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อาจารยสุรพล  ธรรมรมดี 

ในหองน้ีเราจะพูดถึงเร่ืองการจัดการบริหาร เพื่อสนับสนุนใหการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน

เกิดข้ึนไดจริง โดยมีผูเขารวมจากมหาวิทยาลัยท้ัง ๖ แหงนะครับ  ในการพูดคุยเปนการจัดกระบวนการ

แบบ “ฟชโบ”  (Fish Bowl) เหมือนกับการลอมวงจับเขาคุยกันของชาวบานในตอนเย็นหลังจากเขาทํา

นาเสร็จ กลับมากินขาวกินปลา ก็มีโอกาสลอมวงจับเขาคุยกัน  เราเหลือท่ีน่ังวางไวสองท่ี เพื่อใหทาน

ท้ังหลายท่ีอยากจะรวมอภิปรายอยางลึกซ้ึง ไดมาแลกเปลี่ยนกับพวกเรา ก็เรียนเชิญลุกข้ึนจากเกาอี้

ตัวเองมาน่ังตรงท่ีวางน้ีไดทุกเวลานะครับ เม่ือพูดเสร็จแลวก็กลับไปท่ีเดิม  เพื่อใหทานอื่นไดเขามาน่ัง 

ขณะเดียวกันทานไหนท่ีตองการน่ังอยูรอบนอกก็สามารถยกมือเพื่อซักถามแลกเปลี่ยนไดเต็มท่ี 

 ผมเขาใจวาทานท้ังหลายคงอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมมากกวาการคุยกันในตอนเชา  

เพราะยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกมากท่ียังไมไดกลาวถึง ยกตัวอยางเชน อ.สุนันทาทําอยางไรให

อาจารยท่ีสอนวิชาฟสิกฟ เคมี ชีวะ คณิตศาสตร เขายอมสละออกมา เพื่อท่ีจะจัดรายวิชาแบบอื่นท่ี

สามารถพัฒนาบัณฑิตได จะทําอยางไร อยางน้ีเปนตน เพื่อไมเปนการเสียเวลา  ขอเรียนเชิญพวกเรา

ทุกคนไดเขาสูฟชโบเร่ืองการบริหารจัดการระบบการศึกษา เพื่อสนับสนุนใหเกิดการจัดการเรียนการ

สอน เพื่อรับใชชุมชนและสังคม 
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รศ.ประภาภัทร  นิยม  สถาบันอาศรมศิลป 

 ขออนุญาตใชโอกาสกอนนะคะ  เพราะวาติดใจคําถามเม่ือเชาน้ี  ท่ีดิฉันถามวาคนอื่นท่ีเขาไม

สนใจแลวเราจะทําอยางไร  เหมือนยอนไปตอนประวัติศาสตร  เวลาเราทํามา  ประสบการณเราก็เปน

เชนน้ีคะ  เพราะเราทุกคนลวนเติบโตมาในกระบวนการเรียนการสอนแบบเดิม ฉะน้ันจึงเคยชิน

เหมือนเดิม  แมเราจะมุงมาดปรารถนาเต็มท่ีในการจะเปลี่ยนตัวเราเอง  ก็ยังเปนอุปสรรคในบางคร้ัง  

 จึงยอนนึกวาเปนเร่ืองไมงาย แตก็ทาทายเหมือนกัน จึงสนใจมากวา  ทานอื่นๆ คิดวิธีอะไรกันอยู

ดวยหรือเปลา  แตเทาท่ีเราทํามา ท่ีประสบการณผานมา แมเราพยายามเคี่ยวเข็ญคนอื่น  ใหคิดเหมือน

เรา  ก็ไมงาย  สิ่งท่ีทําไดจริงๆ มากท่ีสุด คือ เคี่ยวเข็ญตัวเอง  ทํากับตัวเองกอน  วาเราเปลี่ยนจากความ

เคยชินของเราไดไหม  ในเวลาท่ีเราไมเปนผูสอนแตเปนผูอํานวยการกระบวนการเรียนรู  เราจะทํา

อยางไรจึงจะเตือนตัวเองไดวา  เราไมเผลอทําบทบาทเหมือนเดิม  อันน้ีคิดวาตองเร่ิมจากตัวเองกอน 

 

 อาจจะไมไดเปนการตอบคําถามเม่ือเชาน้ี  เพียงแตขอแบงปนประสบการณของตัวเอง  วา

เร่ิมตนไดอยางไร  การท่ีเราคิดอยากใหคนอื่นเปนอยางน้ันอยางน้ี  มันเหน่ือยมาก  แตวาเม่ือเราเร่ิมกับ

ตัวเอง  และเราใชเวลาอยางน้ีไปในทามกลางสิ่งแวดลอมท่ีเราอยู ในทุกคร้ังท่ีเราจัดกระบวนการเรียนรู  

เร่ืองน้ีจึงคลี่คลายลงไป  แตอยางไรก็ดีจนบัดน้ี ทางทีมผูบริหารของอาศรมศิลป  ก็ยังตองใชเวลาทุกเชา

วันศุกร  สําหรับเปนเวทีฝกฝนตัวเอง เราเรียกวา ฝก “MetaSkill”  โดยเร่ิมตนจากการสวดมนตไหวพระ

ดวยกันท้ังสถาบัน  รวมถึงแมบาน คนสวนดวย  และสนทนาธรรมกันเล็กนอย  จากน้ันกลุมทีมบริหารจะ

สนทนาเปน “Dialogue” เปนสวนใหญ  เราจะฝกหลายอยาง  ฝกการเขาไปขจัดอุปสรรคของตัวเองขาง

ใน  ลองฝกวาเราตั้งใจจะทําอะไร  เราจะทําสิ่งน้ันโดยไมเผลอกลับไปทําตามความเคยชินไดอยางไร 

ลองแลกเปลี่ยนกันดู เทาน้ีกอนนะคะ 

 

รศ.ดร.สุภาวณี  สัตยาภรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

 ขออนุญาตนะคะ ดิฉัน สุภาวณี  สัตยาภรณ รองอธิการบดีฝายวิจัย ม.ราชภัฏอุตรดิตถ  อยากจะ

ตอยอดจากท่ีม.ราชภัฏอุตรดิตถไดนําเสนอไปในชวงเชาวา  ทําอยางไรใหอาจารยรุนใหมของเรามีความ

ตระหนัก  และเขาไปรวมดําเนินการพัฒนาพื้นท่ี  เพราะตอนน้ี มหาวิทยาลัยของเราเหลืออาจารยท่ีเปน

ขาราชการไมถึง ๑๐๐ คน นอกจากน้ันเปนอาจารยรุนใหมท่ีเปนพนักงานของมหาวิทยาลัยประมาณ 

๓๐๐ คน  ฉะน้ันทําอยางไรใหคนรุนใหมสามารถเดินเขาไปในชุมชนแลวรวมทํางานพัฒนาชุมชนของเรา

ไดทันที    

เราก็จะชักชวนคนรุนใหม มารวมทํางานเชิงพื้นท่ี  โดยใชระบบพี่เลี้ยงในการทํางานคือ แตละ

คณะจะมีหนวยจัดการงานวิจัย ซ่ึงมีฐานะเปนภาควิชา)  ทําหนาท่ีรวมทีมนักวิจัยในคณะ  โดยคณะหน่ึง

จะดูแลพื้นท่ีสามตําบลเปนอยางนอย  บางคณะอาจดูแลหกตําบล  ทุกคณะจะมีพื้นท่ีในความรับผิดชอบ  

เกิดนักวิจัยท่ีเปนกลุมของคณะ  และกลุมนักวิจัยท่ีเปนหนวยงาน เชน ศูนยวิทยาศาสตร เปนตน  นักวิจัย
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ซ่ึงเปนอาจารย จะรวมกับนักศึกษาและคนในชุมชนทําการเอ็กซเรยพื้นท่ีในตําบลโดยการเดินเทา  ดูวามี

ปญหาอุปสรรคอะไรบาง  เปนการเก็บพื้นท่ี ๑๐๐%  คือทุกครัวเรือน เราเดินหมด   

ในปแรกเราไดฐานขอมูลเชิงพื้นท่ี ๓๐ ตําบล  พรอมท้ังเปดเวทีประชาคมทุกหมูบาน  รับฟงวา

เขามีปญหาอุปสรรคอะไร  ใหเขาเรียงลําดับปญหา บางปญหาชาวบานแกไขได  ก็ใหชาวบานและอบต.

รวมกันแกไข  แตบางปญหาตองเอากลับมาเพื่อบริการวิชาการ  เราก็ประสานกับองคกรในจังหวัด  

องคกรท่ีเปนกระทรวง ทบวง กรม เพื่อมาชวยในการบริการวิชาการ  แตบางปญหาเราจะตั้งเปนโจทย

วิจัยแลวนําข้ึนเว็บไซตเพื่อใหอาจารยของเราชอปปงโจทยไปขอแหลงทุนวิจัย  ไมวาจะเปน สกว. วช 

สสส.  เพราะเดี๋ยวน้ีแหลงทุนจําเปนตองมีขอมูลท่ีเปนโจทยวิจัยเชิงพื้นท่ี  เพื่อใหมีผูใชประโยชนจริง  เรา

จึงใชระบบน้ี   

ในการลงพื้นท่ีอาจารยจะพานักศึกษาไปดวย ไมวาจะเปนสาขาพัฒนาชุมชน สาธารณสุข หรือ

สาขาวิทยาศาสตร ดิฉันเองอยูทางดานคณิตศาสตร  ก็ตองพาเด็กลงไปดวย  เพราะเด็กจะไปทํางานวิจัย

เชิงพื้นท่ี เชน เร่ืองภาวะหน้ีสิน เปนตน และเด็กจะนําโจทยวิจัยเล็กๆ กลับมาทําโปรเจ็กตกอนจบ

การศึกษา  พื้นท่ีก็จะไดประโยชนจากการนําผลการวิจัยไปพัฒนาพื้นท่ี  นักศึกษาก็ไดโจทยมาทําโปร

เจ็กตจบ  อาจารยก็ไดแหลงทุนสนับสนุนทําวิจัย  เปนการบูรณาการการเรียนการสอนการวิจัย และ

บริการวิชาการตามนโยบายของทานอธิการบดีท่ีวา  ใหบุคลากรและอาจารยทํางานปกติแบบบูรณาการ 

๔ พันธกิจเพื่อการพัฒนาพื้นท่ี   โดยเนนการสรางองคความรู สรางงานบริการวิชาการ และสราง

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการใชประโยชนของชุมชน  สิ่งน้ีเปนลักษณะการทํางานของทุกคณะ  และเราก็

เช่ือมโจทย เชน เราทําเร่ืองสมุนไพรครบวงจร  เราจะประสานกับคณะวิทยาศาสตรเพื่อใหชวยวิเคราะห

สารเกี่ยวกับสมุนไพร  ใหคณะเทคโนฯทําเคร่ืองทุนแรง  คณะวิทยาการจัดการจะทําเร่ืองออกแบบบรรจุ

ภัณฑและการตลาด  เราจะเช่ือมศาสตรเขาดวยกันหลายคณะตอตําบลหน่ึง  หากเราทําไมไดก็จะเช่ือม

กับหนวยงานอื่นเพื่อมาทําวิจัยรวมกัน  ท้ังหมดน้ีเปนลักษณะการทํางานใน ๓๐ ตําบลแรก  จนตอนน้ีก็ 

๖๗ ตําบล  ครบท้ังจังหวัดเปนภาพรวมของราชภัฏอุตรดิตถคะ 

 

ดร.ทศพร  ทองเที่ยง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 ขออนุญาตแลกเปลี่ยนนะครับ จากประสบการณท่ีเกิดกับตัวเอง คือ มีอาจารยรุนนองท่ีเพิ่งจบ

ใหมถามวา ทําไมเขาตองทําเร่ืองพวกน้ีดวย  เขานึกวาเขามีหนาท่ีสอนและเติบโตเปน ผศ. รศ.  สวน

อาจารยอีกทานหน่ึงซ่ึงทํางานมานานพอควร ก็ไมทราบวาทําไมตองทํางานบริการวิชาการ  ผมก็บอก

อาจารยทานน้ันวาภารกิจของมหาวิทยาลัยมีอยู ๔ อยาง คือ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผมถึงบางออวา มีคนหลายคนไมรูวาภารกิจของมหาวิทยาลัยคืออะไร  

และทายท่ีสุดเราก็ไมรูถึงภารกิจของตัวเราซ่ึงเปนสวนหน่ึงขององคกร  คิดวาสิ่งน้ีเปนเร่ืองท่ีตองทํา

ความเขาใจกัน  เพราะแตเดิมมหาวิทยาลัยอาจถูกคาดหวังใหผลิตบัณฑิต ใหจัดการเรียนการสอนท่ีเปน

เลิศ  แตปจจุบันเราตองผลิตสิ่งท่ีสังคมคาดหวังถึง ๔ อยาง  
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อีกประเด็นท่ีผมอยากเช่ือมโยงคือ งานพวกน้ีคงมาจากเร่ืองตั้งแตระดับสภามหาวิทยาลัย  

กรรมการสภาฯมจธ.แตละทานก็ใหความสําคัญในเร่ืองเหลาน้ีมาก  โดยเฉพาะเร่ืองการทํางานกับชุมชน

และภาคอุตสาหกรรม  ผมคิดวาหลายอันเราก็มองถึงเร่ืองอนาคตวารูปแบบท่ีเปลี่ยนไปน้ัน จะปรับเร่ือง

โครงสรางในมหาวิทยาลัยอยางไร  การเรียนการสอนจะปรับไปในรูปแบบไหน กองกิจฯ กับกองบริการ

วิชาการ กองบริการการศึกษาไมนาจะแยกจากกัน อยางน้ีเปนตน  และเร่ืองของภาควิชามันจะไมมีหรือ

เปลา  อันน้ีก็เปนเร่ืองหน่ึง 

 สวนอีกอันซ่ึงเปนจุดเปลี่ยนใหญของมจธ. คือ เ ร่ืองการออกนอกระบบ เร่ืองการเปน

มหาวิทยาลัยในกํากับ ก็เปนจุดเปลี่ยนท่ีเราสามารถทําอะไรได  สิ่งท่ีมหาวิทยาลัยอยากจะทําอยางย่ิงคือ

เร่ืองการประเมิน   มหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จในเร่ืองของการวิจัยคอนขางมาก  จึงมักมีคําถามใน

ประชาคมพวกเราเองวา คุณใหความสําคัญกับนักวิจัย “Paper” แคน้ันไหม  ตอนน้ีเราจึงมาทบทวนวา 

ทายท่ีสุดเราตองใหความสําคัญ  และในแงความหลากหลายเชิงอาชีพ คือ ไมจําเปนวาทุกคนตองเปน

นักวิจัยเกง  ทุกคนไมจําเปนตองเปนนักบริการวิชาการ  คุณเปนอาจารยสอนท่ีดีไดไหม  แลวจะ

ประเมินอยางไร  การจะเปนนักบริการวิชาการรับใชสังคมท่ีดีจะทําอยางไร  ก็เปนเร่ืองยากในการ

ประเมินเร่ืองน้ี  จะทําอยางไร มหาวิทยาลัยก็กําลังทําอยู  แตในสวนของผลงานวิชาการท่ีไมใช “Paper” 

เรากทํ็าอยูแลว  แตพอไปลึกๆ มันโตยาก เพราะมันไมสามารถประเมินในระดับสูงได  ฝากไวเทาน้ีครับ 

 

รศ.อํานาจ  เย็นสบาย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 เพิ่มเติมนิดหน่ึงวาอ.ปรีดี พนมยงค เคยพูดไวตอนท่ีเกิดขบวนการเสรีไทย พูดในทํานองวา ถา

ทานไมขัดขวาง  ทานไมคัดคานขบวนการเสรีไทย  ก็ถือวาเปนการชวยชาติอยางหน่ึง  น่ันแปลวา ถา

อาจารยในมหาวิทยาลัยไมขัดขวางกระบวนการท่ีจะไปเช่ือมโยงกับชุมชน  ไมคัดคาน  แตอยูเฉยๆ  เราก็

ตองขอบคุณกันแลว  ถาเร่ิมอยางน้ีก็เปนสัจจะวาเราคงไมหวัง เพราะมันเปนการเปลี่ยนจากภพเกาไปสู

ภพใหม  การเปลี่ยนแปลงก็ยอมมีการขัดแยงตั้งแตภายในตัวเอง  ขัดแยงกับครอบครัว  ขัดแยงกับเพื่อน

รวมงาน  ขัดแยงหลายเร่ือง  เพราะมันตองเปลี่ยนหลายอยางในชีวิตของคนๆ หน่ึงท่ีตองเขาไปสู

กระบวนการอยางน้ี 

ผมคิดวาอาจารยปรีดี พูดไวก็เปนคติ  พอมาฟงพระเจาอยูหัว ทานก็ไมไดบอกวา ทานไมไดหวัง 

๑๐๐%  ถาจะเอาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช  ทานหวังเพียง ๑ ใน ๔  คือ ๒๕%  แปลวาทานก็รูวาถาทําเร่ือง

เศรษฐกิจพอเพียง  มันตองเปลี่ยนท้ังชุดความคิด ชุดความรู  และจะตองไปกระทบกับระบบเศรษฐกิจ

กระแสหลักท่ีดํารงอยูอยางแนนอน  เราแคเอาระบบเศรษฐกิจเชิงจริยธรรมเขาไปจับ  แลวคุณจะไปทํา

อยางไรกับบริษัทผลิตปุยยาเคมี  เร่ืองระบบเกษตรกรรมพันธนาการท่ีเอาหมดตั้งแตวงจรท้ังหมด  เราก็

ตองไปสูกับคนท่ีเปนนายทุนขามชาติในพื้นท่ี  คนทํางานพื้นท่ีรูดีวาเราตองเผชิญกับการตอสู  เกษตร

อินทรียเปนเร่ืองดี  เกษตรปลอดสารพิษเปนเร่ืองดี  แตถามวาแลวคุณไปเจออะไรบางในพื้นท่ีจริงๆ  คุณ

ไปเจอธุรกิจขามชาติท่ีเช่ือมโยงเปนโลกาภิวัฒน  เพราะฉะน้ัน เรากําลังพูดถึงภายใน  การจะเอาคน

ภายในมารวมมือกับเรา  ขางนอกน่ีก็ศึกใหญ  แตเรายังไมพูดถึง  เพราะคําถามเม่ือเชาไมไดพูด  เดี๋ยว
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เราตองมาพูดดวยวาการจะขับเคลื่อนตรงน้ีได  จะไปทํางานกับขางนอกไดอยางไร   ชุมชนเครือขายขาง

นอกจะไปทําอยางไร   

กลับมาท่ีปญหาภายใน  ผมคิดวาตองเร่ิมอยางท่ีทานอาจารยประภัทรบอก คือ ตองเร่ิมท่ีจับ

ตัวเองหรือเร่ิมจับนอย  ไมตองเร่ิมจับมาก  ผมคิดวาความเปลี่ยนแปลงเร่ิมจากนอยคอยๆ พัฒนาไป  

และระหวางการพัฒนาน้ัน  ผมก็ตองยอมรับขบวนการตอตานขัดขวาง   ทําอยางไรใหเขาวางเฉยใหได  

ผมวาก็เปนบุญกุศล  การเกิดข้ึนของโพธิวิชชาลัยน้ีเปนตัวอยาง  มีขบวนการคัดคานตั้งแตระดับผูบริหาร  

ถาเราพูดถึงระดับกําหนดยุทธศาสตร  ในท่ีประชุมใหลมโครงการดวยซํ้าไป  ในสภามหาวิทยาลัยก็

คัดคานเพราะตั้งโจทยวาทําเร่ืองของชุมชน รับใชชุมชน  ตนทุนเทาไร และกําไรไดเทาไร   คือไมไดพูด

วาคนท่ีจะไดมาน้ันเปนคนมีคุณภาพ  มีจิตสํานึก คนมีอุดมการณไมตองไปตีราคา  มันมีคุณคามหาศาล  

เขาไมไดวัดตรงน้ัน    

ผมก็เรียนในฐานะของคนๆ หน่ึงท่ีมีประสบการณก็คือ เร่ิมกับตัวเองแลวไมทอถอย  ไมยอม

จํานน ไมไดเกิดมาเพื่อจํานน  บาดเจ็บก็ตองบาดเจ็บ  และท่ีสําคัญคือ  มันเปนงานหนักท่ีคุณทําอะไร

จากภายใน  ท่ีพยายามจะเปนเอ็นจีโอในระบบ  ผมพยามจะทําใหคนราชการเปนเอ็นจีโอไดทํานองน้ัน  

คุณจะตองเผชิญกับปญหาระบบราชการ  คุณลงไปพื้นท่ีชุมชน  คุณตองกินขาวกับเขา ถึงเวลากินขาว 

คุณหันหลังหนีไดอยางไร คุณก็ตองกิน  ชาวบานมาชุมนุม ๕๐ - ๖๐ คน  บางทีเอาเงินราชการไปใช  ถา

เราทํางานในพื้นท่ี ชาวบานบวช  ชาวบานแตงงาน  ชาวบานจะทํางานตรงน้ี  มันเปนขบวนการท่ีถาเรา

ไมเกาะติดชุมชน  ไมรวมทุกขรวมสุขกับเขาก็เปนเร่ืองท่ีใหญ  ผมฝากผูบริหารนะครับวา  ใครก็แลวแต

ในมหาวิทยาลัยแหงน้ี และเปนผูบริหาร  และมีอาจารยในมหาวิทยาลัยของตัวเองสัก ๑๐ - ๒๐ คน แลว

ขับเคลื่อนเร่ืองน้ีไปกับเขา  ไดสัมผัสความทุกขยากของอาจารยเหลาน้ี  จะเจอปญหามากมาย แลวจะรูวา

เร่ืองน้ีเปนเร่ืองยาก แตผมคิดวา มาถึงวันน้ีไปไดไกลแลว  ขอบคุณมากครับ 

 

ผศ.สุนันทา  วิบูลยจันทร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 จริงๆ ก็คลายๆ กันนะคะ แตอยากเลา เอาเปนวาเราจะใหอาจารยในมหาวิทยาลัยในสถาบันของ

เราเขามารวมไดอยางไร  เขาใจวาทุกทานท่ีน่ังตรงน้ีเปนผูบริหาร  คําถามแรก คือ อาจารยศรัทธาหรือ

เปลาท่ีจะทํา  ถาอาจารยไมศรัทธา  ความสําเร็จยังไกลมากเลย  แตถาอาจารยศรัทธา ศรัทธาแลวเร่ิม

จากตัวเองกอน  ถาเราอยากใหใครมารวมมือกับเรา  เราคิดวาเราตองสรางความสําเร็จดวยตัวเราเอง

เพื่อใหคนอื่นยอมรับกอน  การท่ีไมเคยทําอะไรเลย  แลวไปชวนคนมาทําดวย  สําเร็จไดยากคะ  เพราะ

เรารูอยูแลววาเด็กนักเรียนมองเราเหมือนเปนตนแบบ  (Role Model)  ถาเราไมใช เขาก็ไมศรัทธา  

ฉะน้ันถาเราจะตองการใหใครมาทํางานรวมกับเรา  เราตองทําตัวของเรากอน  ดังน้ันคําถามแรกคือ 

มุงม่ันไหม  ถาใช  อาจารยอยารีรอ  ทําไดเลยในฐานะคนทํางาน  แตเม่ือเปนผูบริหาร  ถาเราเห็นสภาพ

น้ี เราคิดวาอันน้ีใช แตไมมีทางหรอกท่ีผูบริหารจะทําไดคนเดียว ไมมีทางเลย  จะตองมีกลุมหรือทีม

รวมมือ  แลวทีมท่ีวาน้ีจะตองศรัทธาในการท่ีจะทําจริงๆ  ไมใชทําแบบถูกสั่งใหทํา  สิ่งน้ีเปนประเด็น

หลักๆ  
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 ในสวนวิชาท่ีสอน  เราตองการอาจารยเยอะมาก ๑๐๐ คนข้ึนไป  และมาจากทุกหลักสูตร  

ผูบริหารตองเขาใจวา  เรามีทีมงานท่ีทํางานอยูแลว  เราจะชวยอยางไรใหทีมงานน้ีหาคน/อาจารยผูสอน

เขามาใหไดตามท่ีตองการ  ฉะน้ันนโยบายก็เปนเร่ืองสําคัญ  ไมใชวารอสมัครใจ  ถาอาจารยรอสมัครใจ 

๑๐ ป อาจยังไมไดถึง ๑๐๐ คน เพราะฉะน้ันท็อปดาวน (Top Down) ลงไปก็เปนสิ่งจําเปน  สิ่งท่ีเราทํา

คือ ขอใหแตละคณะชวยสงอาจารยเขามา  โดยมีเงื่อนไข คือ ถามีนักศึกษาในคณะ ๑๐๐ คน  ขอใหสง

อาจารยมา ๒% คือตองสงอาจารยมารวม ๒ ทาน  เราก็จะไดอาจารยจํานวนมาก  ซ่ึงบางคณะก็สนใจใน

คอนเซ็ปตแบบน้ี ก็จะสงคนเขามารวม  แลวเราตองทํางานลวงหนา  ไมใชลงมือแลวจึงมาน่ังวางแผน  

ทีมตองทํางานอยางชัดเจน  ทําออกมาเปนตุกตาท่ีเราเห็นภาพไดวาการทําแบบน้ีมีขอดี ขอดอยอยางไร  

ตองบอกใหเขารูไดท้ังหมดวาถาทําแลว จะเกิดอะไรข้ึน  และมีขอเสียอะไรท่ีจะเกิดข้ึนดวย  แลวก็มาช้ี

แนวทางใหดู  

ตัวอยางของรายวิชา มมศท. ๑๐๑ ท่ีเราจัดทําหลังจากไดแนวคิดจากทานพระพรหมคุณาภรณ

แลว ทานอาจารยทวี กับอาจารยเอื้อพงศ ซ่ึงอยูท่ีคณะแพทยศาสตรศิริราช  ทานทํางานเกี่ยวกับแพทย

ศาสตรศึกษา เม่ืออาจารยสองทานน้ีทํา  ทานอธิการบดี และรองอธิการก็เช่ือฝมือสองทานน้ี  ผูบริหาร

ตองเลือกคนท่ีจะมาทํางานใหถูกตองดวย  ถาเลือกไมถูกตอง ก็ไปไมไดไกล เพราะฉะน้ัน “เลือกคนท่ีใช 

ทํางานท่ีใช”  

ลองมาดูเกี่ยวกับเร่ืองแนวคิด  อาจารยเช่ือไหมคะ  เวลาท่ีใหแนวคิดแกอาจารยเปนรอยทานวา   

การจะสอนใหนักศึกษาเปนบัณฑิตตองใชปราชญเปนผูสอน  อาจารยหลายทานชะงักเพราะคิดวาเรา

ไมใชปราชญ  เราเปนผูเช่ียวชาญวิชาชีพ  แตหลังจากท่ีฟงแนวคิดของวิชาน้ีแลว  แมแตคนท่ีเปน

อาจารยยังอยากเรียนวิชาน้ีเลย  เพราะฉะน้ันน่ีคือการสรางศรัทธาวา วิชาน้ี “ใช”  ดังน้ันตองตะลอม

ตอไปวา อาจารยไมตองเปนปราชญนะคะ  อาจารยคนไหนท่ีข้ึนช่ือวาเปนอาจารยแลวตองสอนวิชาน้ีได  

คือทานจะไมไดเช่ียวชาญเฉพาะวิชาชีพ แตทานมีครูอยูในจิตใจ  ไมอยางน้ันทานไมเลือกอาชีพน้ี 

อาจารยหลายทานก็จะเร่ิมคลอยตาม และเขามารวมทํางานดวย  แตอยาหวัง ๑๐๐ % ใชไหมคะ   

เพราะคนมี ๔ ระดับ อยางท่ีพระพุทธเจาสอนไว  ฉะน้ันใน ๑๐๐ คน  ไมใชวาท้ังหมด  แตสวนใหญจะ

ขับเคลื่อนได  สิ่งท่ีเราไมเคยคิดวาจะเกิดข้ึนคือ เม่ือมีอาจารยหลายทานมารวมมือกัน  ทําใหเกิด

เครือขายเล็กๆ   และสิ่งท่ีไดเรียนรูจากการสอนวิชาน้ี  ทานเอาไปปรับใชในการสอนวิชาตางๆของแตละ

คน  ฉะน้ันมันไมใชวาไดประโยชนเฉพาะในรายวิชาน้ี  แตมันกระจายเปนอื่นๆ  อันน้ีเปนคอนเซ็ปตท่ี

เราคิดวา เปนสิ่งท่ีดี ท่ีมันกระจายผลสิ่งท่ีเราจะทําตอไป  

เน่ืองจากในชวงน้ันป ๒๕๕๐ ท่ีเราใสรายวิชาน้ีเขาไป  เราใหทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตอง

ปรับปรุงหลักสูตรท้ังหมด  และทุกรายวิชาตองนําวิชาน้ีเขาไป  เม่ือทุกคนยอมรับได  ก็เดินไปตาม

แนวทางน้ีดวยกัน  แตก็คิดวาตองขยับตอไปใหมากกวาแคเปนรายวิชาของช้ันปท่ีหน่ึง  แตเน่ืองจากเรา

เพิ่งปรับหลักสูตร  ดังน้ันการจะขยับวิชาน้ีเปนปสอง ปสาม จึงยังทําไมได  ตอนน้ีเราก็คอยๆ ขยับ  

ขณะเดียวกันการเรียนรูสูชุมชน ก็เปนนโยบายของมหาวิทยาลัยเชนเดียวกันวา  จะเพิ่มรายวิชาท่ี

เกี่ยวของกับชุมชนไดอยางไร  เพราะการปลอยใหเร่ืองชุมชนอยูท่ีกิจการนักศึกษาอยางเดียว  อาจทํา
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ไมไดครบถวน  เน่ืองจากนักศึกษาบางคนไมเคยอยากจะทํากิจกรรม  ก็จะเขาแตช้ันเรียน  จึงไมเคยมี

สวนสัมผัสชุมชน  จึงคิดวาควรใสไวในหลักสูตร  คิดวาสิ่งเหลาน้ีเปนผลพวงจากการท่ีเราเช่ือม่ันวาเรา

อยากจะทําเพื่อนักศึกษา  และพลังจากอาจารยท่ีรวมดวยชวยกันก็ไดกอใหเกิดสิ่งท่ีเราไมคาดคิดเยอะ

มาก   ขณะท่ีผลลัพธท่ีไดออกมา  ทําใหเราเห็นวาเราอาจจะประเมินศักยภาพของนักศึกษาต่ําเกินไป  

คิดวาเขาไมนาจะทําอยางน้ีได  แตผลท่ีไดทําใหรูสึกวา นักศึกษามีพลังเยอะมาก  เพียงแตเราไมเคยเปด

โอกาสใหเขาแสดงออก  ดังน้ันถาเราไดเปดโอกาส  เราก็จะไดเห็น  นอกจากน้ีเขายังไปชักชวนเพื่อนให

ไปรวมทํากิจกรรมอื่นๆ ท่ีมีประโยชน  เราก็คิดวาเปนจุดเร่ิมตนท่ีดีมาก  อยากจะเชิญชวนวา อาจารย

ศรัทธากอนนะคะ  อาจารยเลือกคนท่ีใช แลวมารวมพลังขับเคลื่อนเล็กๆ นอยๆ  ก็จะกลายเปนกําลังท่ี

ใหญไดคะ  

 

ผศ.สิทธิชัย  หาญสมบัติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

ผม ผศ.สิทธิชัย หาญสมบัติ อธิการบดี ม.ราชภัฏอุตรดิตถ  ในการทํางานในลักษณะท่ีใช

มหาวิทยาลัยเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถิ่น  สิ่งสําคัญอยางท่ีทานอาจารยพูดถึงคือ  ตองเร่ิมท่ีคน

มีศรัทธากอน  ถาหัวเรือใหญคือ อธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัยมีศรัทธา  การขับเคลื่อนจะเกิดผล

อยางมหาศาลนะครับ  แตถาเปนอาจารยเล็กๆ คนเดียวท่ีจะไปทํา  มันก็ทําได แตจะทําไดเล็กๆ  เฉพาะ

จุดเฉพาะเร่ือง  แลวจะเดินหนาตอไปไมได  สุดทายจะเกิดความทอถอย หมดกําลังใจไมทํา  ฉะน้ัน

กระบวนการตรงน้ี  ผมคิดวาเปนเร่ืองสําคัญ   

ผมขออนุญาตยกตัวอยางท่ีม.ราชภัฏอุตรดิตถ  เรากําหนดเปนนโยบายสําคัญของมหาวิทยาลัย

วา   การปฏิบัติงานท้ังหลายจะตองทําในลักษณะของการบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พันธกิจ ซ่ึงมีแตกยอยเปน ๘ อยาง  เราจะตองพยายามเช่ือมโยงกันใหได  จะทําอยางไร  เม่ือคุณสอน

คุณจะเอาความรูท่ีสอนไปโยงกับทองถิ่นไดอยางไร  คือเรายึดพื้นท่ีเปนหลักในการทํางาน  ใชหองเรียน

เปนหองเรียนทางวิชาการ  และใชพื้นท่ีเปนหองปฏิบัติการ   หลักการจะเปนอยางน้ี  เม่ืออาจารยแตละ

คนสอน  คุณจะตองพยายามเช่ือมโยงกับปญหาทองถิ่นใหได  จะรูไดอยางไรวาปญหาทองถิ่นคืออะไร  

ก็ตองนําเด็กลงไปศึกษาชุมชนเรียนรูสิ่งตางๆ ในชุมชน  จากน้ันมาสรุปประเด็นวาชุมชนน้ีมีปญหาอะไร  

ถาชาวบานไมรวมดวย  เราจะรูปญหาของชุมชนไดอยางไร  มันยาก  กระบวนการก็ตองใชการมีสวน

รวม  เอาชาวบาน ปราชญชุมชน  และองคการปกครองสวนทองถิ่นเขามารวมในกระบวนการท่ีเราลงไป

ทํางานในพื้นท่ี  จากน้ันจึงมาคิดวางแผน    

ในสวนของฝายบริหารของมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนการทํางานเหลาน้ีไดอยางไรก็ตองน่ังคิดกัน  

ท่ีอุตรดิตถผมทําอยางน้ีครับ  แนนอนวาอาจารยทุกคนมีเกณฑการคิดภาระงานข้ันต่ําวา  คุณจะตองทํา

อะไรบาง  ตองสอนอยางนอยกี่ ช่ัวโมง  ตองวิจัยกี่เร่ืองในหน่ึงป  ตองบทความกี่ ช้ิน  เหมือนกับ

มหาวิทยาลัยท่ัวไป   ทีน้ีผมจะเอาไปโยงกันในแงท่ีวา  ภาระงานทุกอยางท่ีคุณทํา เชน คุณออกไป

ชุมชนไมไดไปสอน แตคุณไปทําอะไรบางอยาง  เชนไปบริการวิชาการ  คุณคิดภาระงานใหเขาไหม  ท่ี

อุตรดิตถเราคิดให  อาจารยไปลงพื้นท่ีคิดเปนภาระงานให  ทุกอยางคิดเปนภาระงานหมด  ทุกพันธกิจมี
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สูตรในการคํานวณ  และเม่ือคิดภาระงานใหแลว เราจะมีเพดานภาระงานมาตรฐาน  ถาคุณทําเกิน

มาตรฐานท่ีกําหนดภาระงานสวนเกินเอาไปคิดเปนคาตอบแทนจายเงินใหอีกครับ  อันน้ีคือสวนท่ีเราใช

ในการกระตุนใหคนลงทํางานในพื้นท่ีมากข้ึน  มีอัตราการจายคาตอบแทนท่ีเทียบไดกับช่ัวโมงสอน

พิเศษในภาคพิเศษ  ภาคพิเศษคุณไดช่ัวโมงละเทาไร  ภาระงานสวนเกินคุณไดคาตอบแทนเทาน้ัน  คุณ

ไมตองไปสอนพิเศษ  คุณก็ไดคาตอบแทน อยางน้ีเปนตน  

นอกจากน้ี สิ่งท่ีเราพยายามสนับสนุนคือ  เรานําเงินรายไดมหาวิทยาลัยมาจัดเปนระบบการให

ทุนเพื่อการทํางานของอาจารย  เน่ืองจากเราพบปญหาวา  อาจารยบางคนท่ีไมเกงในเร่ืองการเขียนโปร

เจ็กต หรือเขียนโครงการเพื่อขอทุนวิจัย  เม่ือขอไปแลวก็ไมผาน  เราจึงหาวิธีชวยคือ  นําเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัยมาจัดตั้งเปนกองทุนสนับสนุนการวิจัย และการบริการวิชาการ   ฉะน้ันถาอาจารยไปขอทุน

วิจัยขางนอกไมได ก็มาขอขางใน  แตในระหวางท่ีทําวิจัยโดยใชเงินขางใน  ถาคุณสามารถไปขอเงินขาง

นอกได  กนํ็าเงินมาคืนมหาวิทยาลัย  เราก็จะมีเงินหมุนเวียนอยูอยางน้ีตลอด  ซ่ึงทําอยางน้ีมาหลายป  

ณ วันน้ีเรามีนักศึกษา และชาวบานท่ีเปนเครือขาย  หองทํางานของผมเปดตลอดเวลาท่ีผมน่ัง

ทํางาน ชาวบานเดินใสรองเทาแตะเขามาน่ังคุยกับอธิการบดีไดครับ  นําปญหาตางๆ ในชุมชนมาคุยกับ

ผม แลวผมจะถามชาวบานวาอยากแกปญหาน้ีไหม  ถาอยาก ผมจะหาคนให   ผมก็จะไปไลดูในขอมูล

พื้นฐานวาอาจารยคนไหนเกงในเร่ืองอะไรบาง  จากน้ันจะเรียกคณบดีมาบอกกลาววาชุมชน หรือ

ชาวบานกลุมน้ีมีปญหาแบบน้ี  นาจะเปนสาขาวิชาของคุณนะ  ท่ีจะลงไปหาทีมชวยแกปญหาใหเขา  ก็

คุยกันอยางน้ี  ฉะน้ันหองทํางานของผมจึงเปนเหมือนเวทีชาวบาน  มีคนเขามาหาบอยๆ  บางที

ชาวบานมา ๔๐ - ๕๐ คน  ผมก็พาไปน่ังในหองประชุมเพื่อพูดคุยกัน  ความรวมมือท่ีเกิดข้ึนทําใหการ

ทํางานในพื้นท่ีสะดวก  และไดรับความรวมมือจากชาวบาน  สิ่งน้ีเปนหัวใจสําคัญของความสําเร็จ   

ลําพังอาจารย หรือนักศึกษาน้ัน พลังไมมากพอ   พลังสําคัญคือชาวบาน   ถาเขาเลนดวยกับเรา ทํา

อะไรก็งาย  เพราะฉะน้ันในการทําโครงการตางๆ  เราจะเลือกโครงการและลงพื้นท่ีสํารวจชุมชนกอน  

เพื่อดูวาคนหมูบานน้ีเปนอยางไร   และประเมินวาถาเอาโครงการลงไปแลวมีโอกาสสําเร็จ หรือลมเหลว

อยางไรบาง  หมูบานท่ีเราลงไปบอยท่ีสุดคือ บานหาดสองแคว  เพราะเขามีความเปนชุมชนท่ีดี เขมแข็ง

มาก  ผูนําก็ดี ชาวบานก็ดี  มันดีไปหมด เอาโครงการลงไปเม่ือไร ก็สําเร็จ  เขาไดรับรางวัลชนะเลิศ 

อบต.ดีเดนในเร่ืองของธรรมาภิบาล 6 ปซอน  อยางน้ีเปนกิจกรรมท่ีสําคัญ  

ผมคิดวาทุกมหาวิทยาลัยตองไปตั้งตน  ของเราตั้งตนดวยการมีคนไปทํางานกับชุมชน แตใน

ลักษณะองครวมยังไมคอยไดทํา แตความสําเร็จท่ีเขาไปทําไดเกิดข้ึนในชุมชน  และไดรับรางวัลจาก

องคกรภายนอก  เราก็นํามาประชาสัมพันธ   และเชิญชวนใหอาจารย นักศึกษาเขารวมโครงการกับเขา  

โดยอาจารยรุนเกาทําหนาท่ีเปนพี่เลี้ยง  ใหอาจารยรุนใหมเขาไปเรียนรู  บางคนไมเคยรูเลยวาประชา

สังคมคืออะไร  จะตองทําอยางไรบาง  หลังจากไปกับอาจารยรุนพี่สักคร้ังสองคร้ัง  เขาก็จะทําเปนและ

เร่ิมสนุก  ตัวอยางเชน มีอาจารยทานหน่ึง  เรียนจบมาทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ปรากฏวา 

เดี๋ยวน้ีกลายเปนผูเช่ียวชาญในการทําเร่ืองประชาสังคมไดอยางยอดเย่ียม  ชาวบานรักมาก  อยางน้ีเปน

ตน  
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ผมคิดวาคงตองดําเนินการไปพรอมกัน  ท้ังในแงสนับสนุนอาจารยท่ีมีจิตวิญญาณ  และ

สนับสนุนใหคนรุนใหมเขาไปมีสวนรวม  โดยมีพี่เลี้ยงคืออาจารยรุนเกาชวยพัฒนา  นํานักศึกษาลงไป  

และฝายบริหารตองสนับสนุน  หากทําใหเปนระบบอยางน้ี มันก็จะไปได  แตถามันไมครบถวน  มีแค

คนทํางาน แตฝายบริหารไมสนับสนุนวันหน่ึงคนทํางานก็จะท้ิงเพราะทําไปไมเห็นวาไดอะไรผมวาเปน

ประเด็นสําคัญครับ 

 

อาจารยรัชนี เพชรชาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   

ดิฉัน รัชนี เพชรชาง จากม.ราชภัฏอุตรดิตถ  อยากจะขอเพิ่มเติมจากอาจารยท่ีมาจากมจธ. 

ท่ีวา งบประมาณเอามาจากไหน จริงๆ แลวราชภัฏอุตรดิตถเปนราชภัฏขนาดเล็ก  งบประมาณในการ

วิจัยนอย ถาเปนงบประมาณแผนดินก็นอย  อีกสวนหน่ึงคือ อาจารยท่ีเกงกลาแลว จะของบประมาณ

จากภายนอก แตถาอาจารยใหมบางคนท่ีทําไมได  ทานอธิการบดีก็บอกวา มีงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยชวย  ดิฉันอยูศูนยวิทยาศาสตร  ซ่ึงเปนตัวเช่ือมโยงกับคลีนิกเทคโนโลยี  และอุทยาน

วิทยาศาสตรภาคเหนือ เครือขายภาคเหนือตอนลาง   ฉะน้ันถาชุมชนเขาวิ่งเขามาหาเรา ปกติเราจะอยู

ในพื้นท่ีอยูแลว  แตละคณะของเราอยูท้ัง ๖๗ อบต.ท่ัวอุตรดิตถ  ถาผูประกอบการมีปญหา เขาจะวิ่งเขา

มา  ซ่ึงทางศูนยวิทยาศาสตรจะประสานไปยังอาจารย  ถาบางเร่ืองเปนงานวิจัย ก็สงงานวิจัยใหกับคณะ  

ถาบางเร่ืองเปนเร่ืองท่ีเขาตองการเทคโนโลยีใหม นวัตกรรมใหม  เราก็จะสงเร่ืองไปท่ีคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม เพื่อผลิตเคร่ืองมือให  โดยท่ีเราจะไปดึงงบประมาณ  หรือเขียนโครงการให เพื่อขอ

งบประมาณจากอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ  ตรงน้ีจะเปนสวนหน่ึงท่ีอาจารยรุนใหมไดสตางคมาเปน

คาตอบแทนตัวเอง   จึงทําใหอาจารยมีกําลังใจ  

อีกสวนหน่ึงคือ เราอยูในหมูบานทองถิ่นอยูแลว  ก็จะเห็นวาหมูบานไหนเขมแข็ง  เราก็นํา

หมูบานเหลาน้ัน เขาหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของคลินิกเทคโนโลยี  แลวเราก็เอา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปลงใหเขา  โดยงบประมาณจะไดมาจากกระทรวงวิทยาศาสตร และคลินิก

เทคโนโลยีอื่นๆ   ในสวนของคลินิกเทคโนโลยีเอง  ถาเปนเร่ืองเกี่ยวกับทองถิ่น เชน อยากไดเร่ืองเคร่ือง

กรองนํ้า เขาก็เขามาหาเรา  เราก็เขียนโครงการใหกับคลีนิกเทคโนโลยี ก็ไดปละหลายลานบาท ขอสรุป

สั้นๆ  ขอบคุณคะ 

 

รองอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เรียนทานผูเขารวมประชุมทุกทานอยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณวา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

อาจจะมีการบริหารจัดการท่ีแตกตางจากท่ีอื่นนะคะ  ท่ีฟงมาจะเห็นวามหาวิทยาลัยตางๆ ก็ทําการ

บริการวิชาการแกชุมชนโดยผานวิชาศึกษาท่ัวไป   สําหรับท่ีมศว. บริหารอยางไร  คือในเร่ืองภารกิจการ

บริหารเชนน้ีมันมีอยูแลวท่ีคณะ  แตมศว.ไดแยกออกมา  เน่ืองจากวาไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน

จํานวนพอสมควรตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๔๘  แตการบริหารงบประมาณแผนดินไมใชเร่ืองงาย  เพราะ
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เราตองมีแผนการใชเงิน  มีการประเมินใหไดตามแผน ตามเปาหมาย  และพอสิ้นป ตองสรุปผลงานเสนอ

สํานักงบประมาณ  ซ่ึงเปนเร่ืองท่ียาก และมีขอจํากัดมาก ในการบริหารงบประมาณจํานวนหลายสิบลาน   

มหาวิทยาลัยท่ีทานพูดมา  ดิฉันเห็นดวยทุกประการวา ผูบริหารตองมีนโยบายสนับสนุน  

แนนอนท่ีสุดท่ีทานสิทธิชัยพูดมา คือตองทําแนนอน  แตเราบริหารในสวนท่ีมี ๙ ยุทธศาสตร  ยุทธศาสตร

หน่ึงคือ ยุทธศาสตรการเรียนรูเพื่อสังคม  การบริหารงบประมาณผานทางยุทธศาสตรน้ีก็คือ  เรามี

คณะกรรมการอํานวยการซ่ึงมีอธิการบดีเปนประธาน  ทําหนาท่ีดูแลนโยบายสําหรับงบประมาณสวนน้ี  

และมีคณะกรรมการดําเนินการบริการวิชาการแกชุมชน  ตัวดิฉันเปนประธานดําเนินการ  แลว

งบประมาณตรงน้ีมันจะมีหลากหลายมาก  เวลาขอก็จะมีลักษณะแตกตางกัน เชน ในเร่ืองสุขภาพอนามัย

ก็มี  เร่ืองศิลปะ เร่ืองเทคโนโลยี ในเร่ืองอะไรตางๆ มากมาย  ขณะน้ีเรามีประมาณ ๒๐๐ กวาโครงการ  

ทานลองคิดดูวาการบริหารโครงการ ๒๐๐ กวาโครงการ  เวลาไปอยูตามคณะ  คณะใชเงินรายไดบริหาร

โครงการเหลาน้ีสักกี่โครงการ  แตมหาวิทยาลัยบริหาร ๒๐๐ กวาโครงการ ดวยงบประมาณแผนดิน  เรา

ใชวิธีอยางไร  ใชการบูรณาการคน คือเอาคนจากคณะ  มาแยกออกมาตางหาก ของคณะทานทําแลวได

เงินรายไดก็ทําไป เพราะเงินรายไดทําอะไรไมไดมาก  ก็จะทําไดประมาณหน่ึง ก็เอาคนลงมา บูรณาการ

คน บูรณาการนิสิต บูรณาการบุคลากร บูรณาการผูบริหาร  ผูบริหารมาเปนประธานบางเปนอะไรบาง 

ปญหามันก็มีวา คนจํานวนมากท้ังหลายน้ัน  ยังมีคณะกรรมการแตละโครงการอีก คนเปนจํานวนมาก 

ดิฉันประชุมเดือนละ ๑ คร้ัง เพราะดิฉันทําหนาท่ีรองอธิการบดีฝายบริหารดูแลงบประมาณอยูแลว  ก็

จะตองมีการตามดูการใชเงิน ไตรมาสท่ีหน่ึงเทาไร  ไตรมาสท่ีสองเทาไร  เพื่อจะรายงานสํานัก

งบประมาณ  อยากจะเรียนวาการทํางานเชนน้ี มันหนีไมพนท่ีทานพูดกันมาท้ังหมดวา มหาวิทยาลัยมี

นโยบาย  คนศรัทธา  มีเพื่อนรวมงานท่ีเอาดวย ทําดวย    

อยากจะเรียนเหมือนกับราชภัฏอุตรดิตถก็คือวา เรามีเกณฑภาระงานซ่ึงแตกอนยังไมคอย

ชัดเจน  ขอบังคับของเราคือไมมีภาคพิเศษ  เปนอะไรท่ีนาสนุก และทาทายคือวา  พอมีเกณฑภาระงาน

เขามาเราก็กําหนดเหมือนกันวา ตองมีสอน มีวิจัย มีบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   พอมี

บริการวิชาการก็ใหแตมกันไปคิด  เปนภาระงานข้ันต่ํา ๓๕ หนวย และสอนอีก ๑๐ หนวย แตถาเกิน ๑๐ 

หนวยก็ไปเบิก  แตมันขัดกันกับความรูสึกของอาจารย  คือแตกอนไมมีเกณฑอันน้ีชัดเจน  ถาทานสอน

ภาคพิเศษ ก็เบิกไปเลย ๙๐๐ – ๑,๐๐๐ บาทใชไหม  ไมตองมามีภาระงานข้ันต่ํา  แตสวนดีคือ ถาใครทํา

บริการวิชาการแกชุมชนก็มีภาระงานให  อันน้ีอาจจะเปนแรงจูงใจอีกสวนหน่ึงท่ีดึงคนมาทํางาน  ท่ีดิฉัน

ไดประสบการณก็ในเม่ือ สมศ. มีตัวบงช้ีมาบอกวาในตัว ๕.๑ – ๕.๕ บูรณาการการสอนการเรียนเขาไป ก็

คือบริการ  อยางน้ีในสวนท่ีทานทํามันบูรณาการไดอยูแลว  ของอุตรดิตถเอาไปไวในคณะ  แลวทานอยู

ในพื้นท่ี อาจารยอํานาจเดินลงไปหาชาวบานท่ีทําสําเร็จเปนอยางน้ี   

ดิฉันอยากจะเรียนวา เม่ือเราทําแลวผลงานเกิดผลกระทบ (Impack) ตอประเทศคอนขางกวาง  

งบประมาณแผนดินกจ็ะมา  เราไมเคยใชเงินรายได  มีหลายโครงการท่ีอาจารยพัฒนาออกไปเปนสถาบัน

ระดับคณะ เชน ในหนวยของวิชาศึกษาท่ัวไป  และในเร่ืองของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  ก็พัฒนา

ออกไปเปนในระดับคณะโดยใชพื้นฐานเงินของแผนดินน้ีเอง  เพราะฉะน้ันสํานักงบประมาณก็เห็นวาเรา
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ทําอะไรคงจะมีผลกระทบ กวางขวางออกไป  จึงไดรับงบประมาณตอมาเร่ือยๆ  สุดทายก็บริหารยากคะ  

อยากจะแบงปนประสบการณวา มันตางออกไปอยางน้ี ขอบคุณคะ 

 

ผมคิดวาสิ่งท่ีเราคุยกัน คือ เร่ืองภารกิจของมหาวิทยาลัยท่ีจะชวยบานเมืองอยางไร  ปญหาของ

ประเทศไทยอยูท่ีคนไทย  และคนไทยก็จบมาจากมหาวิทยาลัยของพวกเรา  คนท่ีเปนผูนําท้ังภาครัฐและ

เอกชน  คนท่ีทํารายสิ่งแวดลอม ทํารายสังคม ก็นําความรูไปจากมหาวิทยาลัยท้ังน้ัน  ผมยกตัวอยาง

คณะนิติศาสตรอีกคร้ัง  ปท่ีแลวศาลแพง และศาลอาญามีคดีฟองรอง ๑,๒๐๐,๐๐๐ คดี  มากข้ึนอยางนา

ตกใจนะครับ  และก็มีคดีท่ีไปถึงศาลฎีกาคางอยู ๓๔,๐๐๐ คดี  นักกฎหมายในบานเรามีมากข้ึน  แต

กอนมีเพียงแค ๔ มหาวิทยาลัยท่ีมีคณะนิติศาสตร  ปจจุบันมี ๗๐ มหาวิทยาลัย  แตทําไมสังคมไทยย่ิงมี

ปญหาทะเลาะกันดวยเร่ืองกฎหมายมากข้ึน  เพราะเม่ือชาวบาน หรือประชาชนไปปรึกษาทนายความ  

ทนายความจะบอกใหฟองรอง  น่ีคือตัวอยางวาถาเกิดเขาเห็นเฉพาะสวนของเขา  เขาจะทําเฉพาะสวน

ของเขา  และจะเกิดปญหาตอสวนรวม  โดยท่ีเขาไมรูตัวดวยซํ้าวามันเกิดปญหา   

ผมคิดวาการเรียนเร่ืองการเช่ือมโยงวิชาการกับความจริง จึงเปนหัวใจสําคัญอยางย่ิงของ

มหาวิทยาลัยไทยท่ีตองมีการเปลี่ยนแปลง   การเรียนแตตัวหนังสือ ทําใหคนเราทํารายสังคม  ไปทํามา

หากินแลวก็ทํารายสังคม  ทําลายลางสิ่งแวดลอม  ทํารายประเทศ  ทํารายโลก  ปญหาเกิดจากความรู

ท้ังน้ัน  ผมคิดวาเราเลือกทําไดวาจะทําแนวทางไหนบาง 

ถาเปนในลักษณะของโพธิวิชชาลัย มศว. คือ จัดตั้งข้ึนใหมเลย  ซ่ึงถาทําไดก็ดีใชไหมครับ  แต

ผมคิดวาน่ันไมใชกรณีท่ัวไป  กรณีท่ัวไปคือ เรามีของเราอยู แตเราจะเปลี่ยนอยางไร  เร่ืองของโพธิ

วิชชาลัยก็เปนกรณีศึกษา  ท่ีอุตรดิตถก็เปนกรณีท่ีนาสนใจมากนะครับท่ีทําไดท้ังมหาวิทยาลัย  แตกรณี

ท่ัวไปเราทําไมไดขนาดน้ัน  เราก็ตองลดระดับลงมา  ผมเขาใจวาสวนใหญจะเปนกรณีซ่ึงทําท้ังหมดแบบ

น้ีไมได  ฉะน้ันจะทําอยางไร   

ถาดูยุทธศาสตรของสกอ.ในเร่ืองน้ี  เราแบงเปน ๒ สวนชัดเจน  ทําท่ีนักศึกษาปหน่ึงกอน  ทํา

ใหเขามีความรับผิดชอบตอตัวเอง ผูอื่น และสังคมเสียกอน  คือเปนพลเมือง  ใหเขาสามารถอยูรวมกับ

ผูอื่น และไมทํารายสังคม  อันน้ีเรามีศึกษาท่ัวไป  วิธีการคือ ดึงมาสักหน่ึงวิชาและเปลี่ยนเน้ือหาขางใน  

ถาไมสามารถเปลี่ยนไดท้ังวิชาก็สวนหน่ึง  ผมเลาตัวอยางของธรรมศาสตรใหทานฟง  ผมใชเวลาสองป

กวาจะเกิดเปนวิชาเฉพาะข้ึนมา  เร่ิมจากแคเขาไปอยูในวิชาหน่ึงกอน  แลวคอยๆ พัฒนาข้ึนมา

จนกระท่ังเกิดความเช่ือม่ัน   จากน้ันเราเปดเปนวิชา  และไดรับความสนับสนุน  มีอาจารยมากพอ  ก็

เปนวิชาหน่ึงข้ึนมา  

ผมคิดวาโจทยคือมี ๓๐ หนวยกิต  นักศึกษาทุกคนตองเรียนตรงน้ี ๑ วิชาแนๆ กอนท่ีเขาจะข้ึน

ปท่ีสอง  ถาหากเราไมสามารถเปลี่ยนวิชาศึกษาท่ัวไปท้ัง ๓๐ หนวยกิตได  อยางนอยเร่ิมตนสักหน่ึงวิชา

กอน  ผมวาไมยากเกินไป  เพราะความเปนจริงคือ เราไมสามารถเปลี่ยนแปลงอาจารยทุกคนได  สิ่งท่ี

เปลี่ยนยากท่ีสุดในมหาวิทยาลัยคือ อาจารยของเราครับ  ในเม่ือเราเปลี่ยนทุกคนไมไดก็เปลี่ยนสักวิชา

หน่ึง  แลวคนซ่ึงทําได ก็มาทําดวยกัน  ถาแบบน้ีงาย  เพราะเราไมไดเปลี่ยนอาจารยท้ังหมด  แตเรา
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เปลี่ยนเฉพาะแคคนท่ีทําได เพื่อมาทําในวิชาหน่ึง  แลวสิ่งท่ีทานอาจารยสุนันทา จากม.มหิดลเลาใหฟง

จะเห็นผล  

ท่ีธรรมศาสตรมีประสบการณแบบเดียวกัน  อาจารยท่ีมารวมสอนมาจากทุกคณะ  สุดทายน่ันคือ

การเปลี่ยนคณะตางๆ  และเปลี่ยนมหาวิทยาลัยในระยะยาว  เพราะประสบการณท่ีอาจารยไดจากการ

สอนวิชาน้ี ทําใหอาจารยไมสามารถกลับไปสอนในแบบเดิมไดอีกตอไป  เคยสอนบรรยายอยางเดียว  ก็

ทําไมไดแลวครับ  เพราะพบวาไมสนุก  นักศึกษาก็เปนทุกข  อีกท้ังนักศึกษาก็เรียนรูนอยกวาดวยซํ้าไป   

ในแงของการเรียนจากภาคปฏิบัติ  ถาจะพูดใหเห็นเปนแนวทาง  ผมขออนุญาตเสนอตอ

อาจารยคือ อันท่ีหน่ึงทําวิชาศึกษาท่ัวไป  อาจารยไปหยิบ ๑ วิชามา  วิธีงายท่ีสุดคือเอาวิชาซ่ึงดูนาจะไป

ไดดีท่ีสุดมาทําเสียกอน  เปลี่ยนขางในวิชาหน่ึงกอน  อยางมหิดลไปไกลนะครับไดถึง ๓ วิชา ๗ หนวย

กิตแลว ธรรมศาสตรเพิ่งไดแค ๓ หนวยกิตในวิชาน้ีนะครับ  แตเราก็จะเติบโตข้ึนไปอีก  เราขอทําวิชาน้ี

ใหสําเร็จกอน  แลวนักศึกษาทุกคนตองผาน  อันท่ีสองกอนนักศึกษาจะเรียนจบ พูดใหเห็นภาพคือ 

เหมือนเราดูหนัง ๑๘ มนุษยทองคําสมัยกอน  พอฝกวิชาท่ีเสาหลินจบแลว  กอนจะลงจากเขาไดตอง

ผานดาน ๑๘ มนุษยทองคํา  อันน้ีก็เหมือนกัน คือกอนออกไปสูโลกของความเปนจริง  ตองผานดาน

หน่ึง  ซ่ึงทุกคณะจะมีวิชาท่ีเปนเร่ืองเกี่ยวกับจริยธรรม  เร่ืองของหลักวิชาชีพ  ก็ใชวิชาน้ันเปลี่ยนใหเปน 

Service Learning  ความจริงสิ่งท่ีอุตรดิตถทําเปน Service Learning  คณะสถาปตยของอาจารยประภา

ภัทรก็เปน Service Learning ความหมายคือ การเรียนดวยการไปบริการสังคม และการบริการสังคมก็

คือการเรียน  

ประเทศท่ีประสบความสําเร็จท่ีสุดในโลกขณะน้ีคือ ประเทศเนเธอรแลนด  ทุกคณะของ

เนเธอรแลนดเขาเปดเปนคลินิกท้ังหมด บริการประชาชนท้ังหมด  ประชาชนเดือดรอนเร่ืองไหน ใหมาท่ี

คณะน้ัน  อาจารยจะนําเร่ือง (case) น้ันเขาหองเรียน  เขาหองเรียนแลวไปคุยกัน  ภายใตการให

คําปรึกษาของอาจารย  นักศึกษาไปคนควาทําโปรเจ็กตเสนอแลวมาตอบโจทยใหประชาชน  น่ีคือสิ่งท่ี

ประเทศเนเธอรแลนดทํา  ซ่ึงน่ันคือ Service Learning  สามารถทําไดกับทุกคณะ   

สิ่งท่ีนามหัศจรรยมากคือ นักศึกษาจะเกิดความรับผิดชอบและเห็นตัวเองเปนสวนหน่ึงของสังคม  

แตกอนเราแบงเร่ืองตางๆแยกออกจากกัน คือ มีผูใหความรูคืออาจารย  ตัวความรู  และผูเรียนคือตัว

นักศึกษา  เปน ๓ เร่ืองท่ีแยกออกจากกัน  แตสิ่งท่ีเราทําท่ีธรรมศาสตรสําเร็จ ไมวาจะเปนวิชาพลเมือง  

หรือวิชา Service Learning ท่ีคณะนิติศาสตรน้ัน  กลายเปนวานักศึกษาไดเรียนในเร่ืองของตัวเขาเอง  

เขาเรียนเร่ืองประเทศไทย  เร่ืองสังคมไทย  นักกฎหมายก็เลยเลิกปญหาของกฎหมาย  น่ันคือตัวเขากับ

สิ่งท่ีเขาเรียนไมใชเร่ืองคนละเร่ืองอีกตอไป  แตคือเร่ืองเดียวกันครับ  เร่ืองของเราเอง และคือความรูของ

เราท่ีจะเอาไปใชหลังจบการศึกษา  สวนอาจารยก็ไมใชแนวดิ่งอีกตอไป  อาจารยจะเปนเพียงวิทยากร

ขบวนการเปน “Facilitator”  และน่ีคือสิ่งท่ีผมคิดวา ไมใชเปนเร่ืองท่ีเราทํากันเฉพาะในประเทศไทย  แต

ประเทศช้ันนําในยุโรปหลายประเทศ เชน ประเทศเนเธอรแลนดทําแลวประสบความสําเร็จอยางดีย่ิง  ผม

วาน่ันคือทิศทางใหมนะครับ  
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สวนการเรียนในชวงตรงกลางคือช้ันป ๒ ,๓ และ ๔  เราก็คาดหวังวาถาทําเชนน้ีไปแลวสักพัก

หน่ึง  ในระยะยาวอีก ๕ ป ๑๐ ป มันจะเปลี่ยนไปดวยท้ังหมด  แตเราไมสามารถเปลี่ยนทุกอยางได

ตั้งแตเร่ิมตน ผมก็เสนอทานอาจารยวายุทธศาสตรในทางปฏิบัติจากบทเรียนท่ีธรรมศาสตรผมทํามาปท่ี 

๓ ผมเร่ิมตนแควิชาเดียวกอนแลวจากน้ันผมก็มาทําท่ีวิชาป ๔  กอนจบใหมีภาคปฏิบัติแลวเปน Service 

Learning ออกไปบริการ  ออกไปเจอความจริง  สิ่งท่ีมหัศจรรยมากคือ ความรูทางวิชาการจะเพิ่มพูน

เปนสองเทา  เพราะเม่ือนักศึกษาออกไปเจอชาวบาน  ไปเจอปญหากฏหมายในความเปนจริง  เขา

พบวาความรูท่ีเรียนมา ๔ ป น้ัน ตอบคําถามเหลาน้ีไมได  ก็ตองวิ่งกลับเขาหองสมุด  วิ่งไปหาอาจารย

ผูเช่ียวชาญ  เพราะฉะน้ันความรูจึงเพิ่มพูนเปนสองเทา  ในเร่ือง Service Learning มีงานวิจัยรองรับนะ

ครับ  วาสามารถเพิ่มความสามารถทางวิชาการไดดวย  จึงไดประโยชนท้ังสองอยาง  ไมใชไดแตเร่ือง

ของการมีจิตสํานึก หรือความรับผิดชอบ แตความสามารถทางวิชาการจะเพิ่มพูนข้ึนอยางทวีคูณดวย

เชนเดียวกัน แลวผมก็เสนออาจารยวาทําไดเลยในเร่ืองน้ี 

 

อาจารยสุรพล  ธรรมรมดี 

อยากถามเกี่ยวกับเร่ืองบทบาทครับ  บทบาทของเราในการเขาไปขับเคลื่อน  เราทําอยางไรครับ 

บทบาทของอาจารยปริญญาในฐานะผูบริหาร  ไดลงไปทําอะไรบาง ? 

 

ผศ.ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล 

ความเปนจริงคือ เราเปลี่ยนทุกอยางพรอมกันไมได  เราตองเลือกจุดท่ีจะเปลี่ยน  ถาเปลี่ยนตรง

น้ีได  มันจะขยับไปสูการเปลี่ยนแปลงท่ีใหญข้ึนแลวขยับไปท้ังหมด  ความยากท่ีสุดคือตรงน้ีครับ ผมขอ

อนุญาตเลาประสบการณ  เม่ือ ๓ ปกอน  เม่ือผมพยายามผลักดันใหมีวิชาพลเมืองในม.ธรรมศาสตร  ก็

เรียนเชิญอาจารยผูสอนวิชาศึกษาท่ัวไปทุกทาน  พรอมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรมาประชุม

รวมกัน  ผมเสนอแนวคิดตอท่ีประชุมวาเราจะมีวิชาพลเมือง  เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตรจากน้ีไป จะมี

ความรับผิดชอบตอสังคม  มิใชมีแตเสรีภาพอยางเดียว  ปรากฏวาทุกทานเห็นดีดวยท้ังหมด  แตเม่ือถึง

เวลาตองทํา  เพื่อใหมีวิชาใหมเขามาได  จะตองมีวิชาหน่ึงหายไป  ถึงตอนน้ีไมมีใครยอมครับ  และน่ีคือ

ประเทศไทยของเรา  น่ังกันอยูตรงน้ีมีเกาอี้ ๑๐ ตัว  เห็นดวยวาตองปฏิรูปสังคม จัดเกาอี้กันใหม  แตเรา

จะจัดเกาอี้ไดอยางไร  หากเราไมยอมลุกจากเกาอี้ของตัวเอง  และน่ีคือประเทศไทยครับ คือ รูวาปญหา

คืออะไร  รูวิธีแกไขดวย  แตถาตองลุกจากเกาอี้ไมยอมครับ  เพราะฉะน้ันการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย

จึงตองเปลี่ยนใหคนยอมลุกจากเกาอี้  แลวทานเห็นไหมครับ  เราสามารถปฏิรูปสังคมได  แคเพียงทุก

ทานพรอมใจกันหยิบเกาอี้ออกมา  ทุกอยางก็ขยับไดทันที  ขอแคเพียงเราจับเกาอี้ของเราแลวขยับครับ   

ปญหาคือเราไมยอมลุกจากเกาอี้ของเรา จากประสบการณของผม เม่ือผมไมมีเกาอี้ ผมทํา

อยางไรครับ ผมก็ขอน่ังตักกอน  ไปขออยูในวิชาหน่ึง  อยูไปๆ ก็ไปแทรกลงเกาอี้ท่ีมี ๓ ตัว  คือมีสาย

วิชาการอยู ๓ วิชา สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และวิทยาศาสตรใชไหม  ผมก็ไปน่ังตักอยูกับวิชาสห

วิทยาการสังคมศาสตร เพราะใกลเคียงท่ีสุด  ตอมาจนถึงลาสุดผมก็เขาไปเปนเกาอี้ตัวท่ี ๔ เบียดเขาไป  
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เดิมมี ๓ วิชา วิชาละ ๓ หนวยกิต  ผมก็ไปดึงหนวยกิตมาวิชาละหน่ึงหนวยกิต  แลวสรางเปนวิชา

พลเมืองข้ึนมาใหม โดยวิชาเดิมท้ัง ๓ วิชา  เหลือแค ๒ หนวยกิต  ในสัดสวนหนวยกิตเทาเดิมผมเบียด

เกาอี้ลงไป ๑ ตัว  ไปน่ังเขาไปได  ท่ีทําเชนน้ีไดเพราะเราทําใหเขาเห็นแลววา  ทําแลวเกิดประโยชน   

แตถาหากจะทําแบบน้ีตั้งแตตนเลยคงไมสําเร็จ  น่ีคือตัวอยางท่ีผมขอแบงปนประสบการณกับทานครับ

วา เราสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได  แตไมใชดวยการพูด  ตองลงมือทําครับ  ถาลงมือทําแลวสําเร็จ  

คนก็จะเปลี่ยนตามเรา การเร่ิมตนจากจุดใดสักจุดหน่ึงใหสําเร็จ แลวจะขยับไปได 

 

อาจารยสุรพล  ธรรมรมดี 

 แลวสภามหาวิทยาลัยไดมาติดตามรับทราบเร่ืองราวเหลาน้ีบางไหมครับ ในสิ่งท่ีอาจารยทําอยู? 

 

ผศ.ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล 

ผมก็รายงานใหกับสภามหาวิทยาลัยทราบทุกเทอม  ฉะน้ันจึงไดรับการสนับสนุน  ถาลําพังเรา

ทําแลวไมบอกผูบริหาร  แมผมจะเปนรองอธิการบดีก็ไมสามารถทําอะไรไดมากหรอกครับ  ตองอาศัย

การสนับสนุนจากผูบริหารและสภามหาวิทยาลัยดวย    หนาท่ีของเราคือตองรายงาน   

สิ่งท่ีผมคิดวาเปนหัวใจสําคัญคือ เครือขายอาจารยนะครับ  เพราะน่ีคือการเปลี่ยนแปลง

มหาวิทยาลัยระยะยาวคือ การเปลี่ยนท่ีอาจารย  กระบวนการเรียนแบบน้ีผูไดประโยชนไมไดมีเฉพาะ

นักศึกษา  แตอาจารยทุกคนไดรับประโยชน  แมแตผมเองซ่ึงริเร่ิม และผลักดันวิชาน้ี  บัดน้ีผมกลับไป

สอนวิชาเดิมของผมในคณะนิติศาสตร  ผมก็ไมสามารถสอนแบบเดิมไดอีกตอไปครับ  สอนบรรยาย

อยางเดียวนาเบ่ือท่ีสุด  ในตอนน้ีจึงตองมีกิจกรรมการมีสวนรวม  ใหนักศึกษาไดคิดจากตัวเขา  น่ีคือสิ่ง

ท่ีอาจารยทุกคนไดประโยชน  แมกระท่ังอาจารยท่ีสอนเกงอยูแลวก็ไดประโยชน  รวมถึงอาจารยบาง

ทานซ่ึงนักศึกษาไมเคยนิยมเลยน่ังฟงแลวหลับตลอด พอมาสอนวิชาน้ีและกลับไปเปลี่ยนวิธีการเรียน

การสอนท่ีคณะ  อาจารยกลายเปนอาจารยท่ี “ปอปปูลา” (popular) มาก นักศึกษาสนุกนักศึกษามายืน

รออาจารยกอนเขาสอน   

น่ีคือสิ่งท่ีเราพบเห็นจากผลท่ีเกิดข้ึน  น่ีคือ การเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัย และเปลี่ยนแปลง

ประเทศไทย  ซ่ึงสุดทายไมใชแคประเทศไทยนะครับ สุดทายคือมนุษยชาติ  สึนามิเคยเกิด ๒๐ ปคร้ังนะ

ครับ  บัดน้ีเกิดทุกป  นํ้าทวมใหญ แตกอน ๕ ปคร้ัง ๑๐ ปคร้ัง  บัดน้ีเกิดปละ ๒ คร้ัง  เดือนมีนาคมท่ี

แลวอากาศหนาวซ่ึงไมเคยมีมากอน  ถาหากโลกรอนข้ึนเพียงแค ๑ องศาเซลเซียส  ภัยธรรมชาติจะเกิด

ถี่ข้ึน ๕ เทา  บัดน้ี เรากําลังรับผลจากการกระทําของเราครับ   แมวาเร่ืองเหลาน้ีเปนเร่ืองท่ีมหาวิทยาลัย

มีความรู  แตทําไมเราจึงทําใหคนของเรารับผิดชอบตอปญหาสิ่งแวดลอมไมได  ทําไมอาจารยไมเคย

แยกขยะ  อยาวาแตนักศึกษาเลย  อาจารยรูไหมครับวาตองแยกขยะ  เรารูครับแตไมทํา  เราตอง

เปลี่ยนแปลงแลวครับ  ถามีแคความรูจะเปนปญหา  ถาจะเปนทางออกคือ ตองรับผิดชอบและลงมือทํา  

ผมคิดวาน่ีคือสิ่งท่ีพวกเราสามารถจะรวมกันเปลี่ยนประเทศไทยไดครับ  หองน้ีทุกคนเลยครับจะ

เปลี่ยนแปลงประเทศไทยไดครับ 
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อาจารยสุรพล  ธรรมรมดี 

วงท่ีเราคุยกันไดประเด็นท่ีชัดเจน คือ เร่ืองศรัทธา และความตั้งใจ  บทบาทของผูบริหารในการ

ลงมือทํา  ขับเคลื่อนจากกลุมคณาจารยท่ีพรอมกอน  และมีการสื่อสารถึงผูบริหารอยางตอเน่ือง  บริหาร

งบประมาณใหมีความยืดหยุนท้ังภายใน และภายนอกนะครับ 

 

ผศ.ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล 

ผมขอเสริมนิดเดียวครับ ขณะน้ีมีการขยับ  ในชวง ๕ ปน้ีจะเปนชวงเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนะ

ครับ  ขางหนาคือโอกาส  และวิกฤต  คนไทยจะเลือกเดินทางไหน  เรามีพลเมืองท่ีตื่นตัวกันอยางท่ีไม

เคยปรากฏมากอน  แตประชาชนท่ีตื่นตัวอยางเดียว จะฆากันครับ  คนท่ีตื่นตัวแลวฆากัน ทําใหเกิด

สงครามกลางเมืองก็เพราะเขาตองการรับใชสังคมครับ  ดังน้ันแครับใชสังคมอยางเดียวจึงไมพอ  สิ่งท่ี

ตองคูกันกับการรับใชสังคมคือ ตองเปนพลเมืองของระบอบประชาธิปไตย  ท่ีเคารพกติกาและเคารพซ่ึง

กันและกัน 

ผมเรียนวา ประเทศอเมริกาหรือเยอรมัน  เขาพบวาประชาธิปไตยไมมีทางสําเร็จ ถาไมสรางให

เกิดพลเมือง  และพลเมืองไมใชแคเร่ืองประชาธิปไตย แตคือ “พละ+เมือง”  หรือกําลังของเมือง  ประเทศ

ไหนมีพลเมืองมากเทาไรก็จะมีกําลังมากเทาน้ัน  ถาเกิดพลเมืองข้ึน  เขาจะรวมกันรับผิดชอบในทุกเร่ือง  

ผมคิดวาหลังวันท่ี ๓ กรกฎาคม ท่ีกําลังจะเลือกตั้ง เราอาจจะลมสลายอีก  จะมีการลอมทําเนียบ

อีกรอบหน่ึง ทหารจะปฏิวัติ  และเกิดการประทวงกันคร้ังใหญ และจะมีการยิงกันคร้ังใหญ  อาจจะเกิด

แบบน้ีและหนักกวาเกา  แตขณะเดียวกันมันเปนโอกาสดวย  จากวิกฤตตรงน้ีทําใหเราตื่นตัว  

มหาวิทยาลัยตองทําอะไรบางอยาง  ซ่ึงก็จะเปนโอกาสพรอมๆ กัน  ผมคิดวาเราทุกคนท่ีน่ังในหองน้ี  

เราเลือกท่ีจะเปนโอกาสใชไหมครับ  และผมเช่ือวาโอกาสของเราเปดข้ึนแลว  ทุกคร้ังท่ีเกิดวิกฤต  ประตู

แหงโอกาสจะเปด ตามลักษณะน้ีประตูแหงโอกาสเปดแลวครับ  พวกเราจะเดินเขาไปในประตูแหงน้ีหรือ

เปลา  และผมเช่ือวาเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไดครับ วิกฤตท่ีดูแลวจะนองเลือดใหญอีกคร้ังหน่ึง 

เราจะสามารถหลีกเลี่ยงได  ผมเช่ือม่ันครับ  ถาหากวาเราลงมือทํานับแตบัดน้ีครับ 

 

รศ.ประภาภัทร  นิยม 

อยากลงรายละเอียดอีกสักนิดวา  เราคิดอยางงายๆ  ทางอาศรมศิลปจะเรียกวาเปนเอกชนเต็ม

ตัว   ก็คือ เราตองยืนอยูบนขาของเราเอง  ถาสถาบันของเราจะอยูไดอยางย่ังยืน  ก็ข้ึนอยูกับวาเราทํา

หนาท่ีในสังคมไดจริงหรือเปลา  การทํางานของเราถูกประเมินโดยสังคม  โดยตัวเราเอง  อันน้ีเปนเร่ืองท่ี

ทาทายนะ  เพราะยุคปจจุบันมันเปนเร่ืองท่ีกําลังจะกลับทิศกลับทาง  แทนท่ีการจัดการทางการศึกษาจะ

เปน Supply Side มันกําลังจะเปลี่ยนไปสู Demand Side  Demand จะเปนตัวกําหนดเรา  เพราะฉะน้ัน

ความอยูรอดของเราก็เปนเร่ืองท่ีเราตองมองจากสภาพความเปนจริงจากปญหาสังคม  ถาเราสรางทักษะ 
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สรางความรูความสามารถในการท่ีจะเขาไปรวมแกปญหาสังคมได   จุดน้ีตางหากท่ีจะเปนบทบาทท่ีอยู

ในสายตาของประชาชน   

ทักษะพวกน้ีเกิดไดจริงไหม  เกิดไดจริง  อาจารยปริญญาก็รับรองนะ  แคทํา Service Learning 

หน่ึงเทอมเทาน้ัน  วุฒิภาวะผูเรียนเปลี่ยนทันทีนะคะ  อันน้ีเปนเร่ืองจริง  ปญหาทุกอยางในสังคมแกไขได  

ก็ข้ึนอยูกับทักษะความรูความสามารถท่ีไปตอบปญหาจริง  ไปสัมผัสกับปญหาจริงแลวไปรวมเรียนรูกับ

ผูคนท่ีเขาเผชิญปญหาอยู  อันน้ีจึงสําคัญกวาความรู  ความรูน้ันมีแน  ไมใชวาไมมี  ไมใชวาเราพูดถึง

เร่ืองสายรับใชสังคมแลวไมมีความรู  ไมใช  อยางท่ีอาจารยปริญญาบอกวาผูเรียนจะวิ่งไปหาความรูดวย

ตัวเอง  จะตองตะเกียกตะกายทําทุกอยาง  เพื่อท่ีจะใชความรูใหเปน  ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีมหัศจรรยจริงๆ   และ

เช่ือวาน่ีคือกระสุนนัดเดียวท่ีตอบโจทยทุกอยางได   นักศึกษาของเราจะกลายเปนคนท่ีจบแลวทํางาน

เปนทันที  ไมตองรองาน   เราสามารถจะประเมินผลสถาบันของเราไดเลย  ย่ิงอาศรมศิลปทํางานอยูดวย

ในขณะท่ีเรียน  ก็มีอาชีพอยูทันที  น่ีเปนเร่ืองเดียวกัน  กระสุนนัดเดียวไดผลหลายประการ   

ไมไดมาโฆษณาเร่ืองน้ี  แตกําลังจะเลาใหฟงวามันเกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกน้ีจริงๆ  และการท่ี

เราเปนอยางน้ี  ไมใชวาเราคิดวาเราจะทําเร่ืองเกนะคะ  แตโจทยมันมาเอง  ดิฉันก็อยูในสถาบัน อยูใน

คณะสถาปตยมา ๒๐ ป  กอนท่ีจะมาทําอาศรมศิลป  ก็เร่ิมเห็นเร่ิมรูแลววา ท่ีเราสรางนักศึกษาออกไปน้ัน  

ไมตอบโจทย  จึงเร่ิมคิดวา ทําไมเราจึงไมทําอะไรท่ีเปนทางลัดมากกวาน้ี  ทําไมเราจึงทําออมๆ แลว

เสียเวลา  ฉะน้ันพอออกมาทําโรงเรียนรุงอรุณก็พบวา  สิ่งน้ีทําไดตั้งแตประถม มัธยมดวยซํ้าไป  มัธยม

ของรุงอรุณตอนน้ี   มัธยม ๓ ทําเร่ืองแกปญหาจราจรในโรงเรียนและโดยรอบโรงเรียน  นักเรียนทําโจทย

จริง อยางน้ีเปนตน   แตทักษะท่ีเราใหเขาเปนทักษะเร่ืองการเขาไปรวมแกปญหา  ไมใชวาเราเปนคนเกง  

รูวิธีแกปญหาดวยตัวของเราเอง  ไมใช  แตเราไปรวมเรียนรูกับคนท่ีเผชิญปญหาอยูดวยกัน  เม่ือเกิดการ

เรียนรูและเขาใจโจทย  ทุกคนอยากแกปญหาท้ังน้ัน  เร่ืองน้ีเปนสิ่งท่ีโลกบอกเองวาตองการอะไร  สิ่งน้ีก็

เปนสิ่งท่ีถึงแมเราจะไมทําอะไรเลย วันหน่ึงเราก็จะพบวามีอะไรมาเคาะประตูเรา  ขอบคุณคะ 

 

รศ.อํานาจ  เย็นสบาย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผมขอเพิ่มสิ่งท่ีไมไดพูดของโพธิวิชาลัย คือโพธิวิชชาลัยเหมือนกับตีฝาวงลอมออกไปตั้งใหมขาง

นอก  คือไปตั้งอยูขางนอกท่ีจ.สระแกว  ใจจริงลึกๆ  เราคุยกันในกลุมทีมงานวาตองการสรางผูนําชุมชน  

ซ่ึงอาจจะใชเวลา  รุนแรกปหนาก็จบแลว  ถาเขามีอุดมการณท่ีเขมแข็ง  เด็กทุกคนไปอยูทุกตําบล  แต

เราก็ไมไดหวังทุกคน  พวกน้ีไดรับการติดอาวุธพอสมควรในการท่ีจะกลับไปขับเคลื่อนในพื้นท่ีได  

เพราะเขามาจากพื้นท่ี   

วิธีของโพธิวิชาลัย  และฝายยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ีคุยกัน คือ ในเม่ือเราไมสามารถทํา

ในลักษณะของวิชาศึกษาท่ัวไปได  แตเราพยายามจะเสนอประโยชนใหทุกคณะไดรูวาโพธิวิชชาลัยเอื้อ

ประโยชนได  เม่ือเราไปอยูท่ีสระแกว  เราสรางความเขมแข็ง  มีเครือขายท่ีเขมแข็งเปนภาคีในพื้นท่ี  

การมีภาคีในพื้นท่ีเขมแข็งทําใหเราไดโรงสีขาวพระราชทานมาเปนหองเรียน  พอไดโรงสีขาว

พระราชทานเปนหองเรียน  เราก็เช่ือมโยงชาวนาเกษตรอินทรียท่ีจะมาใชบริการโรงสีตรงน้ี  มีการ
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ทํางานวิจัยเชิงปฏิบัติดวยนะครับ  โดยนิสิตกับอาจารยรวมกันทํา  เม่ือเช่ือมโยงระหวางกลุมชาวบาน 

๕๐ หลังคาเรือนท่ีเปนตนแบบในการทําขาวปลอดสารพิษกับโรงสีได  เราไดทําแบบสอบถามไปยัง

โรงเรียนสาธิตทุกแหง  วาลูกหลานของทานตองการกินขาวท่ีปลอดสารพิษไหม  เน่ืองจากชนช้ันกลาง

ทุกคนอยากใหลูกปลอดภัย  จึงตอบสนองวาตองการกินขาวปลอดสารพิษจากโรงสีขาวพระราชทานของ

โพธิวิชาลัย  

 สุดทายมาถึงโรงเรียนสาธิต  ขณะน้ีโรงเรียนสาธิตยินดีท่ีจะเขารวมขบวนการโพธิวิชชาลัย  ผม

คงจะเสนอวาเวลาท่ีนักเรียนของเขาจะออกคาย หรือไปทํากิจกรรมในพื้นท่ีใหไปโพธิวิชชาลัย  เพื่อจะได

ไปเห็นตนแบบ ตนทางของการกินขาว  เขาก็มีกิจกรรมปลูกขาว  กิจกรรมโรงสี  อันน้ีคือขบวนการท่ี

เหมือนกับตีฝาวงลอมออกมากอน  ไปตั้งคายอยูขางนอก  แลวคอยๆ หาสิ่งท่ีเปนประโยชน  จากน้ันจึง

มาเช่ือมโยงกับทุกสวนตรงน้ี  ขณะน้ีนอกจากไดโรงสีแลว  ก็กําลังจะดําเนินการเร่ืองรับอางเก็บนํ้าท่ีมี

ปญหามากท่ีสุดในพื้นท่ี  ผมขีดเสนใตวา ขออางเก็บนํ้าในโครงการพัฒนาท่ีราบเชิงเขาท่ีมีปญหามาก

ท่ีสุด  เพื่อใหเปนหองเรียนของโพธิวิชชาลัย  คืออางเก็บนํ้าน้ี  สองหมูบานไดใชประโยชนรวมกัน  เม่ือ

ใชกันมาแลวไมมีความรวมมือกัน  เกิดการแยงนํ้ากัน แทนท่ีจะบริหารใหใชนํ้าไดหกเดือน   กลายเปน

วาสามเดือน  นํ้าหมดแลว  เราจะลงไปเพื่อจะนําไปสูศาสตรของการจัดการนํ้า  และเน่ืองจากอางเก็บนํ้า

มีลักษณะภูมิทัศนท่ีสวยงาม  ผมจึงเช่ือมโยงกับคณะวัฒนธรรมทองเท่ียวเชิงนิเวศบอกวา  คุณไปดูอาง

นํ้าท่ีน่ี  ถาอันน้ีไดมานอกจากชาวบานจะมีการจัดการนํ้าแลว  คุณสามารถจะสอนวิชาการจัดการในเร่ือง

เชิงทองเท่ียวเชิงนิเวศได  เขาก็เร่ิมเห็นวามีโพธิวิชชาลัยแลว  มีคนกลุมน้ีอีกคณะหน่ึงท่ีสามารถจะเอา

วิชาบางอยางลงไปท่ีน่ีได 

 นอกจากน้ีผมติดตอคณะเกี่ยวกับนวัตกรรมบรรจุภัณฑ  เพื่อใหเขารูวาเรากําลังจะทํา

ผลิตภัณฑในพื้นท่ีน้ี  สรุปก็คือทีมงานพยายามจะสรางพื้นท่ีโพธิวิชาลัย  เพื่อรองรับวิชาท่ีมีอยูในเมืองให

ลงไปจัดการตรงน้ี  และเน่ืองจากเราไดรับความไววางใจจากพื้นท่ีจังหวัดตากซ่ึงไดใหศาลเกาอายุ ๘๐ 

กวาป เพื่อใหเราจัดการเปนศูนยวัฒนธรรมชุมชน  ดังน้ันแมแตคณะศิลปกรรมศาสตร  พอรูวาจะมีหอ

ศิลปกรรมชุมชนเกิดข้ึน  ก็รูสึกวาเขาก็ไดประโยชน  จึงมีโครงการท่ีจะทําเร่ืองของศิลปะชุมชน  เวลาน้ี

กระบวนการจึงกลับกันคือ ใหม่ันใจวาถาเราไปทําโครงการในชุมชนแลวก็เกิดความเช่ือม่ันแลว  เรายังมี

ลักษณะไปเพื่อไปใหเขาไดประโยชนดวย   ไมใชใชเขาเปนเคร่ืองมือเหยียบไปสูตําแหนงทางวิชาการ  

หรือทําวิจัยแลวก็เดินทางกลับเอาตัวรอด  ถาเราพิสูจนไดอยางน้ี  ความรักจะเกิดข้ึน  ศรัทธาจะเกิดข้ึน

แลวหลายสิ่งหลายอยางท่ีเปนทุนในพื้นท่ีจะทยอยเขามาโดยเราคาดไมถึง  น่ีคือความลับอยางหน่ึงท่ีผม

ขอเรียนกับเพื่อนอาจารยวา  ทุมเทจริงๆ แลวเราไดรับความรวมมือจากจังหวัด   

จริงๆ ผมก็ตองการเปลี่ยนแปลงประเทศเหมือนกัน  ดวยวิธีการท่ีสันติ  ดวยวิธีการสรางระบบ

การศึกษาท่ีเปนชุดเดียวกับระบบเศรษฐกิจ การเมือง  เปนโครงสรางเพื่อสันติภาพ  เพราะทุกวันน้ีสิ่งท่ี

เปนอยูคือการพัฒนาเพื่อไปสูสงครามการฆาฟนกัน  เพราะวันน้ีบอกแลว เม่ือคุณเอาเหตุการณอันหน่ึง

มาเปนเคร่ืองมือการหาเสียง  ทุกอยางไมจบแนนอน  ความแคน  ความโกรธ  ความเกลียด ท่ีเคยทุเลา

ไปถูกเปดข้ึนมาอีก  ผมไมปฏิเสธวามันจะตองเกิดข้ึน  แตเรามีทางท่ีจะบรรเทาเบาบางได  ผมเปนคนท่ี
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ไมพึ่งการเมืองเปนความหวังในการแกปญหาประเทศ  ผมคิดวาถาอาจารยรวมในการสรางเครือขาย

ใหกับชุมชน  เอาชุมชนเปนฐานของการปรับเปลี่ยนพัฒนาประเทศ  ผมคิดวามีความหวังมากกวาท่ีเรา

ไปสนับสนุนใหพรรคการเมืองข้ึนมามีอํานาจ แลวก็ห้ําหั่น ฆากัน  ผมคิดวาเราตองปรับใหมคือ ไมพึ่ง

กระบวนการเมืองในกระแสหลัก  แตตองพึ่งกระบวนการชุมชนท่ีเปนการขับเคลื่อนอํานาจตอรอง  ถา

อยากใหการเมืองฟงภาคชุมชนท่ีเรากําลังสราง  เครือขายตรงน้ีตองเขมแข็ง  การเมืองจะวิ่งเขามาหา

พวกเราเอง  

 

อาจารยสุรพล  ธรรมรมดี 

ขออนุญาตแลกเปลี่ยนดวยครับ อาจารยพูดถึงชุมชน แลวในสวนของนักศึกษา  นักศึกษาเปน

เปาหมายดวยใชไหมครับ  หรือไมใช ? 

 

รศ.อํานาจ  เย็นสบาย 

นักศึกษาเปนเปาหมายดวย  นักศึกษาของเรารุนท่ีหน่ึง  รุนท่ีสอง  เราตองการท่ีจะคืนถิ่น และ

เวลาน้ีนักศึกษาป ๓ และป ๔ อยูในพื้นท่ีแลว  เขาจะไปสัมผัสกับชุมชนในแตละเร่ือง  แตละประเด็นตาม

หลักสูตร 

 

อาจารยสุรพล  ธรรมรมดี 

ถาอยางน้ีเราก็ตรงกันหมดใชไหมครับอาจารย  เปาหมายคืออันเดียวกันใชไหมครับ? 

 

รศ.อํานาจ  เย็นสบาย 

อันเดียวกันครับ 

 

 

อาจารยอรุณศรี  เอื้อศรีวงษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   

ขออนุญาตแลกเปลี่ยนคะ  ดิฉัน อรุณศรี  เอื้อศรีวงษ  ม.ราชภัฏอุดรธานี  ตลอดเวลาท่ีเราทํางาน

ดิฉันเคยถูกปรามาสวา เปนอาจารยท่ีบา  เพราะพาลูกศิษยออกไปเรียนนอกหอง  ดิฉันก็ไมสนใจ  ทํามา

เปน ๑๐ ป  สิ่งหน่ึงดิฉันคิดวา อาจารยทุกคนในวันน้ี  ฟงแลวอยากกลับไปทํา  แตอาจไมม่ันใจวาจะเร่ิม

อยางไร  จะเร่ิมแบบไหนใชไหมคะ  เพราะบางคนไมเคยลงไปเหยียบยางในพื้นท่ีเลย 

 ในทุกวิชาท่ีดิฉันสอน  นักศึกษาจะตองลงภาคสนาม  ดิฉันออกแบบวาคุณตองลงภาคสนาม  ก็

อยางท่ีบอกวา  แลวจะทําอยางไร  บังเอิญเราเปนนักภูมิศาสตร  ดิฉันจะไมบอกวาทฤษฎีวาอยางน้ัน

อยางน้ี  เดี๋ยวเราไปดูกันวาพื้นท่ีเปนอยางไร  ดิฉันไมเคยลงไปกับเด็กกอน  ดิฉันจะออกแบบใหเขากลา

หาญท่ีจะออกไป  เพราะฉะน้ันดิฉันจะบอกวา คุณลองดูวาคุณจะไปไดอยางไร  คุณตองมีเคร่ืองมืออะไร  

คุณตองมีแผนท่ี  คุณตองรูจักประสานพื้นท่ี  คุณตองรูจักประสานผูนําดิฉันก็ออกแบบใหอยางน้ี  ตลอด
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ระยะเวลา ๑๐ ปท่ีผานมา  เวลาเราพาเด็กลงไป  โดยใหเด็กลงไปแลวเราตามลงไป   กลับมาเราก็มาถอด

บทเรียนกัน  เด็กจะประเมินเลยคะ  ดิฉันไมเคยออกขอท่ีเปนตัวเลือกเลย  เพราะอาจารยสอนดิฉันให

ออกขอสอบไมเกิน ๕ ขอ  แลวอาจารยจะบอกวาไมมีถูกผิด  แตอยูท่ีเหตุผล  ดิฉันคิดวาลูกศิษยจะรูจัก

คิด  

หลังจากท่ีออกพื้นท่ี  กลับมาเขาจะมาถอดบทเรียน  แลวเขาจะบอกไดเลยวา  อาจารย อันน้ีเรา

ไมไดเรียนนะ  ฉะน้ันเราตองไปคนอยางท่ีทานอาจารยปริญญาพูด  ดิฉันเช่ือวาวันน้ีเรามาถูกทางนะคะ  

ดิฉันใชทองเท่ียวเชิงนิเวศเปนเคร่ืองมือในการสรางกลไกการมีสวนรวม  ในการใหชุมชนกับนักศึกษามี

สัมพันธภาพในการเอื้อการเรียนรูระหวางกัน  สุดทายมันจะมาสูทฤษฎีได  อาจารยไมตองกังวลนะคะ 

 

อาจารยสุรพล  ธรรมรมดี 

สิ่งท่ีอาจารยทําน้ันเปนการทําดวยฉันทะของอาจารยในระดับรายวิชาใชไหมครับ  แตประเด็น

ของหองน้ี  มันทาทายย่ิงไปกวาน้ันครับ  ถาเราทําแตละคน  คณาจารยแตละทานทํา ก็จะเปนเฉพาะ

รายวิชา แตวามหาวิทยาลัยไมรวมขับเคลื่อน  ไมรวมสนับสนุน  ไมรวมสรางบทบาทในการเกื้อหนุนให

เปนระบบ  อันน้ีตางหากท่ีหองน้ีอยากจะหาคําตอบใหมากข้ึนวาทําอยางไร  บางวิชาทําไดดีแลวนา

สรรเสริญอยางย่ิงนะครับ แตจะทําอยางไรท่ีทําใหเพื่อนเราท่ีอยูอีกวิชาหน่ึงสามารถทําอยางเราไดดวย 

 

อาจารยอรุณศรี  เอื้อศรีวงษ   

ขออนุญาตตอบโจทยท่ีอาจารยพูดคะ  วันน้ีเราจึงตองใชงานวิจัยเปนเคร่ืองมือ  เราเชิญชวน

นักวิจัยรุนนองใหไปลงพื้นท่ีดวยกัน  หอขาวไปกินกับชาวบานและลงไปสํารวจพื้นท่ี  เพราะคนท่ีไดลงไป

สัมผัสเสนหชุมชน  ไมมีใครปฏิเสธวาไมอยากทําวิจัยแบบน้ีอีก  ดิฉันยืนยันไดวา ขอใหอาจารยลองไป

ชวนกันเปนกลุมแลวลงไปทํา  เราอยาเพิ่งคํานึงถึงผูบริหาร  วันหน่ึงผูบริหารจะหันกลับมามองเราเอง  

และวันน้ีดิฉันเช่ือวา ผูบริหารหลายทาน  ถาทานไมคิดทานก็ตองทบทวนตัวเองเหมือนกันคะ 

 

ดร.ทศพร  ทองเที่ยง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

ผมขออนุญาตแลกเปลี่ยน  ผมวาโจทยตอนน้ีคือ คนท่ีเขาใจก็เขาใจ  คนศรัทธาก็ศรัทธา  

ประเด็นคือเราจะขับเคลื่อนเพื่อนเราไดอยางไร  ผมคิดวาเร่ืองสําคัญคือเร่ืองการสื่อสาร  การทําความ

เขาใจในมหาวิทยาลัย  ผมยกตัวอยางท่ีมจธ.วาเรามีกลไกในการสื่อสารกับเพื่อน  เรามีการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยนอกรอบระหวางผูบริหารกับสภามหาวิทยาลัย  เรามี “Flagship” คือ เร่ืองหลักท่ี

มหาวิทยาลัยจะขับเคลื่อน  มีการประชุมท่ีเรียกวา ประชุม 6+1 Flagship  มีการระดมคนท้ังในรุนตางๆ 

อยางเชน Flagship1 เปนเร่ืองการเรียนการสอน   Flagship 2 เปนเร่ืองนักศึกษา วาควรพัฒนา

นักศึกษาอยางไร   Flagship3 เปนเร่ืองชุมชนตางๆ  เปนตน  เร่ืองพวกน้ีจะเขามาในเร่ืองของการ

วางแผน  ทายท่ีสุดมันเปนการสื่อสารในระดับตัวบุคคล  อยางเชน รายงานประจําปของมหาวิทยาลัย  

ซ่ึงหลักๆเราจะจัดทํารายงานประจําป สองเลมคือ รายงานประจําปของมหาวิทยาลัย  และรายงาน
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ประจําปท่ีนํามาแจกวันน้ีคือ รายงานโครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม  ซ่ึงชัดเจนวาเราใหทุก

คน  ดังน้ันเร่ืองการสื่อสาร  เร่ืองความเขาใจจึงเปนเร่ืองสําคัญ 

ผูบริหารมีบทบาทอยางไรในเร่ืองการสื่อสาร  ผมเรียนวามันมาตั้งแตระดับขางบน ระดับของ

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ประชุม Flagship ทําอยางไร   Flagshipก็จะมีคนท่ีเกี่ยวของในแตละเร่ือง

เขามารวม  เชน กลุมแรกเปนเร่ืองการเรียนการสอน  ก็มีผูบริหาร  และอาจารยท่ีเกี่ยวของเขารวม  โดย

จะมีอาจารยหลายรุน ท้ังรุนใหญ  รุนกลาง และรุนเล็กท่ีจะเขามา 

 

อาจารยสุรพล  ธรรมรมดี 

เคยเจอปญหา วาอาจารยบางทานเขาอาจจะมาประชุมเฉยๆ  แลวจะทําอยางไรครับ? 

 

ดร.ทศพร  ทองเที่ยง   

เราสรางกลไกท่ีมีความตอเน่ือง  ไมไดประชุมแคคร้ังเดียว  ผมคิดวาเร่ืองความตอเน่ือง  เร่ือง

ความจริงจังเปนเร่ืองสําคัญ  

 

อาจารยสุรพล  ธรรมรมดี 

มีการติดตามผลหรือครับ ? 

 

ดร.ทศพร  ทองเที่ยง 

มีการติดตามผล  มีคณะทํางาน Flagship ท่ีจะตองรายงานตอสภามหาวิทยาลัย  รายงานตอ

ผูบริหาร  สวนหน่ึงก็ตองใหงบประมาณตรงน้ีดวย  ไมใชใหทําอยางเดียว  ผมคิดวานอกจากเร่ืองการ

สื่อสารแลว  อีกกลไกหน่ึงคือ การตองมีกิจกรรม (Activity)  หลายกิจกรรมท่ีทําในมหาวิทยาลัย  เพื่อให

เกิดความเขาใจรวมกัน  เร่ืองการสื่อสาร  เร่ืองการจะสรางใหเกิดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนคนออกไปจะ

เปนเร่ืองสําคัญ 

 

อาจารยสุรพล  ธรรมรมดี 

เชิญอาจารยกฤษณพงศ  จาก มจธ.ครับ  

 

 

 

อาจารยกฤษณพงศ  กีรติกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี 

ขอบคุณทุกคนครับ ในท่ีสุดแลว ผมมองกลับไป  เปนเพราะผมเกิดในยุคสงครามกลางเมืองของ

ประเทศไทย  ผมเร่ิมทํางานก็เหมือนอาจารยประภาภัทร  ผมเร่ิมมาทํางานป ๒๕๑๖ ก็เห็นการฆากันใน

เมืองไทย   ป ๒๕๑๙ ผมเหมือนอาจารยปริญญา  ตอนน้ันผมเปนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  
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ผมก็อยูในธรรมศาสตร  แลวออกมาคืนน้ันกอนท่ีเขาปดประตูธรรมศาสตร  ไมอยางน้ันอาจถูกฆาไปแลว  

ก็มีโอกาสไดเห็นความขัดแยงคอนขางมาก  และไดออกไปในชนบทกับอธิการบดีของผมท่ีพูดเม่ือเชาน้ี   

๓๐ ปมาแลว ตั้งแตป ๒๕๒๔ ท่ีออกไปทํางานในชนบท  เขาไปทํางานในเขตอีสานเหนือท่ีภู

พานก็คอมมิวนิสต  อีสานใตคือบุรีรัมยก็คอมมิวนิสต  แลวก็ทางเหนือ ทางกลุมชาติพันธุ  ตอนน้ันจะ

เปนลักษณะท่ีเอางานวิชาการไปทําใหเกิดอาชีพในชนบท  เราเปนมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  

ความรูท่ีมีก็เปนวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  เราก็เร่ิมจากจุดน้ัน เพราะตองเร่ิมจากจุดท่ีเรามีความสามารถ  

ผมมีความรูสึกวาตระกูลพระจอมเกลาท้ัง ๓ ท่ี ท้ังลาดกระบัง พระนครเหนือ และธนบุรี  เราพยามจะ

บอกวาเราตองเปนวิศวกร หรือนักเทคโนโลยี “ตีนติดดิน”  หมายความวาถาออกไปทํางานใน

อุตสาหกรรมเราก็ตองทํางานประเภทมือเปอนได  คําวารับใชสังคมไมไดหมายความวาจะตองเปนสังคม

ชนบทเทาน้ัน  อาจเปนสังคมการผลิตก็ได  ฉะน้ันเวลาออกไปทํางานจริง  คนของเราก็ตองตีนติดดิน  

ติดดินมีท้ัง ๒ มิติ ติดดินสังคมท่ีเกี่ยวกับอาชีพของเรา กับสังคมท่ีเราดํารงชีวิตอยู  เม่ือประมาณสัก ๑๔ 

- ๑๕ ปมาแลว  มันจะมีหลักสูตรท่ีเกิดข้ึนเปน Work Integrated Learning / Work Based Learning ซ่ึง

ตอนน้ีก็เติบโตมา ก็จะเปนการเอาวิชาการไปรับใชสังคมอีกแบบหน่ึงซ่ึงเปนสังคมอาชีพของเรา 

 

อาจารยสุรพล  ธรรมรมดี 

อาจารยครับ  ๑๕ - ๑๖ ป มันตอเน่ืองไดอยางไรครับ ถาเปนมหาวิทยาลัยอื่น  อธิการบดีเปลี่ยน

ผลัด  เขาก็อาจจะเปลี่ยนนโยบายท่ีแตกตาง  มจธ.สงผานมาไดอยางไรครับ? 

 

อาจารยกฤษณพงศ  กีรติกร 

ผมวามันเปนเร่ืองท่ีเราฝนดวยกัน  ผมเองกับอธิการบดีเปนคนท่ีฝนดวยกัน  แลวก็ฝนใหรุนนอง

ฟงอยูตลอดเวลา  เราอยูในตําแหนงท่ีเราวาดความฝนไดตลอดเวลาและเราก็ชวนกันไป  ผมสังเกตวา 

ผูใหญท่ีมจธ.  ถาทานรูสึกวาสิ่งท่ีทําเปนเร่ืองท่ีดี  แมตัวทานทําไมได ทานจะไมขวาง  และทานจะให

การสนับสนุน  ฉะน้ันดวยการทํางานแบบน้ี  เม่ือผูใหญสมัยน้ันรูสึกวาสิ่งท่ีเราทําเปนเร่ืองดี  แตทานไมมี

เร่ียวแรงท่ีจะออกไปกระโดดโลดเตนกับพวกเรา  ทานใหการสนับสนุน  ตอนน้ันไมมีคําวา ภาระงาน 

ดวยซํ้า  เราทํางานในหนาท่ีของเรา  อาจารยก็มีภาระงานตองสอนกี่ช่ัวโมง  ก็เหมือนคนอื่น แตเราก็

ออกไปทํากัน  วันธรรมดาก็สอนหนังสืออยูในมหาวิทยาลัย  วันเสาร-อาทิตย เราออกชนบทกัน  ผมเอง

บาชนิดท่ีวา วันศุกรเย็น ผมขับรถจากกรุงเทพฯไปสกลนคร  ออกหกโมงเย็น ถึงสกลนครตี ๓  นอนสัก 

๓ ช่ัวโมง  เชาวันเสารผมก็ทํางาน  บายวันอาทิตยผมขับรถกลับลงมากรุงเทพฯ  เพื่อจะทํางานในเชาวัน

จันทร  มันก็มีความบาอยางน้ันอยูในตัว   แลวก็พบวามีคนบามากพอสมควรในมหาวิทยาลัยผม  ตอนน้ี

รุนนองข้ึนมาเปนรองอธิการบดี  ข้ึนมาเปนคณบดีหมดแลว  รุนนองเหมือนอาจารยปริญญาท่ีข้ึนมาจาก

หนางานก็มาอยูในตําแหนงบริหาร  ก็จะมีรุนนองอายุ ๕๐ กวา  ๔๐ กวา     

เราสงตอกันอยางไร สําหรับการทํางานบนฐานของการติดดิน  ตอนท่ีผมเร่ิมเปนอธิการบดี  ได

ออกแบบระบบใหม  ผมกําหนดภาระงานวา คนเราตองมีภาระงานสามสวน  สวนท่ีหน่ึงคือสอน  ซ่ึงเรา
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ไมไดนับช่ัวโมงการสอน ท่ีมจธ.  ผมเขาใจวาเราใหนํ้าหนักไมเทากัน สอนคร้ังท่ี ๑ คร้ังท่ี ๒ คร้ังท่ี ๓ 

สอนหองเล็ก  สอนหองใหญ  สอนหองท่ีมีเล็คเชอร  มีสตูดิโอ  มีชอลค  เรามีวิธีคิดภาระงาน  ฉะน้ันมัน

ไมใชช่ัวโมง มันจะมีนํ้าหนักกวา   สอนแบบไหนไดนํ้าหนักเทาไร  ก็ตองมีแตมข้ันต่ําจากการสอน   สวน

ท่ีสองคือ การทํางานวิชาการ  สวนท่ีสามคือ การทํางานเพื่อสวนรวม  เราใหคุณคาวามหาวิทยาลัยน้ี  

คนตองทํางานเพื่อสวนรวม  จะทํางานใหภาควิชา  ใหคณะ  ใหมหาวิทยาลัย  ใหสมาคมวิชาการวิชาชีพ

ก็ได  ออกไปทํางานขางนอกก็ได  เราคิดใหหมดเลย   ผมพยายามเก็บทุกอยางเขามาใหหมด  เปน

สังคมท่ีบอกวาน่ันก็ใช  น่ีก็ใช  คือรับเขามาท้ังหมด  จะนับอะไรเทาไร  ผูบริหารไมคอยไดเกี่ยวของ คือ

ใหอาจารยเขาน่ังคุยกัน  แลวตกลงกันวาเขาจะนับอะไรเทาไร  ผมวาน่ันก็เปนวิธีหน่ึง  แตผูบริหารบอก

วาคุณตองมีภาระงานสามสวน  สวนละกี่แตม  รวมกันแลวไดกี่แตม   คุณจึงจะรักษาสถานภาพอาจารย

ได  คุณจึงจะไดข้ึนเงินเดือน   น่ีเปนสิ่งท่ีเราทํากันมาได ๑๔ ปแลว 

อันท่ีสองก็เปนเร่ืองท่ีเราฝนรวมกันอยางไร  แลวถายทอดความฝนกันอยางไร  มจธ.จะมีประชุม

สภามหาวิทยาลัยนอกรอบปละ ๒ คร้ัง  และมีกติกาวาเราจะไมพูดเร่ือง “routine” เลย  ตองเอาเร่ือง

ท้ังหลายท้ังปวงท่ีเปนเร่ืองฝนไปขางหนามาคุยกันในการประชุม  เรามีสิ่งท่ีเรียกวาธง หรือ Flagship

ของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงมี 7 Flagship ดวยกัน  Flagship น้ีไดจากการประชุมระดมสมอง คือ Flagship 

Meeting  ประมาณ ๒ - ๓ เดือนคร้ัง  ซ่ึงจะเอาคนไปประชุมประมาณ ๑๐๐ คน  มีผูบริหารประมาณ ๓๐ 

- ๔๐ คน  มีกลุมท่ีผมเรียกวา “Chang Agent”  คือคนรุน ๓๐ กวาๆ และท่ีเหลือเปนตัวหมุน  ตัวหมุนจะ

มีไปคร้ังละ ๑๐๐ คน  ในการประชุมน้ี เราจะพูดหลายเร่ือง  แตกติกาคือหามพูดเร่ือง “routine”  เสร็จ

แลวจะมีขอเสนอออกมา  สมมุติวาเราจะทําเร่ืองอะไรก็แลวแต  แตละฝายมีความคิดเห็นอยางไรก็เสนอ

ข้ึนมา  ทําเวิรคช็อปประมาณหน่ึงวันคร่ึง  คือวันเสารเต็มวัน  และวันอาทิตยคร่ึงวัน  เดินทางใกลๆ 

กรุงเทพฯประมาณ ๒ - ๓ ช่ัวโมง   ขอเสนอจากการประชุมก็จะเขามาเปนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  

อันน้ีคือท่ีมาของยุทธศาสตรซ่ึงเกิดจากขอเสนอจากระดับลาง  แลวก็มีการจัดงบประมาณยุทธศาสตร  

ซ่ึงทุกคนมีสิทธิ์ท่ีจะของบประมาณยุทธศาสตรได  โดยท่ีไมผูกกับคณะ  ไมผูกกับภาควิชา  แตคุณตอง

ทําโครงการมารับยุทธศาสตรและคุณก็รับไป  อันน้ันก็เปนวิธีท่ีอยากใหคนทําอะไรก็ใชการจัดสรร

งบประมาณยุทธศาสตรตัวน้ี   

จากการสงตอกันในลักษณะน้ี  ผมพบวาทําไดพอสมควร  แตไมใชวาไมมีปญหา  ก็ยังมีปญหา  

แตมันก็เร่ิมเปนวัฒนธรรมแลววา  สังคนน้ีใหคุณคากับการทํางานเพื่อสวนรวม  จะทําตรงไหนก็ไมวา  

ขอใหทํางานเพื่อสวนรวม  เราสงสารกันคอนขางชัดเจน  ตอนท่ีผมเปนอธิการบดี  ผมก็พยายาม  มีวิชา

หน่ึงเปนกลุมสังคมศาสตร มนุษยศาสตร  สอนบรรยายคร้ังหน่ึง  นักศึกษา ๔๐๐ - ๕๐๐ คน  เด็กก็เบ่ือ

หนายมาก  มีเด็ก 3 แถวแรกเทาน้ันท่ีฟง  ท่ีเหลือหลับหมด หรือไมก็เลนเกมส  จึงพยายามทําเปน 

Community-based ใหเด็กแบงเปนโปรเจ็กตทํางาน  ตอนน้ียังมีวิชาน้ีอยู  เทอมหน่ึงจะมีเด็กประมาณ 

๑,๕๐๐ คน ลงทะเบียนเรียนวิชาน้ี  ก็ทําเปน Community-based  ใหเด็กคิดเองวาเขาจะทําอะไร ผมเอง

ก็ชอบ ความจริงเด็กไทยนารัก  แตพอเขามหาวิทยาลัย  สมองมันปดหมด เพราะวิธีท่ีเราสอน  เราเปด

แเคเพียงประตูแคบๆ ใหเขาแสดงออก ผมยังจําไดวาใหเด็กเขาบอกวาจะนําเสนอโปรเจ็กตของเขา
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อยางไร  จําไดวามีเด็กเลนละคร    กับเลนละครเพลง  แทนท่ีเขาจะใช Power Point ผมจึงบอกวาเด็ก

เขามหาวิทยาลัย  สมองยังเปดมาก  แตวิธีสอนของเราทําใหสมองปด  ทําอยางไรจึงจะใหเขาไดทําสิ่งท่ี

เขารักจะทํา หรือมีฉันทะ  เวลาท่ีผมไปไหนผมสอนรุนนองวา  ตองเร่ิมท่ีฉันทะ  ขณะน้ีผมก็ยังสอน

นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอกอยู  ผมมอบหมายงานให  พวกคุณไปตกลงกันวาคุณจะทําเร่ืองอะไร  

ผมไมบอกคุณ   คุณกําหนดเองวาคุณจะทําเร่ืองอะไร แลวคุยกับผมทางอินเตอรเน็ต  แลวผมก็จะเปนท่ี

ปรึกษาใหในแตละโปรเจ็กต  คือคุณตองเร่ิมจากฉันทะ ถาไมไดฉันทะมันเรียนหนังสือไมได  

อีกตัวหน่ึงท่ีผมเสนออธิการบดีก็คือ การ “mentor” คนรุนใหม  ซ่ึงตอนน้ีกําลังคิดวาจะมี ๓ ขา  

ขาหน่ึงคือ การเรียนการสอน  ขาหน่ึงคือ การทํางานวิชาการ อีกขาหน่ึงคือ การบริการ  แนวคิดคือ เรา

จะมี คนเขาใหมตองเปน “apprentice” คือคนฝกงาน  และจะมีครูทางดานการเรียนการสอน  ครู

ทางดานวิจัย และครูทางดานการบริการ  ยังไมไดคุยวาระยะเวลาของการฝกน้ันจะนานเทาไร  ผม

อยากจะเสนอใหลองสัก ๓ หรือ ๔ เดือนกอน  คือคอนเซ็ปตไดแตวาตัว master หรือตัว mentor น้ี

คอนขางยาก  รวมถึงตัวพื้นท่ีท่ีจะใชในการฝกจะเปนอยางไร ผมก็เสนออธิการบดีวา “ไซต” (Site) ตางๆ 

ท่ีเราทํารอบๆ มหาวิทยาลัย  ท้ัง ๓ วิทยาเขต และรอบๆ ประเทศไทย นาจะเปนพื้นท่ี (Field Station) ท่ี

จะใชทํา apprentice สําหรับอาจารยรุนใหม  ท่ีเร่ิมคือตองเร่ิมจากอาจารยกอน  เพราะถาจะเปลี่ยน

มหาวิทยาลัย  ก็ตองเปลี่ยนอาจารย แลวจึงจะไปเปลี่ยนลูกศิษย ท้ังหลายท้ังปวงมันก็เปนเร่ืองท่ี

เกี่ยวของสัมพันธกันมา 

 

อาจารยสุรพล  ธรรมรมดี 

ประเด็นน้ีผมอยากถามอาจารยกฤษณพงศ  เพิ่มสักนิดหน่ึง  คือแมแต “เจ็นเอ็ด” (General 

Education) ท่ีมจธ.  จนบัดน้ีก็ยังรุกคืบไปไดประมาณ ๕ วิชา  ยังมีอีกหลายวิชาท่ียังปรับไมได  จาก

ประสบการณรุนตอรุนของอธิการบดีผมเห็นภาพวา มีการสงทอดวัฒนธรรมองคกร   แตความทาทายอยู

ท่ีตัวอาจารยผูสอน  ซ่ึงเขาม่ันใจอยูกับวิธีการสอนแบบหน่ึง  จะใหเขาเปลี่ยนมาเปนอีกแบบหน่ึงได

อยางไรครับ ? 

 

อาจารยกฤษณพงศ  กีรติกร 

เวลาน้ี  ผมกําลังพยายามทดลองหลายๆ อยาง  ผมพยายามบอกรุนนองวา เจ็นเอ็ดไมนาจะใช

วิชา  เรียกวาเจ็นเอ็ด  มันเปนวัฒนธรรม  มันเปนบริบท  มากกวาวิชา เม่ือไรก็ตามท่ีเราสอนเจ็นเอ็ดใน

หอง  มันไมใชเจ็นเอ็ด  มันกลายเปนอีกหน่ึงวิชา  เพราะสิ่งท่ีเราตองการจากเจ็นเอ็ดเปน คุณลักษณะ 

(Attribute) หรือท่ีเรียกวา “Effective Domain” ของการเรียนรู  ซ่ึงหาไมไดมาจากหองเรียน  จาก

กิจกรรมท่ัวไปก็ไมได   

เผอิญวามหาวิทยาลัยกําลังจะไปเปดวิทยาเขตใหมท่ีราชบุรีในปหนา  ผมบอกใหทํา ๒ หลักสูตร

ควบคูกันไป  หลักสูตรของสกอ. ๑๒๐ กวาหนวยกิตก็ทําไป  ผมเรียกวา Academic Curriculum  ผมให

ทําอีกตัวหน่ึงเรียก Human Curriculum ซอนทับลงไปบนตัวแรก  เพราะมันจะเปนเซเวนอีเลเวน  ไมใช
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มหาวิทยาลัย  ไมใชสอนหนังสือ ๒๐ ช่ัวโมง  ถาเราเรียนหนังสือสัปดาหละ ๒๐ ช่ัวโมง เวลาเรียน ๒๐ 

ช่ัวโมง เทียบแลวไมเกิน ๑๕% ของเวลาในหน่ึงปเทาน้ันเอง  คําถามคือ ทําไมเราออกแบบการเรียนรู

ท้ังหมดใน ๑๕% ของเวลาท่ีมี  ผมกําลังจะเปลี่ยนท้ังหมด  บอกวาเรามาออกแบบระบบการเรียนรูใน 

๘๕% ของเวลาท่ีเหลือกันดีกวา  เพราะฉะน้ันใหทําหลักสูตรควบคูกันไป ยกตัวอยางเชน สมมุติวาจะไป

อยูราชบุรี  เพราะฉะน้ันปหน่ึงเทอมหน่ึง จะเปนนอกเวลา หรือในเวลาก็แลวแต ผมจะมีราชบุรีศึกษา 

(Ratchaburi Study) ใหนักศึกษารูจักภูมิสังคมของราชบุรี  เทอมท่ีสอง  ผมจะมีสุวรรณภูมิศึกษา  ให

นักศึกษาเห็นวาพื้นท่ีน้ีอยูในอาณาจักรสุวรรณภูมิ  เทอมท่ีสามผมจะมีอาเซียนศึกษา  น่ีคือตัวหลักสูตร

ควบคูท่ีผมกําลังพูดถึง  น่ีเฉพาะใหเขาใจภูมิสังคมใชไหมครับ  เสร็จแลวยังมีตัวอื่นอีก เชน สมมุติวาเรา

อยากจะได Service Educationท่ีพูดกัน  ก็ออกแบบใหมี Service Educationไปดวยครับ  ตั้งแตปหน่ึง 

เทอมหน่ึง  

ผมเพิ่งกลับมาจากไตหวัน  มหาวิทยาลัยช้ันนําของไตหวัน ท่ีเปนมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีเขาก็มีService Education  ผมเห็นแลวชอบใจมาก  ผมจะนําไปใชท่ีราชบุรี  ใหนักศึกษาป

หน่ึงเปนคนทําความสะอาดมหาวิทยาลัยและตัดหญา   นักศึกษาปท่ีสองทําความสะอาดในตึก  

นักศึกษาปท่ีสามจึงสงออกไปธุรกิจอุตสาหกรรม  น่ีคือ Service Curriculum ของไตหวันท่ีเปนรูปธรรม  

ตอนแรกท่ีเห็น ผมคิดวาทําไมมีคนงานมากขนาดน้ี  ทําไมหนาตาเด็กๆ  ไมใชเลย  กลายเปนเด็กปหน่ึง  

ผมฝากอาจารยทศพร ท่ีจะไปอยูราชบุรีดวย ชวยใหเด็กปหน่ึงของมหาวิทยาลัยตัดหญา กวาดถนนได

ไหม  เปน Service Education บังคับนะครับ  น่ีคือสิ่งท่ีเรียกวา ๘๕% ของเวลาชีวิต  อยูท่ีเราจะ

ออกแบบอยางไร  ผมไมคอยไปทะเลาะกับใคร ๒๐ หนวยกิตก็ทะเลาะกันไปเถอะ เปนเพียง ๑๕% ของ

เวลา  มาจัดให ๘๕% ของเวลาไมดีกวาหรือ  น่ีผมพยามขายไอเดียรุนนองนะครับ 

 

อาจารยสุรพล  ธรรมรมดี 

อาจารยใชบทบาทอะไร  ในการไปขายไอเดียเหลาน้ีกับรุนนองครับ? 

 

อาจารยกฤษณพงศ  กีรติกร 

ผมเปนท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยครับ  ผมมีหนาท่ีใหคําปรึกษา  แตผมไมตองทํา  ผมพยายามบอก

นองๆวา ถาเราจะทําทุกอยางภายใน ๑๕% ของเวลาหน่ึงป เราปลดล็อคไมได  ทําไมไมทําใน ๘๕% 

ของเวลาเทาท่ีเราทําได   คราวน้ีมหาวิทยาลัยเซเวนอีเลฟเวนก็ทําได  อยางมหิดล ศาลายาก็เกือบจะ

เปนเซเวนอีเลฟเวน  กาญจนบุรีก็เปนเซเวนอีเลฟเวนแนๆ  อาจารยจะมีท่ีนครสวรรค มีท่ีอํานาจเจริญ  

พวกน้ีเรียกมหาวิทยาลัยเซเวนอีเลฟเวน   แตมหาวิทยาลัยท่ีไมใชเซเวนอีเลฟเวน  ผมก็คิดวายังทําได  

แตทําไดในระดับหน่ึง  อยางของทานอาจารยท่ีองครักษ  เกือบจะเปนเซเวนอีเลฟเวนแคมปส   ถามวา

เราจะออกแบบอยางไร  เพราะเปนเร่ืองท่ีตองคิดนอกกรอบบอยๆ   ลมเหลวบางก็ไมเปนไร  เพราะ

ของเดิมมันเขาตาจนแลว  เหมือนหลังชนกําแพงแลว  ระบบการศึกษาปจจุบันจะตองหลุดออกจาก
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กําแพงตัวน้ีใหได  ผมก็พยายามเสนอวา หนีออกไปทําสิ่งท่ีเราพูดกัน  หนีออกมาทําหลักสูตรควบคู

เทาท่ีเราจะทําได ขอบคุณครับ  

 

อาจารยสุรพล  ธรรมรมดี 

ขอบคุณอาจารยครับ ท่ีไดแบงปนไดอยางนาประทับใจมาก  เขาสูชวงสุดทายของการอภิปราย

ในท่ีน้ี  ในวงสนทนาน้ีอยากจะคุยตอในเร่ืองของเครือขายมหาวิทยาลัยตางๆ ท่ีรวมกันทํานํารองท้ัง ๖ 

แหง  จริงๆ ตอนน้ีมันเกิดบรรยากาศท่ีวา  พอรูจักกัน เร่ิมเปนญาติ ก็จะเขามาเช่ือมโยงงานกันแลวครับ  

มันเร่ิมลักษณะอยางน้ีบางแลว  อาจารยอํานาจ คิดอยางไรครับกับการทํางานตอไปของเครือขาย ๖แหง

น้ี ? 

 

 

รศ.อํานาจ  เย็นสบาย 

ผมคิดวาถาเรามีแค ๖ แหง ยังไมพอ  ทําอยางไรจึงจะสงผลใหเปนไปตามเจตนารมยของสกอ. 

คือเกิดเครือขาย หรือการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานตางๆ   ผมไมทราบวากระบวนการจัดเครือขายอยางน้ี  

ทางผูจัด  ทางสกอ.คิดอยางไร  ไมใชวามาสัมมนาจบกันแลวก็เลิกกันไป  แตจากน้ันขางหนามีอะไร  

หลังจากประชุมคร้ังน้ี  จะมีคร้ังตอไปไหมท่ีกลับมาอีกคร้ังหน่ึง  ผมยังไมทราบ  เพราะเราไมไดเปนคน

วางแผน  แตคิดวานาจะมีขบวนการตอเน่ือง 

 

อาจารยสุรพล  ธรรมรมดี 

ก็มีอยู ๒ - ๓ แนวทางครับ  แนวทางแรกคือ สําหรับผูเขารวมสัมมนาท่ีสนใจจะศึกษาผลสําเร็จ

ของท้ัง ๖ มหาวิทยาลัย ใหอธิการบดีของมหาวิทยาลัยของทานไดเปนผูผลักดันโครงการข้ึนมากับทีม

ของคณาจารย  หรือทีมบริหารทําโปรเจ็กตข้ึนมาครับวา อยากจะปรับปรุงอะไรในมหาวิทยาลัยของทาน  

และจะเรียนรูจากความสําเร็จของมหาวิทยาลัยแหงใด  ก็เสนอโปรเจ็กตมาท่ีมูลนิธิสยามกัมมาจลไดครับ  

แลวมูลนิธิจะรวมกับ สกอ. สนับสนุนใหมีการจัดเวิรคช็อปข้ึน  แลวทานก็นําเอาผลการเรียนรูไปปรับปรุง

งานจริงๆของทาน   เราจะคัดเลือกเฉพาะโปรเจ็กตท่ีจะเปนงานจริงเทาน้ัน  และจะมีการติดตามผล  คิด

วาถาเราทําอยางน้ี  ดอกผลของมหาวิทยาลัยท้ัง ๖ แหงจะไมสูญเปลา  แตจะงอกเงยและเปนจริงดวย  

อีกแนวทางหน่ึงคือ ทานใดคิดอยากจะปรับเจ็นเอ็ด หรือวิชาศึกษาท่ัวไป  เขียนเปนโครงการมา

ครับ  วาอธิการบดีรวมกับทีมบริหารตองการจะสงทีมคณาจารยมาขอเรียนรูกับมหิดลและธรรมศาสตร 

สกอ. กับมูลนิธิสยามกัมมาจลก็พรอมจะสนับสนุนใหได 

 

รศ.อํานาจ เย็นสบาย 

เกี่ยวกับยุทธศาสตรหน่ึงมหาวิทยาลัยหน่ึงจังหวัด  คิดวานาจะมีรูปธรรมตอไป  หมายความวา 

สกอ. ตองเปนผูขับเคลื่อน  เม่ือเปนผูขับเคลื่อนท่ีอยูใกลศูนยกลางอํานาจรัฐก็คือ รัฐมนตรี ท่ีจะมาจาก
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รัฐบาลใหม  ตองไมใชการมาสนับสนุน ๖ มหาวิทยาลัย  ความจริงผมมีตัวอยางของมหาวิทยาลัยท่ีเขา

รวมประชุม ๑๖๐ - ๑๗๐ แหง  นาจะมีบางอยางท่ีดีสําหรับพวกเรา ๖ สถาบัน  แตเราไมสามารถลงไป

สัมผัสเขาใกลชิด  เขาอาจจะอยูไกล  ขอมูลขาวสารไมถึง  ความสําเร็จของเขา อาจเปนความสําเร็จท่ี

แตกตางและกลายเปนบทเรียนท่ีดี  ถามาสนธิกําลัง  อาจเกิดมุมคิดและนําไปสูนโยบายคือ  การขยาย

ผลหน่ึงมหาวิทยาลัยหน่ึงจังหวัดนํารอง  อาจจะเปน ๑๕ แหงนํารอง หรือ ๑๓ หรือ ๑๐ อะไรตางๆไปสู

นโยบายของทบวงท่ีจะจับมือกันเปนคร้ังท่ีหน่ึง คร้ังท่ีสอง คร้ังท่ีสาม  วิธีท่ีจะทําใหหน่ึงมหาวิทยาลัย

หน่ึงจังหวัดเกิดพรอมกันท้ัง ๗๗ จังหวัด ลมเหลว  แตมันจะตองเนนจุดแข็ง  คอยๆมีข้ันตอนท่ีจะทํา  

ทุกแหงควรเสนอแนวคิดในการพัฒนาของตัวเองมา  เม่ือรับฟง  คิดวาใน ๕ ปขางหนา  ๓ ป ขางหนา

หรือปหนา  จัดกระบวนการท่ีจะเขาสูการจัดการ  เพื่อเขาไปมีบทบาทหน่ึงมหาวิทยาลัยหน่ึงจังหวัด  

โดยเสนอเหมือนกับสะทอนวิสัยทัศนท่ีจะเขาไปมีบทบาทในพื้นท่ีของเขา  เขาจะทําอยางไร  ถาอยางน้ี

คนก็กลับไปเหมือนไดการบานท่ีจะกลับไปทํา  อยางน้ีเปนตน  อันน้ีเปนจุดหน่ึง ท่ีผมคิดวามันจะไมสูญ

เปลาสําหรับวนัน้ี  แตจะกาวตอไป  แตมันอาจจะไมมีเพราะมันตองทําพรอมกันหมดทุกแหง 

  

ผศ.ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล 

ผมขออนุญาตเสริมนะครับ  เร่ืองน้ีในชวงคร่ึงแรกเรายังไมไดพูด  ความจริงแลวเร่ืองของหน่ึง

มหาวิทยาลัยหน่ึงจังหวัด  มันเกิดเองนะครับ  ถาเราทํา Service Learning  ถาหากคณะของเราลงชุมชน

หรือลงพื้นท่ีในจังหวัดท่ีเราตั้งอยู  และใหนักศึกษาออกนอกหองเรียนไปเรียนจากของจริง  แลวเอากลับ

เขามาเรียนในหอง  หรือเปดเปนคลินิกรับเร่ือง/กรณีตางๆจากประชาชนมาสูหองเรียน  ก็จะกลายเปน

หน่ึงจังหวัดหน่ึงมหาวิทยาลัยโดยตัวของมันเองอยูแลว  เพราะฉะน้ัน ก็เปนสิ่งท่ีหนุนซ่ึงกันและกัน  ถา

ตองการหน่ึงจังหวัดหน่ึงมหาวิทยาลัย  วิธีการจะไมใชเร่ืองกิจกรรมนักศึกษาครับ  ของจริงคือวิชาการจะ

ออกไปไดอยางไร  ก็ตองนอกหองเรียนออกไป  ถาอาจารยไปสรางทีมใหมจะเปนการเพิ่มงาน  เร่ืองของ

การเปลี่ยนยุทธศาสตร หมายความวาไมไดเพิ่มงานใหมแตเปลี่ยนงานเดิม  อยางนอยสวนหน่ึงมาทําให

เปน Service Learning  จะเปนเคร่ืองท่ีใชไดผลท่ีสุดและมีความย่ังยืนดวย  ทําแลวจะเกิดความตอเน่ือง  

เม่ือมหาวิทยาลัยกับชุมชน และนักศึกษากลายเปนเน้ือเดียวกัน  ก็จะพบวาสิ่งท่ีเขาออกไปเรียนไมใช

เร่ืองของคนอื่น  สิ่งท่ีเรียนกับผูเรียนกลายเปนเร่ืองเดียวกัน  เขาเรียนเร่ืองของเขาเอง คือเราเรียนเร่ือง

ของเราประเทศไทยของเรา  วิชาการของเรา  น่ีคือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนะครับ  ผมเรียนวา สอง

สิ่งน้ีจะไปดวยกัน ถาทําService Learning ก็จะเกิดหน่ึงมหาวิทยาลัยหน่ึงจังหวัด หรือถาทานจะทําหน่ึง

จังหวัด  วิธีการก็คือตอง Service Learning และผมเช่ือวามันจะไปถึงจุดน้ันอยางแนนอนครับ  

 

อาจารยสุรพล  ธรรมรมดี 

เร่ือง Service Learning ก็อาจจะเปนอีกวงสนทนาหน่ึงท่ีเราจะคุยกันนะครับ  อีกแนวทางท่ีเรา

คิดก็คือ ใน ๖ มหาวิทยาลัย  มีทีมคณาจารยท่ีเปนทีมหลักอยูจํานวนหน่ึง  ม.มหิดลอาจมีประมาณ ๑๕ 

คน  ม.ธรรมศาสตร ๑๕ คน  สถาบันอาศรมศิลป ๑๕ คน น่ีคือทีมหลักของกลุมคณาจารย  เราจะดูแลให
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เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางไรเพื่อใหเขาเขมแข็งข้ึน  ผมไปถอดบทเรียนกับธรรมศาสตร  จะเห็น

วามีคณาจารยบางทานกําลังพยายามจะเรียนรูวาวิธีการสอนแบบน้ี  จะตองปรับตัว  ปรับจิตใจอยางไร

บาง เปนเร่ืองท่ีนาสนใจมากท่ีเราจะดูแลใหเขามีความเขมแข็งข้ึนใหได 

 

ผศ.สุนันทา  วิบูลยจันทร 

การท่ีไดเขาประชุมในกลุมตรงน้ี  มีความรูสึกวาเร่ืองหน่ึงมหาวิทยาลัยหน่ึงจังหวัดไมใชเร่ืองใหม   

ทุกมหาวิทยาลัยไดลงชุมชน ไดลงพื้นท่ี  เพียงแตวาบางมหาวิทยาลัยอาจมีหลายคณะ  แลวเราไมได

เรียนรูดวยกัน  ตอนน้ีก็อยากจะแบงปนใหฟงวา สําหรับม.มหิดล เม่ือเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคม 

(Social Responsibility) มาแรง  เราก็มาพิจารณาดูวาใครไดไปทําอะไรท่ีไหนบาง  ปรากฏวาทุกคณะ  

ไปทํามาท้ังน้ันนะคะ  ทําในระดับท่ีแตกตางกัน  บางระดับก็ทํางานรวมกับ อบต. อบจ.  อยางเชน มหิดล 

เนนเร่ืองการแพทยสาธารณสุขเปนเร่ืองสําคัญ  ท้ังกลุมแพทย พยาบาล สาธารณสุข กายภาพบําบัด 

เภสัชกรรม ทันตกรรม ก็ลงพื้นท่ีกันท้ังหมด  แตการประสานการทํางานรวมกัน (Synergy)ยังไมชัดเจน  

เพราะฉะน้ันเรามองวาเม่ือมหาวิทยาลัยมหิดลมีพื้นท่ีหลักอยูท่ีศาลายา จ.นครปฐม เราไมเอาท้ังจังหวัด

หรอก  เรามีตําบลท่ีอยูใกลเคียง  และพบวาหลายคณะลงพื้นท่ีอยูแลว  ตอนน้ีเราจึงคิดวาตองประสานกัน  

เพื่อใหเกิดผลท่ีชัดเจน  ใหมีการทํางานเปนกลุม  และใหชุมชนไดเขามามีสวนรวม  

ขณะเดียวกัน  เราก็มองวาตอนน้ีมหาวิทยาลัยคิดเองท้ังหมดวาอยากทําอะไร  ทําตรงไหนให

พื้นท่ีเราคิดเองท้ังหมด  แตไมไดถามชุมชน   ตอนน้ีจึงมีกลุมวิจัยชุมชนเพื่อจะเรียนรูวา  จริงๆแลว

ปญหาในแตละชุมชนคืออะไร  เพราะแตละตําบลจะมีปญหาไมเหมือนกัน  แมวาพื้นท่ีจะอยูใกลเคียงกันก็

ตาม  ฉะน้ันตองเรียนรูจากเขากอนวาของเขาเปนอยางไร  แลวตองมาออกแบบในการจะใชทรัพยากร

แหลงเรียนรูท่ีเรามี   มาดูวาทีมไหนจะเปนทีมหลัก  ทีมไหนเปนสวนเสริม  จึงอยากชวนวาถาเรามีการ

ประสานรวมมือกัน  มันเกิดข้ึนไดแนนอน  แลวคงไมใชหน่ึงมหาวิทยาลัยหน่ึงจังหวัด  แตหน่ึง

มหาวิทยาลัยอาจจะดูไดหลาย จังหวัดก็ได  เพราะพื้นท่ีมันแตกตางกันมาก 

 

ดร.ทศพร  ทองเที่ยง 

ผมขออนุญาตเสริมเร่ืองเครือขาย เครือขายก็มีหลายมิติ  คงไมใชมองเครือขายเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง

แลวเปนเครือขาย  มันนาจะเปนเครือขายยอยๆท่ีเช่ือมโยงกันได  ในสวนรวมเร่ืองเครือขายของ สกอ.  

เร่ืองการผลักดันในหลายเร่ือง เชน ในสัปดาหหนาเครือขายภาคกลางตอนลาง เราก็ขยับเร่ืองท่ีจะทํากับ

กลุมนักวิจัยรุนใหม  เราจะทําเวิรคช็อป  เชิญอาจารยรุนใหมเขามา และเชิญ กลุมจังหวัดเขามาทําเวิรค     

ช็อป  พยายามทําโจทยใหเปนโจทยของเครือขาย  คือเดิมเปนลักษณะตางคนตางทํา  เราพยายามจะให

เกิดการมีสวนรวมระหวางสถาบัน  ตอนน้ีก็จะเปลี่ยนแนววาอยากเปนโจทยเดียวกัน  ทําดวยกัน  กําลัง

ขับเคลื่อนของเครือขายภาคกลางตอนลาง  เราจะมีเวิรคช็อปท่ีม.ศิลปากร ๒ รุน  บางทานอาจจะไม

ทราบ คิดวาเร่ืองมหาวิทยาลัยหน่ึงจังหวัด  เปนเร่ืองของช่ือ   เดิมทีความเขาใจอาจจะมีเร่ืองของ

เจาภาพ  ก็เปนเร่ืองกลไกท่ีพยายามจะทําระบบราชการเชิงพื้นท่ี  ผมคิดวาเครือขายนาจะเปนเร่ืองของ
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ความสนใจ  สนใจเหมือนกันก็ทําดวยกัน  เชน มจธ. ทํางานรวมกับม.ศิลปากร  เพราะศิลปากรเกงเร่ือง

ศิลปะ  มจธ.เปนเร่ืองวิทยาศาสตร ก็ทํางานดวยกันมาพอสมควร เปนตน  อาจมีเครือขายท่ีเกิดซอนๆ 

กัน หรือตัดกันหลายๆ เร่ือง  คงไมใชเปนเครือขายอันใดอันหน่ึง   

สําหรับวิธีการก็เหมือนกัน อยางท่ีมจธ.ทํากับราชบุรี  เรามุงไปท่ีการทํางานกับอบต. เราจะสราง

เครือขายรอบวิทยาเขตท้ังหมด  เพราะผมคิดวาระดับจังหวัด คือผูวาราชการจังหวัดน้ัน  ทานมาแลวก็

ไป  แตก็ตองทํานะ  เพราะเปนองคกรเชิงรับท่ีตองดูแลตรงน้ัน  รูปแบบคงแตกตางกัน  แลวก็พยายาม

จะแลกเปลี่ยนกัน  และใหเช่ือมเครือขายหลายสวนใหได   อยางมจธ.มีพื้นท่ีท่ัวประเทศ เชน ทางอีสาน

เราไปทําท่ีอ.นาแหว จ.เลย หรือเปนท่ีจ.นาน  เราก็จะพรอมท่ีจะใหสถาบันท่ีอยูขางเคียงไปรวมทํา

กิจกรรมดวยกัน  คิดวามันนาจะเรียนรูดวยการทํากิจกรรม  เร่ืองของการท่ีจะตองสรางความเขาใจหลาย

เร่ือง  มันผานการทํางานจริงแลวก็ทํากิจกรรมไปดวยกัน ก็จะเกิดเครือขายท่ีแนนเเฟนข้ึน 

 

รศ.อํานาจ  เย็นสบาย 

ผมเพิ่มอีกนิดคือ ผมไมรูลึกๆ วาคนท่ีคิดคําพูด “หน่ึงมหาวิทยาลัยหน่ึงจังหวัด” เขาคิดอะไร  แต

ผมคิดวาในเชิงสัญลักษณเปนขอเรียกรองข้ันต่ํา  ใหพยายามหาวาทานจะสามารถรวมพลัง  สามารถจะ

ปรับทรรศนะ และใหใสใจกับจังหวัดของตน หรือจังหวัดขางเคียง หรือจังหวัดไหนก็แลวแต  ใหลงไปรวม

พลังกัน เพื่อไปรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน  ใหเกิดมีบทบาทตรงน้ี  แตเม่ือคิดอีกที  ผมคิดวาเขาไม

ตองการใหหน่ึงมหาวิทยาลัยหน่ึงจังหวัดท่ีแยกกันอยู  ผมเดาวาเขาคิดเช่ือมโยงดวยซํ้าวา น่ีคือการสราง

ฐานพระเจดียอยางหน่ึงโดยท่ีมีมหาวิทยาลัยเขาไปมีสวนรวม  และใหไปสูการปรับเปลี่ยน  ขับเคลื่อน

เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม  โดยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากฐานเปนตัวตั้ง  ไมใชเปลี่ยนแตขางบนแลวสูกันอยู

ขางบนอยางทุกวันน้ี  ดังน้ันถาเราวิเคราะหความคิดน้ีไมพลาด  เราก็นาจะเดาไดวาน่ีคือกระบวนการท่ี

จะใหมหาวิทยาลัยกับ ชุมชนมาเรียนรูเครือขาย  และในท่ีสุดมันจะมีลักษณะเช่ือมโยงเปนเครือขายขนาด

ใหญ ท่ีเปนการรวมสรางการพัฒนาท่ีย่ังยืนจากฐานรากข้ึนมาน่ันเอง  ดังน้ันผมคิดวาเราคงไมใชทําแค

เพื่อท่ีจะรายงาน  วามหาวิทยาลัยของเรารับผิดชอบจังหวัดน้ี  แลวก็สงรายงานไปใหนายทราบ  มันไมใช

อยางน้ัน มันเปนยุทธศาสตรท่ีเขาไปสูการปฏิเสธเปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีเคยเปนมาในอดีตน่ันเอง  ถาผมคิด

อยางน้ีแปลวา เราก็ควรจะทําใหเกิดการขยายตัว  และนําไปสูการเรียงรอยสรางพลังรวมในจังหวัดตางๆ 

ท่ีมีความพรอม  ผมคิดวาสิ่งน้ีนาจะเปนพลังของการเปลี่ยนแปลงในลักษณะท่ีย่ังยืนมากกวาท่ีจะรอคอย 

 

ผศ.ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล 

ขออนุญาตใหขอมูลวา หน่ึงมหาวิทยาลัยหน่ึงจังหวัดน้ันมาไดอยางไร  มันเกิดจากองคประชุม

เม่ือประมาณ ๑ ปคร่ึงท่ีแลวนะครับ  หลายทานในหองน้ีอาจจะอยูในท่ีประชุมดวย  วงประชุมน้ันปนวง

ประชุมของรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตนักศึกษา  ตอนน้ันมีการปรับครม.เล็ก และรัฐมนตรีชวย

กระทรวงการศึกษาธิการคนใหมก็ปรารภกับสกอ. วาอยากเจอฝายกิจการนักศึกษา  พวกเราก็คุยกัน  

ไมใชวาเรามารับนโยบายจากเขา  แตเราอยากเสนอมากกวา  แลวพวกเราก็คุยกันครับ  รองอธิการบดี



 
 

29 

 

ฝายกิจการนิสิตนักศึกษาวา บานเมืองมีปญหาแบบน้ี  เราจะทําอะไรไดบาง  เราเสนอ ๒ เร่ือง  เร่ือง

แรกคือ มหาวิทยาลัยควรตองสรางพลเมืองใหมีความสามารถในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

คืออยูรวมกับเจาของประเทศคนอื่นไดโดยไมเกิดปญหา  เคารพสิทธิ  เคารพกติกา เร่ืองท่ีสองคือ เรา

เสนอยุทธศาสตรหน่ึงมหาวิทยาลัยหน่ึงจังหวัด  เราพูดกันในท่ีประชุมตรงน้ัน และมันเกิดเปนนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการข้ึนมา  งายๆคือเร่ืองน้ีไมไดเกิดทอปดาวนนะครับ  มันเกิดจากพวกเราชาว

มหาวิทยาลัยน่ีแหละท่ีเปนคนเสนอเอง  ขอน้ีผมยืนยันไดเพราะผมเปนคนเสนอเอง  เพราะฉะน้ันจําท่ีมา

ไดแมนยํา  พวกเราเปนคนเสนอรัฐบาล  ตอมาก็เปนนโยบายของรัฐบาล  น่ีเปนตัวอยางของครับ วาเรา

สามารถผลักดันใหเกิดนโยบายสาธารณะได  ถาหากเราผลักดันแลวรวมตัวกันจริงๆ ครับ 

 

รองอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หน่ึงมหาวิทยาลัยหน่ึงจังหวัดอยางท่ีทานอาจารยปริญญากลาว  และในสภามหาวิทยาลัย คุณ

หมอประเวศ วะสี ก็พูดและยํ้านโยบายน้ี  ในโครงการบริการวิชาการแกชุมชนปงบประมาณ ๒๕๕๕  รอง

อธิการบดีฝายวางแผนก็ไดใหนโยบายในท่ีประชุมของคณะกรรมการดําเนินการวา กี่รอยโครงการก็ตาม

ของมหาวิทยาลัย  ใหเนนไปท่ีจ.สระแกว กับจ.นครนายก   จ.สระแกวเปนอันดับท่ี ๑  เพราะคิดวา ดวย

งบประมาณจํานวนมาก  หากเราไปลงแบบกระจาย จะไมเกิดผลอะไรมาก  แตถาไปลงท่ีจังหวัดน้ีแลวทํา

ใหเห็นผลชัดเจน เชน ทางมหาวิทยาลัยไดเชิญโครงการของอาจารยอํานาจ  ใหสํารวจปญหาของจ.

สระแกว และจ.นครนายก  พบวาในจังหวัดน้ีมีเด็กท่ีอานหนังสือไมออกเปนจํานวนมาก  มีวัยรุนท่ี

ตั้งครรภกอนวัยอันควร  มีปญหาสุขภาพอนามัยมากมาย  จึงเอาโครงการน้ีลงไปรวมกับชาวบานแกไข

ปญหาเหลาน้ี  ใหเห็นผลทันหูทันตาข้ึนมา  แทนท่ีจะใชงบประมาณกระจายไปท่ัว  ทําไปท่ัว  หวานไปท่ัว  

แตไมเกิดผลอะไร  เพราะฉะน้ันยกเวนโครงการของอาจารยอํานาจ ท่ีมีพื้นท่ีอยูแลว เชน ท่ีจ.นาน  จ.ตาก  

ของอาจารยท่ีมีอยูแลวงบประมานก็ลงไปตรงน้ันเหมือนเดิม  เพราะฉะน้ันหน่ึงมหาวิทยาลัยหน่ึงจังหวัด 

ก็เปนนโยบายอยางท่ีทานวานะคะ  และโครงการจํานวนมากของเราในป ๒๕๕๕  หากโครงการใดไมมี

วัตถุประสงค หรือไมมีหลักการอยางหน่ึงมหาวิทยาลัยหน่ึงจังหวัด จะไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

คะ 

 

อาจารยนฤดี ธิติธราดล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

ดิฉัน นฤดี ธิติธราดล จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ไมใชผูบริหารแตหมายรวมวา

ตัวเองเปนนักการศึกษา  ตองขอช่ืนชมทานอาจารยปริญญา วาโครงการของทานมีความชัดเจนมาก  ใน

แงของการนําไปสูกระบวนการการเรียนการสอน  น่ังฟงอยูนานนะคะ ก็มีความคิดตามดวย และอยากจะ

แลกเปลี่ยน    ไดเห็นภาพท่ีการเรียนการสอนและอาจารยระดับอุดมศึกษาออกไปสูสังคมมากมาย คือ 

อาจารยลงชุมชนไปจับงานวิจัย  สุดทายไดกลับคืนมาเปนตําแหนงวิชาการ  มันเปนวัฏจักรท่ีเห็นมานาน

แลว  เราก็อยากจะเห็นวา เม่ือไปลงชุมชนแลวไปเก็บสิ่งอะไรก็แลวแตท่ีไดจากการวิจัย กลับมาสูการ



 
 

30 

 

เรียนการสอน  ซ่ึงตรงน้ีถามองในแงรูปธรรม ก็บอกยาก  อยางตัววัดของสกอ. บอกวา งานวิจัยนําไปใช

ประโยชนอะไร  หาหลักฐานกันมากมาย  ก็ไมเจอ แตถามวาเอามาไหม ก็อาจจะเอามานะคะ  

ท่ีฟงวันน้ีไดเห็นภาพ ๒ ภาพ  ภาพหน่ึงเปนการเตรียมทุกอยางเพื่อจะใหนักศึกษาไปเปน

บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  ไปอยูในสังคมท่ีรับผิดชอบ  รูสิทธิหนาท่ีของตัวเอง  ทํางานอยางดี  อีกภาพหน่ึงท่ี

เห็น  มองวาอาจารยจาก ๖ มหาวิทยาลัยนํารองใชความเปนผูเช่ียวชาญลงไปพื้นท่ี  ก็จะพานักศึกษาไป

ดวย  แตอยากเห็นภาพท่ียอนกลับมาชัดๆ เหมือนของ อาจารยปริญญา  ท่ีมาพูดตรงน้ีก็ประเมินตัวเอง

อยูจนเกือบหมดเวลา แลวก็รวบรวมความกลาท่ีจะพูดนะคะ ซ่ึงก็ตองออกตัววาไมไดรูมากกวาทุกทาน  

แตก็มีความคิดเล็กๆ ท่ีอยากจะบอก กําลังหวงวามันเปนความเสี่ยงหรือเปลา  ถาหากยังมีความเขาใจ

ตรงน้ีไมถองแท  เกิดเอาความคิดท่ีมองวาตัวเองทําไดแลวไปทํา  ภาพท่ีเห็นวาอยากจะพัฒนานักศึกษา

มันใชเวลามากข้ึน ซ่ึงเปนหวง   

อีกเร่ืองหน่ึง อยากเสนอผานไปยังมศว.  มศว.ทําโพธิวิชชาลัยไดดีเย่ียม  แตอยาลืมมศว. ท่ีอยู

ท่ีน่ี  ท่ีไมใชโพธิวิชชาลัย  เพราะโพธิวิชชาลัยอาจจะเปนคนกลุมหน่ึง  นักศึกษากลุมหน่ึง  แตอยากเห็น

วาเอาแนวคิดน้ีกลับไปใสในมศว.ท้ังมหาวิทยาลัยดวย  เพราะวามีความเปนหวงวา  บัณฑิตปจจุบันท่ีจบ

ออกไปแลว  ความคิดความอานตองมาเร่ิมตนกันใหม  ขณะเดียวกันฝากสกอ.ดวยวา  การจะพัฒนา

สกอ. ใหเดินไปไดน้ัน  กลุมเปาหมายท่ีจะเขาสูสกอ. ตองมีความเช่ือมโยงกัน  อยากเห็นการแลกเปลี่ยน

ระหวางสกอ. กับระดับการศึกษาท่ีต่ํากวาสกอ. ใหเช่ือมโยงกันในการสรางคนวาทางน้ีเดินมาถูกแลว  

อยากเห็นการเช่ือมโยงตั้งแตเด็กช้ันอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไปสูอุดมศึกษา  การท่ีจะเปลี่ยน

ความคิดความอานในระดับอุดมศึกษา  มันเหมือนกับไมแกแลวหรือเปลา  หรือเหมือนอาจารยเองก็

เหมือนกัน  ตอนเราเรียนทางการศึกษา  เราเรียนการสอนมาเยอะแยะ  ท่ีพูดไมใชเร่ืองใหม  การเรียน

การสอนท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญเปนเร่ืองนานมาแลว  ตอนเรียนก็เรียนไดคะ  แตพอไปสอนหนังสือไม

สอนตามน้ัน  ฉะน้ันตรงน้ีก็อยากเห็นวา มันถูกปลูกฝงกันมาเปนชวงๆ   

อีกประเด็นหน่ึงคือ ถาสมมุติวาจะทําเร่ืองน้ีอยางจริงจัง  ความชัดเจนของสกอ. อยางเชน TQF  

ตอนท่ีเราคิดเร่ือง TQF ตอนน้ีดิฉันไมสามารถบอกไดวา TQF ดีหรือไมดี แตเห็นพัฒนาการของTQF  

ถึงตอนน้ีมหาวิทยาลัยไหนก็แลวแตท่ีเคยลุกข้ึนมารองคัดคาน  ก็ทําใชไหมคะ ถาเร่ืองน้ีจะสําเร็จ สกอ.ก็

ตองเดินแบบ TQF คะ ขอบคุณคะ 

 

ผศ.ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล 

ขออนุญาตตอนะครับ  ผมมีตัวอยางจะเลาใหฟงนะครับ  ผมพยายามใชวิธีการเปดคลินิก

กฎหมายนะครับ  ท่ีคณะนิติศาสตรเรามีคลีนิคกฏหมายอยูแลว คือศูนยชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย  

รับเร่ืองราวเดือดรอนของประชนชนและมีทีมนักกฎหมาย  ทีมทนายความไปชวยดูแลฟองรองคดีให  ดู

แลวก็นาจะทําไดเลยใชไหมครับ  มีคลินิกอยูแลว  เอาเคสมาเขาหองเรียน มันนาจะงายนะครับ   

วิชาหลักวิชาชีพกฎหมายของผมซ่ึงเปนวิชาสําหรับนักศึกษาป ๔   ผมก็เร่ิมตนแบบน้ีครับ  ไป

คุยกับศูนยนิติศาสตรของธรรมศาสตร  ขอใหมาเช่ือมกัน  จากน้ีไปจะเอาเคสมาเขาหองเรียน  ให
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นักศึกษาเรียน และใหนักศึกษาไปลงพื้นท่ี  จะไดเกิดกระบวนการท่ีเช่ือมโยงกัน  น่ีคือสิ่งท่ีเรียกวา

โครงสรางมีอยูแลว  แตสิ่งท่ีเกิดข้ึนคืออะไรทราบไหมครับ  ศูนยนิติศาสตรบอกผมวาทําแบบน้ีไมได  

เร่ืองน้ีเปนเร่ืองของมืออาชีพ  นักศึกษาจะมารูเร่ืองอะไร  ตองใหทนายความมืออาชีพเขาทําไป  น่ีเปน

แนวคิดท่ีเขาไมเขาใจ Service Learning  มันไมใชวานักศึกษาจะไปบอกชาวบานทันทีใชไหมครับ  มัน

ตองเปนงานกลุมกอน  มีการนําเสนอในช้ันเรียน  ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารย   จนม่ันใจแลวจึง

ไปตอบชาวบาน   

น่ีคือสิ่งท่ีเปนปญหางายๆ   สุดทายผมตองอยางไร  ผมตองใหนักศึกษาไปลงพื้นท่ีกับหนวยงาน

ขางนอกครับ เชน  ชมรมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน  มูลนิธิคุมครองผูบริโภค  ซ่ึงอยูนอกธรรมศาสตร

ท้ังสิ้น  นาขํามากนะครับ ในน้ันเปนผูบริหารมหาวิทยาลัยครับ  เรามีศูนยนิติศาสตรอยู แตไมสามารถ

เช่ือมโยงเร่ืองท่ีชาวบานมาฟองรองกับในหองเรียนได  เราพยายามจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนยากมาก  แตวาผม

จะเปลี่ยนนะครับ จะพยามเปลี่ยนศูนยนิติศาสตร ธรรมศาสตรใหได  การชวยเหลือประชาชนเปนเร่ืองดี  

แตตองเอาเขามาในหองเรียนใหได  ถาหากเดือดรอนทางคดีแพง ตองเอาเขามาในวิชาคดีในกฏหมาย

แพง  เดือดรอนตองอาญาเขามาเลยครับในวิชากฎหมายอาญา  เดือดรอนรัฐธรรมนูญ  คดีปกครองใช

ไหมครับ  ก็เขามาท่ีวิชากฏหมายปกครอง  ทุกเร่ืองเช่ือมกันไดท้ังหมดแตปญหาคือ การเปลี่ยนแปลง

ไมใชของทําไดงาย  แตผมเรียนทานจากประสบการณของผมวา  ถาทางน้ีเดินไปแลวมันติด  ก็เปลี่ยน

ทางสิครับ  มันไปตอไดครับ  น่ีคือเคล็ดลับของการเปลี่ยนแปลงครับ  

 

ผูรวมสนทนาทานหน่ึง 

ขออนุญาตนะคะ คือลองฟงดูแลว มีขอท่ีทําใหรูสึกวาความคิดของท้ังวงประชุม  อาจจะเร่ิม

คอยๆ ยอยวาใครเปนใคร อาจารยปริญญาเร่ิมยอย บอกวาโพธิวิชาลัยกับอาศรมศิลปเปนพระเจาตากตี

ฝาวงลอม  

 

ผศ.ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล 

ความจริงมี ๒ โมเดลนะครับ  ถาจะใหอาจารยเลือกโมเดลแรก คือโมเดลพระเจาตาก ไดแกโพธิ

วิชชาลัยกับอาศรมศิลปซ่ึงแยกตัวออกไปตั้งใหม  กับอีกโมเดลหน่ึงคือ เรารักษากรุงศรีอยุธยาเอาไวครับ  

ไมวาจะเสื่อมโทรมแคไหน  เราจะเปลี่ยนแปลง  อาจารยเลือกไดครับมี ๒ โมเดลใหเลือก  ผมเปนพวก

รักษากรุงศรีฯไวครับ คืออยางไรก็ตองรักษากรุงศรีฯเอาไว  ของอาจารยตีฝาไปแลว  ไมเปนไร  เปน

โมเดลใหเราเลือกได  ทานตรงกับโมเดลไหนทานเลือกโมเดลน้ันสําเร็จไดท้ังคูครับ 

 

รศ.ประภาภัทร  นิยม 

ท่ีจริงอุตรดิตถก็เปนอีกโมเดลซ่ึงนาสนใจมาก กรุงศรีฯแลว แถมไปตีเมืองอื่นเรียบรอยหมด  ทีน้ี

คิดวาความเขาใจอยางชัดเจนในเร่ืองเหลาน้ีอาจยังไมมากพอ  อยางอาศรมศิลปทําอะไรท้ังๆ ท่ียังไมรู  

จริงๆ ท่ีทานฟงวันน้ีนอยมาก  รายละเอียดเราแทบไมไดใหทานเลย  อยางเราไปฟนฟูตลาดเกาจันท



 
 

32 

 

บูรณ  ไปทํางานรวมกับชาวบาน ทํางานทางความคิด ทํางานเชิงวัฒนธรรม ทํางานเชิงกายภาพ ทํางาน

เชิงผังเมือง  ท่ีจริงมันเปนเร่ืองท่ีเราตองไปทํารวมกับเขา  เรายังไมไดบอกเลยวาทักษะตรงน้ี  นักศึกษา

เอาทักษะอะไรลงไปใชบาง แลวเราฝกนักศึกษาอยางไร  ท่ีจริงเบ้ืองหลังยังมีอีกมาก  เพราะฉะน้ันจึง

กราบเรียนอยางน้ีวา  จะเปนไปไดหรือไมท่ีเราหาเวทีเร่ืองการสื่อสารท่ีจะมาเขาถึงขอมูลในเชิงลึกเหลาน้ี

ได  แลวมันจะแกปญหาของทานท่ีลุกข้ึนอภิปรายเม่ือกี้ไปในตัววา อธิบายอะไรคือใชและไมใช  มันจะ

เร่ิมมีความชัดเจนมากข้ึนวาสิ่งท่ีเรียกวาเปนมหาวิทยาลัยรับสังคมคืออะไร  มันจะคอยๆ มีนิยาม  โดย

ทานท้ังหลายจะคอยๆ ชวยกันนิยามจากมุมของตัวเองดวยซํ้าไป  ทานจะไดนําประสบการณท่ีทานทํา

อยูออกมาเทียบเคียงกัน  หรือมาจัดวงประชุม  ถาเกิดสนใจมาคุยกันหนอยไดไหม  เปนการแลกเปลี่ยน

เรียนรูกันไปสักพักหน่ึง  อันน้ีนาจะเปนบทบาทท่ี สกอ. นาจะสนับสนุนดวยซํ้าไป  จัดอยางเปนเร่ืองเปน

ราว  แลวมีเว็บไซตเร่ืองเปดมหาวิทยาลัยสูสังคม  ใหทุกหนวยงานท่ีสนใจสงขอมูลเขามาเพื่อเปนการ

สื่อสาร  จะเรียกวาเปนเรียลลิตี้ออะไรก็ได  ของพวกเราเปนเชิงปฏิบัติ  ถาเปนเรียลลิตี้ทานจะเห็นวามัน

เกิดอะไรข้ึนใชไหมคะ  ทานอาจารยก็คงจะทราบดี เพราะฉะน้ันมันคงไมใชเร่ืองท่ีวา เราสงสัยอยูในวันน้ี  

มันเปนเร่ืองท่ีเราตองทําความเขาใจใหชัดเจนมากข้ึน 

 

ผศ.ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล 

พอดีผมตองขออนุญาต  เด๋ียวผมตองไปสอน Service Learning ใหกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร

๒๕๐ คน เพราะฉะน้ัน ตองขออนุญาต  สุดทายเลยครับประโยชนท่ีไดของวันน้ีคือ เราไดเกิดการเรียนรู

รวมกัน  และผมคิดวาไมมีมีแนวทางของใครคนใดคนหน่ึงท่ีเปนรูปแบบตายตัว  ทุกทานสามารถสราง

และออกแบบดวยตัวเองใหเหมาะสม  แตสิ่งท่ีจะตรงกันคือหลักการพื้นฐานบางอยางท่ีผมคิดวา  เราคงจะ

พอสรุปได  ขอแรกคือ ผูเรียนเปน “ประธาน”  เปน Subject ไมใช “กรรม” ท่ีตองจด ตองจําตามท่ีเราบอก  

แตคนท่ีจะพัฒนาตัวเองใหเปนพลเมืองท่ีเคารพสิทธิผูอื่น เคารพกติกา และรับผิดชอบตอสังคม และเอา

ความรูไปรับใชสังคม  เห็นตัวเองเปนสวนหน่ึงของสังคม ไมใชเห็นแตสวนของตัว  ดังเชนท่ีผานมา ตรงน้ี

ตัวคนท่ีจะพัฒนาใหตัวเขาเปนอยางน้ันข้ึนมาไดคือ ตัวนักศึกษาเอง  เพราะฉะน้ันเขาตองเปน “ประธาน”  

แลวจัดกระบวนการใหเขาพัฒนาตัวเอง  ทุกมหาวิทยาลัยท่ีทํามา ท่ีมาเลาใหฟงน้ัน พิสูจนแลวครับวาทํา

ไดจริง  กระบวนการเรียนแบบแนวระนาบเชนน้ี  อาจารยจะเปนวิทยากรจัดกระบวนการ  ไมใชแนวดิ่งท่ี

สั่งใหนักศึกษาตองทําตามอีกตอไป  

ขอท่ีสองคือ เร่ือง การใช Project-based Learning และ Problem-based Learning  ผมคิดวา

กระบวนการน้ี ผลจะออกมาเองครับ  แคเอานักศึกษาไปลงพื้นท่ี  เอาเร่ืองท่ีเปนเร่ืองจริงใหเขาลงไปดู  

แลวกลับมาคุยกัน  ใชกระบวนการกลุม  นําเสนอหนาหอง  อาจารยชวยปรับแกไข  เม่ือเกิดกระบวนการ

เรียนรูและผลจะออกมาเอง  อยางเชนท่ีเราทําในวันน้ี  เราไปจัดในหองใหกับนักศึกษา และสิ่งท่ีวิเศษ

มากคือ กระบวนการแบบน้ีเปนกระบวนการกลุม ใหคุยกัน และนําเสนอหนาหอง ทํางานรวมกันเปน

กระบวนการแบบน้ี มันเปนการเปดพื้นท่ีใหสติปญญา  เพราะใครไมมีเหตุผลก็จะแพ  สุดทายสิ่งท่ีเปนมติ

หรือเปนงานของกลุมคือสติปญญาครับ  และคนท่ีคิดได แลวเปนพลเมือง  เขาจะเปนคนนําคนซ่ึงยังคิด
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ไมได กระบวนการแบบน้ีจะเกิดข้ึนในทุกกลุมทุกหองครับ  ขอเพียงเราจัดกระบวนการเทาน้ัน  ผลมัน

เกิดครับ   

สิ่งท่ียังขาดไปในวันน้ีคือ เร่ืองหน่ึงท่ีอาจารยประภาภัทรพูด “Know How” ในวันน้ียังนอย  เพราะ

เวลานอย เร่ือง Know How มันตองเกิดความตั้งใจรวมกันวาเราจะทํา พอจะทํา Know How มันหมูมาก

ครับ    พวกเราน่ีบุกเบิกกันมา  ตอนน้ีอาจารยจะไดเปรียบ คืออาจารยสามารถนํา Know How ไปตอยอด

ไดเลย   และผมคิดวาพวกเราท่ีไดทําตรงน้ีมีความยินดีเปนอยางย่ิง   หากวาประสบการณของพวกเราจะ

เปนประโยชนกับสถาบันของอาจารย  ถาอาจารยคิดวาเราจะทําสิ่งน้ีรวมกัน   

ฉะน้ันการจัดกระบวนการแบบน้ีตอไปควรตองมี  อยางนอยปละคร้ัง  แตกระบวนการอาจจะเปน

เร่ือง Know How ใหมากข้ึนนะครับ   ผานไป ๑ ป ทุกท่ีเอามาโชวเคสกัน  วาทําแลวไดผลอะไร ทํา

อยางไร  แลวก็เลือกเขาหอง แลวมีกระบวนการนําเสนอกัน  ท่ีจะเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนไดมากกวา

น้ี   แบบน้ีจะเกิดการเรียนรูท่ีย่ังยืน ๑ป มาเจอกันคร้ังหน่ึง อาจจะแยกเปน ๒ วงก็ได  เปน Service 

Learning วงหน่ึง  เร่ืองวิชาป ๑ ศึกษาท่ัวไปเร่ืองพลเมืองอีกวงหน่ึง ถาทําทุกป ผมเช่ือวามันจะเกิด

กระบวนการท่ีเราจะเรียนรูจากกันและกัน  สุดทายไมมีใครบังคับเราหรอกครับ วาเราตองทําอยางไร ตัว

เราเองแตละคนเหมือนกับนักศึกษาในหองของเราครับ   เราจะเปนคนตัดสินใจเอง  หลังจากไดฟงคนอื่น

หมดแลว  วาเราจะทําของเราอยางไร น่ีคือกระบวนการเดียวกัน  เราทุกคนตางเปน “ประธาน” ของการ

สัมมนาในวันน้ี ไมใชเปน “กรรม”  เราเพียงแตมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน  และผมเช่ือวากระบวนการแบบน้ี

คือกระบวนการแบบเดียวกับท่ีเราทําในหองเรียน  ยินดีมากท่ีมีโอกาสไดมาเจอทานท้ังหลายและหวังวา

เราจะมีโอกาสรวมงานกันในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยของเรานะครับ ขอบคุณมากครับ  

 

รศ.ดร.วีระ  สัจกุล  สถาบันอาศรมศิลป 

ผม วีระ สัจกุล  อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป  ฟงตั้งแตเชามา  ตองบอกวามีความสุขจริงๆ ท่ี

เห็นคนทําดี  ทําสิ่งท่ีเปนกุศลมาอยูรวมกัน  และชวยกันตอยอดความรูตางๆท่ีเรามี  ผมจะเสนอเร่ือง

เดียวกับท่ีอาจารยประภาภัทรพูดถึง  เร่ืองของการแลกเปลี่ยนประสบการณตรงกัน  ฟงจากท่ีเราเลากัน

มา  ก็เปนการนําผลท่ีสําเร็จแลวมาเลาสูกันฟง  แตวาถาจะใหรูกันจริงๆ ก็คงตองรูกระบวนการ  รู

เทคนิควิธี  และชวนกันไปทํา จับมือกันไปสอน  ไปดูดวยกัน  

อีกประเด็นท่ีอยากจะพูดถึง คือเร่ืองของความเกี่ยวของ หรือความมีสวนรวมของคนในทุกระดับ

ในสถาบันการศึกษา  สิ่งน้ีมีความสําคัญ  ท่ีฟงมาก็มีหลายทานท่ีพูดแลววา เร่ืองอยางน้ีไมไดทํากัน

เฉพาะกลุม  แตมีการสงผานหรือมีการแจงใหรับรูกันท้ังมหาวิทยาลัย  ถึงระดับสภามหาวิทยาลัยก็มี  

ผมคิดวายังเปนเร่ืองของการแจงเพื่อทราบ  ทานฟงแลว ทานเห็นผลแลว ทานก็ช่ืนใจ  แตถาจะใหไดผล

ดีกวาน้ัน  เราบอกวาความมีสวนรวมของคนทุกภาคสวน ในทุกระดับท่ีเกี่ยวของกับการทํางานเปนสิ่ง

สําคัญ  อยางแรกท่ีสุดคือ  รวมกันทําความเขาใจ  ผูท่ีทําสําเร็จแลว  ไมไดพูดถึงความยากเข็ญ  ซ่ึง

จริงๆแลว ความยากลําบากเปนบทเรียนท่ีดีท่ีสุด   
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อาศรมศิลปของเราเพิ่งเร่ิมตั้ง และมีขนาดเล็กก็นับวาโชคดี  จะทําอะไร ชวงไหน  หรือจะทํา

อยางไร  เราคอนขางทําไดคลองตัว  เรามีประชุมสภามหาวิทยาลัยทุก ๓ - ๔ เดือน  เราพยายามถือ

โอกาสชวนทานกรรมการสภาฯ  ไปดูงานท่ีเราทําในตางจังหวัด พาทานไปเจอชาวบาน พาทานไปเจอ

ผลจากท่ีเราทํา  พาทานไปเจอปญหา ไปเจอคําถามซ่ึงชาวบานเขาถามทาน  ทานก็มีโอกาสสัมภาษณ  

พูดคุยกับชาวบาน  ตรงน้ีผมวาเปนความสําคัญอันหน่ึง  ซ่ึงจะทําใหการสื่อสารซ่ึงกันและกันมีความ

ชัดเจนข้ึน  ท่ีบอกวาเขาใจ  จะไดรูวาเขาใจจริงหรือเปลา  หรือวาคิดไวอยาง พอไปแลวเห็นอีกอยาง   

กิจกรรมท่ีอาศรมศิลปพยายามทํา  ท่ีอาจารยประภาภัทรพูดตั้งแตตอนเชาคือ  นอกจากเรามุง

ความสําเร็จในเร่ืองของการสรางงานแลว  การสรางชุมชนก็เปนอีกหน่ึงประเด็นสําคัญ  ซ่ึงผมมองวาจะ

เปนเคร่ืองยืนยันถึงความย่ังยืนของพลัง  ในการท่ีจะทํางานใหกับชุมชนตอไปได  กอนท่ีเราจะทํางาน

ใหกับชุมชน  ชุมชนภายในตองเกิดกอน  โดยเฉพาะอยางย่ิงในคณะทํางาน  สิ่งท่ีอาจารยประภาภัทร

พูดวากระบวนการจัดการเร่ืองการแลกเปลี่ยนความรู  เร่ืองการสวดมนต  เร่ืองการไปทํากิจกรรมรวมกัน  

ตั้งแตในแงของความรู  ในแงศิลปะ ในแงสุนทรียศาสตร ท้ังหมดเหลาน้ี  เปนสิ่งท่ีจะสรางและเช่ือมโยง

ใหคนเขามาหากันและช่ืนชมความรูความสามารถ  จะเห็นวาพอทําอยางน้ีแลว  ทุกคนมีศักยภาพ  จะ

ไมมีเร่ืองช้ันวรรณะ  ทุกคนจะเห็นชัดเจนวาเทากัน  เรามีแมกระท่ังแมบานท่ีเขาไปรวมทํากิจกรรม  ผม

เองก็พยายามเขาไปรวมกิจกรรมทุกคร้ัง  บางทีเราก็พูดกันเร่ืองสวนตัว เหมือนกับปรับทุกขกันก็มี  ผม

วาน่ีเปนโอกาสดี  ทีมงานตองผูกกันดวยใจกอนท่ีจะทํางาน การหาคนเกงไมยาก  แตคนท่ีมีใจ  ท่ี

ศรัทธา  มันก็เกิดจากของพวกน้ี  เพราะฉะน้ันอยากฝากเหมือนกัน อาจจะเปนเร่ือง Know How ท่ีจะ

สรางพลังใหเกิดข้ึนและย่ังยืนตอไป  

อีกประเด็นท่ีผมอยากพูด  พอดีผมมีสวนอยูในสภาวิชาชีพดวย  เคยเปนกรรมการอยูในสภาฯ

ของสถาปนิก  ตอนน้ีก็ยังชวยสมาคมทําเร่ืองการพัฒนาวิชาชีพสถาปนิกอยู  ปญหาท่ีเห็นอยางหน่ึง 

อยางท่ีอาจารยปริญญาพูดถึงเม่ือกี้วา วิชาชีพมีปญหาจริงๆ  ทนายกับศาลไมคอยตางกัน  ทนายรูสึกวา

เร่ืองท่ี ซีเรียสของชีวิตคนจริงๆ เปนเร่ืองซ่ึงตองใชมืออาชีพทํา  โรงเรียนหรืออาจารยก็ไมเคยวาความ  

เด็กจริงๆ ก็เคยเรียนแตทฤษฏี  ดังน้ันการท่ีจะผูกโยงระหวางวิชาการเขามาหาวิชาชีพก็เปนเร่ืองยาก

เหมือนกัน  ท้ังๆ ท่ีเปนเร่ืองจําเปน  ในขณะท่ีมหาวิทยาลัยเราก็ใช มืออาชีพเขามาชวยสอน  

ขณะเดียวกันในทางตรงขามสมาคมวิชาชีพ  ตองอาศัยวิชาการจากมหาวิทยาลัยเขาไปเติม  แตผมวา 

“คลิก” ตรงน้ีมันยังไมคอยเกิดเทาไร  ผมคิดวาทางอื่นก็คงเหมือนกัน  ท่ีเคยทราบเชน แพทยก็มีปญหา

อยูบาง  พยายามจะทําใหหลักศูนยการพัฒนาวิชาชีพมีความตอเน่ือง มันก็ยังมีปญหาอยู  

ผมวาอีกประเด็นท่ีผมเห็นความเช่ือมโยงของวิชาชีพ  ประเด็นท่ีอาจารยปริญญาทักเม่ือกี้วา คน

ท่ีเขาปฏิบัติวิชาชีพ  มืออาชีพจริงๆ   เขาจะรูสึกวาเขาเปนคนละระดับกับนักวิชาการ  เวลาพูดถึงเร่ือง

วิชาชีพจะตองเอาคนท่ีทํางานอยูในสนามจริงๆ  ไมใชใชคนท่ีสอนหนังสือ  ดังน้ันการท่ีจะเชิญชวนคน 

หรือจะสรางคนเพื่อออกไปทํางานใหกับสังคมในระยะยาว  ก็จะตองสรางความเช่ือม่ันใหคนท่ีเขามารวม

กระบวนการตรงน้ีใหชัดเจนวา Career Path ของเขามีจริง  ในวงการสถาปนิกก็ยังมีความรูสึกวามันเปน

มือสมัครเลน  เราเปนสถาปนิกตองออกแบบอาคาร  งานพวกน้ีเปนงานสังคมสงเคราะห  งานพัฒนา
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ชุมชน ไมใชงานสถาปนิก  ผมก็มีความขัดแยงทางความคิดตรงน้ีอยูในหลายวิชาชีพนะครับ  ซ่ึงถาเรา

ไมสามารถ กาวผานเร่ืองตรงน้ีได  และเช่ือมโยงใหเห็นวาคุณสามารถจะเปนคนทํางานวิชาชีพไดอยาง

ม่ันคง  มีฐานะทางครอบครัวอยูกินได  มีเกียรติ  มีศักดิ์ศรี ผมวาถาถึงตรงน้ัน มันจะชัดเจนวา สรางคน

ตรงน้ีไปแลวเขาจะมีความภาคภูมิใจ ในการท่ีจะออกไปปฏิบัติวิชาชีพเขา และสามารถอยูไดดวย เปน

ประเด็นซ่ึงเราเองก็พยายามหาคําตอบเหมือนกันวาจะอธิบายเขาอยางไร  ขอบคุณมากครับ 

 

อาจารยสุรพล  ธรรมรมดี 

ก็คิดวาจะไดเวลาอันสมควรท่ีเราจะปดวงสนทนาน้ีนะ  เดี๋ยวเราจะมีวงสะทอนความเห็นรวมกัน

ในหองรวม  ขอบคุณครับ  

 


