนุน มีอาจารยมากพอ ก็
เปนวิชาหนึ่งขึ้นมา
ผมคิดวาโจทยคือมี ๓๐ หนวยกิต นักศึกษาทุกคนตองเรียนตรงนี้ ๑ วิชาแนๆ กอนที่เขาจะขึ้น
ปที่สอง ถาหากเราไมสามารถเปลี่ยนวิชาศึกษาทั่วไปทั้ง ๓๐ หนวยกิตได อยางนอยเริ่มตนสักหนึ่งวิชา
กอน ผมวาไมยากเกินไป เพราะความเปนจริงคือ เราไมสามารถเปลี่ยนแปลงอาจารยทุกคนได สิ่งที่
เปลี่ยนยากที่สุดในมหาวิทยาลัยคือ อาจารยของเราครับ ในเมื่อเราเปลี่ยนทุกคนไมไดก็เปลี่ยนสักวิชา
หนึ่ง แลวคนซึ่งทําได ก็มาทําดวยกัน ถาแบบนี้งาย เพราะเราไมไดเปลี่ยนอาจารยทั้งหมด แตเรา
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เปลี่ยนเฉพาะแคคนที่ทําได เพื่อมาทําในวิชาหนึ่ง แลวสิ่งที่ทานอาจารยสุนันทา จากม.มหิดลเลาใหฟง
จะเห็นผล
ที่ธรรมศาสตรมปี ระสบการณแบบเดียวกัน อาจารยที่มารวมสอนมาจากทุกคณะ สุดทายนั่นคือ
การเปลี่ยนคณะตางๆ และเปลี่ยนมหาวิทยาลัยในระยะยาว เพราะประสบการณที่อาจารยไดจากการ
สอนวิชานี้ ทําใหอาจารยไมสามารถกลับไปสอนในแบบเดิมไดอีกตอไป เคยสอนบรรยายอยางเดียว ก็
ทําไมไดแลวครับ เพราะพบวาไมสนุก นักศึกษาก็เปนทุกข อีกทั้งนักศึกษาก็เรียนรูนอยกวาดวยซ้ําไป
ในแง ข องการเรี ย นจากภาคปฏิ บั ติ ถ า จะพู ด ให เ ห็ นเป น แนวทาง ผมขออนุ ญ าตเสนอต อ
อาจารยคือ อันที่หนึ่งทําวิชาศึกษาทั่วไป อาจารยไปหยิบ ๑ วิชามา วิธีงายทีส่ ุดคือเอาวิชาซึ่งดูนาจะไป
ไดดีที่สุดมาทําเสียกอน เปลี่ยนขางในวิชาหนึ่งกอน อยางมหิดลไปไกลนะครับไดถึง ๓ วิชา ๗ หนวย
กิตแลว ธรรมศาสตรเพิ่งไดแค ๓ หนวยกิตในวิชานี้นะครับ แตเราก็จะเติบโตขึ้นไปอีก เราขอทําวิชานี้
ใหสํ าเร็จก อน แลว นัก ศึกษาทุกคนตอ งผาน อันที่ส องกอนนัก ศึกษาจะเรียนจบ พูด ให เห็นภาพคือ
เหมือนเราดูหนัง ๑๘ มนุษยทองคําสมัยกอน พอฝกวิชาที่เสาหลินจบแลว กอนจะลงจากเขาไดตอง
ผานดาน ๑๘ มนุษยทองคํา อันนี้ก็เหมือนกัน คือกอนออกไปสูโลกของความเปนจริง ตองผานดาน
หนึ่ง ซึ่งทุกคณะจะมีวิชาที่เปนเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรม เรื่องของหลักวิชาชีพ ก็ใชวิชานั้นเปลี่ยนใหเปน
Service Learning ความจริงสิ่งที่อุตรดิตถทําเปน Service Learning คณะสถาปตยของอาจารยประภา
ภัทรก็เปน Service Learning ความหมายคือ การเรียนดวยการไปบริการสังคม และการบริการสังคมก็
คือการเรียน
ประเทศที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ที่ สุ ด ในโลกขณะนี้ คื อ ประเทศเนเธอร แ ลนด ทุ ก คณะของ
เนเธอรแลนดเขาเปดเปนคลินิกทั้งหมด บริการประชาชนทั้งหมด ประชาชนเดือดรอนเรื่องไหน ใหมาที่
คณะนั้น อาจารย จะนํ าเรื่ อ ง (case) นั้ นเขา หอ งเรี ยน เขา หอ งเรี ยนแลว ไปคุ ยกั น ภายใต ก ารให
คําปรึกษาของอาจารย นักศึกษาไปคนควาทําโปรเจ็กตเสนอแลวมาตอบโจทยใหประชาชน นี่คือสิ่งที่
ประเทศเนเธอรแลนดทํา ซึ่งนั่นคือ Service Learning สามารถทําไดกับทุกคณะ
สิ่งที่นามหัศจรรยมากคือ นักศึกษาจะเกิดความรับผิดชอบและเห็นตัวเองเปนสวนหนึ่งของสังคม
แตกอนเราแบงเรื่องตางๆแยกออกจากกัน คือ มีผูใหความรูคืออาจารย ตัวความรู และผูเรียนคือตัว
นักศึกษา เปน ๓ เรื่องที่แยกออกจากกัน แตสิ่งที่เราทําที่ธรรมศาสตรสําเร็จ ไมวาจะเปนวิชาพลเมือง
หรือวิชา Service Learning ที่คณะนิติศาสตรนั้น กลายเปนวานักศึกษาไดเรียนในเรื่องของตัวเขาเอง
เขาเรียนเรื่องประเทศไทย เรื่องสังคมไทย นักกฎหมายก็เลยเลิกปญหาของกฎหมาย นั่นคือตัวเขากับ
สิ่งที่เขาเรียนไมใชเรื่องคนละเรื่องอีกตอไป แตคือเรื่องเดียวกันครับ เรื่องของเราเอง และคือความรูของ
เราที่จะเอาไปใชหลังจบการศึกษา สวนอาจารยก็ไมใชแนวดิ่งอีกตอไป อาจารยจะเปนเพียงวิทยากร
ขบวนการเปน “Facilitator” และนี่คือสิ่งที่ผมคิดวา ไมใชเปนเรื่องที่เราทํากันเฉพาะในประเทศไทย แต
ประเทศชั้นนําในยุโรปหลายประเทศ เชน ประเทศเนเธอรแลนดทําแลวประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง ผม
วานั่นคือทิศทางใหมนะครับ
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สวนการเรียนในชวงตรงกลางคือชั้นป ๒ ,๓ และ ๔ เราก็คาดหวังวาถาทําเชนนี้ไปแลวสักพัก
หนึ่ง ในระยะยาวอีก ๕ ป ๑๐ ป มันจะเปลี่ยนไปดวยทั้งหมด แตเราไมสามารถเปลี่ยนทุกอยางได
ตั้งแตเริ่มตน ผมก็เสนอทานอาจารยวายุทธศาสตรในทางปฏิบัติจากบทเรียนที่ธรรมศาสตรผมทํามาปที่
๓ ผมเริ่มตนแควิชาเดียวกอนแลวจากนั้นผมก็มาทําที่วิชาป ๔ กอนจบใหมีภาคปฏิบัติแลวเปน Service
Learning ออกไปบริการ ออกไปเจอความจริง สิ่งที่มหัศจรรยมากคือ ความรูทางวิชาการจะเพิ่มพูน
เปนสองเทา เพราะเมื่อนัก ศึกษาออกไปเจอชาวบาน ไปเจอปญหากฏหมายในความเปนจริง เขา
พบวาความรูที่เรียนมา ๔ ป นั้น ตอบคําถามเหลานี้ไมได ก็ตองวิ่งกลับเขาหองสมุด วิ่งไปหาอาจารย
ผูเชี่ยวชาญ เพราะฉะนั้นความรูจึงเพิ่มพูนเปนสองเทา ในเรื่อง Service Learning มีงานวิจัยรองรับนะ
ครับ วาสามารถเพิ่มความสามารถทางวิชาการไดดวย จึงไดประโยชนทั้งสองอยาง ไมใชไดแตเรื่อง
ของการมีจิตสํานึก หรือความรับผิดชอบ แตความสามารถทางวิชาการจะเพิ่มพูนขึ้นอยางทวีคูณดวย
เชนเดียวกัน แลวผมก็เสนออาจารยวาทําไดเลยในเรื่องนี้
อาจารยสุรพล ธรรมรมดี
อยากถามเกี่ยวกับเรื่องบทบาทครับ บทบาทของเราในการเขาไปขับเคลื่อน เราทําอยางไรครับ
บทบาทของอาจารยปริญญาในฐานะผูบริหาร ไดลงไปทําอะไรบาง ?
ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
ความเปนจริงคือ เราเปลี่ยนทุกอยางพรอมกันไมได เราตองเลือกจุดที่จะเปลี่ยน ถาเปลี่ยนตรง
นี้ได มันจะขยับไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ใหญขึ้นแลวขยับไปทั้งหมด ความยากที่สุดคือตรงนี้ครับ ผมขอ
อนุญาตเลาประสบการณ เมื่อ ๓ ปกอน เมื่อผมพยายามผลักดันใหมีวิชาพลเมืองในม.ธรรมศาสตร ก็
เรี ยนเชิญ อาจารย ผู ส อนวิ ชาศึ ก ษาทั่ ว ไปทุก ทาน พร อ มคณะกรรมการปรับปรุ ง หลั ก สู ต รมาประชุม
รวมกัน ผมเสนอแนวคิดตอที่ประชุมวาเราจะมีวิชาพลเมือง เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตรจากนี้ไป จะมี
ความรับผิดชอบตอสังคม มิใชมีแตเสรีภาพอยางเดียว ปรากฏวาทุกทานเห็นดีดวยทั้งหมด แตเมื่อถึง
เวลาตองทํา เพื่อใหมีวิชาใหมเขามาได จะตองมีวิชาหนึ่งหายไป ถึงตอนนี้ไมมีใครยอมครับ และนี่คือ
ประเทศไทยของเรา นั่งกันอยูตรงนี้มีเกาอี้ ๑๐ ตัว เห็นดวยวาตองปฏิรูปสังคม จัดเกาอี้กันใหม แตเรา
จะจัดเกาอี้ไดอยางไร หากเราไมยอมลุกจากเกาอี้ของตัวเอง และนี่คือประเทศไทยครับ คือ รูวาปญหา
คืออะไร รูวิธีแกไขดวย แตถาตองลุกจากเกาอี้ไมยอมครับ เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย
จึงตองเปลี่ยนใหคนยอมลุกจากเกาอี้ แลวทานเห็นไหมครับ เราสามารถปฏิรูปสังคมได แคเพียงทุก
ทานพรอมใจกันหยิบเกาอี้ออกมา ทุกอยางก็ขยับไดทันที ขอแคเพียงเราจับเกาอี้ของเราแลวขยับครับ
ปญ หาคือเราไมยอมลุกจากเกาอี้ของเรา จากประสบการณของผม เมื่อ ผมไมมีเกาอี้ ผมทํ า
อยางไรครับ ผมก็ขอนั่งตักกอน ไปขออยูในวิชาหนึ่ง อยูไปๆ ก็ไปแทรกลงเกาอี้ที่มี ๓ ตัว คือมีสาย
วิชาการอยู ๓ วิชา สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และวิทยาศาสตรใชไหม ผมก็ไปนั่งตักอยูกับวิชาสห
วิทยาการสังคมศาสตร เพราะใกลเคียงที่สุด ตอมาจนถึงลาสุดผมก็เขาไปเปนเกาอี้ตัวที่ ๔ เบียดเขาไป
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เดิ มมี ๓ วิชา วิชาละ ๓ หนว ยกิ ต ผมก็ไปดึง หนว ยกิต มาวิชาละหนึ่ง หนวยกิ ต แลวสรางเปนวิชา
พลเมืองขึ้นมาใหม โดยวิชาเดิมทั้ง ๓ วิชา เหลือแค ๒ หนวยกิต ในสัดสวนหนวยกิตเทาเดิมผมเบียด
เกาอี้ลงไป ๑ ตัว ไปนั่งเขาไปได ที่ทําเชนนี้ไดเพราะเราทําใหเขาเห็นแลววา ทําแลวเกิดประโยชน
แตถาหากจะทําแบบนี้ตั้งแตตนเลยคงไมสําเร็จ นี่คือตัวอยางที่ผมขอแบงปนประสบการณกับทานครับ
วา เราสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได แตไมใชดวยการพูด ตองลงมือทําครับ ถาลงมือทําแลวสําเร็จ
คนก็จะเปลี่ยนตามเรา การเริ่มตนจากจุดใดสักจุดหนึ่งใหสําเร็จ แลวจะขยับไปได
อาจารยสุรพล ธรรมรมดี
แลวสภามหาวิทยาลัยไดมาติดตามรับทราบเรื่องราวเหลานี้บางไหมครับ ในสิ่งที่อาจารยทําอยู?
ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
ผมก็รายงานใหกับสภามหาวิทยาลัยทราบทุกเทอม ฉะนั้นจึงไดรับการสนับสนุน ถาลําพังเรา
ทําแลวไมบอกผูบริหาร แมผมจะเปนรองอธิการบดีก็ไมสามารถทําอะไรไดมากหรอกครับ ตองอาศัย
การสนับสนุนจากผูบริหารและสภามหาวิทยาลัยดวย หนาทีข่ องเราคือตองรายงาน
สิ่ ง ที่ ผ มคิ ด ว า เป น หั ว ใจสํ า คั ญ คื อ เครื อ ข า ยอาจารย น ะครั บ เพราะนี่ คื อ การเปลี่ ย นแปลง
มหาวิทยาลัยระยะยาวคือ การเปลี่ยนที่อาจารย กระบวนการเรียนแบบนี้ผูไดประโยชนไมไดมีเฉพาะ
นักศึกษา แตอาจารยทุกคนไดรับประโยชน แมแตผมเองซึ่งริเริ่ม และผลักดันวิชานี้ บัดนี้ผมกลับไป
สอนวิชาเดิมของผมในคณะนิติศาสตร ผมก็ไมสามารถสอนแบบเดิมไดอีกตอไปครับ สอนบรรยาย
อยางเดียวนาเบื่อที่สุด ในตอนนี้จึงตองมีกิจกรรมการมีสวนรวม ใหนักศึกษาไดคิดจากตัวเขา นี่คือสิ่ง
ที่อาจารยทุกคนไดประโยชน แมกระทั่งอาจารยที่สอนเกงอยูแลวก็ไดประโยชน รวมถึงอาจารยบาง
ทานซึ่งนักศึกษาไมเคยนิยมเลยนั่งฟงแลวหลับตลอด พอมาสอนวิชานี้และกลับไปเปลี่ยนวิธีการเรียน
การสอนที่คณะ อาจารยกลายเปนอาจารยที่ “ปอปปูลา” (popular) มาก นักศึกษาสนุกนักศึกษามายืน
รออาจารยกอนเขาสอน
นี่คือสิ่งที่เราพบเห็นจากผลที่เกิดขึ้น นี่คือ การเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัย และเปลี่ยนแปลง
ประเทศไทย ซึ่งสุดทายไมใชแคประเทศไทยนะครับ สุดทายคือมนุษยชาติ สึนามิเคยเกิด ๒๐ ปครั้งนะ
ครับ บัดนี้เกิดทุกป น้ําทวมใหญ แตกอน ๕ ปครั้ง ๑๐ ปครั้ง บัดนี้เกิดปละ ๒ ครั้ง เดือนมีนาคมที่
แลวอากาศหนาวซึ่งไมเคยมีมากอน ถาหากโลกรอนขึ้นเพียงแค ๑ องศาเซลเซียส ภัยธรรมชาติจะเกิด
ถี่ขึ้น ๕ เทา บัดนี้ เรากําลังรับผลจากการกระทําของเราครับ แมวาเรื่องเหลานี้เปนเรื่องที่มหาวิทยาลัย
มีความรู แตทําไมเราจึงทําใหคนของเรารับผิดชอบตอปญหาสิ่งแวดลอมไมได ทําไมอาจารยไมเคย
แยกขยะ อย าวาแต นักศึ ก ษาเลย อาจารย รูไหมครั บวาตอ งแยกขยะ เรารูค รั บแตไ ม ทํา เราต อ ง
เปลี่ยนแปลงแลวครับ ถามีแคความรูจะเปนปญหา ถาจะเปนทางออกคือ ตองรับผิดชอบและลงมือทํา
ผมคิ ด ว า นี่ คื อ สิ่ ง ที่ พ วกเราสามารถจะร ว มกั น เปลี่ ย นประเทศไทยได ค รั บ ห อ งนี้ ทุ ก คนเลยครั บ จะ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทยไดครับ
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อาจารยสุรพล ธรรมรมดี
วงที่เราคุยกันไดประเด็นที่ชัดเจน คือ เรื่องศรัทธา และความตั้งใจ บทบาทของผูบริหารในการ
ลงมือทํา ขับเคลื่อนจากกลุมคณาจารยที่พรอมกอน และมีการสื่อสารถึงผูบริหารอยางตอเนื่อง บริหาร
งบประมาณใหมีความยืดหยุนทั้งภายใน และภายนอกนะครับ
ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
ผมขอเสริมนิดเดียวครับ ขณะนี้มีการขยับ ในชวง ๕ ปนี้จะเปนชวงเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนะ
ครับ ขางหนาคือโอกาส และวิกฤต คนไทยจะเลือกเดินทางไหน เรามีพลเมืองที่ตื่นตัวกันอยางที่ไม
เคยปรากฏมากอน แตประชาชนที่ตื่นตัวอยางเดียว จะฆากันครับ คนที่ตื่นตัวแลวฆากัน ทําใหเกิด
สงครามกลางเมืองก็เพราะเขาตองการรับใชสังคมครับ ดังนั้นแครับใชสังคมอยางเดียวจึงไมพอ สิ่งที่
ตองคูกันกับการรับใชสังคมคือ ตองเปนพลเมืองของระบอบประชาธิปไตย ที่เคารพกติกาและเคารพซึ่ง
กันและกัน
ผมเรียนวา ประเทศอเมริกาหรือเยอรมัน เขาพบวาประชาธิปไตยไมมีทางสําเร็จ ถาไมสรางให
เกิดพลเมือง และพลเมืองไมใชแคเรื่องประชาธิปไตย แตคือ “พละ+เมือง” หรือกําลังของเมือง ประเทศ
ไหนมีพลเมืองมากเทาไรก็จะมีกําลังมากเทานั้น ถาเกิดพลเมืองขึ้น เขาจะรวมกันรับผิดชอบในทุกเรื่อง
ผมคิดวาหลังวันที่ ๓ กรกฎาคม ที่กําลังจะเลือกตั้ง เราอาจจะลมสลายอีก จะมีการลอมทําเนียบ
อีกรอบหนึ่ง ทหารจะปฏิวัติ และเกิดการประทวงกันครั้งใหญ และจะมีการยิงกันครั้งใหญ อาจจะเกิด
แบบนี้ แ ละหนั ก กว า เก า แต ข ณะเดี ย วกั น มั น เป น โอกาสด ว ย จากวิ ก ฤตตรงนี้ ทํ า ให เ ราตื่ น ตั ว
มหาวิทยาลัยตองทําอะไรบางอยาง ซึ่งก็จะเปนโอกาสพรอมๆ กัน ผมคิดวาเราทุกคนที่นั่งในหองนี้
เราเลือกที่จะเปนโอกาสใชไหมครับ และผมเชื่อวาโอกาสของเราเปดขึ้นแลว ทุกครั้งที่เกิดวิกฤต ประตู
แหงโอกาสจะเปด ตามลักษณะนี้ประตูแหงโอกาสเปดแลวครับ พวกเราจะเดินเขาไปในประตูแหงนี้หรือ
เปลา และผมเชื่อวาเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไดครับ วิกฤตที่ดูแลวจะนองเลือดใหญอีกครั้งหนึ่ง
เราจะสามารถหลีกเลี่ยงได ผมเชื่อมั่นครับ ถาหากวาเราลงมือทํานับแตบัดนี้ครับ
รศ.ประภาภัทร นิยม
อยากลงรายละเอียดอีกสักนิดวา เราคิดอยางงายๆ ทางอาศรมศิลปจะเรียกวาเปนเอกชนเต็ม
ตัว ก็คือ เราตองยืนอยูบนขาของเราเอง ถาสถาบันของเราจะอยูไดอยางยั่งยืน ก็ขึ้นอยูกับวาเราทํา
หนาที่ในสังคมไดจริงหรือเปลา การทํางานของเราถูกประเมินโดยสังคม โดยตัวเราเอง อันนี้เปนเรื่องที่
ทาทายนะ เพราะยุคปจจุบันมันเปนเรื่องที่กําลังจะกลับทิศกลับทาง แทนที่การจัดการทางการศึกษาจะ
เปน Supply Side มันกําลังจะเปลี่ยนไปสู Demand Side Demand จะเปนตัวกําหนดเรา เพราะฉะนั้น
ความอยูรอดของเราก็เปนเรื่องที่เราตองมองจากสภาพความเปนจริงจากปญหาสังคม ถาเราสรางทักษะ
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สรางความรูความสามารถในการที่จะเขาไปรวมแกปญหาสังคมได จุดนี้ตางหากที่จะเปนบทบาทที่อยู
ในสายตาของประชาชน
ทักษะพวกนี้เกิดไดจริงไหม เกิดไดจริง อาจารยปริญญาก็รับรองนะ แคทํา Service Learning
หนึ่งเทอมเทานั้น วุฒิภาวะผูเรียนเปลี่ยนทันทีนะคะ อันนี้เปนเรื่องจริง ปญหาทุกอยางในสังคมแกไขได
ก็ขึ้นอยูกับทักษะความรูความสามารถที่ไปตอบปญหาจริง ไปสัมผัสกับปญหาจริงแลวไปรวมเรียนรูกับ
ผูคนที่เขาเผชิญปญหาอยู อันนี้จึงสําคัญกวาความรู ความรูนั้นมีแน ไมใชวาไมมี ไมใชวาเราพูดถึง
เรื่องสายรับใชสังคมแลวไมมีความรู ไมใช อยางที่อาจารยปริญญาบอกวาผูเรียนจะวิ่งไปหาความรูดวย
ตัวเอง จะตองตะเกียกตะกายทําทุกอยาง เพื่อที่จะใชความรูใหเปน ซึ่งเปนเรื่องที่มหัศจรรยจริงๆ และ
เชื่อวานี่คือกระสุนนัดเดียวที่ตอบโจทยทุกอยางได นักศึกษาของเราจะกลายเปนคนที่จบแลวทํางาน
เปนทันที ไมตองรองาน เราสามารถจะประเมินผลสถาบันของเราไดเลย ยิ่งอาศรมศิลปทํางานอยูดวย
ในขณะที่เรียน ก็มีอาชีพอยูทันที นี่เปนเรื่องเดียวกัน กระสุนนัดเดียวไดผลหลายประการ
ไมไดมาโฆษณาเรื่องนี้ แตกําลังจะเลาใหฟงวามันเกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกนี้จริงๆ และการที่
เราเปนอยางนี้ ไมใชวาเราคิดวาเราจะทําเรื่องเกนะคะ แตโจทยมันมาเอง ดิฉันก็อยูในสถาบัน อยูใน
คณะสถาปตยมา ๒๐ ป กอนที่จะมาทําอาศรมศิลป ก็เริ่มเห็นเริ่มรูแลววา ที่เราสรางนักศึกษาออกไปนั้น
ไมตอบโจทย จึงเริ่มคิดวา ทําไมเราจึงไมทําอะไรที่เปนทางลัดมากกวานี้ ทําไมเราจึงทําออมๆ แลว
เสียเวลา ฉะนั้นพอออกมาทําโรงเรียนรุงอรุณก็พบวา สิ่งนี้ทําไดตั้งแตประถม มัธยมดวยซ้ําไป มัธยม
ของรุงอรุณตอนนี้ มัธยม ๓ ทําเรื่องแกปญหาจราจรในโรงเรียนและโดยรอบโรงเรียน นักเรียนทําโจทย
จริง อยางนี้เปนตน แตทักษะที่เราใหเขาเปนทักษะเรื่องการเขาไปรวมแกปญหา ไมใชวาเราเปนคนเกง
รูวิธีแกปญหาดวยตัวของเราเอง ไมใช แตเราไปรวมเรียนรูกับคนที่เผชิญปญหาอยูดวยกัน เมื่อเกิดการ
เรียนรูและเขาใจโจทย ทุกคนอยากแกปญหาทั้งนั้น เรื่องนี้เปนสิ่งที่โลกบอกเองวาตองการอะไร สิ่งนี้ก็
เปนสิ่งที่ถึงแมเราจะไมทําอะไรเลย วันหนึ่งเราก็จะพบวามีอะไรมาเคาะประตูเรา ขอบคุณคะ
รศ.อํานาจ เย็นสบาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผมขอเพิ่มสิ่งที่ไมไดพูดของโพธิวิชาลัย คือโพธิวิชชาลัยเหมือนกับตีฝาวงลอมออกไปตั้งใหมขาง
นอก คือไปตั้งอยูขางนอกที่จ.สระแกว ใจจริงลึกๆ เราคุยกันในกลุมทีมงานวาตองการสรางผูนําชุมชน
ซึ่งอาจจะใชเวลา รุนแรกปหนาก็จบแลว ถาเขามีอุดมการณที่เขมแข็ง เด็กทุกคนไปอยูทุกตําบล แต
เราก็ ไ ม ไ ด ห วั ง ทุ ก คน พวกนี้ ไ ด รับการติ ด อาวุ ธ พอสมควรในการที่จ ะกลับ ไปขั บเคลื่อ นในพื้ นที่ไ ด
เพราะเขามาจากพื้นที่
วิธีของโพธิวิชาลัย และฝายยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยที่คุยกัน คือ ในเมื่อเราไมสามารถทํา
ในลักษณะของวิชาศึกษาทั่วไปได แตเราพยายามจะเสนอประโยชนใหทุกคณะไดรูวาโพธิวิชชาลัยเอื้อ
ประโยชนได เมื่อเราไปอยูที่สระแกว เราสรางความเขมแข็ง มีเครือขายที่เขมแข็งเปนภาคีในพื้นที่
การมี ภ าคี ใ นพื้ น ที่ เ ข ม แข็ ง ทํ า ให เ ราได โ รงสี ข า วพระราชทานมาเป น ห อ งเรี ย น พอได โ รงสี ข า ว
พระราชทานเปนหอ งเรียน เราก็เชื่อมโยงชาวนาเกษตรอินทรียที่จะมาใชบริก ารโรงสีต รงนี้ มีการ
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ทํางานวิจัยเชิงปฏิบัติดวยนะครับ โดยนิสิตกับอาจารยรวมกันทํา เมื่อเชื่อมโยงระหวางกลุมชาวบาน
๕๐ หลังคาเรือนที่เปนตนแบบในการทําขาวปลอดสารพิษกับโรงสีได เราไดทําแบบสอบถามไปยัง
โรงเรียนสาธิตทุกแหง วาลูกหลานของทานตองการกินขาวที่ปลอดสารพิษไหม เนื่องจากชนชั้นกลาง
ทุกคนอยากใหลูกปลอดภัย จึงตอบสนองวาตองการกินขาวปลอดสารพิษจากโรงสีขาวพระราชทานของ
โพธิวิชาลัย
สุดทายมาถึงโรงเรียนสาธิต ขณะนี้โรงเรียนสาธิตยินดีที่จะเขารวมขบวนการโพธิวิชชาลัย ผม
คงจะเสนอวาเวลาที่นักเรียนของเขาจะออกคาย หรือไปทํากิจกรรมในพื้นที่ใหไปโพธิวิชชาลัย เพื่อจะได
ไปเห็นตนแบบ ตนทางของการกินขาว เขาก็มีกิจกรรมปลูกขาว กิจกรรมโรงสี อันนี้คือขบวนการที่
เหมือนกับตีฝาวงลอมออกมากอน ไปตั้งคายอยูขางนอก แลวคอยๆ หาสิ่งที่เปนประโยชน จากนั้นจึง
มาเชื่อมโยงกับทุกสวนตรงนี้ ขณะนี้นอกจากไดโรงสีแลว ก็กําลังจะดําเนินการเรื่องรับอางเก็บน้ําที่มี
ปญหามากที่สุดในพื้นที่ ผมขีดเสนใตวา ขออางเก็บน้ําในโครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขาที่มีปญหามาก
ที่สุด เพื่อใหเปนหองเรียนของโพธิวิชชาลัย คืออางเก็บน้ํานี้ สองหมูบานไดใชประโยชนรวมกัน เมื่อ
ใชกันมาแลวไมมีความรวมมือกัน เกิดการแยงน้ํากัน แทนที่จะบริหารใหใชน้ําไดหกเดือน กลายเปน
วาสามเดือน น้ําหมดแลว เราจะลงไปเพื่อจะนําไปสูศาสตรของการจัดการน้ํา และเนื่องจากอางเก็บน้ํา
มีลักษณะภูมิทัศนที่สวยงาม ผมจึงเชื่อมโยงกับคณะวัฒนธรรมทองเที่ยวเชิงนิเวศบอกวา คุณไปดูอาง
น้ําที่นี่ ถาอันนี้ไดมานอกจากชาวบานจะมีการจัดการน้ําแลว คุณสามารถจะสอนวิชาการจัดการในเรื่อง
เชิงทองเที่ยวเชิงนิเวศได เขาก็เริ่มเห็นวามีโพธิวิชชาลัยแลว มีคนกลุมนี้อีกคณะหนึ่งที่สามารถจะเอา
วิชาบางอยางลงไปที่นี่ได
นอกจากนี้ ผ มติ ด ต อ คณะเกี่ ย วกั บ นวั ต กรรมบรรจุ ภั ณ ฑ เพื่ อ ให เ ขารู ว า เรากํ า ลั ง จะทํ า
ผลิตภัณฑในพื้นที่นี้ สรุปก็คือทีมงานพยายามจะสรางพื้นที่โพธิวิชาลัย เพื่อรองรับวิชาที่มีอยูในเมืองให
ลงไปจัดการตรงนี้ และเนื่องจากเราไดรับความไววางใจจากพื้นที่จังหวัดตากซึ่งไดใหศาลเกาอายุ ๘๐
กวาป เพื่อใหเราจัดการเปนศูนยวัฒนธรรมชุมชน ดังนั้นแมแตคณะศิลปกรรมศาสตร พอรูวาจะมีหอ
ศิลปกรรมชุมชนเกิดขึ้น ก็รูสึกวาเขาก็ไดประโยชน จึงมีโครงการที่จะทําเรื่องของศิลปะชุมชน เวลานี้
กระบวนการจึงกลับกันคือ ใหมั่นใจวาถาเราไปทําโครงการในชุมชนแลวก็เกิดความเชื่อมั่นแลว เรายังมี
ลักษณะไปเพื่อไปใหเขาไดประโยชนดวย ไมใชใชเขาเปนเครื่องมือเหยียบไปสูตําแหนงทางวิชาการ
หรือทําวิจัยแลวก็เดินทางกลับเอาตัวรอด ถาเราพิสูจนไดอยางนี้ ความรักจะเกิดขึ้น ศรัทธาจะเกิดขึ้น
แลวหลายสิ่งหลายอยางที่เปนทุนในพื้นที่จะทยอยเขามาโดยเราคาดไมถึง นี่คือความลับอยางหนึ่งที่ผม
ขอเรียนกับเพื่อนอาจารยวา ทุมเทจริงๆ แลวเราไดรับความรวมมือจากจังหวัด
จริงๆ ผมก็ตองการเปลี่ยนแปลงประเทศเหมือนกัน ดวยวิธีการที่สันติ ดวยวิธีการสรางระบบ
การศึกษาที่เปนชุดเดียวกับระบบเศรษฐกิจ การเมือง เปนโครงสรางเพื่อสันติภาพ เพราะทุกวันนี้สิ่งที่
เปนอยูคือการพัฒนาเพื่อไปสูสงครามการฆาฟนกัน เพราะวันนี้บอกแลว เมื่อคุณเอาเหตุการณอันหนึ่ง
มาเปนเครื่องมือการหาเสียง ทุกอยางไมจบแนนอน ความแคน ความโกรธ ความเกลียด ที่เคยทุเลา
ไปถูกเปดขึ้นมาอีก ผมไมปฏิเสธวามันจะตองเกิดขึ้น แตเรามีทางที่จะบรรเทาเบาบางได ผมเปนคนที่
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ไมพึ่งการเมืองเปนความหวังในการแกปญหาประเทศ ผมคิดวาถาอาจารยรวมในการสรางเครือขาย
ใหกับชุมชน เอาชุมชนเปนฐานของการปรับเปลี่ยนพัฒนาประเทศ ผมคิดวามีความหวังมากกวาที่เรา
ไปสนับสนุนใหพรรคการเมืองขึ้นมามีอํานาจ แลวก็ห้ําหั่น ฆากัน ผมคิดวาเราตองปรับใหมคือ ไมพึ่ง
กระบวนการเมืองในกระแสหลัก แตตองพึ่งกระบวนการชุมชนที่เปนการขับเคลื่อนอํานาจตอรอง ถา
อยากใหการเมืองฟงภาคชุมชนที่เรากําลังสราง เครือขายตรงนี้ตองเขมแข็ง การเมืองจะวิ่งเขามาหา
พวกเราเอง
อาจารยสุรพล ธรรมรมดี
ขออนุญาตแลกเปลี่ยนดวยครับ อาจารยพูดถึงชุมชน แลวในสวนของนักศึกษา นักศึกษาเปน
เปาหมายดวยใชไหมครับ หรือไมใช ?
รศ.อํานาจ เย็นสบาย
นักศึกษาเปนเปาหมายดวย นักศึกษาของเรารุนที่หนึ่ง รุนที่สอง เราตองการที่จะคืนถิ่น และ
เวลานีน้ ักศึกษาป ๓ และป ๔ อยูในพื้นที่แลว เขาจะไปสัมผัสกับชุมชนในแตละเรื่อง แตละประเด็นตาม
หลักสูตร
อาจารยสุรพล ธรรมรมดี
ถาอยางนี้เราก็ตรงกันหมดใชไหมครับอาจารย เปาหมายคืออันเดียวกันใชไหมครับ?
รศ.อํานาจ เย็นสบาย
อันเดียวกันครับ

อาจารยอรุณศรี เอื้อศรีวงษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ขออนุญาตแลกเปลี่ยนคะ ดิฉัน อรุณศรี เอื้อศรีวงษ ม.ราชภัฏอุดรธานี ตลอดเวลาที่เราทํางาน
ดิฉันเคยถูกปรามาสวา เปนอาจารยที่บา เพราะพาลูกศิษยออกไปเรียนนอกหอง ดิฉันก็ไมสนใจ ทํามา
เปน ๑๐ ป สิ่งหนึ่งดิฉันคิดวา อาจารยทุกคนในวันนี้ ฟงแลวอยากกลับไปทํา แตอาจไมมั่นใจวาจะเริ่ม
อยางไร จะเริ่มแบบไหนใชไหมคะ เพราะบางคนไมเคยลงไปเหยียบยางในพื้นที่เลย
ในทุกวิชาที่ดิฉันสอน นักศึกษาจะตองลงภาคสนาม ดิฉันออกแบบวาคุณตองลงภาคสนาม ก็
อยางที่บอกวา แลวจะทําอยางไร บังเอิญเราเปนนักภูมิศาสตร ดิฉันจะไมบอกวาทฤษฎีวาอยางนั้น
อยางนี้ เดี๋ยวเราไปดูกันวาพื้นที่เปนอยางไร ดิฉันไมเคยลงไปกับเด็กกอน ดิฉันจะออกแบบใหเขากลา
หาญที่จะออกไป เพราะฉะนั้นดิฉันจะบอกวา คุณลองดูวาคุณจะไปไดอยางไร คุณตองมีเครื่องมืออะไร
คุณตองมีแผนที่ คุณตองรูจักประสานพื้นที่ คุณตองรูจักประสานผูนําดิฉันก็ออกแบบใหอยางนี้ ตลอด
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ระยะเวลา ๑๐ ปที่ผานมา เวลาเราพาเด็กลงไป โดยใหเด็กลงไปแลวเราตามลงไป กลับมาเราก็มาถอด
บทเรียนกัน เด็กจะประเมินเลยคะ ดิฉันไมเคยออกขอที่เปนตัวเลือกเลย เพราะอาจารยสอนดิฉันให
ออกขอสอบไมเกิน ๕ ขอ แลวอาจารยจะบอกวาไมมีถูกผิด แตอยูที่เหตุผล ดิฉันคิดวาลูกศิษยจะรูจัก
คิด
หลังจากที่ออกพื้นที่ กลับมาเขาจะมาถอดบทเรียน แลวเขาจะบอกไดเลยวา อาจารย อันนี้เรา
ไมไดเรียนนะ ฉะนั้นเราตองไปคนอยางที่ทานอาจารยปริญญาพูด ดิฉันเชื่อวาวันนี้เรามาถูกทางนะคะ
ดิฉันใชทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนเครื่องมือในการสรางกลไกการมีสวนรวม ในการใหชุมชนกับนักศึกษามี
สัมพันธภาพในการเอื้อการเรียนรูระหวางกัน สุดทายมันจะมาสูทฤษฎีได อาจารยไมตองกังวลนะคะ
อาจารยสุรพล ธรรมรมดี
สิ่งที่อาจารยทํานั้นเปนการทําดวยฉันทะของอาจารยในระดับรายวิชาใชไหมครับ แตประเด็น
ของหองนี้ มันทาทายยิ่งไปกวานั้นครับ ถาเราทําแตละคน คณาจารยแตละทานทํา ก็จะเปนเฉพาะ
รายวิชา แตวามหาวิทยาลัยไมรวมขับเคลื่อน ไมรวมสนับสนุน ไมรวมสรางบทบาทในการเกื้อหนุนให
เปนระบบ อันนี้ตางหากที่หองนี้อยากจะหาคําตอบใหมากขึ้นวาทําอยางไร บางวิชาทําไดดีแลวนา
สรรเสริญอยางยิ่งนะครับ แตจะทําอยางไรที่ทําใหเพื่อนเราที่อยูอีกวิชาหนึ่งสามารถทําอยางเราไดดวย
อาจารยอรุณศรี เอื้อศรีวงษ
ขออนุญาตตอบโจทยที่อาจารยพูดคะ วันนี้เราจึงตองใชงานวิจัยเปนเครื่องมือ เราเชิญชวน
นักวิจัยรุนนองใหไปลงพื้นที่ดวยกัน หอขาวไปกินกับชาวบานและลงไปสํารวจพื้นที่ เพราะคนที่ไดลงไป
สัมผัสเสนหชุมชน ไมมีใครปฏิเสธวาไมอยากทําวิจัยแบบนี้อีก ดิฉันยืนยันไดวา ขอใหอาจารยลองไป
ชวนกันเปนกลุมแลวลงไปทํา เราอยาเพิ่งคํานึงถึงผูบริหาร วันหนึ่งผูบริหารจะหันกลับมามองเราเอง
และวันนี้ดิฉันเชื่อวา ผูบริหารหลายทาน ถาทานไมคิดทานก็ตองทบทวนตัวเองเหมือนกันคะ
ดร.ทศพร ทองเที่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ผมขออนุ ญ าตแลกเปลี่ ย น ผมว า โจทย ต อนนี้ คื อ คนที่ เ ข า ใจก็ เ ข า ใจ คนศรั ท ธาก็ ศ รั ท ธา
ประเด็นคือเราจะขับเคลื่อนเพื่อนเราไดอยางไร ผมคิดวาเรื่องสําคัญคือเรื่องการสื่อสาร การทําความ
เขาใจในมหาวิทยาลัย ผมยกตัวอยางที่มจธ.วาเรามีกลไกในการสื่อสารกับเพื่อน เรามีการประชุมสภา
มหาวิ ทยาลั ย นอกรอบระหว างผู บ ริ ห ารกั บสภามหาวิท ยาลั ย เรามี “Flagship” คื อ เรื่ อ งหลั ก ที่
มหาวิทยาลัยจะขับเคลื่อน มีการประชุมที่เรียกวา ประชุม 6+1 Flagship มีการระดมคนทั้งในรุนตางๆ
อยางเชน Flagship1 เปนเรื่องการเรียนการสอน Flagship 2 เปนเรื่องนักศึกษา วาควรพัฒนา
นัก ศึก ษาอยางไร Flagship3 เปนเรื่ องชุมชนตางๆ เป นตน เรื่อ งพวกนี้จะเขามาในเรื่อ งของการ
วางแผน ทายที่สุดมันเปนการสื่อสารในระดับตัวบุคคล อยางเชน รายงานประจําปของมหาวิทยาลัย
ซึ่ง หลั ก ๆเราจะจัด ทํ ารายงานประจําป สองเล มคือ รายงานประจํ าปของมหาวิ ทยาลัย และรายงาน
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ประจําปที่นํามาแจกวันนี้คือ รายงานโครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม ซึ่งชัดเจนวาเราใหทุก
คน ดังนั้นเรื่องการสื่อสาร เรื่องความเขาใจจึงเปนเรื่องสําคัญ
ผูบริหารมีบทบาทอยางไรในเรื่องการสื่อสาร ผมเรียนวามันมาตั้งแตระดับขางบน ระดับของ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ประชุม Flagship ทําอยางไร Flagshipก็จะมีคนที่เกี่ยวของในแตละเรื่อง
เขามารวม เชน กลุมแรกเปนเรื่องการเรียนการสอน ก็มีผูบริหาร และอาจารยที่เกี่ยวของเขารวม โดย
จะมีอาจารยหลายรุน ทั้งรุนใหญ รุนกลาง และรุนเล็กที่จะเขามา
อาจารยสุรพล ธรรมรมดี
เคยเจอปญหา วาอาจารยบางทานเขาอาจจะมาประชุมเฉยๆ แลวจะทําอยางไรครับ?
ดร.ทศพร ทองเที่ยง
เราสรางกลไกที่มีความตอเนื่อง ไมไดประชุมแคครั้งเดียว ผมคิดวาเรื่องความตอเนื่อง เรื่อง
ความจริงจังเปนเรื่องสําคัญ
อาจารยสุรพล ธรรมรมดี
มีการติดตามผลหรือครับ ?
ดร.ทศพร ทองเที่ยง
มีการติดตามผล มีคณะทํางาน Flagship ที่จะตองรายงานตอสภามหาวิทยาลัย รายงานตอ
ผูบริหาร สวนหนึ่งก็ตองใหงบประมาณตรงนี้ดวย ไมใชใหทําอยางเดียว ผมคิดวานอกจากเรื่องการ
สื่อสารแลว อีกกลไกหนึ่งคือ การตองมีกิจกรรม (Activity) หลายกิจกรรมที่ทําในมหาวิทยาลัย เพื่อให
เกิดความเขาใจรวมกัน เรื่องการสื่อสาร เรื่องการจะสรางใหเกิดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนคนออกไปจะ
เปนเรื่องสําคัญ
อาจารยสุรพล ธรรมรมดี
เชิญอาจารยกฤษณพงศ จาก มจธ.ครับ

อาจารยกฤษณพงศ กีรติกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ขอบคุณทุกคนครับ ในที่สุดแลว ผมมองกลับไป เปนเพราะผมเกิดในยุคสงครามกลางเมืองของ
ประเทศไทย ผมเริ่มทํางานก็เหมือนอาจารยประภาภัทร ผมเริ่มมาทํางานป ๒๕๑๖ ก็เห็นการฆากันใน
เมืองไทย ป ๒๕๑๙ ผมเหมือนอาจารยปริญญา ตอนนั้นผมเปนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
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ผมก็อยูในธรรมศาสตร แลวออกมาคืนนั้นกอนที่เขาปดประตูธรรมศาสตร ไมอยางนั้นอาจถูกฆาไปแลว
ก็มีโอกาสไดเห็นความขัดแยงคอนขางมาก และไดออกไปในชนบทกับอธิการบดีของผมที่พูดเมื่อเชานี้
๓๐ ปมาแลว ตั้งแตป ๒๕๒๔ ที่ออกไปทํางานในชนบท เขาไปทํางานในเขตอีสานเหนือที่ภู
พานก็คอมมิวนิสต อีสานใตคือบุรีรัมยก็คอมมิวนิสต แลวก็ทางเหนือ ทางกลุมชาติพันธุ ตอนนั้นจะ
เปนลักษณะที่เอางานวิชาการไปทําใหเกิดอาชีพในชนบท เราเปนมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
ความรูที่มีก็เปนวิทยาศาสตรเทคโนโลยี เราก็เริ่มจากจุดนั้น เพราะตองเริ่มจากจุดที่เรามีความสามารถ
ผมมีความรูสึกวาตระกูลพระจอมเกลาทั้ง ๓ ที่ ทั้งลาดกระบัง พระนครเหนือ และธนบุรี เราพยามจะ
บอกว า เราต อ งเป น วิ ศ วกร หรื อ นั ก เทคโนโลยี “ตี น ติ ด ดิ น ” หมายความว า ถ า ออกไปทํ า งานใน
อุตสาหกรรมเราก็ตองทํางานประเภทมือเปอนได คําวารับใชสังคมไมไดหมายความวาจะตองเปนสังคม
ชนบทเทานั้น อาจเปนสังคมการผลิตก็ได ฉะนั้นเวลาออกไปทํางานจริง คนของเราก็ตองตีนติดดิน
ติดดินมีทั้ง ๒ มิติ ติดดินสังคมที่เกี่ยวกับอาชีพของเรา กับสังคมที่เราดํารงชีวิตอยู เมื่อประมาณสัก ๑๔
- ๑๕ ปมาแลว มันจะมีหลักสูตรที่เกิดขึ้นเปน Work Integrated Learning / Work Based Learning ซึ่ง
ตอนนี้ก็เติบโตมา ก็จะเปนการเอาวิชาการไปรับใชสังคมอีกแบบหนึ่งซึ่งเปนสังคมอาชีพของเรา
อาจารยสุรพล ธรรมรมดี
อาจารยครับ ๑๕ - ๑๖ ป มันตอเนื่องไดอยางไรครับ ถาเปนมหาวิทยาลัยอื่น อธิการบดีเปลี่ยน
ผลัด เขาก็อาจจะเปลี่ยนนโยบายที่แตกตาง มจธ.สงผานมาไดอยางไรครับ?
อาจารยกฤษณพงศ กีรติกร
ผมวามันเปนเรื่องที่เราฝนดวยกัน ผมเองกับอธิการบดีเปนคนที่ฝนดวยกัน แลวก็ฝนใหรุนนอง
ฟงอยูตลอดเวลา เราอยูในตําแหนงที่เราวาดความฝนไดตลอดเวลาและเราก็ชวนกันไป ผมสังเกตวา
ผูใหญที่มจธ. ถาทานรูสึกวาสิ่งที่ทําเปนเรื่องที่ดี แมตัวทานทําไมได ทานจะไมขวาง และทานจะให
การสนับสนุน ฉะนั้นดวยการทํางานแบบนี้ เมื่อผูใหญสมัยนั้นรูสึกวาสิ่งที่เราทําเปนเรื่องดี แตทานไมมี
เรี่ยวแรงที่จะออกไปกระโดดโลดเตนกับพวกเรา ทานใหการสนับสนุน ตอนนั้นไมมีคําวา ภาระงาน
ดวยซ้ํา เราทํางานในหนาที่ของเรา อาจารยก็มีภาระงานตองสอนกี่ชั่วโมง ก็เหมือนคนอื่น แตเราก็
ออกไปทํากัน วันธรรมดาก็สอนหนังสืออยูในมหาวิทยาลัย วันเสาร-อาทิตย เราออกชนบทกัน ผมเอง
บาชนิดที่วา วันศุกรเย็น ผมขับรถจากกรุงเทพฯไปสกลนคร ออกหกโมงเย็น ถึงสกลนครตี ๓ นอนสัก
๓ ชั่วโมง เชาวันเสารผมก็ทํางาน บายวันอาทิตยผมขับรถกลับลงมากรุงเทพฯ เพื่อจะทํางานในเชาวัน
จันทร มันก็มีความบาอยางนั้นอยูในตัว แลวก็พบวามีคนบามากพอสมควรในมหาวิทยาลัยผม ตอนนี้
รุนนองขึ้นมาเปนรองอธิการบดี ขึ้นมาเปนคณบดีหมดแลว รุนนองเหมือนอาจารยปริญญาที่ขึ้นมาจาก
หนางานก็มาอยูในตําแหนงบริหาร ก็จะมีรุนนองอายุ ๕๐ กวา ๔๐ กวา
เราสงตอกันอยางไร สําหรับการทํางานบนฐานของการติดดิน ตอนที่ผมเริ่มเปนอธิการบดี ได
ออกแบบระบบใหม ผมกําหนดภาระงานวา คนเราตองมีภาระงานสามสวน สวนที่หนึ่งคือสอน ซึ่งเรา
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ไมไดนับชั่วโมงการสอน ที่มจธ. ผมเขาใจวาเราใหน้ําหนักไมเทากัน สอนครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓
สอนหองเล็ก สอนหองใหญ สอนหองที่มีเล็คเชอร มีสตูดิโอ มีชอลค เรามีวิธีคิดภาระงาน ฉะนั้นมัน
ไมใชชั่วโมง มันจะมีน้ําหนักกวา สอนแบบไหนไดน้ําหนักเทาไร ก็ตองมีแตมขั้นต่ําจากการสอน สวน
ที่สองคือ การทํางานวิชาการ สวนที่สามคือ การทํางานเพื่อสวนรวม เราใหคุณคาวามหาวิทยาลัยนี้
คนตองทํางานเพื่อสวนรวม จะทํางานใหภาควิชา ใหคณะ ใหมหาวิทยาลัย ใหสมาคมวิชาการวิชาชีพ
ก็ได ออกไปทํางานขางนอกก็ได เราคิดใหหมดเลย ผมพยายามเก็บทุกอยางเขามาใหหมด เปน
สังคมที่บอกวานั่นก็ใช นี่ก็ใช คือรับเขามาทั้งหมด จะนับอะไรเทาไร ผูบริหารไมคอยไดเกี่ยวของ คือ
ใหอาจารยเขานั่งคุยกัน แลวตกลงกันวาเขาจะนับอะไรเทาไร ผมวานั่นก็เปนวิธีหนึ่ง แตผูบริหารบอก
วาคุณตองมีภาระงานสามสวน สวนละกี่แตม รวมกันแลวไดกี่แตม คุณจึงจะรักษาสถานภาพอาจารย
ได คุณจึงจะไดขึ้นเงินเดือน นี่เปนสิ่งที่เราทํากันมาได ๑๔ ปแลว
อันที่สองก็เปนเรื่องที่เราฝนรวมกันอยางไร แลวถายทอดความฝนกันอยางไร มจธ.จะมีประชุม
สภามหาวิทยาลัยนอกรอบปละ ๒ ครั้ง และมีกติกาวาเราจะไมพูดเรื่อง “routine” เลย ตองเอาเรื่อง
ทั้งหลายทั้งปวงที่เปนเรื่องฝนไปขางหนามาคุยกันในการประชุม เรามีสิ่งที่เรียกวาธง หรือ Flagship
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี 7 Flagship ดวยกัน Flagship นี้ไดจากการประชุมระดมสมอง คือ Flagship
Meeting ประมาณ ๒ - ๓ เดือนครั้ง ซึ่งจะเอาคนไปประชุมประมาณ ๑๐๐ คน มีผูบริหารประมาณ ๓๐
- ๔๐ คน มีกลุมที่ผมเรียกวา “Chang Agent” คือคนรุน ๓๐ กวาๆ และที่เหลือเปนตัวหมุน ตัวหมุนจะ
มีไปครั้งละ ๑๐๐ คน ในการประชุมนี้ เราจะพูดหลายเรื่อง แตกติกาคือหามพูดเรื่อง “routine” เสร็จ
แลวจะมีขอเสนอออกมา สมมุติวาเราจะทําเรื่องอะไรก็แลวแต แตละฝายมีความคิดเห็นอยางไรก็เสนอ
ขึ้นมา ทําเวิรคช็อปประมาณหนึ่งวันครึ่ง คือวันเสารเต็มวัน และวันอาทิตยครึ่งวัน เดินทางใกลๆ
กรุงเทพฯประมาณ ๒ - ๓ ชั่วโมง ขอเสนอจากการประชุมก็จะเขามาเปนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
อันนี้คือที่มาของยุทธศาสตรซึ่งเกิดจากขอเสนอจากระดับลาง แลวก็มีการจัดงบประมาณยุทธศาสตร
ซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ที่จะของบประมาณยุทธศาสตรได โดยที่ไมผูกกับคณะ ไมผูกกับภาควิชา แตคุณตอง
ทํ าโครงการมารั บยุ ทธศาสตร แ ละคุ ณ ก็ รับ ไป อันนั้นก็เ ปนวิธีที่อ ยากใหค นทําอะไรก็ ใ ชก ารจัด สรร
งบประมาณยุทธศาสตรตัวนี้
จากการสงตอกันในลักษณะนี้ ผมพบวาทําไดพอสมควร แตไมใชวาไมมีปญหา ก็ยังมีปญหา
แตมันก็เริ่มเปนวัฒนธรรมแลววา สังคนนี้ใหคุณคากับการทํางานเพื่อสวนรวม จะทําตรงไหนก็ไมวา
ขอใหทํางานเพื่อสวนรวม เราสงสารกันคอนขางชัดเจน ตอนที่ผมเปนอธิการบดี ผมก็พยายาม มีวิชา
หนึ่งเปนกลุมสังคมศาสตร มนุษยศาสตร สอนบรรยายครั้งหนึ่ง นักศึกษา ๔๐๐ - ๕๐๐ คน เด็กก็เบื่อ
หนายมาก มีเ ด็ก 3 แถวแรกเทานั้นที่ฟง ที่เหลือหลับหมด หรือไมก็เ ลนเกมส จึงพยายามทําเปน
Community-based ใหเด็กแบงเปนโปรเจ็กตทํางาน ตอนนี้ยังมีวิชานี้อยู เทอมหนึ่งจะมีเด็กประมาณ
๑,๕๐๐ คน ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ ก็ทําเปน Community-based ใหเด็กคิดเองวาเขาจะทําอะไร ผมเอง
ก็ชอบ ความจริงเด็กไทยนารัก แตพอเขามหาวิทยาลัย สมองมันปดหมด เพราะวิธีที่เราสอน เราเปด
แเคเพียงประตูแคบๆ ให เขาแสดงออก ผมยังจําไดวาใหเด็กเขาบอกวาจะนําเสนอโปรเจ็กตของเขา
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อยางไร จําไดวามีเด็กเลนละคร กับเลนละครเพลง แทนที่เขาจะใช Power Point ผมจึงบอกวาเด็ก
เขามหาวิทยาลัย สมองยังเปดมาก แตวิธีสอนของเราทําใหสมองปด ทําอยางไรจึงจะใหเขาไดทําสิ่งที่
เขารักจะทํ า หรือมีฉันทะ เวลาที่ผมไปไหนผมสอนรุนนองวา ตองเริ่มที่ฉันทะ ขณะนี้ผมก็ยังสอน
นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอกอยู ผมมอบหมายงานให พวกคุณไปตกลงกันวาคุณจะทําเรื่องอะไร
ผมไมบอกคุณ คุณกําหนดเองวาคุณจะทําเรื่องอะไร แลวคุยกับผมทางอินเตอรเน็ต แลวผมก็จะเปนที่
ปรึกษาใหในแตละโปรเจ็กต คือคุณตองเริ่มจากฉันทะ ถาไมไดฉันทะมันเรียนหนังสือไมได
อีกตัวหนึ่งที่ผมเสนออธิการบดีก็คือ การ “mentor” คนรุนใหม ซึ่งตอนนี้กําลังคิดวาจะมี ๓ ขา
ขาหนึ่งคือ การเรียนการสอน ขาหนึ่งคือ การทํางานวิชาการ อีกขาหนึ่งคือ การบริการ แนวคิดคือ เรา
จะมี คนเข า ใหม ต อ งเป น “apprentice” คื อ คนฝ ก งาน และจะมี ค รู ท างด า นการเรี ย นการสอน ครู
ทางดานวิจัย และครูทางดานการบริก าร ยังไมไ ดคุยวาระยะเวลาของการฝกนั้นจะนานเทาไร ผม
อยากจะเสนอใหลองสัก ๓ หรือ ๔ เดือนกอน คือคอนเซ็ปตไดแตวาตัว master หรือตัว mentor นี้
คอนขางยาก รวมถึงตัวพื้นที่ทจี่ ะใชในการฝกจะเปนอยางไร ผมก็เสนออธิการบดีวา “ไซต” (Site) ตางๆ
ที่เราทํารอบๆ มหาวิทยาลัย ทั้ง ๓ วิทยาเขต และรอบๆ ประเทศไทย นาจะเปนพื้นที่ (Field Station) ที่
จะใชทํา apprentice สําหรับอาจารยรุนใหม ที่เริ่มคือตองเริ่มจากอาจารยกอน เพราะถาจะเปลี่ยน
มหาวิ ท ยาลั ย ก็ต อ งเปลี่ ย นอาจารย แลว จึ ง จะไปเปลี่ ยนลู ก ศิ ษ ย ทั้ งหลายทั้ง ปวงมั นก็ เ ปน เรื่อ งที่
เกี่ยวของสัมพันธกันมา
อาจารยสุรพล ธรรมรมดี
ประเด็ นนี้ผ มอยากถามอาจารย ก ฤษณพงศ เพิ่ม สั ก นิด หนึ่ง คือ แมแ ต “เจ็น เอ็ด ” (General
Education) ที่มจธ. จนบัดนี้ก็ยังรุกคืบไปไดประมาณ ๕ วิชา ยังมีอีกหลายวิชาที่ยังปรับไมได จาก
ประสบการณรุนตอรุนของอธิการบดีผมเห็นภาพวา มีการสงทอดวัฒนธรรมองคกร แตความทาทายอยู
ที่ตัวอาจารยผู สอน ซึ่งเขามั่นใจอยูกับวิธีการสอนแบบหนึ่ง จะใหเขาเปลี่ยนมาเปนอีกแบบหนึ่งได
อยางไรครับ ?
อาจารยกฤษณพงศ กีรติกร
เวลานี้ ผมกําลังพยายามทดลองหลายๆ อยาง ผมพยายามบอกรุนนองวา เจ็นเอ็ดไมนาจะใช
วิชา เรียกวาเจ็นเอ็ด มันเปนวัฒนธรรม มันเปนบริบท มากกวาวิชา เมื่อไรก็ตามที่เราสอนเจ็นเอ็ดใน
หอง มันไมใชเจ็นเอ็ด มันกลายเปนอีกหนึ่งวิชา เพราะสิ่งที่เราตองการจากเจ็นเอ็ดเปน คุณลักษณะ
(Attribute) หรือที่เรียกวา “Effective Domain” ของการเรียนรู ซึ่งหาไมไดมาจากหองเรียน จาก
กิจกรรมทั่วไปก็ไมได
เผอิญวามหาวิทยาลัยกําลังจะไปเปดวิทยาเขตใหมที่ราชบุรีในปหนา ผมบอกใหทํา ๒ หลักสูตร
ควบคูกันไป หลักสูตรของสกอ. ๑๒๐ กวาหนวยกิตก็ทําไป ผมเรียกวา Academic Curriculum ผมให
ทําอีกตัวหนึ่งเรียก Human Curriculum ซอนทับลงไปบนตัวแรก เพราะมันจะเปนเซเวนอีเลเวน ไมใช
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มหาวิทยาลัย ไมใชสอนหนังสือ ๒๐ ชั่วโมง ถาเราเรียนหนังสือสัปดาหละ ๒๐ ชั่วโมง เวลาเรียน ๒๐
ชั่วโมง เทียบแลวไมเกิน ๑๕% ของเวลาในหนึ่งปเทานั้นเอง คําถามคือ ทําไมเราออกแบบการเรียนรู
ทั้งหมดใน ๑๕% ของเวลาที่มี ผมกําลังจะเปลี่ยนทั้งหมด บอกวาเรามาออกแบบระบบการเรียนรูใน
๘๕% ของเวลาที่เหลือกันดีกวา เพราะฉะนั้นใหทําหลักสูตรควบคูกันไป ยกตัวอยางเชน สมมุติวาจะไป
อยูราชบุรี เพราะฉะนั้นปหนึ่งเทอมหนึ่ง จะเปนนอกเวลา หรือในเวลาก็แลวแต ผมจะมีราชบุรีศึกษา
(Ratchaburi Study) ใหนักศึกษารูจักภูมิสังคมของราชบุรี เทอมที่สอง ผมจะมีสุวรรณภูมิศึกษา ให
นักศึกษาเห็นวาพื้นที่นี้อยูในอาณาจักรสุวรรณภูมิ เทอมที่สามผมจะมีอาเซียนศึกษา นี่คือตัวหลักสูตร
ควบคูที่ผมกําลังพูดถึง นี่เฉพาะใหเขาใจภูมิสังคมใชไหมครับ เสร็จแลวยังมีตัวอื่นอีก เชน สมมุติวาเรา
อยากจะได Service Educationที่พูดกัน ก็ออกแบบใหมี Service Educationไปดวยครับ ตั้งแตปหนึ่ง
เทอมหนึ่ง
ผมเพิ่งกลับมาจากไตหวัน มหาวิทยาลัยชั้นนําของไตหวัน ที่เปนมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีเขาก็มีService Education ผมเห็นแลวชอบใจมาก ผมจะนําไปใชที่ราชบุรี ใหนักศึกษาป
หนึ่ ง เป น คนทํ า ความสะอาดมหาวิ ท ยาลั ย และตั ด หญ า นั ก ศึ ก ษาป ที่ ส องทํ า ความสะอาดในตึ ก
นักศึกษาปที่สามจึงสงออกไปธุรกิจอุตสาหกรรม นี่คือ Service Curriculum ของไตหวันที่เปนรูปธรรม
ตอนแรกที่เห็น ผมคิดวาทําไมมีคนงานมากขนาดนี้ ทําไมหนาตาเด็กๆ ไมใชเลย กลายเปนเด็กปหนึ่ง
ผมฝากอาจารยทศพร ที่จะไปอยูราชบุรีดวย ชวยใหเด็กปหนึ่งของมหาวิทยาลัยตัดหญา กวาดถนนได
ไหม เปน Service Education บังคับนะครับ นี่คือสิ่งที่เรียกวา ๘๕% ของเวลาชีวิต อยูที่เราจะ
ออกแบบอยางไร ผมไมคอยไปทะเลาะกับใคร ๒๐ หนวยกิตก็ทะเลาะกันไปเถอะ เปนเพียง ๑๕% ของ
เวลา มาจัดให ๘๕% ของเวลาไมดีกวาหรือ นี่ผมพยามขายไอเดียรุนนองนะครับ
อาจารยสุรพล ธรรมรมดี
อาจารยใชบทบาทอะไร ในการไปขายไอเดียเหลานี้กับรุนนองครับ?
อาจารยกฤษณพงศ กีรติกร
ผมเปนที่ปรึกษามหาวิทยาลัยครับ ผมมีหนาที่ใหคําปรึกษา แตผมไมตองทํา ผมพยายามบอก
นองๆวา ถาเราจะทําทุกอยางภายใน ๑๕% ของเวลาหนึ่งป เราปลดล็อคไมได ทําไมไมทําใน ๘๕%
ของเวลาเทาที่เราทําได คราวนี้มหาวิทยาลัยเซเวนอีเลฟเวนก็ทําได อยางมหิดล ศาลายาก็เกือบจะ
เปนเซเวนอีเลฟเวน กาญจนบุรีก็เปนเซเวนอีเลฟเวนแนๆ อาจารยจะมีที่นครสวรรค มีที่อํานาจเจริญ
พวกนี้เรียกมหาวิทยาลัยเซเวนอีเลฟเวน แตมหาวิทยาลัยที่ไมใชเซเวนอีเลฟเวน ผมก็คิดวายังทําได
แตทําไดในระดับหนึ่ง อยางของทานอาจารยที่องครักษ เกือบจะเปนเซเวนอีเลฟเวนแคมปส ถามวา
เราจะออกแบบอยางไร เพราะเปนเรื่องที่ตองคิดนอกกรอบบอยๆ ลมเหลวบางก็ไมเปนไร เพราะ
ของเดิมมันเขาตาจนแลว เหมือนหลังชนกําแพงแลว ระบบการศึกษาปจจุบันจะตองหลุดออกจาก
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กําแพงตัวนี้ใหได ผมก็พยายามเสนอวา หนีออกไปทําสิ่งที่เราพูดกัน หนีออกมาทําหลักสูตรควบคู
เทาที่เราจะทําได ขอบคุณครับ
อาจารยสุรพล ธรรมรมดี
ขอบคุณอาจารยครับ ที่ไดแบงปนไดอยางนาประทับใจมาก เขาสูชวงสุดทายของการอภิปราย
ในที่นี้ ในวงสนทนานี้อยากจะคุยตอในเรื่องของเครือขายมหาวิทยาลัยตางๆ ที่รวมกันทํานํารองทั้ง ๖
แหง จริงๆ ตอนนี้มันเกิดบรรยากาศที่วา พอรูจักกัน เริ่มเปนญาติ ก็จะเขามาเชื่อมโยงงานกันแลวครับ
มันเริ่มลักษณะอยางนี้บางแลว อาจารยอํานาจ คิดอยางไรครับกับการทํางานตอไปของเครือขาย ๖แหง
นี้ ?

รศ.อํานาจ เย็นสบาย
ผมคิดวาถาเรามีแค ๖ แหง ยังไมพอ ทําอยางไรจึงจะสงผลใหเปนไปตามเจตนารมยของสกอ.
คือเกิดเครือขาย หรือการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานตางๆ ผมไมทราบวากระบวนการจัดเครือขายอยางนี้
ทางผูจัด ทางสกอ.คิดอยางไร ไมใชวามาสัมมนาจบกันแลวก็เลิกกันไป แตจากนั้นขางหนามีอะไร
หลังจากประชุมครั้งนี้ จะมีครั้งตอไปไหมที่กลับมาอีกครั้งหนึ่ง ผมยังไมทราบ เพราะเราไมไดเปนคน
วางแผน แตคิดวานาจะมีขบวนการตอเนื่อง
อาจารยสุรพล ธรรมรมดี
ก็มีอยู ๒ - ๓ แนวทางครับ แนวทางแรกคือ สําหรับผูเขารวมสัมมนาที่สนใจจะศึกษาผลสําเร็จ
ของทั้ง ๖ มหาวิทยาลัย ใหอธิการบดีของมหาวิทยาลัยของทานไดเปนผูผลักดันโครงการขึ้นมากับทีม
ของคณาจารย หรือทีมบริหารทําโปรเจ็กตขึ้นมาครับวา อยากจะปรับปรุงอะไรในมหาวิทยาลัยของทาน
และจะเรียนรูจ ากความสําเร็จของมหาวิทยาลัยแหงใด ก็เสนอโปรเจ็กตมาที่มูลนิธิสยามกัมมาจลไดครับ
แลวมูลนิธิจะรวมกับ สกอ. สนับสนุนใหมีการจัดเวิรคช็อปขึ้น แลวทานก็นําเอาผลการเรียนรูไปปรับปรุง
งานจริงๆของทาน เราจะคัดเลือกเฉพาะโปรเจ็กตที่จะเปนงานจริงเทานั้น และจะมีการติดตามผล คิด
วาถาเราทําอยางนี้ ดอกผลของมหาวิทยาลัยทั้ง ๖ แหงจะไมสูญเปลา แตจะงอกเงยและเปนจริงดวย
อีกแนวทางหนึ่งคือ ทานใดคิดอยากจะปรับเจ็นเอ็ด หรือวิชาศึกษาทั่วไป เขียนเปนโครงการมา
ครับ วาอธิการบดีรวมกับทีมบริหารตองการจะสงทีมคณาจารยมาขอเรียนรูกับมหิดลและธรรมศาสตร
สกอ. กับมูลนิธิสยามกัมมาจลก็พรอมจะสนับสนุนใหได
รศ.อํานาจ เย็นสบาย
เกี่ยวกับยุทธศาสตรหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด คิดวานาจะมีรูปธรรมตอไป หมายความวา
สกอ. ตองเปนผูขับเคลื่อน เมื่อเปนผูขับเคลื่อนที่อยูใกลศูนยกลางอํานาจรัฐก็คือ รัฐมนตรี ที่จะมาจาก
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รัฐบาลใหม ตองไมใชการมาสนับสนุน ๖ มหาวิทยาลัย ความจริงผมมีตัวอยางของมหาวิทยาลัยที่เขา
รวมประชุม ๑๖๐ - ๑๗๐ แหง นาจะมีบางอยางที่ดีสําหรับพวกเรา ๖ สถาบัน แตเราไมสามารถลงไป
สัมผัสเขาใกลชิด เขาอาจจะอยูไกล ขอมูลขาวสารไมถึง ความสําเร็จของเขา อาจเปนความสําเร็จที่
แตกตางและกลายเปนบทเรียนที่ดี ถามาสนธิกําลัง อาจเกิดมุมคิดและนําไปสูนโยบายคือ การขยาย
ผลหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัดนํารอง อาจจะเปน ๑๕ แหงนํารอง หรือ ๑๓ หรือ ๑๐ อะไรตางๆไปสู
นโยบายของทบวงที่จะจับมือกันเปนครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สอง ครั้งที่สาม วิธีที่จะทําใหหนึ่งมหาวิทยาลัย
หนึ่งจังหวัดเกิดพรอมกันทั้ง ๗๗ จังหวัด ลมเหลว แตมันจะตองเนนจุดแข็ง คอยๆมีขั้นตอนที่จะทํา
ทุกแหงควรเสนอแนวคิดในการพัฒนาของตัวเองมา เมื่อรับฟง คิดวาใน ๕ ปขางหนา ๓ ป ขางหนา
หรือปหนา จัดกระบวนการที่จะเขาสูการจัดการ เพื่อเขาไปมีบทบาทหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด
โดยเสนอเหมือนกับสะทอนวิสัยทัศนที่จะเขาไปมีบทบาทในพื้นที่ของเขา เขาจะทําอยางไร ถาอยางนี้
คนก็กลับไปเหมือนไดการบานที่จะกลับไปทํา อยางนี้เปนตน อันนี้เปนจุดหนึ่ง ที่ผมคิดวามันจะไมสูญ
เปลาสําหรับวันนี้ แตจะกาวตอไป แตมันอาจจะไมมีเพราะมันตองทําพรอมกันหมดทุกแหง
ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
ผมขออนุญาตเสริมนะครับ เรื่องนี้ในชวงครึ่งแรกเรายังไมไดพูด ความจริงแลวเรื่องของหนึ่ง
มหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด มันเกิดเองนะครับ ถาเราทํา Service Learning ถาหากคณะของเราลงชุมชน
หรือลงพื้นที่ในจังหวัดที่เราตั้งอยู และใหนักศึกษาออกนอกหองเรียนไปเรียนจากของจริง แลวเอากลับ
เขามาเรียนในหอง หรือเปดเปนคลินิกรับเรื่อง/กรณีตางๆจากประชาชนมาสูหองเรียน ก็จะกลายเปน
หนึ่งจังหวัดหนึ่งมหาวิทยาลัยโดยตัวของมันเองอยูแลว เพราะฉะนั้น ก็เปนสิ่งที่หนุนซึ่งกันและกัน ถา
ตองการหนึ่งจังหวัดหนึ่งมหาวิทยาลัย วิธีการจะไมใชเรื่องกิจกรรมนักศึกษาครับ ของจริงคือวิชาการจะ
ออกไปไดอยางไร ก็ตองนอกหองเรียนออกไป ถาอาจารยไปสรางทีมใหมจะเปนการเพิ่มงาน เรื่องของ
การเปลี่ยนยุทธศาสตร หมายความวาไมไดเพิ่มงานใหมแตเปลี่ยนงานเดิม อยางนอยสวนหนึ่งมาทําให
เปน Service Learning จะเปนเครื่องที่ใชไดผลที่สุดและมีความยั่งยืนดวย ทําแลวจะเกิดความตอเนื่อง
เมื่อมหาวิทยาลัยกับชุมชน และนักศึกษากลายเปนเนื้อเดียวกัน ก็จะพบวาสิ่งที่เขาออกไปเรียนไมใช
เรื่องของคนอื่น สิ่งที่เรียนกับผูเรียนกลายเปนเรื่องเดียวกัน เขาเรียนเรื่องของเขาเอง คือเราเรียนเรื่อง
ของเราประเทศไทยของเรา วิชาการของเรา นี่คือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนะครับ ผมเรียนวา สอง
สิ่งนี้จะไปดวยกัน ถาทําService Learning ก็จะเกิดหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด หรือถาทานจะทําหนึ่ง
จังหวัด วิธีการก็คือตอง Service Learning และผมเชื่อวามันจะไปถึงจุดนั้นอยางแนนอนครับ
อาจารยสุรพล ธรรมรมดี
เรื่อง Service Learning ก็อาจจะเปนอีกวงสนทนาหนึ่งที่เราจะคุยกันนะครับ อีกแนวทางที่เรา
คิดก็คือ ใน ๖ มหาวิทยาลัย มีทีมคณาจารยที่เปนทีมหลักอยูจํานวนหนึ่ง ม.มหิดลอาจมีประมาณ ๑๕
คน ม.ธรรมศาสตร ๑๕ คน สถาบันอาศรมศิลป ๑๕ คน นี่คือทีมหลักของกลุมคณาจารย เราจะดูแลให
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เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางไรเพื่อใหเขาเขมแข็งขึ้น ผมไปถอดบทเรียนกับธรรมศาสตร จะเห็น
วามีคณาจารยบางทานกําลังพยายามจะเรียนรูวาวิธีการสอนแบบนี้ จะตองปรับตัว ปรับจิตใจอยางไร
บาง เปนเรื่องที่นาสนใจมากที่เราจะดูแลใหเขามีความเขมแข็งขึ้นใหได
ผศ.สุนันทา วิบูลยจันทร
การที่ไดเขาประชุมในกลุมตรงนี้ มีความรูสึกวาเรื่องหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัดไมใชเรื่องใหม
ทุกมหาวิทยาลัยไดลงชุมชน ไดลงพื้นที่ เพียงแตวาบางมหาวิทยาลัยอาจมีหลายคณะ แลวเราไมได
เรียนรูดว ยกัน ตอนนี้ก็อยากจะแบง ปนใหฟงวา สําหรับม.มหิดล เมื่อเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม
(Social Responsibility) มาแรง เราก็มาพิจารณาดูวาใครไดไปทําอะไรที่ไหนบาง ปรากฏวาทุกคณะ
ไปทํามาทั้งนั้นนะคะ ทําในระดับที่แตกตางกัน บางระดับก็ทํางานรวมกับ อบต. อบจ. อยางเชน มหิดล
เนนเรื่องการแพทยสาธารณสุขเปนเรื่องสําคัญ ทั้งกลุมแพทย พยาบาล สาธารณสุข กายภาพบําบัด
เภสัชกรรม ทันตกรรม ก็ลงพื้นที่กันทั้งหมด แตการประสานการทํางานรวมกัน (Synergy)ยังไมชัดเจน
เพราะฉะนั้นเรามองวาเมื่อมหาวิทยาลัยมหิดลมีพื้นที่หลักอยูที่ศาลายา จ.นครปฐม เราไมเอาทั้งจังหวัด
หรอก เรามีตําบลที่อยูใกลเคียง และพบวาหลายคณะลงพื้นที่อยูแลว ตอนนี้เราจึงคิดวาตองประสานกัน
เพื่อใหเกิดผลที่ชัดเจน ใหมีการทํางานเปนกลุม และใหชุมชนไดเขามามีสวนรวม
ขณะเดียวกัน เราก็มองวาตอนนี้มหาวิทยาลัยคิดเองทั้งหมดวาอยากทําอะไร ทําตรงไหนให
พื้นที่เ ราคิดเองทั้ง หมด แตไ ม ได ถามชุ มชน ตอนนี้จึงมีก ลุมวิจัยชุมชนเพื่อจะเรียนรูวา จริง ๆแลว
ปญหาในแตละชุมชนคืออะไร เพราะแตละตําบลจะมีปญหาไมเหมือนกัน แมวาพื้นที่จะอยูใกลเคียงกันก็
ตาม ฉะนั้นตองเรียนรูจากเขากอนวาของเขาเปนอยางไร แลวตองมาออกแบบในการจะใชทรัพยากร
แหลงเรียนรูที่เรามี มาดูวาทีมไหนจะเปนทีมหลัก ทีมไหนเปนสวนเสริม จึงอยากชวนวาถาเรามีการ
ประสานร ว มมื อ กั น มั น เกิ ด ขึ้ น ได แ น น อน แล ว คงไม ใ ช ห นึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย หนึ่ ง จั ง หวั ด แต ห นึ่ ง
มหาวิทยาลัยอาจจะดูไดหลาย จังหวัดก็ได เพราะพื้นที่มันแตกตางกันมาก
ดร.ทศพร ทองเที่ยง
ผมขออนุญาตเสริมเรื่องเครือขาย เครือขายก็มีหลายมิติ คงไมใชมองเครือขายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
แลวเปนเครือขาย มันนาจะเปนเครือขายยอยๆที่เชื่อมโยงกันได ในสวนรวมเรื่องเครือขายของ สกอ.
เรื่องการผลักดันในหลายเรื่อง เชน ในสัปดาหหนาเครือขายภาคกลางตอนลาง เราก็ขยับเรื่องที่จะทํากับ
กลุมนักวิจัยรุนใหม เราจะทําเวิรคช็อป เชิญอาจารยรุนใหมเขามา และเชิญ กลุมจังหวัดเขามาทําเวิรค
ช็อป พยายามทําโจทยใหเปนโจทยของเครือขาย คือเดิมเปนลักษณะตางคนตางทํา เราพยายามจะให
เกิดการมีสวนรวมระหวางสถาบัน ตอนนี้ก็จะเปลี่ยนแนววาอยากเปนโจทยเดียวกัน ทําดวยกัน กําลัง
ขับเคลื่อนของเครือขายภาคกลางตอนลาง เราจะมีเวิรคช็อปที่ม.ศิลปากร ๒ รุน บางทานอาจจะไม
ทราบ คิ ดว าเรื่ อ งมหาวิทยาลั ยหนึ่ ง จั ง หวัด เปนเรื่อ งของชื่อ เดิมที ค วามเข าใจอาจจะมี เ รื่ อ งของ
เจาภาพ ก็เปนเรื่องกลไกที่พยายามจะทําระบบราชการเชิงพื้นที่ ผมคิดวาเครือขายนาจะเปนเรื่องของ
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ความสนใจ สนใจเหมือนกันก็ทําดวยกัน เชน มจธ. ทํางานรวมกับม.ศิลปากร เพราะศิลปากรเกงเรื่อง
ศิลปะ มจธ.เปนเรื่องวิทยาศาสตร ก็ทํางานดวยกันมาพอสมควร เปนตน อาจมีเครือขายที่เกิดซอนๆ
กัน หรือตัดกันหลายๆ เรื่อง คงไมใชเปนเครือขายอันใดอันหนึ่ง
สําหรับวิธีการก็เหมือนกัน อยางที่มจธ.ทํากับราชบุรี เรามุงไปที่การทํางานกับอบต. เราจะสราง
เครือขายรอบวิทยาเขตทั้งหมด เพราะผมคิดวาระดับจังหวัด คือผูวาราชการจังหวัดนั้น ทานมาแลวก็
ไป แตก็ตองทํานะ เพราะเปนองคกรเชิงรับที่ตองดูแลตรงนั้น รูปแบบคงแตกตางกัน แลวก็พยายาม
จะแลกเปลี่ยนกัน และใหเชื่อมเครือขายหลายสวนใหได อยางมจธ.มีพื้นที่ทั่วประเทศ เชน ทางอีสาน
เราไปทําที่อ .นาแหว จ.เลย หรือ เป นที่ จ.นาน เราก็จะพรอมที่จะใหส ถาบันที่อ ยูขางเคียงไปรว มทํา
กิจกรรมดวยกัน คิดวามันนาจะเรียนรูดวยการทํากิจกรรม เรื่องของการที่จะตองสรางความเขาใจหลาย
เรื่อง มันผานการทํางานจริงแลวก็ทํากิจกรรมไปดวยกัน ก็จะเกิดเครือขายทีแ่ นนเเฟนขึ้น
รศ.อํานาจ เย็นสบาย
ผมเพิ่มอีกนิดคือ ผมไมรูลึกๆ วาคนที่คิดคําพูด “หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด” เขาคิดอะไร แต
ผมคิดวาในเชิงสัญลักษณเปนขอเรียกรองขั้นต่ํา ใหพยายามหาวาทานจะสามารถรวมพลัง สามารถจะ
ปรับทรรศนะ และใหใสใจกับจังหวัดของตน หรือจังหวัดขางเคียง หรือจังหวัดไหนก็แลวแต ใหลงไปรวม
พลังกัน เพื่อไปรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน ใหเกิดมีบทบาทตรงนี้ แตเมื่อคิดอีกที ผมคิดวาเขาไม
ตองการใหหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัดที่แยกกันอยู ผมเดาวาเขาคิดเชื่อมโยงดวยซ้ําวา นี่คือการสราง
ฐานพระเจดียอยางหนึ่งโดยที่มีมหาวิทยาลัยเขาไปมีสวนรวม และใหไปสูการปรับเปลี่ยน ขับเคลื่อน
เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม โดยที่มีการเปลี่ยนแปลงจากฐานเปนตัวตั้ง ไมใชเปลี่ยนแตขางบนแลวสูกันอยู
ขางบนอยางทุกวันนี้ ดังนั้นถาเราวิเคราะหความคิดนี้ไมพลาด เราก็นาจะเดาไดวานี่คือกระบวนการที่
จะใหมหาวิทยาลัยกับ ชุมชนมาเรียนรูเครือขาย และในที่สุดมันจะมีลักษณะเชื่อมโยงเปนเครือขายขนาด
ใหญ ที่เปนการรวมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนจากฐานรากขึ้นมานั่นเอง ดังนั้นผมคิดวาเราคงไมใชทําแค
เพื่อที่จะรายงาน วามหาวิทยาลัยของเรารับผิดชอบจังหวัดนี้ แลวก็สงรายงานไปใหนายทราบ มันไมใช
อยางนั้น มันเปนยุทธศาสตรที่เขาไปสูการปฏิเสธเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคยเปนมาในอดีตนั่นเอง ถาผมคิด
อยางนี้แปลวา เราก็ควรจะทําใหเกิดการขยายตัว และนําไปสูการเรียงรอยสรางพลังรวมในจังหวัดตางๆ
ที่มีความพรอม ผมคิดวาสิ่งนี้นาจะเปนพลังของการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ยั่งยืนมากกวาที่จะรอคอย
ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
ขออนุญาตใหขอมูลวา หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัดนั้นมาไดอยางไร มันเกิดจากองคประชุม
เมื่อประมาณ ๑ ปครึ่งที่แลวนะครับ หลายทานในหองนี้อาจจะอยูในที่ประชุมดวย วงประชุมนั้นปนวง
ประชุมของรองอธิ ก ารบดี ฝ ายกิ จ การนิ สิต นัก ศึก ษา ตอนนั้ นมี ก ารปรั บครม.เล็ ก และรัฐมนตรีชว ย
กระทรวงการศึกษาธิการคนใหมก็ปรารภกับสกอ. วาอยากเจอฝายกิจการนักศึกษา พวกเราก็คุยกัน
ไมใชวาเรามารับนโยบายจากเขา แตเราอยากเสนอมากกวา แลวพวกเราก็คุยกันครับ รองอธิการบดี
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ฝายกิจการนิสิตนักศึกษาวา บานเมืองมีปญหาแบบนี้ เราจะทําอะไรไดบาง เราเสนอ ๒ เรื่อง เรื่อง
แรกคือ มหาวิทยาลัยควรตองสรางพลเมืองใหมีความสามารถในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
คืออยูรวมกับเจาของประเทศคนอื่นไดโดยไมเกิดปญหา เคารพสิทธิ เคารพกติกา เรื่องที่สองคือ เรา
เสนอยุทธศาสตรหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด เราพูดกันในที่ประชุมตรงนั้น และมันเกิดเปนนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการขึ้นมา งายๆคือเรื่องนี้ไมไดเกิดทอปดาวนนะครับ มันเกิดจากพวกเราชาว
มหาวิทยาลัยนี่แหละที่เปนคนเสนอเอง ขอนี้ผมยืนยันไดเพราะผมเปนคนเสนอเอง เพราะฉะนั้นจําที่มา
ไดแมนยํา พวกเราเปนคนเสนอรัฐบาล ตอมาก็เปนนโยบายของรัฐบาล นี่เปนตัวอยางของครับ วาเรา
สามารถผลักดันใหเกิดนโยบายสาธารณะได ถาหากเราผลักดันแลวรวมตัวกันจริงๆ ครับ
รองอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัดอยางที่ทานอาจารยปริญญากลาว และในสภามหาวิทยาลัย คุณ
หมอประเวศ วะสี ก็พูดและย้ํานโยบายนี้ ในโครงการบริการวิชาการแกชุมชนปงบประมาณ ๒๕๕๕ รอง
อธิการบดีฝายวางแผนก็ไดใหนโยบายในที่ประชุมของคณะกรรมการดําเนินการวา กี่รอยโครงการก็ตาม
ของมหาวิทยาลัย ใหเนนไปที่จ.สระแกว กับจ.นครนายก จ.สระแกวเปนอันดับที่ ๑ เพราะคิดวา ดวย
งบประมาณจํานวนมาก หากเราไปลงแบบกระจาย จะไมเกิดผลอะไรมาก แตถาไปลงที่จังหวัดนี้แลวทํา
ใหเห็นผลชัดเจน เช น ทางมหาวิทยาลัยไดเชิญ โครงการของอาจารยอํานาจ ใหสํารวจปญหาของจ.
สระแก ว และจ.นครนายก พบว า ในจั ง หวัด นี้มีเ ด็ก ที่อา นหนังสื อ ไมอ อกเปนจํ านวนมาก มี วัยรุน ที่
ตั้งครรภกอนวัยอันควร มีปญหาสุขภาพอนามัยมากมาย จึงเอาโครงการนี้ลงไปรวมกับชาวบานแกไข
ปญหาเหลานี้ ใหเห็นผลทันหูทันตาขึ้นมา แทนที่จะใชงบประมาณกระจายไปทั่ว ทําไปทั่ว หวานไปทั่ว
แตไมเกิดผลอะไร เพราะฉะนั้นยกเวนโครงการของอาจารยอํานาจ ที่มีพื้นที่อยูแลว เชน ที่จ.นาน จ.ตาก
ของอาจารยที่มีอยูแลวงบประมานก็ลงไปตรงนั้นเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด
ก็เปนนโยบายอยางที่ทานวานะคะ และโครงการจํานวนมากของเราในป ๒๕๕๕ หากโครงการใดไมมี
วัตถุประสงค หรือไมมีหลักการอยางหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด จะไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
คะ
อาจารยนฤดี ธิติธราดล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ดิฉัน นฤดี ธิติธราดล จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไมใชผูบริหารแตหมายรวมวา
ตัวเองเปนนักการศึกษา ตองขอชื่นชมทานอาจารยปริญญา วาโครงการของทานมีความชัดเจนมาก ใน
แงของการนําไปสูกระบวนการการเรียนการสอน นั่งฟงอยูนานนะคะ ก็มีความคิดตามดวย และอยากจะ
แลกเปลี่ยน ไดเห็นภาพที่การเรียนการสอนและอาจารยระดับอุดมศึกษาออกไปสูสังคมมากมาย คือ
อาจารยลงชุมชนไปจับงานวิจัย สุดทายไดกลับคืนมาเปนตําแหนงวิชาการ มันเปนวัฏจักรที่เห็นมานาน
แลว เราก็อยากจะเห็นวา เมื่อไปลงชุมชนแลวไปเก็บสิ่งอะไรก็แลวแตที่ไดจากการวิจัย กลับมาสูการ
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เรียนการสอน ซึ่งตรงนี้ถามองในแงรูปธรรม ก็บอกยาก อยางตัววัดของสกอ. บอกวา งานวิจัยนําไปใช
ประโยชนอะไร หาหลักฐานกันมากมาย ก็ไมเจอ แตถามวาเอามาไหม ก็อาจจะเอามานะคะ
ที่ฟ งวั นนี้ ไ ดเ ห็นภาพ ๒ ภาพ ภาพหนึ่งเปนการเตรียมทุก อยางเพื่อ จะใหนัก ศึก ษาไปเปน
บัณฑิตที่มีคุณภาพ ไปอยูในสังคมที่รับผิดชอบ รูสิทธิหนาที่ของตัวเอง ทํางานอยางดี อีกภาพหนึ่งที่
เห็น มองวาอาจารยจาก ๖ มหาวิทยาลัยนํารองใชความเปนผูเชี่ยวชาญลงไปพื้นที่ ก็จะพานักศึกษาไป
ดวย แตอยากเห็นภาพที่ยอนกลับมาชัดๆ เหมือนของ อาจารยปริญญา ที่มาพูดตรงนี้ก็ประเมินตัวเอง
อยูจนเกือบหมดเวลา แลวก็รวบรวมความกลาที่จะพูดนะคะ ซึ่งก็ตองออกตัววาไมไดรูมากกวาทุกทาน
แตก็มีความคิดเล็กๆ ที่อยากจะบอก กําลังหวงวามันเปนความเสี่ยงหรือเปลา ถาหากยังมีความเขาใจ
ตรงนี้ไมถองแท เกิดเอาความคิดที่มองวาตัวเองทําไดแลวไปทํา ภาพที่เห็นวาอยากจะพัฒนานักศึกษา
มันใชเวลามากขึ้น ซึ่งเปนหวง
อีกเรื่องหนึ่ง อยากเสนอผานไปยังมศว. มศว.ทําโพธิวิชชาลัยไดดีเยี่ยม แตอยาลืมมศว. ที่อยู
ที่นี่ ที่ไมใชโพธิวิชชาลัย เพราะโพธิวิชชาลัยอาจจะเปนคนกลุมหนึ่ง นักศึกษากลุมหนึ่ง แตอยากเห็น
วาเอาแนวคิดนี้กลับไปใสในมศว.ทั้งมหาวิทยาลัยดวย เพราะวามีความเปนหวงวา บัณฑิตปจจุบันที่จบ
ออกไปแลว ความคิดความอานตองมาเริ่มตนกันใหม ขณะเดียวกันฝากสกอ.ดวยวา การจะพัฒนา
สกอ. ใหเดินไปไดนั้น กลุมเปาหมายที่จะเขาสูสกอ. ตองมีความเชื่อมโยงกัน อยากเห็นการแลกเปลี่ยน
ระหวางสกอ. กับระดับการศึกษาที่ต่ํากวาสกอ. ใหเชื่อมโยงกันในการสรางคนวาทางนี้เดินมาถูกแลว
อยากเห็นการเชื่อมโยงตั้งแตเด็กชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไปสูอุดมศึกษา การที่จะเปลี่ยน
ความคิดความอานในระดับอุดมศึกษา มันเหมือนกับไมแกแลวหรือเปลา หรือเหมือนอาจารยเองก็
เหมือนกัน ตอนเราเรียนทางการศึกษา เราเรียนการสอนมาเยอะแยะ ที่พูดไมใชเรื่องใหม การเรียน
การสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญเปนเรื่องนานมาแลว ตอนเรียนก็เรียนไดคะ แตพอไปสอนหนังสือไม
สอนตามนั้น ฉะนั้นตรงนี้ก็อยากเห็นวา มันถูกปลูกฝงกันมาเปนชวงๆ
อีกประเด็นหนึ่งคือ ถาสมมุติวาจะทําเรื่องนี้อยางจริงจัง ความชัดเจนของสกอ. อยางเชน TQF
ตอนที่เราคิดเรื่อง TQF ตอนนี้ดิฉันไมสามารถบอกไดวา TQF ดีหรือไมดี แตเห็นพัฒนาการของTQF
ถึงตอนนี้มหาวิทยาลัยไหนก็แลวแตทเี่ คยลุกขึ้นมารองคัดคาน ก็ทําใชไหมคะ ถาเรื่องนี้จะสําเร็จ สกอ.ก็
ตองเดินแบบ TQF คะ ขอบคุณคะ
ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
ขออนุ ญ าตต อ นะครั บ ผมมี ตั ว อย า งจะเล า ให ฟ ง นะครั บ ผมพยายามใช วิ ธี ก ารเป ด คลิ นิ ก
กฎหมายนะครับ ที่คณะนิติศาสตรเรามีคลีนิคกฏหมายอยูแลว คือศูนยชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
รับเรื่องราวเดือดรอนของประชนชนและมีทีมนักกฎหมาย ทีมทนายความไปชวยดูแลฟองรองคดีให ดู
แลวก็นาจะทําไดเลยใชไหมครับ มีคลินิกอยูแลว เอาเคสมาเขาหองเรียน มันนาจะงายนะครับ
วิชาหลักวิชาชีพกฎหมายของผมซึ่งเปนวิชาสําหรับนักศึกษาป ๔ ผมก็เริ่มตนแบบนี้ครับ ไป
คุ ยกั บศู น ย นิติ ศ าสตร ข องธรรมศาสตร ขอให ม าเชื่ อ มกั น จากนี้ ไ ปจะเอาเคสมาเข าห อ งเรี ยน ให
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นัก ศึ ก ษาเรี ยน และให นักศึ ก ษาไปลงพื้ นที่ จะไดเกิด กระบวนการที่เ ชื่อ มโยงกัน นี่คือ สิ่งที่เ รียกวา
โครงสรางมีอยูแลว แตสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรทราบไหมครับ ศูนยนิติศาสตรบอกผมวาทําแบบนี้ไมได
เรื่องนี้เปนเรื่องของมืออาชีพ นักศึกษาจะมารูเรื่องอะไร ตองใหทนายความมืออาชีพเขาทําไป นี่เปน
แนวคิดที่เขาไมเขาใจ Service Learning มันไมใชวานักศึกษาจะไปบอกชาวบานทันทีใชไหมครับ มัน
ตองเปนงานกลุมกอน มีการนําเสนอในชั้นเรียน ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารย จนมั่นใจแลวจึง
ไปตอบชาวบาน
นี่คือสิ่งที่เปนปญหางายๆ สุดทายผมตองอยางไร ผมตองใหนักศึกษาไปลงพื้นที่กับหนวยงาน
ขางนอกครับ เชน ชมรมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน มูลนิธิคุมครองผูบริโภค ซึ่งอยูนอกธรรมศาสตร
ทั้งสิ้น นาขํามากนะครับ ในนั้นเปนผูบริหารมหาวิทยาลัยครับ เรามีศูนยนิติศาสตรอยู แตไมสามารถ
เชื่อมโยงเรื่องที่ชาวบานมาฟองรองกับในหองเรียนได เราพยายามจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนยากมาก แตวาผม
จะเปลี่ยนนะครับ จะพยามเปลี่ยนศูนยนิติศาสตร ธรรมศาสตรใหได การชวยเหลือประชาชนเปนเรื่องดี
แตตองเอาเขามาในหองเรียนใหได ถาหากเดือดรอนทางคดีแพง ตองเอาเขามาในวิชาคดีในกฏหมาย
แพง เดือดรอนตองอาญาเขามาเลยครับในวิชากฎหมายอาญา เดือดรอนรัฐธรรมนูญ คดีปกครองใช
ไหมครับ ก็เขามาที่วิชากฏหมายปกครอง ทุกเรื่องเชื่อมกันไดทั้งหมดแตปญหาคือ การเปลี่ยนแปลง
ไมใชของทําไดงาย แตผมเรียนทานจากประสบการณของผมวา ถาทางนี้เดินไปแลวมันติด ก็เปลี่ยน
ทางสิครับ มันไปตอไดครับ นี่คือเคล็ดลับของการเปลี่ยนแปลงครับ
ผูรวมสนทนาทานหนึ่ง
ขออนุ ญาตนะคะ คือลองฟง ดูแลว มีขอ ที่ทําใหรูสึกวาความคิดของทั้งวงประชุม อาจจะเริ่ม
คอยๆ ยอยวาใครเปนใคร อาจารยปริญญาเริ่มยอย บอกวาโพธิวิชาลัยกับอาศรมศิลปเปนพระเจาตากตี
ฝาวงลอม
ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
ความจริงมี ๒ โมเดลนะครับ ถาจะใหอาจารยเลือกโมเดลแรก คือโมเดลพระเจาตาก ไดแกโพธิ
วิชชาลัยกับอาศรมศิลปซึ่งแยกตัวออกไปตั้งใหม กับอีกโมเดลหนึ่งคือ เรารักษากรุงศรีอยุธยาเอาไวครับ
ไมวาจะเสื่อมโทรมแคไหน เราจะเปลี่ยนแปลง อาจารยเลือกไดครับมี ๒ โมเดลใหเลือก ผมเปนพวก
รักษากรุงศรีฯไวครับ คืออยางไรก็ตองรักษากรุงศรีฯเอาไว ของอาจารยตีฝาไปแลว ไมเปนไร เปน
โมเดลใหเราเลือกได ทานตรงกับโมเดลไหนทานเลือกโมเดลนั้นสําเร็จไดทั้งคูครับ
รศ.ประภาภัทร นิยม
ที่จริงอุตรดิตถก็เปนอีกโมเดลซึ่งนาสนใจมาก กรุงศรีฯแลว แถมไปตีเมืองอื่นเรียบรอยหมด ทีนี้
คิดวาความเขาใจอยางชัดเจนในเรื่องเหลานี้อาจยังไมมากพอ อยางอาศรมศิลปทําอะไรทั้งๆ ที่ยังไมรู
จริงๆ ที่ทานฟงวันนี้นอยมาก รายละเอียดเราแทบไมไดใหทานเลย อยางเราไปฟนฟูตลาดเกาจันท
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บูรณ ไปทํางานรวมกับชาวบาน ทํางานทางความคิด ทํางานเชิงวัฒนธรรม ทํางานเชิงกายภาพ ทํางาน
เชิงผังเมือง ที่จริงมันเปนเรื่องที่เราตองไปทํารวมกับเขา เรายังไมไดบอกเลยวาทักษะตรงนี้ นักศึกษา
เอาทักษะอะไรลงไปใชบาง แลวเราฝกนักศึกษาอยางไร ที่จริงเบื้องหลังยังมีอีกมาก เพราะฉะนั้นจึง
กราบเรียนอยางนี้วา จะเปนไปไดหรือไมที่เราหาเวทีเรื่องการสื่อสารที่จะมาเขาถึงขอมูลในเชิงลึกเหลานี้
ได แลวมันจะแกปญหาของทานที่ลุกขึ้นอภิปรายเมื่อกี้ไปในตัววา อธิบายอะไรคือใชและไมใช มันจะ
เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นวาสิ่งที่เรียกวาเปนมหาวิทยาลัยรับสังคมคืออะไร มันจะคอยๆ มีนิยาม โดย
ทานทั้งหลายจะคอยๆ ชวยกันนิยามจากมุมของตัวเองดวยซ้ําไป ทานจะไดนําประสบการณที่ทานทํา
อยูออกมาเทียบเคียงกัน หรือมาจัดวงประชุม ถาเกิดสนใจมาคุยกันหนอยไดไหม เปนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกันไปสักพักหนึ่ง อันนี้นาจะเปนบทบาทที่ สกอ. นาจะสนับสนุนดวยซ้ําไป จัดอยางเปนเรื่องเปน
ราว แลวมีเว็บไซตเรื่องเปดมหาวิทยาลัยสูสังคม ใหทุกหนวยงานที่สนใจสงขอมูลเขามาเพื่อเปนการ
สื่อสาร จะเรียกวาเปนเรียลลิตี้ออะไรก็ได ของพวกเราเปนเชิงปฏิบัติ ถาเปนเรียลลิตี้ทานจะเห็นวามัน
เกิดอะไรขึ้นใชไหมคะ ทานอาจารยก็คงจะทราบดี เพราะฉะนั้นมันคงไมใชเรื่องที่วา เราสงสัยอยูในวันนี้
มันเปนเรื่องที่เราตองทําความเขาใจใหชัดเจนมากขึ้น
ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
พอดีผมตองขออนุญาต เดี๋ยวผมตองไปสอน Service Learning ใหกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร
๒๕๐ คน เพราะฉะนั้น ตองขออนุญาต สุดทายเลยครับประโยชนที่ไดของวันนี้คือ เราไดเกิดการเรียนรู
รวมกัน และผมคิดวาไมมีมีแนวทางของใครคนใดคนหนึ่งที่เปนรูปแบบตายตัว ทุกทานสามารถสราง
และออกแบบดวยตัวเองใหเหมาะสม แตสิ่งที่จะตรงกันคือหลักการพื้นฐานบางอยางที่ผมคิดวา เราคงจะ
พอสรุปได ขอแรกคือ ผูเรียนเปน “ประธาน” เปน Subject ไมใช “กรรม” ที่ตองจด ตองจําตามที่เราบอก
แตคนที่จะพัฒนาตัวเองใหเปนพลเมืองที่เคารพสิทธิผูอื่น เคารพกติกา และรับผิดชอบตอสังคม และเอา
ความรูไปรับใชสังคม เห็นตัวเองเปนสวนหนึ่งของสังคม ไมใชเห็นแตสวนของตัว ดังเชนที่ผานมา ตรงนี้
ตัวคนที่จะพัฒนาใหตัวเขาเปนอยางนั้นขึ้นมาไดคือ ตัวนักศึกษาเอง เพราะฉะนั้นเขาตองเปน “ประธาน”
แลวจัดกระบวนการใหเขาพัฒนาตัวเอง ทุกมหาวิทยาลัยที่ทํามา ที่มาเลาใหฟงนั้น พิสูจนแลวครับวาทํา
ไดจริง กระบวนการเรียนแบบแนวระนาบเชนนี้ อาจารยจะเปนวิทยากรจัดกระบวนการ ไมใชแนวดิ่งที่
สั่งใหนักศึกษาตองทําตามอีกตอไป
ขอที่สองคือ เรื่อง การใช Project-based Learning และ Problem-based Learning ผมคิดวา
กระบวนการนี้ ผลจะออกมาเองครับ แคเอานักศึกษาไปลงพื้นที่ เอาเรื่องที่เปนเรื่องจริงใหเขาลงไปดู
แลวกลับมาคุยกัน ใชกระบวนการกลุม นําเสนอหนาหอง อาจารยชวยปรับแกไข เมื่อเกิดกระบวนการ
เรียนรูและผลจะออกมาเอง อยางเชนที่เราทําในวันนี้ เราไปจัดในหองใหกับนักศึกษา และสิ่งที่วิเศษ
มากคือ กระบวนการแบบนี้เปนกระบวนการกลุม ใหคุยกัน และนําเสนอหนาหอง ทํางานรวมกันเปน
กระบวนการแบบนี้ มันเปนการเปดพื้นที่ใหสติปญญา เพราะใครไมมีเหตุผลก็จะแพ สุดทายสิ่งที่เปนมติ
หรือเปนงานของกลุมคือสติปญญาครับ และคนที่คิดได แลวเปนพลเมือง เขาจะเปนคนนําคนซึ่งยังคิด
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ไมได กระบวนการแบบนี้จะเกิดขึ้นในทุกกลุมทุกหองครับ ขอเพียงเราจัดกระบวนการเทานั้น ผลมัน
เกิดครับ
สิ่งที่ยังขาดไปในวันนี้คือ เรื่องหนึ่งที่อาจารยประภาภัทรพูด “Know How” ในวันนี้ยังนอย เพราะ
เวลานอย เรื่อง Know How มันตองเกิดความตั้งใจรวมกันวาเราจะทํา พอจะทํา Know How มันหมูมาก
ครับ พวกเรานี่บุกเบิกกันมา ตอนนี้อาจารยจะไดเปรียบ คืออาจารยสามารถนํา Know How ไปตอยอด
ไดเลย และผมคิดวาพวกเราที่ไดทําตรงนี้มีความยินดีเปนอยางยิ่ง หากวาประสบการณของพวกเราจะ
เปนประโยชนกับสถาบันของอาจารย ถาอาจารยคิดวาเราจะทําสิ่งนี้รวมกัน
ฉะนั้นการจัดกระบวนการแบบนี้ตอไปควรตองมี อยางนอยปละครั้ง แตกระบวนการอาจจะเปน
เรื่อง Know How ใหมากขึ้นนะครับ ผานไป ๑ ป ทุกที่เอามาโชวเคสกัน วาทําแลวไดผลอะไร ทํา
อยางไร แลวก็เลือกเขาหอง แลวมีกระบวนการนําเสนอกัน ที่จะเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนไดมากกวา
นี้ แบบนี้จะเกิดการเรียนรูที่ยั่งยืน ๑ป มาเจอกันครั้งหนึ่ง อาจจะแยกเปน ๒ วงก็ได เปน Service
Learning วงหนึ่ง เรื่องวิชาป ๑ ศึกษาทั่วไปเรื่องพลเมืองอีกวงหนึ่ง ถาทําทุกป ผมเชื่อวามันจะเกิด
กระบวนการที่เราจะเรียนรูจากกันและกัน สุดทายไมมีใครบังคับเราหรอกครับ วาเราตองทําอยางไร ตัว
เราเองแตละคนเหมือนกับนักศึกษาในหองของเราครับ เราจะเปนคนตัดสินใจเอง หลังจากไดฟงคนอื่น
หมดแลว วาเราจะทําของเราอยางไร นี่คือกระบวนการเดียวกัน เราทุกคนตางเปน “ประธาน” ของการ
สัมมนาในวันนี้ ไมใชเปน “กรรม” เราเพียงแตมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน และผมเชื่อวากระบวนการแบบนี้
คือกระบวนการแบบเดียวกับที่เราทําในหองเรียน ยินดีมากที่มีโอกาสไดมาเจอทานทั้งหลายและหวังวา
เราจะมีโอกาสรวมงานกันในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยของเรานะครับ ขอบคุณมากครับ
รศ.ดร.วีระ สัจกุล สถาบันอาศรมศิลป
ผม วีระ สัจกุล อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป ฟงตั้งแตเชามา ตองบอกวามีความสุขจริงๆ ที่
เห็นคนทําดี ทําสิ่งที่เปนกุศลมาอยูรวมกัน และชวยกันตอยอดความรูตางๆที่เรามี ผมจะเสนอเรื่อง
เดียวกับที่อาจารยประภาภัทรพูดถึง เรื่องของการแลกเปลี่ยนประสบการณตรงกัน ฟงจากที่เราเลากัน
มา ก็เ ป นการนําผลที่สําเร็จแลว มาเลาสูกันฟง แตวาถาจะใหรูกันจริงๆ ก็ค งตอ งรูก ระบวนการ รู
เทคนิควิธี และชวนกันไปทํา จับมือกันไปสอน ไปดูดวยกัน
อีกประเด็นที่อยากจะพูดถึง คือเรื่องของความเกี่ยวของ หรือความมีสวนรวมของคนในทุกระดับ
ในสถาบันการศึกษา สิ่งนี้มีความสําคัญ ที่ฟงมาก็มีหลายทานที่พูดแลววา เรื่องอยางนี้ไมไดทํากัน
เฉพาะกลุม แตมีการสงผานหรือมีการแจงใหรับรูกันทั้งมหาวิทยาลัย ถึงระดับสภามหาวิทยาลัยก็มี
ผมคิดวายังเปนเรื่องของการแจงเพื่อทราบ ทานฟงแลว ทานเห็นผลแลว ทานก็ชื่นใจ แตถาจะใหไดผล
ดีกวานั้น เราบอกวาความมีสวนรวมของคนทุกภาคสวน ในทุกระดับที่เกี่ยวของกับการทํางานเปนสิ่ง
สําคัญ อยางแรกที่สุดคือ รวมกันทําความเขาใจ ผูที่ทําสําเร็จแลว ไมไดพูดถึงความยากเข็ญ ซึ่ง
จริงๆแลว ความยากลําบากเปนบทเรียนที่ดีที่สุด
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อาศรมศิลปของเราเพิ่งเริ่มตั้ง และมีขนาดเล็กก็นับวาโชคดี จะทําอะไร ชวงไหน หรือจะทํา
อยางไร เราคอนขางทําไดคลองตัว เรามีประชุมสภามหาวิทยาลัยทุก ๓ - ๔ เดือน เราพยายามถือ
โอกาสชวนทานกรรมการสภาฯ ไปดูงานที่เราทําในตางจังหวัด พาทานไปเจอชาวบาน พาทานไปเจอ
ผลจากที่เราทํา พาทานไปเจอปญหา ไปเจอคําถามซึ่งชาวบานเขาถามทาน ทานก็มีโอกาสสัมภาษณ
พูดคุยกับชาวบาน ตรงนี้ผมวาเปนความสําคัญอันหนึ่ง ซึ่งจะทําใหการสื่อสารซึ่งกันและกันมีความ
ชัดเจนขึ้น ที่บอกวาเขาใจ จะไดรูวาเขาใจจริงหรือเปลา หรือวาคิดไวอยาง พอไปแลวเห็นอีกอยาง
กิจกรรมที่อาศรมศิลปพยายามทํา ที่อาจารยประภาภัทรพูดตั้งแตตอนเชาคือ นอกจากเรามุง
ความสําเร็จในเรื่องของการสรางงานแลว การสรางชุมชนก็เปนอีกหนึ่งประเด็นสําคัญ ซึ่งผมมองวาจะ
เปนเครื่องยืนยันถึงความยั่งยืนของพลัง ในการที่จะทํางานใหกับชุมชนตอไปได กอนที่เราจะทํางาน
ใหกับชุมชน ชุมชนภายในตองเกิดกอน โดยเฉพาะอยางยิ่งในคณะทํางาน สิ่งที่อาจารยประภาภัทร
พูดวากระบวนการจัดการเรื่องการแลกเปลี่ยนความรู เรื่องการสวดมนต เรื่องการไปทํากิจกรรมรวมกัน
ตั้งแตในแงของความรู ในแงศิลปะ ในแงสุนทรียศาสตร ทั้งหมดเหลานี้ เปนสิ่งที่จะสรางและเชื่อมโยง
ใหคนเขามาหากันและชื่นชมความรูความสามารถ จะเห็นวาพอทําอยางนี้แลว ทุกคนมีศักยภาพ จะ
ไมมีเรื่องชั้นวรรณะ ทุกคนจะเห็นชัดเจนวาเทากัน เรามีแมกระทั่งแมบานที่เขาไปรวมทํากิจกรรม ผม
เองก็พยายามเขาไปรวมกิจกรรมทุกครั้ง บางทีเราก็พูดกันเรื่องสวนตัว เหมือนกับปรับทุกขกันก็มี ผม
วานี่ เป นโอกาสดี ทีมงานต อ งผู ก กันด ว ยใจกอ นที่จะทํางาน การหาคนเกงไมยาก แตค นที่มีใจ ที่
ศรัทธา มันก็เกิดจากของพวกนี้ เพราะฉะนั้นอยากฝากเหมือนกัน อาจจะเปนเรื่อง Know How ที่จะ
สรางพลังใหเกิดขึ้นและยั่งยืนตอไป
อีกประเด็นที่ผมอยากพูด พอดีผมมีสวนอยูในสภาวิชาชีพดวย เคยเปนกรรมการอยูในสภาฯ
ของสถาปนิก ตอนนี้ก็ยังชวยสมาคมทําเรื่องการพัฒนาวิชาชีพสถาปนิกอยู ปญหาที่เห็นอยางหนึ่ง
อยางที่อาจารยปริญญาพูดถึงเมื่อกี้วา วิชาชีพมีปญหาจริงๆ ทนายกับศาลไมคอยตางกัน ทนายรูสึกวา
เรื่องที่ ซีเรียสของชีวิตคนจริงๆ เปนเรื่องซึ่งตองใชมืออาชีพทํา โรงเรียนหรืออาจารยก็ไมเคยวาความ
เด็กจริงๆ ก็เคยเรียนแตทฤษฏี ดังนั้นการที่จะผูกโยงระหวางวิชาการเขามาหาวิชาชีพก็เปนเรื่องยาก
เหมื อ นกั น ทั้ ง ๆ ที่ เ ป น เรื่ อ งจํ า เป น ในขณะที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เราก็ ใ ช มื อ อาชี พ เข า มาช ว ยสอน
ขณะเดียวกันในทางตรงขามสมาคมวิชาชีพ ตองอาศัยวิชาการจากมหาวิทยาลัยเขาไปเติม แตผมวา
“คลิก” ตรงนี้มันยังไมคอยเกิดเทาไร ผมคิดวาทางอื่นก็คงเหมือนกัน ที่เคยทราบเชน แพทยก็มีปญหา
อยูบาง พยายามจะทําใหหลักศูนยการพัฒนาวิชาชีพมีความตอเนื่อง มันก็ยังมีปญหาอยู
ผมวาอีกประเด็นที่ผมเห็นความเชื่อมโยงของวิชาชีพ ประเด็นที่อาจารยปริญญาทักเมื่อกี้วา คน
ที่เขาปฏิบัติวิชาชีพ มืออาชีพจริงๆ เขาจะรูสึกวาเขาเปนคนละระดับกับนักวิชาการ เวลาพูดถึงเรื่อง
วิชาชีพจะตองเอาคนที่ทํางานอยูในสนามจริงๆ ไมใชใชคนที่สอนหนังสือ ดังนั้นการที่จะเชิญชวนคน
หรือจะสรางคนเพื่อออกไปทํางานใหกับสังคมในระยะยาว ก็จะตองสรางความเชื่อมั่นใหคนที่เขามารวม
กระบวนการตรงนี้ใหชัดเจนวา Career Path ของเขามีจริง ในวงการสถาปนิกก็ยังมีความรูสึกวามันเปน
มือสมัครเลน เราเปนสถาปนิกตองออกแบบอาคาร งานพวกนี้เปนงานสังคมสงเคราะห งานพัฒนา
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ชุมชน ไมใชงานสถาปนิก ผมก็มีความขัดแยงทางความคิดตรงนี้อยูในหลายวิชาชีพนะครับ ซึ่งถาเรา
ไมสามารถ กาวผานเรื่องตรงนี้ได และเชื่อมโยงใหเห็นวาคุณสามารถจะเปนคนทํางานวิชาชีพไดอยาง
มั่นคง มีฐานะทางครอบครัวอยูกินได มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ผมวาถาถึงตรงนั้น มันจะชัดเจนวา สรางคน
ตรงนี้ไปแลวเขาจะมีความภาคภูมิใจ ในการที่จะออกไปปฏิบัติวิชาชีพเขา และสามารถอยูไดดวย เปน
ประเด็นซึ่งเราเองก็พยายามหาคําตอบเหมือนกันวาจะอธิบายเขาอยางไร ขอบคุณมากครับ
อาจารยสุรพล ธรรมรมดี
ก็คิดวาจะไดเวลาอันสมควรที่เราจะปดวงสนทนานี้นะ เดี๋ยวเราจะมีวงสะทอนความเห็นรวมกัน
ในหองรวม ขอบคุณครับ
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