รายก ารอ างอ ง

ภ าษ าไท ย

ชื่นจิต ชุมพรหม. “การเป็ดการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา,,
ว าร ส าร ก าร ศ ึก ษ าแ ห ่ง ช าต ิ 5 (พฤศจิกายน 2523).
ดิลก บุญเรืองรอด. “การประเมินผลงานบุคลากรเพื่อพจารณาความดีความซอบ,,
2 (ตุลาคม 2520).
ถวิล เกื้อกูลวงศ์.

ก าร บ ร ิห าร ก าร ศ ึก ษ าส ม ัย ให ม ่.

คุร ุป ริท ัศ น

กรุงเทพๆ: วัฒนาพานิซ จำกัด, 2530.

ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์. “การพัฒนาอาจารย์,, ใน ก าร พ ัฒ น าก ารเร ีย น ก าร ส อ น ร ะ ด ับ อ ุด ม ศ ึก ษ า
ไพฑรย์ สินลารัตน์ บรรณาธิการ กรุงเทพๆ: ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524.
ทองอนทร์ วงศ์โสธร.
ท ะเล ท ร าย .

ธงชัย สันติวงษ์.

ว ิธ ีก าร ด ัด ส ิน ใจ แ ล ะ ผ ส ท ี่ม ีต ่อ ก าร ด ัด ส ิน ใจ ข อ งก ล ุ่ม : ก รณ ีห ล งใน

นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537.

อ งค ก าร แ ล ะ ก าร บ ร ิห าร .

กรุงเทพๆ: ไทยวัฒนาพาน์ซ จำกัด. 2539.

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ. ป ท าน ก รม ก ารวิจ ัย . ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534.
ประกอบ คุปรัตน์. ความเปนผู้น ำ เป ีา ห ม าย แ ล ะ อ ำน าจ ใน ส ถ าบ ัน อ ุด ม ศ ึก ษ า. ภาควิชา
อุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2527.
ประชุม รอดประเสริฐ. น โย บ าย แ ล ะ ก าร ว าง แ ผ น :
การพิมพ์. 2535.
ประนอม บุญเนาวั.

ห ล ัก ก ารแ ล ะ ท ฤ ษ ฏ ี.

กรุงเทพๆ: เนติกุล

ก ร ะ บ ว น ก า ร ต ัด ส ิน ใจ ส ั่ง ก า ร ใน ว ิท ย า ล ัย เท ค โน โล ย ีแ ล ะ อ า ช ีว ศ ึก ษ า

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2522.
ใน ส ่ว น ก ล าง.

ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา. “การศึกษากับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย,, ว ารส ารค รุศ าล ต รี
12 ( เมษายน - มิถุนายน 2527).
พรชุลี อาซวอำรุง. ก ร ะ แ ส ก าร ป ฏ ิร ูป ก าร ศ ึก ษ าห ล ัง ม ัร ย ม ศ ึก ษ าข อ งโล ก . กรุงเทพฯ: สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540.
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พรธุลี อาซวอำรุง. การวิจ ัย ท างการอุด ม ศ ึก ษ า. ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2528.
พรธุลี อาซวอำรุง.

แ น ว ท างก าร ป ฏ ิร ูป โค ร งส ร ้า งแ ล ะ บ ร ิห าร จ ัด ก าร อ ุด ม ศ ึก ษ า ต าม พ .ร.บ .

ก าร ศ ึก ษ าแ ห ่ง ช าต ิ พ.ศ. 2 5 4 2 : ร ูป แ บ บ ก าร จ ัด ก ล ุ่ม อ ุด ม ศ ึก ษ าท ีส อ ด ค ล ้อ ง ก ับ
ศ ัก ยภ าพ ป ็จ จ ุบ ัน .

เอกสารเย็บเล่ม, 2543.

พรธุลี อาซวอำรุง. ร ูป แ บ บ ก าร ศ ึก ษ าไท ย ท ีส ม ด ุล ก ับ บ ร ิบ ท ข อ งส ัง ค ม ไท ย
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2538.
พิมลพรรณ บุญมุสก.

ใน ศ ต ว ร ร ษ ท ี่2 1 .

ก าร ศ ึก ษ าก าร ต ัด ส ิน ใจ ส ั่ง ก าร ข อ งผ ู้บ ร ิห าร โร งเร ีย น ม ัธ ย ม ศ ึก ษ า ส ัง กัด

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2533.
ก ร ม ส าม ัญ ศ ึก ษ า เข ต ก าร ศ ึก ษ า 6 .

ฟ้ามุ่ย เรืองเลิศบุญ.

ก าร ศ ึก ษ าแ น ว โน ้ม ก าร บ ร ิห าร ใน ส ถ าบ ัน อ ุด ม ศ ึก ษ าข อ งร ัฐ ส ัง กัด

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชา
อุดมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
ท บ ว งม ห าว ิท ย าล ัย ใน ศ ต ว ร ร ษ ท ี่2 1 .

มหาวิทยาลัย, ทบวง . เก ณ ‘ก ัก าร พ ิจ าร ณ าอ ัต ร าก ำล ัง ต ำแ ห น ่ง อ าจ าร ย แ ส ะ ค ร ู. เอกสารโรเนียว,
2521.
รังสฤษฎ ศรีวิชัย.

พ ฤ ต ิก ร ร ม ก า ร ต ัด ส ิน ใจ แ ล ะ ส ั่ง ก า ร ข อ ง ผ ู้บ ร ิห า ร โร ง เร ีย น ม ัธ ย ม ศ ึก ษ า

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2525.
ใน เข ต ก า ร ศ ึก ษ า 1 1 .

ริ้วทอง ล้อทอง.

ก า ร ว ิเ ค ร า ะ ห ่ก ิจ ก ร ร ม น ัก ศ ึก ษ า พ ย า บ า ล ส ัง ก ัด ก อ ง ง า น ว ิท ย า ล ัย พ ย า บ า ล

ส ำน ัก ง าน ป ล ัด ก ร ะ ท ร ว ง ก ร ะ ท ร ว ง ส าธ าร ณ ส ุข .

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.
วัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. งาน บ ุค ล าก ร น ิส ิต น ัก ศ ึก ษ า. ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2528.
วา'รินทร์ สินสูงสุด.

ก าร ป ร ะ ก ัน ค ุณ ภ าพ ก าร ศ ึก ษ า.

กรุงเทพฯ: สยามมิตรการพิมพ์, 2542.

วิจตร วรุตบางกูร. ผ ู้บ ริห าร ส ถ าบ ัน อ ุด ม ศ ึก ษ า อ ธ ิก าร บ ด ี ค ณ บ ด ี ห ัว ห น ้า ภ าค วิช า. ภาควิชา
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2535.
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วิจิตร ศรีสอ้าน. “ปรัชญาและเป้าหมายของบัณฑิตศึกษา” ใน เส ริม ส ม รรถ ภ าพ บ ัณ ฑ ิต ศ ึก ษ า
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ บรรณาธิการ กรุงเทพฯ: สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะครุศาลตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2523.
วิจิตร สินสิริ.

ก าร อ ุด ม ศ ึก ษ าเช ิง ร ุก .

กรุงเทพฯ: เม็ดทราย, 2534.

วิชัย โถสุวรรณจินดา. “การทำงานเปีนทีม',

วารส ารอ รุณ ส วัส ต ิ

วิชัย โถสุวรรณจินดา. ค ว าม ล ับ ข อ งอ งค ก าร :
สำนักพิมพ์ธรรมนิติ, 2535.

(เมษายน 2536).

พ ฤ ต ิก ร ร ม อ งค ก าร ส ม ัย ให ม ่.

กรุงเทพฯ :

วินัย สมมิตร. ก ร ะ บ ว น ก าร ต ัด ส ิน ใจ ส ั่ง ก ารใน ว ิท ย าล ัย ค ร ูใ น ป ร ะ เท ศ ไท ย . วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522.
สำเนาว์ ขจรศึลป. ม ิต ิใ ห ม ่ข อ ง ก ิจ ก า ร น ัก ศ ึก ษ า 1 : พ ื้น ฐ า น แ ล ะ ก า ร บ ร ิก า ร น ัก ศ ึก ษ า .
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2538.
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. เอกส ารการส อน ช ุด วิช าก ารวิจ ัย เช ิง ป ฏ ิบ ัต ิก าร
นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540.
สุธรรม อารีกุล และคณะ. อ ุด ม ศ ึก ษ าไท ย

: ว ิก ฤ ต ิแ ล ะ ท าง อ อ ก .

ห น ่ว ย ท ี่1 - 1 5 .

เอกสารเย็บเล่ม, 2540.

สถาบันราชภัฏสุราษฎรัธานี. ค ู' ม ือ ก าร ป ร ะ เม ิน ค ุณ ภ าพ ก ารศ ึก ษ า. กรุงเทพฯ: เม็ดทรายพริ้นติ๋ง,
2542.
สภาสถาบันราชภัฏ, สำนักงาน. ก าร บ ร ิห าร โค ร งก าร ท ุน ร ัฐ บ าล ต าม ค ว าม ต ้อ งก าร ข อ งส ำน ัก งาน
ส ภ าส ถาบ ัน ราชภ ัฏ . เอกสารเย็บเล่ม, 2543.
สภาสถาบันราชภัฏ. สำนักงาน. โค ร ง ก าร พ ัฒ น าบ ุค ล าก ร เพ ื่อ ก าร ป ฏ ิร ูป ก าร ศ ึก ษ า
ส ภ าส ถาบ ัน ราชภ ัฏ . (พ.ศ. 2544-2549). เอกสารเย็บเล่ม, 2543.

ส ำน ัก งาน

สภาสถาบันราชภัฎ. สำนักงาน. รายงาน การจัด การศ ึก ษ าข องสถาบ ัน ราช ภ ัฏ . กรุงเทพฯ: สำนักงาน
สภาสถาบันราชภัฎ, 2541.
สภาสถาบันราชภัฏ, สำนักงาน.
ของส ภ าส ถ าบ ัน ราช ภ ัฏ .

ร าย งาน ก าร ป ร ะ เม ิน ผ ล ก าร ร ับ ม ัก ศ ึก ษ า ป ีก าร ศ ึก ษ า 2 5 4 0

เอกสารเย็บเล่ม, 2543.

สภาสถาบันราชภัฎ. สำนักงาน. ร าย งาน ส รุป วิเ ค ราะห ส ถ าน ภ าพ น ัก ศ ึก ษ าให ม ่ป ีก ารศ ึก ษ า
กรุงเทพฯ: สำนักงานสภาสถาบันราชภัฎ. 2540.

2540.
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สภาสถาบันราชภัฏ, สำนักงาน. ว ิส ัย ท ัศ น ์:
สภาสถาบันราซภัฏ, 2539.

ร าช ภ ัฏ ก ับ ก าร พ ัฒ น า.

กรุงเทพฯ: สำนักงาน

สภาสถาบันราชภัฏ, สำนักงาน. ส ถ ิต ิก า ร ศ ึก ษ า ป ี 2 5 3 5 - 2 5 4 0 . กรุงเทพฯ: สำนักงาน
สภาสถาบันราชภัฏ, 2541.
อมรา ตันสัจจา. “การบริหารงานมหาวิทยาลัยในอเมริกา”
4 (กุมภาพันธ์ 2513) : 25-42.

ว าร ส าร ส ภ าก าร ศ ึก ษ าแ ห ่ง ช าต ิ

อมรวิซซ์ นาครทรรพ. “วิถีทรรศห์เพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21” วารส ารค รุค าส ต ร
2 (พฤศจิกายน 2542 - กุมภาพันธ์ 2543) 53-68.
อุทัย เลาหวิเชียร. “การศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตในประเทศไทย” วารส ารพ ัฒ น าบ ริห ารคาส ต ร
20 (ตุลาคม 2523).
อุทุมพร จามรมาน. “การวิเคราะห์เนื้อหา” ว าร ส าร ว ิร ีว ิท ย าก าร ว ิจ ัย ภาควิชาวิจัยการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2539) : 5-15.
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สถานการณ ์จ ำลองในการสัม ภาษณ ์

ส ถ าน ก ารณ ์จ ำล อ งใน ก ารส ้ม ภ าษ ณ

สถานการณ์ที่ 1
สำนักงานสภาสถาบัน ราซภัฎได้จัด สรรทุน ศึกษาต่อต่างประเทศให้แก่ส ถาบัน ราซภัฎ
ของท่าน ในปีการศึกษา 2542 จำนวน 5 ทุน ดังนี้
• ทุนปริญญาเอก จำนวน 3 ทุน
• ทุนปริญญาโท จำนวน 2 ทุน
อาจารย์สถาบันราชภัฏของท่านที่สมัครเข้ารับทุนมีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน ท่านมีกระบวนการ
ตัดสินใจอย่างไรในการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์เข้ารับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศด้งกล่าว
สถานการณ์ที่ 2
ในการสำรวจความต้อ งการศึก ษาต่อ ในระดับ ปริญ ญาโท ในเขตพื้น ที่รับ ผดชอบของ
สถาบันของท่าน พบว่ามีผู้ตัองการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาต่างๆ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สาขาบริหารการศึกษา
สาขาหลักสูตรและการสอน
สาขาวัดผลการศึกษา
สาขาวิธีสอนวิทยาศาสตร์
สาขาสังคมศึกษา
สาขาไทยคดีศึกษา

525
380
220
350
490
245

คน
คน
คน
คน
คน
คน

ท่านมีกระบวนการดัดสินใจอย่างไรในการเปีดสอนระดับปริญญาโท
สถานการณ์ที่ 3
คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชกัฏฃองท่าน ได้นำนักศึกษา
ภาคปกต่ จำนวน 100 คน ประกอบด้วยนักศึกษาชาย 30 คน นักศึกษาหญิง 70 คน เดินทาง
โดยรถบัสจ้างเหมา จำนวน 2 ดัน ไปจัดกิจกรรมเชื่อมส้มพันธไมตรีกับสถาบันราซภัฏแห่งหนึ่ง
ขณะเดินทางกลับสถาบัน ในเวลา 21.00 น. รถบัสดันหนึ่งได้ประสบอุบัติเหตุพสิกควํ่า ทำให้
นักศึกษาเสียชีวิต 5 คน บาดเจ็บสาหัส 9 คน และมีนักศึกษาที่บาดเจ็บเล็กน้อยอีกจำนวนหนึง
นอกนี้นปลอดภัย ท่านมีกระบวนการตัดสินใจในการจัดการกับเรื่องที่เกิดขึ้นและวางแผนปองปราม
อย่างไร
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สถานการณ์ท ี่ 4

ตามนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องปรับเปลี่ยน
ฐานะเปีน มหาวิท ยาลัย ในกำกับ ของรัฐ ภายในปี 2545 และตามพ.ร.บ.การศึก ษาแห่ง ชาติ
พ.ศ. 2542 มาตรา 36 กำหนดให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาในระดับปริญญาเปีนน่ติบุคคล
โดยอาจเปีนส่วนราชการ หรือเปีนหน่วยงานในกำกับของรัฐ สถาบันราชภัฎเปีนสถาบันการศึกษา
ที่จัด การศึกษาในระดับ ปริญ ญา ซึ่งจะต้อ งปรับ เปลี่ยนฐานะเปีน น่ต ิบ ุค คลด้วย โดยอาจเปีน
ส่วนราชการ หรือเปีนหน่วยงานในกำกับของรัฐ ท่านมีกระบวนการตัดสินใจอย่างไรในการพิจารณา
น่าสถาบันของท่านไปสู่การปรับเปลี่ยนฐานะดังกล่าว
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 5

ในการพิจารณาความดีความชอบของอาจารย์และข้าราชการพลเรือนทั้งหมดของสถาบัน
ราชภัฏของท่าน ในปีงบประมาณ 2542 รัฐบาลไต้กำหนดกรอบการขึ้นเงินเดือนไม่เกิน 5% ของ
ยอดเงิน เดือ นทั้ง หมด ท่านมีก ระบวนการตัดสิน ใจอย่างไรในการพิจารณาความดืค วามชอบ
ในสถาบันราชภัฎของท่าน
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 6

ใน 3 ปีที่ผ่านมา จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันราชกัฏฃองท่านมีจำนวนเพิ่มขน
ถึง 5 เท่าของจำนวนนักศึกษาที่รับตามแผนการรับนักศึกษาภาคปกติในแต่ละปี ในขณะที่อาคาร
สถานที่ อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆยังมีเท่าเติม ท่านมี
กระบวนการตัด สิน ใจอย่างไรในการจัด การศึกษาเพื่อ รองรับ จำนวนผู้ต ้อ งการศึกษาในสถาบัน
ราชกัฏฃองท่าน
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 7

ในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา ประจำปี 2543 ซึ่งมียอดงบประมาณ
ในการจัดตั้งคเงที่ 1 จำนวน 30.000.000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) และจะต้องจัดสรรให้
หน่ว ยงานต่าง ๆภายในสถาบัน ของท่าน ท่านมีก ระบวนการตัด สิน ใจอย่างไรในการจัด สรร
งบประมาณเงินบำรุงการศึกษา ประจำปี 2543
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กลุ่ม สถาบัน ราซภัฎ ได้พ ิจ ารณามอบหมายให้ส ถาบัน ราชภัฎ ฃองท่านเป็น เจ้าภาพจัด
การแข่งขันกีฬานักศึกษาของกลุ่มสถาบันราซภัฏในปีการศึกษาถัดไป โดยจัดการแข่งขันกีฬาทั้งหมด
12 ประเภท ได้แก่ กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล มวยสากล ฟันดาบ ฟุตบอล แฮนด้บอล
เซปักตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล และยกนาหนัก นักกีฬาที่เข้าแข่งขันมีทั้งหมด
1.200 คน (ชาย 780 คน หญิง 420 คน) ผู้ควบคุมทีมและผูปีกสอน 120 คน ท่านมีกระบวนการ
ตัดสินใจอย่างไรเพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาครั้งนี้
สถานการณ์ที่ 9
เมื่อท่านได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันราซภัฎ
และจะต้อ งพิจ ารณาสรรหาบุค คลเพื่อ ทำหน้าที่เป็น รองอธิก ารบดีและผู้ช ่ว ยอธิก ารบดี ท่านมี
กระบวนการตัดสินใจอย่างไรในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อทำหน้าที่รองอธิการบดีและผู้ช่วย
อธิการบดี
วิธีการตัดสินใจ
ท่านใช่วิธีการตัดสินใจอย่างไรในการบริหารงานในสถาบันในปัจจุบัน

ภาคผนวก ข

สรุป การสัม ภาษณ์อ ธิก ารบดีส ถาบนราชสัฎ

ม าณ พ ภ าษ ิต วิไ ล ธรรม อ ธ ิก าร บ ด ีส ถ าบ ัน ร าช ภ ัฎ เช ีย งร าย
จ ัง ห ว ัด เช ีย งร าย
สัม ภ าษ ณ ์ว ัน ท ี่ 2 5 พ ฤ ศ จ ิก าย น 2 5 4 2 เว ล า 0 7 . 0 0 - 0 9 . 0 0 น.

ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 1

สถาบันราซภัฏเชียงรายได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนาสถาบัน
สภาประจำสถาบันได้กำหนดนโยบายไว้ 10 ปี ในขณะที่แผนพัฒนาบุคลากรกำหนดไว้ 5 ปี โดยได้จัด
ประ๓ทอาจารย์ตามอายุและคุณวุฒิไว้ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหนุ่มสาว (Young Staff) กลุ่มที่มีอายุสูงขึ้น
และกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
ซึ่งกลุ่มนี้จะต้องเป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือ 3 กลุ่มแรก ดังนั้นเมื่อมีจำนวนทุน 5 ทุน และมีผู้สมัคร 15 คน
จะพิจารณาในกรอบของแผนพัฒนาบุคลากรเป็นหลัก
สถาบันได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดี
และผู้ช่วยอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากคณะ และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีวุฒิระดับ
ปริญญาเอก หรือมีตำแหน่งรองศาสตราจารย์เป็นกรรมการ คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรมีหน้าที่
ดูแลงานพัฒนาบุคลากรในการเพิ่มวุฒิ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ การปีกอบรมระยะสั้น เป็นด้น
นอกจากนี้ยังมีคณะอนุกรรมการที่จะดูแลรับผิดชอบในแต่ละงานโดยเฉพาะ โดยสถาบันจะเชิญ
ผู้ที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์เป็นประธาน และมีทีมงานประมาณ 5 คน เช่น คณะอนุกรรมการ
เพิ่มวุฒิ เป็นด้น คณะอนุกรรมการซุดนี้จะทำงานโดยอิสระ ไม่อยู่ในสายงานการบริหารของสถาบัน
เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเสร็จ จะนำเสนออธิการบดี ถ้าอธิการบดีเห็นด้วยก็จะ
อนุมัติ แต่ถ้าเห็นขัดแย้ง จะเชิญประธานมาซี้แจงต่อไป ในกรณีที่หาข้อสรุปไม่ได้ระหว่างอธิการบดี
และคณะอนุกรรมการจะน่าเสนอคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของสถาบันต่อไป
คณะอนุกรรมการจะมีเกณฑํในการพิจารณาหลายๆเรื่อง เช่น คุณวุฒิ อายุ ประสบการณ์
ในการทำงาน ความมุ่งมั่นในการทำงาน และผลการปฏิบัติงาน เป็นด้น
สถาบันได้จัดสรรเวินงบประมาณเพื่อการเพิ่มวุฒิอาจารย์ไว้จำนวน 7 ล้านบาท และตั้งกองทุน
พัฒ นาบุค ลากรไว้ 30 ล้านบาท ในแต่ล ะปีค ณะกรรมการพัฒ นาบุค ลากรจะเสนอโครงการต่อ
สภาประจำสถาบันเพื่อของบประมาณ โครงการที่นำเสนอจะแยกเป็นโครงการเพิ่มวุฒิ โครงการ
ปีกอบรม โครงการเพิ่มคุณธรรม โครงการปีกอบรมเจ้าหน้าที่ เป็นด้น
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หลักการเป็ดปริญญาโทของสถาบันราชภัฎเชียงราย จะพิจารณาดังนี้
• ในช่วงระยะ 10 ปี สถาบันสามารถเปีดสอนปริญญาโทสาขาใดบ้าง หลังจากนั้นจะต้อง
พัฒนาหลักสูตรและเตรียมความพร้อมของสถาบัน
• สาขาที่สถาบันไม่สามารถเปีดสอนไต้เอง หรือไม่สามารถสร้างความพร้อมไต้ในช่วง 10 ปี
สถาบันจะร่วมมือการเปีดสอนกับมหาวทยาลัยอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จากข้อมูลของสถานการณ์ จะมืสาขาที่สถาบันเปีดสอนไต้และเปีดสอนไม,ไต้ สาขาที่สถาบัน
เปีดสอนไต้เอง ได้แก่ สาขาบริหารการศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน สาขาวัดผลการศึกษา
สาขาวิธีสอนวิทยาศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา เปีนต้น ส่วนสาขาไทยคดีศึกษาไม่สามารถที่จะเป็ดสอน
ไต้เองในช่วง 10 ปี จำเปีนที่จะต้องร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปีนต้น
ในสาขาที่สถาบันเปีดสอนไต้เอง จะต้องพิจารณาว่าสามารถที่จะควบคุมคุณภาพไต้หรือไม่ โดยพิจารณา
คุณภาพทั้งกระบวนการและผลผลิต ซึ่งจะเน้นถึงภาพพจน์ (Image) ที่ดีเปีนหลัก
ในการเปีดสอนสาขาต่างๆนั้น จะต้องมีแผนการเป็ดสอนเปีนตัวกำกับ เช่น การเปีดสอน
สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาใน 2 ปีข้างหน้า จะต้องมีคณะกรรมการในระดับคณะเตรียมการ
พัฒนาหลักสูตร และในขณะเดียวกันจะต้องเตรียมความพร้อมทุกๆต้าน เช่น อาจารย์ เอกสาร
ตำรา และอื่นๆ เป็นต้น
ปัจจุบันสถาบันไต้เป็ดสอนสาขาบริหารการศึกษา และเตรียมการเป็ดสาขาสังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา สาขาที่จะเป็ดสอนร่วมกับสถาบันอื่นในปี 2543 ได้แก่ สาขาการท่องเที่ยวร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขานิติศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง และสาขาบริหารธุรกิจร่วมกับ
สถาบันราชภัฎสวนดุลิตโดยผ่านระบบทางไกล สำหรับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศนั้น
ในขณะนี้กำลังดำเนินโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยควีนส่แลนด์ ผ่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮังการี เน้นการท่องเที่ยว
การบริหารงานบัณฑิตศึกษา จะมืคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/สาขาเป็นผู้ดูแล และมี
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแล ในระดับสถาบันจะมืคณะกรรมการบัณฑิต
ศึกษาสถาบัน ระบบงานธุรการทั้งหลายมอบให้สำนักส่งเสริมวิชาการเป็นผู้รับผดขอบ ขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างเตรียมการตั้งบัณฑิตวิทยาลัย โดยตั้งเป็นโครงการจัดตั้งสำนักงานบัณฑิตศึกษา มีผู้อำนวยการ
โครงการจัดตั้งสำนักงานบัณฑิตศึกษาเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบ ในการบริหารงานวิชาการจะผ่าน
องดักรทั้ง 3 ชุด คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสถาบันมือธีการบดีเป็นประธาน รองอธีการบดีฝ่าย
วิชาการเป็นรองประธาน คณบดีทุกคณะเป็นกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการเป็น
กรรมการและเลขานุการ ซึ่งในอนาคตจะต้องย้ายงานธุรการจากสำนักส่งเสริมวิชาการมาอยู่ที่โครงการ
จัดตั้งสำนักงานบัณฑิตศึกษา ส่วนงานทะเบียนจะยังคงอยู่ที่สำนักงานส่งเสริมวิชาการเหมือนเติม
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เหตุการณ์ในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นยากในสถาบันราซภัฎเชียงราย เนื่องจากสถาบันได้กำหนด
เป็นข้อปฏิบัติไว้ว่า ในการนำนักศึกษาไปทัศนศึกษาจะต้องอยู่ในแผนของการสอน ซึ่งจะต้องแจ้งให้
นักศึกษาทราบในการเข้าสอนครั้งที่ 1 หรือครั้งที่ 2 ของการสอน แผนการสอนดังกล่าวนี้จะรวบรวม
ไว้ที่คณะและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการไปทัศนศึกษาจะต้องขออนุญาตตามขั้นตอนและตาม
ระเบียบที่วางไว้ ซึ่งจะมีการตรวจสอบว่าอยู่ในแผนการสอนหรือไม่ อีกมาตรการหนึ่งไต้กำหนดไว้ว่า
นักศึกษาแต่ละห้อง หรือแต่ละวิชาเอก ในหนึ่งปีการศึกษาจะไปทัศนศึกษาในลักษณะพักด้างคืน
และเดินทางระยะไกลไดปีละไม่เกิน 1 ครั้ง เพราะไม่ต้องการให้นักศึกษาเสียค่าใช้จ่ายมากและเสีย
เวลาเรียน อีกประการหนึ่งไต้กำหนดว่าการเดินทางจะต้องเดินทางในเวลากลางวันเท่านั้น ดังนั้นการไป
ทัศนศึกษาที่กำหนดไว้ในแผนการสอน จะผ่านการกลั่นกรองจากคณะแล้วว่าเกิดประโยชน์คุ้มค่า
ในการเดินทาง
ในกรณีที่ไต้ท่าตามระเบียบแล้ว แต่ยังเกิดเหตุการณ์ขึ้น สถาบันจะคำนึงถึงนักศึกษาก่อน
เมื่อ เกิดเหตุการณ์น ักศึกษาจะต้อ งไต้รับ การดูแล ในกรณีที่ไต้รับบาดเจ็บทำอย่างไรจะหายจาก
การบาดเจ็บ ผู้ที่บาดเจ็บสาหัสจะต้องลดความสาหัสลง สำหรับผู้เสียชีวิตจะต้องแจ้งผู้ปกครองทราบ
ในส่วนเรื่องเงินหรือความถูกผิดทางคดีนั้นจะเป็นประเด็นหลังสุด สถาบันจะให้ความสำคัญกับคนก่อน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาเซ่นนี้อธิการบดีจะต้องดูแลรับผิดชอบเอง และดำเนินการเองให้เกิด
สภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะดำเนินการไต้ โดยอาจจะมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณบดีที่เกี่ยวข้อง
เป็นผู้ช่วยดูแล
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 4

สถาบันไต้ดำเนินการ 3 แนวทางดังนี้
• นำเสนอข้อมูลต่อสภาประจำสถาบัน ซึ่งสภาประจำสถาบันไต้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง
เรียกว่า คณะกรรมการเตรียมการปรับเปลี่ยนสถานภาพของสถาบัน ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหาร
คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกสถาบัน และที่ปรึกษาสถาบัน ประมาณ 20 คน
โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน คณะกรรมการชุดนี้จะประชุมอย่างต่อเนื่องเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อกำหนด
ทางเสือก ในขณะนี้สถาบันมีดำถามหลักอยู่ 4 ประเด็น คือ ทำไมจะต้องเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ถ้าเปลี่ยนแปลงมีทางเลือกกี่ทางเสือก ทางเลือกใดเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด และทำอย่างไรทางเลือกนั้น
จึงจะประสบความสำเร็จ
• นำเสนอข้อมูลต่อประชาคมของสถาบัน โดยเฉพาะคณาจารย์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
โดยการออกจดหมายข่าวฉบับพิเศษในซื่อเรื่อง บนเส้นทางมหาวิทยาลัยราซภัฎเชียงราย ซึ่งจะออก
2 สัปดาห้/ฉบับ การให้ข้อมูลจะสอดคล้องกับดำถาม 4 ข้อข้างต้น ในขณะเดียวกันการประชุม
อาจารย์ ซึ่งจะแยกประชุมในแต่ละคณะ อธิการบดีจะนำเรื่องการปรับเปลี่ยนสถานภาพมาชี้แจง
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และทำความเข้าใจต่อที่ประชุม ก่อนปีดภาคเรียนจะมีการประชุมอาจารย์ทั้งสถาบัน อธิการบดีจะนำ
ข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมด้วย
• นำเสนอข้อมูลต่อนักศึกษาและประซาซน โดยเสนอผ่านทางสื่อมวลซน เดิมสถาบันมีป้าย
สถาบัน ราซภัฎเชียงรายเป็นป้ายที่ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อมาสถาบันได้ขึ้นป้ายใหม่อีกป้ายหนึ่ง
มีข้อความอยู่ 3 บรรทัดคือ “บนเส้นทาง มหาวทยาลัยราซภัฏเชียงราย สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
เพื่อปวงซน” เพื่อเป็นการสร้างปณิธานของสถาบัน โดยมีปรัชญาว่าสถาบันราซภัฎเชียงรายก่าลัง
ก้าวเดินไปสู่เส้นทางมหาวิทยาลัยราซภัฎเชียงราย การเปลี่ยนแปลงเป็นมหาวิทยาลัย เนื่องมาจาก
กระแสกดดันให้ต้องปรับเปลี่ยน แต่ยังคงซื่อราซภัฏไว้ และเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐและของประซาซน
ในความเห็นของอธิการบดี การเปลี่ยนแปลงในทุกส่วน รัฐ ประซาซน นักศึกษา และผู้ที่อยู่ในองค์การ
จะต้องได้รับผลประโยซนัสูงสุด ในการเปลี่ยนแปลงจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยในส่วนราชการก่อน
และพัฒนาไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐต่อไป สำหรับระยะเวลาขึ้นอยู่กับการยอมรับของ
ประซาคม ถ้าประซาคมยอมรับมากอาจเสร็จสิ้นภายในปี 2545 แต่ถ้ายอมรับไม่ไต้ก็จะต้องขยาย
เวลา ทั้งนี้จะต้องไม,เกิน 10 ปี
สถานการณ์ที่ 5
สถาบันกำลังปรับระบบการประเมีน โดยจะประเมินอาจารย์ทุกคน เจ้าหน้าที่ทุกประเภท
การประเมินจะประเมินปีละ 2 ครั้ง แบบประเมินอาจารย์จะแบ่งออกเป็น 3 ชุด คือ แบบประเมิน
สายวิชาการ แบบประเมินสายสนับสนุนัวิชาการ และแบบประเมินสำหรับอาจารย์ประเมินตนเอง
แบบประเมินทั้ง 3 ชุดนี้ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้รวบรวม และสถาบันจะแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดหนึ่งเพื่อสรุปผลการประเมิน เมื่อสรุปเสร็จสิ้นจะส่งไปที่คณะ และส่งต่อไปยังอาจารย์แต่ละคนว่า
อยู่ในระดับใด ผ่านหรือไม่ผ่าน ในกรณีที่เป็นอัตราจ้าง ถ้าการประเมินครั้งที่ 2 ไม่ผ่านจะถูกเลิกจ้าง
แต่ถ้าผ่านจะบอกระดับของการผ่าน เซ่น ดี หรือดีมาก เป็นต้น เมื่อผ่านระดับดี หรือดีมาก จะมี
เงินให้ พั้ เศษ (Bonus) ขณะนี ้ สถาบันไต้ วางโครงสร้างค่าตอบแทนของพนักงานสถาบันทั้งหมด ทั้งที่
เป็นเจ้าหน้าที่และอัตราจ้าง โครงสร้างค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไปจะนำมาใข้กับอาจารย์ประจำด้วย
เป็นการเตรียมการเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยไม่ต้องใข้กฎหมายในการ
เปลี่ยนแปลง กรณีอาจารย์ประจำที่ไม่ผ่านการประเมิน จะมีผลไม่ขึ้นขั้นหรือลดขั้นเงินเดือน แต่ถ้า
ผลการประเมินออกมาดี จะไต้รับการขึ้นขั้นซึ่งอาจจะเป็นครึ่งขั้น หรือหนึ่งขั้น
ในปีนี้สถาบันไต้กำหนดการประเมินโดยใช้แบบประเมินของก.พ. สิ้นปีนี้สถาบันจะกำหนด
งานจ้าง (Job) ของแต่ละงานเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างเงินเดือน ซึ่งต่อไปจะประเมินแต่ละงานจ้าง
ความซัดเจนก็จะเกิดขึ้น เป็นการปรับการบริหารบุคคลไปสู่มหาวิทยาลัยในกำกับโดยไม่ต้องรอ
กฎหมาย ในส่วนของอธิการบดีนั้นสภาประจำสถาบันจะเป็นผู้ประเมินเมื่อทำงานครบ 1 ปี ดังนั้น
อธิการบดีจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้สภาประจำสถาบันทราบ
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การขึ้นขั้นเงินเดือนจะแยกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ สายวิชาการประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ และสาย
สนับสนุน่วิชาการประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นคณะจึงมีสิทธิเสนอบุคคลที่จะได้รับการขึ้นขั้นตาม
สัดส่วนด้งกล่าว แต่จะต้องใช้ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นผลของการประเมินด้วย
การขึ้นขั้นเงินเดือน ถ้าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อธิการบดีจะเห็นชอบตามที่หน่วยงาน
เสนอ เซ่น ในกรณีอาจารย์ในคณะหนึ่งมีผลการประเมินทั้งสองครั้งอยู่ในระดับดีมากจำนวน 20 คน
และมีจำนวนผู้ขึ้นขั้นเงินเดือนอยู่ 10 คน ก็จะเสนอเรียงลำดับจากผลการประเมินนั้น ส่วนในกรณีที่มี
รายซื่อไม่เป็นไปตามผลการประเมิน อธิการบดีจะเชิญหัวหน้าหน่วยงานมาชี้แจง และถ้าหาข้อสรุป
ไม่ได้ จะนำเข้าที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้,ช่วยอธิการบดีเพื่อตัดสินใจต่อไป
สถาบันจะส่งข้อมูลการได้รับความดีความชอบที่ผ่านมาให้คณะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ในแต่ละปีด้วย นอกจากนี้ยังได้พิจารณาความดีความชอบสะสมของอาจารย์ที่ทำงานในแต่ละสาย
ไม่เด่นซัด แต่ทำงานให้สถาบันมาตลอดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะพิจารณาปีละ 1-2 คน เพื่อเป็นการสร้าง
ขวัญและกำลังใจ
สถานการณ์ที่ 6
ปรัชญาพื้นฐานของสถาบันราซภัฎเชียงราย คือ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อปวงซน
พื้นที่รับผิดชอบที่แคบที่สุดได้แก่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ขยายออกไปก็จะเป็น
ภาคเหนือตอนบนด้านตะวันตก ขยายต่อไปอีกได้แก่ ภาคเหนือตอนบนทั้งหมด ระดับต่อไปได้แก่
ประเทศไทยทั้งหมด และสุดท้ายได้แก่พื้นที่พัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งได้แก่
ประเทศไทย ลาว จีน และพม่า ปรัชญาอีกประการหนึ่ง สถาบันจะพยามยามให้ทุกคนที่ด้องการ
เรียนในระดับอุดมศึกษาได้มีโอกาสเรียน ซึ่งเป็นหลักการอุดมศึกษาเพื่อปวงซน (Higher Education

for All)
เมื่อสถาบันมีปรัชญาดังกล่าว วิธีการรับนักศึกษาก็จะต้องตอบสนองปรัชญาทั้งสองข้อ
ดังกล่าว จึงได้กำหนดวิธีการคัดเลือกนักศึกษาไว้ดังนี้
• รับสมัครตรง นักเรียนที่อยู่ขั้นม.6 ที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป สามารถเขียน
จดหมายสมัครเรียนไต่โดยตรงกับอธิการบดี สถาบันจะมอบให้คณะกรรมการโปรแกรมวิชาเป็น
ผู้,พิจารณา โดยกำหนดจำนวนรับเท่ากับ 20 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่จะรับทั้งหมด เมื่อคณะกรรมการ
โปรแกรมวิชาพิจารณาเสร็จสิน สถาบันจะทำหนังลือตอบรับ พร้อมกำหนดวันในการรายงานตัว
สำหรับผู้,ที่ไม่ได้รับการดัดเลือก สถาบันก็จะแจ้งผลให้ทราบเซ่นกัน
• จัดสรรโควด้า สถาบันจะจัดสรรโควด้าให้โรงเรียนต่างๆเป็นผู้,คัดเลือก โดยสถาบันจะระบุ
จำนวนแยกตามโปรแกรมวิชา และกำหนดคุณสมบัติพื้นฐานในแต่ละโปรแกรมวิชาไว้ ผู้,สมัครจะต้อง
มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป ในประเภทนี้สถาบันกำหนดจำนวนรับเท่ากับ 50 เปอร์เซ็นต์ของ
จำนวนที่จะรับทั้งหมด
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• จัดสรรโควตาตามความสามารถพิเศษ สถาบันจะมอบให้โรงเรียนพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มี
ความสามารถพิเศษในด้านกีฬา ดนตรี นาฏศึลปึ ฯลฯ และมีคุณสมบัติตามที่สถาบันกำหนด คือ
มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ให้โรงเรียนส่งรายซื่อมายังสถาบันเพื่อทำการทดสอบ ซึ่งสถาบัน
กำหนดจำนวนรับไว้ 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่จะรับทั้งหมด
• จัดสรรโควด้าผู้พิการ สถาบันจะมอบให้โรงเรียนต่างๆส่งรายซื่อมายังสถาบัน ซึ่งสถาบัน
จะรับเข้าศึกษาทั้งหมด โดยมอบให้ฝ่ายแนะแนวสัมภาษณ์และจัดโปรแกรมวิชาให้
• สอบคัดเลือก สถาบันได้กำหนดจำนวนรับไว้ 20 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่จะรับทั้งหมด
ในประเภทนี้สถาบันจะเรียงลำดับผลการสอบในแต่ละโปรแกรมวิชาไว้ทั้งหมด และจะใช้ผลการสอบ
ในวิชาเอกของแต่ละโปรแกรมวิชาไม่น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์เน้นเกณฑํในการคัดเลือก เช่น
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ กำหนดจำนวนรับ 10 คน แต่มีผู้สอบผ่านเกณฑ์จำนวน 100 คน
สถาบันจะรับไว้ทั้ง 100 คน แต่ที่เหลือจาก 10 คน จัดให้เรียนภาคขยายโอกาสในภาคบ่าย ซึ่งจะ
เสียค่าหน่วยกีตเทำกับภาคปกติทุกอย่าง แต่ต ้อ งเสียเพิ่ม อีก 2,000 บาท เพื่อสนับสนุน้ในส่วนที่
ขาดแคลน นอกเหนือจากงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้
สถาบันจะควบคุมคุณภาพที่การจบการศึกษา ซึ่งจะต้องเน้นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
แต่ละโปรแกรมวิชา มาตรฐานของคณะ และมาตรฐานของสถาบันที่กำหนดไว้ อีกประการหนึ่ง
จะต้องสามารถผ่านเกณฑ์ในเรื่องภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์ด้วย
สถาบันให้โอกาสในการเรียน แต่การจบจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันที่กำหนดไว้
ส่วนในเรื่องสิงอำนวยความสะดวก อาคาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เน้นความสามารถในการบริหาร
และจัดการที่สามารถดำเนินการไต้ ถ้าให้อิสระในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ สามารถรับนักศึกษา
เพิ่มไต้อีกถึง 15,000 คน และมีคุณภาพด้วย
สถานการณ์ที่ 7
สถาบันไต้รวมเงินรายไต้ทั้งหมด เช่น เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินบำรุงการศึกษา เงินจาก
การแสวงหารายไต้ของสถาบัน เงินทั้งหมดนี้จะนำมาส่กระบวนการจัดสรร เพื่อปฏิบัติภารกิจให้บรรลุ
ตามนโยบายที่สภาประจำสถาบันกำหนดไว้ ดังนั้นการพิจารณางบประมาณจะพิจารณาเงินทุกประเภท
รวมกันทั้งหมด การจัดสรรเงินมีขึ้นตอนการพิจารณาดังนี้
• เงินรายจ่ายที่จำเน้น เงินประเภทนี้ไต้จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของสถาบัน
รายจ่ายที่จำเน้น หมายถึงรายจ่ายที่สถาบัน จำเน้น ต้องมี ถ้าไม่มีงบประมาณประเภทนี้สถาบันจะ
ดำเนินการไม่ไต้
• เงินจัดสรรให้หน่วยงานต่างๆ เน้นเงินที่หักยอดรายจ่ายที่จำเน้นออกแล้ว และอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายของสถาบัน ซึ่งจะจัดทำจุดเน้นเน้นรายปี ดังนั้นงาน/โครงการที่หน่วยงานต่าง ๆเสนอ
จะต้องสอดคล้องกับกรอบนโยบายและจุดเน้นของสถาบัน
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สถาบันมอบให้สำนักวางแผน-พัฒนาคำนวณวงเงินที่จะจัดสรรให้หน่วยงานต่างๆ โดยใช้ฐาน
จำนวนนักศึกษา จำนวนหน่วยทิต จำนวนอาจารย์ และภารทิจเปีนหลัก เมื่อหน่วยงานได้ยอดวงเงิน
ที่จัดสรร จะต้องจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสถาบัน โดยผ่านการกลั่นกรอง
จากที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ ที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี และที่ประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการสถาบัน โดยปกดีจะไม่ดูในรายละเอียด แต่จะดูจากจุดประสงค์และความน่าเชื่อถือของ
โครงการเป็นหลัก หลังจากนั้นจะนำเสนอต่อสภาประจำสถาบันเพื่อให้ความเห็นขอบต่อไป
ส ถ าน ก าร ณ ์ท ี่ 8

สถาบันจะมอบให้สายงานกิจการนักศึกษา ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาเป็น
เจ้าของเรื่อง ไปยกร่างรายละเอียดทั้งหมด โดยออกแบบแผนปฏิบัติงานและงบประมาณมานำเสนอ
ต่อที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อให้เกิดการประสานงาน หลังจากนั้นน่าเสนอต่อ
ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสถาบัน อธิการบดีมีหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมทั้งสองคณะ และให้ช่อมูล
แก่คณะกรรมการยกร่างรายละเอียด
อธิการบดีมีความเห็นว่า ในการแช่งขันกีฬา นักศึกษามีความสำคัญ ทั้งที่เป็นผลผลิตและ
เป็นลูกค้า กีฬาที่สถาบันจะเน้นคือกีฬาเพื่อสุขภาพ ดังนั้นสนามกีฬาจะต้องพร้อมที่-จะเอื้อ'ให้
นักศึกษาไต้เล่นกีฬาเป็นกลุ่มเล็ก สถาบันจะสนับสนุนให้เล่นกีฬาภายในคณะ โปรแกรมวิชา หรือ
ตามความสมัครใจ การแช่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศจะให้ความสำคัญเป็นอันดับที่สอง
ส ถ าน ก าร ณ ์ท ี่ 9

วิธีการดำเนันการ อธิการบดีจะออกเอกสารฉบับหนึ่งแจ้งให้อาจารย์ทราบว่า สภาประจำ
สถาบันไต่ให้นโยบายไว้อย่างไร แล้วนำนโยบายดังกล่าวมากำหนดรายละเอียดเป็นวิสัยทัศน้ พันธกิจ
ภารกิจ เปาหมาย และแผนดำเนินการ เพื่อให้การทำงานบรรลุตามที่สภาประจำสถาบันกำหนด
นโยบายในระยะเวลา 4 ปี สถาบันต้องการโครงสร้างการบริหารอย่างไร ในโครงสร้างนั้นมีผู้บริหาร
ตำแหน่งใดบ้าง และแต่ละตำแหน่งนั้นมีคุณลักษณะอย่างไร ในการประชุมอาจารย์ครั้งแรก อธิการบดี
จะอธิบายให้อาจารย์รับทราบ หลังจากนั้นให้อาจารย์เสนอบุคคลที่เหมาะสมจะทำงานในตำแหน่ง
ต่างๆ เนื่องจากอธิการบดีไต้รับการเชื้อเชิญมาเป็นผู้บริหาร จึงยังไม่รู้จักบุคคลต่างๆดีพอ ทั้งนี้ไต้มอบ
ให้สำนักวิจัยทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล ซึ่งจะไต้บุคคลแยกตามตำแหน่ง และแต่ละตำแหน่งมีบุคคล
เรียงลำดับตามคะแนน อธิการบดีจะน่ารายซื่อบุคคลไปปรึกษากับอดีตอธิการบดี และในส่วนหนึ่ง
อธิการบดีจะหาช่อมูลโดยการพูดคุยกับกลุ่มอาจารย์ สุดท้ายจะไต้บุคคลจำนวน 8 คน โดยมี
ตำแหน่งรองอธิการบดี 3 ตำแหน่ง และผู้ช่วยอธิการบดี 5 ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีจะมีอำนาจ
เทียบเท่ารองอธิการบดี แต่จะรับผิดชอบงานเฉพาะ รองอธิการบดีมี 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ
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ฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝ่ายทรัพย์สินและหารายได้ ไม่มีรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เนื่องจาก
รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีจะต้องบริหารให้เบ็ดเสร็จในการทำหน้าที่ตำแหน่งนั้น ๆ
อธิการบดีกับทีมงานมีข้อตกลงที่จะทำงานเป้นทีมเดียวกัน อธิการบดีจะมอบอำนาจและหน้าที่
ตามตำแหน่ง และจะติดตามตรวจสอบความสำเร็จของงานตามเป้าหมาย
วิธีการตัดสินใจ
จะให้ความสำคัญกับภาวะผู้นำและทีมงาน การติตจะต้องเบ็นเซิงระบบ และจะต้องน่าไปสู่
วิสัยทัศน์ที่เหมาะสมต่อไป เนื่องจากองค์การจะต้องขับเคลื่อนด้วยความเร็ว ดังนั้นกระบวนการ
จะต้องอยู่บนฐานของข้อมูล กระบวนการตัดสินใจจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย

วรรณ วดี ม ้า ล ำพ อ ง อ ธ ิก ารบ ด ีส ถ าบ ัน ร าช ภ ัฏ เส ิย งให ม ่
จ ัง ห ว ัด เช ีย งให ม ่
สัม ภ าษ ณ ์ว ัน ท ี่ 1 6 ม ก ราค ม 2 5 4 3 เว ล า 1 9 . 0 0 - 2 0 . 3 0 น.

สถานการณ์ที่ 1
ส่วนมากอธิการบดีจะไม่ตัดสินใจด้วยตนเอง แต่จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธานที่ประชุม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี เป็นกรรมการ โดยพิจารณา
อัตรากำลังที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบัน ความสามารถทางภาษาอังกฤษ อายุ ความตั้งใจของ
ผู้สมัครรับทุน การตัดสินใจจะเบ็ดเสร็จที่คณะกรรมการชุดนี้ ในกรณีที่คัดเลือกบุคคล 2 คนที่ผ่าน
คุณสมบัติพื้นฐานเหมือนกันให้เหลือ 1 คน จะพิจารณาจากอายุราชการ การทำงานมาก่อน หรือคนที่
ทำงานให้แก่สถาบันและเอาใจใส่มาโดยตลอด เมื่อเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ช่วยเหลือ
สถาบันเลย จะต้องสนับสนุนคนที่ทำประโยซนํให้แก'สถาบัน
สถานการณ์ที่ 2
ในการเปีดสอนปริญญาโท จะคูความต้องการของผู้เรียนอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องดูศักยภาพ
ของสถาบัน ต้องมีหลักสูตรของสถาบันเอง การที่สถาบันมีหลักสูตรของตัวเอง แสดงว่ามีความพร้อม
ต้านศักยภาพ เพราะในการเสนอหลักสูตรจะต้องแสดงศักยภาพของอาจารย่และอื่นๆประกอบด้วย
ที่สำคัญมากก็คือต้องมีอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เป็นผู้จบระดับปริญญาเอก หรือมีตำแหน่งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ ซึ่งจะต้องเป็นอาจารย์ภายในสถาบันเป็นหลัก
ปัจจุบันสถาบันไต้เปีดสอนสาขาวิจัยและพัฒนา ซึ่งแยกเป็น 3 ส่วนย่อย ไต้แก่ ล้านนาคดี
ศึกษา สถิติและวิจัย และการจัดการศึกษา
สถาบัน ไต้ตั้งหน่วยงานบัณ ฑิต วิท ยาลัยเป็น การภายใน และมีรักษาการคณบดีบัณ ฑิต
วิทยาลัยเป็นผู้ประสานงานและดำเนินการ ในความเห็นของอธิการบดี ต้องการให้อยู่ในรูปโครร่,การ
จัดตั้งบัณฑิตศึกษา เพราะจะสามารถระดมทรัพยากรจากทุกคณะมาทำงานร่วมกันไต้ดีกว่า
อธิการบดีมีความเห็นว่า การเปีดบัณฑิตศึกษาของสถาบันราชภัฎมองไต้ 2 แง' ในแง่หนึ่ง
การเปีดสอนในระดับนี้สถาบันต้องมีความพร้อมก่อน และมีแผนการเปีดสอน โดยจะต้องดำเนินการ
สร้างความพร้อมอย่างเข้มแข็งตามแผนที่กำหนดไว้ ในอีกแง่หนึ่งคือทำงานไปก่อนแล้วค่อยสร้าง
ความเข้มแข็งในภายหลัง ซึ่งเป็นสิ่งที่สถาบันราซภัฏคุ้นเคยในการทำงาน ปัจจุบันนี้อาจารย์ทำวิจัย
จำนวนน้อยมาก ดังนั้นจึงคาดหวังว่า เมื่อเปีดสอนในระดับปริญญาโทแล้วจะเป็นการกระตุ้นให้
อาจารย์ทำวิจัยเพิ่มขึ้น
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สถานการณ์ที่ 3
การวางแผน{เองปรามจะต้องดำเนินการจนเกิดความมั่นใจ และจะต้องระมัดระวังอย่างมาก
เซ่น ต้องมีอาจารย์ควบคุมดูแล มีการศึกษาเส้นทาง รถที่ใซ้เดินทางจะต้องอยู่ในสภาพที่ดี ๆลๆ
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น จะต้องรีบจัดการกับนักศึกษาที่ไต้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต จะต้องแจ้งความ
กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุให้ได้ หลังจากนั้นจะต้องติดต่อ
ผู้ปกครองของนักศึกษาที่ไต้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ในการทำงานจะมอบหมายให้ผู้บริหารไปดูแล
โดยกระจายความรับผิดชอบเป็นเรื่องๆ เซ่น การไปแจ้งความ การดูแลนักศึกษาที่ไต้รับบาดเจ็บ
และเสียชีวิต การติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองของนักศึกษา เป็นต้น การมอบหมายให้ผู้บริหาร
ไปดูแล จะคูตำแหน่งที่รับผิดชอบเป็นหลัก เซ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหารดูแลในเรื่องการแจ้งความ
และคดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลนักศึกษาที่ไต้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต เป็นต้น
ความเห็นของอธิการบดีไนการไปทัศนศึกษาของนักศึกษานั้น จะส่งเสริมให้จัดกิจกรรม
แต่ปญ๋ หาที่เกิดขึ้นคือ นักศึกษาจะต้องเดือดร้อนเพราะต้องเสียค่าใช้จ่าย ในประเทศญี่ป่นรัฐบาล
จะตั้งงบประมาณไร้ให้ โดยกำหนดว่านักเรียนในระดับประถมศึกษาจะต้องไปทัศนศึกษาในจังหวัด
ระดับมัธยมศึกษาจะต้องไปทัศนศึกษาโดยการขึ้นเครื่องบินไปต่างจังหวัด การจัดทัศนศึกษาจะก่อ
ให้เกิดประโยซน่สูงสุดเมื่ออาจารย์มีการวางแผนล่วงหน้า มีการปฐมนิเทศ นักศึกษาที่ไปมีการวางแผน
ว่าจะหาความรู้จากการไปทัศนศึกษาไต้อย่างไร และหลังจากกลับมาจะต้องเชียนรายงานด้วย
สถานการณ์ที่ 4
สถาบันไต้ดำเนินการหลายอย่าง เซ่น ให้ความรู้ ประชุมอาจารย์สถาบันหลายครั้ง ในการ
ประชุมอาจารย์เมื่อเดือนที่ผ่านมา ไต้ข้อสรุปว่าสถาบันจะเป็นนิติบุคคลในส่วนราชการก่อน สถาบัน
ไต้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประมาณ 5-6 ชุด เพื่อเตรียมสาระสำคัญในพ.ร.บ. เซ่น การบริหาร
บุคคล การบริหารวิชาการ การประกันคุณภาพ ฯลฯ สำหรับเป็นข้อมูลในการเตรียมร่างพ.ร.บ.
สถาบันได้กำหนดวิสัยทัศน์ไร้ว่า จะเป็นนิติบุคคลในกำกับของรัฐในปี พ.ศ. 2550 วิสัยทัศน์ดังกล่าว
ไต้จากการประชุมผู้บริหารตั้งแต่หัวหน้าภาควิชา หัวหนัาฝ่ายขึ้นไป ในช่วงที่รับงานอธิการบดี
นโยบายของอธิก ารบดีจะต้อ งให้ท ุก คนร่วมรับ ผิด ชอบ และร่วมตัดสินใจอนาคตของสถาบัน
อธิการบดีมองว่าอาจารย์ส่วนหนึ่งยังขาดข้อมูลที่ชัดเจน โดยมองว่าการออกนอกระบบจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหารเท่านั้น และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผลประโยซนัขององค์การ
โดยส่วนรวม
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สถานการณ์ที่ 5
การพิจารณาความดีความชอบ คณะกรรมการบริหารสถาบันจะเป็นองค์กรที่กำหนดเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัติ สถาบันได้มอบให้หน่วยงานต่าง ๆเสนอรายซื่อบุคคลที่ได้รับความดีความชอบ
ตามโควด้าที่จัดสรรให้ เกณฑ์ที่กำหนดจะต้องเป็นไปตามกรอบของก.พ. ซึ่งประกอบด้วยภาระงาน
ของอาจารย์ การประเมินจากผู้บริหาร การประเมินจากนักศึกษา ถ้าเป็นอาจารย์บรรจุใหม่จะต้อง
ทำแฟ้มสะสมงานด้วย ที่ประชุมรองอธิการบดีจะเป็นองค์กรพิจารณาความดีความชอบของคณบดี
และผู้อำนวยการศูนย์/สำนัก ส่วนผู้บริหารระดับรองอธิการบดี อธิการบดีจะพิจารณาให้ขั้นครึ่งทุกปี
เพราะถือว่าเป็นผู้ทำงานหนักกว่าอาจารย์อื่น ๆ
สถานการณ์ที่ 6
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่จะรับนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ในการรับนักศึกษาเพิ่ม
จะเพิ่มจำนวนเล็กน้อยในห้องเรียนที่ยังไม่เต็มเท่านั้น การที่ไม่สามารถรับนักศึกษาจำนวนมากได้
เนื่องจากสถาบันมีพื้นที่จำกัด สถาบันได้มอบหมายให้ที่ประชุมคณบดีเป็นผู้วางแผนการรับนักศึกษา
ในแต่ละปี สถาบันจะไม่เปีดสอนภาคบ่าย เนื่องจากอธิการบดีมีความเห็นว่า การรับนักศึกษา 2 กลุ่ม
ให้เรียนสถาบันเดียวกันและในเวลาใกล้เคียงกัน แต่เสียค่าหน่วยทิตไม่เท่ากัน เพราะต้องจ่ายค่าสอน
ให้อาจารย์ส่วนหนึ่ง ทั้ง ๆที่ภาระการสอนภาคปกติตํ่า เป็นสิงที่ไม่ยุติธรรมในระบบราชการ
สถานการณ์ที่ 7
การจัดสรรเงินบำรุงการศึกษาปี 2542 สถาบัน ได้นำเงิน รายได้จากค่าหน่วยทิตทั้งหมด
80 เปอร์เซ็นต์ มอบให้คณะดำเนินการใช้จ่ายเงินในส่วนนี้ให้ครอบคลุมงานทุกประ๓ ทของคณะ เซ่น
จ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ฯลฯ โดยมีเงื่อนไขพิเศษว่าจะต้องจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุน
งานวิจัย 5 เปอร์เซ็นต์ การจัดสรรเงินระบบนี้ก่อให้เทิดปีญหากับบางหน่วยงาน เซ่น คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ได้รับเงินจัดสรรน้อย แต่ขาดกำลังอาจารย์มาก เซ่น อาจารย์ต่างประเทศต้องจ้าง
ทั้งหมด ในขณะที่คณะครุศาสตร์ไม่ต้องจ้างอาจารย์เลย จึงสามารถน่าเงินที่ได้รับการจัดสรรไปทุ่มเท
ให้กับการเรียนการสอนได้เต็มที่ สถาบันจึงจำเป็นต้องทบทวนวิธีการจัดสรรเงินบำรุงการศึกษาใหม่
โดยแยกเงินประเภทค่าใช้จ่ายที่จำเป็นออกไปก่อน แล้วค่อยจัดสรรให้หน่วยงานต่าง ๆ สถาบันได้
มอบหมายให้ฝ่ายวางแผน-พัฒนาเป็นเจ้าของเรื่องดำเนินการ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบัน เพี่อกำหนดกรอบและวิธีการจัดสรรเงินบำรุงการศึกษา
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สถานการณ์ที่ 8
เมื่อสถาบันรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จะมอบให้สำนักกิจการนักศึกษาเป็นหลักในการ
ดำเนินงาน โดยเชิญอาจารย์ที่ทำหน้าที่หลักในแต่ละด้านมาประชุมก่อน หลังจากนั้นสถาบันจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน และมอบให้แต่ละฝ่ายไปวางแผนในฝ่ายนั้น ๆ โดยมีการประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ
ความเห็น ของอธิก ารบดีในการแข่งขัน กีฬ านัก ศึก ษาสถาบัน ราซภัฎ เป็น กิจกรรมที่ดี
เป็นประโยซน้ต่อนักศึกษา แต่ไม่อยากให้แข่งขันเพื่อเหรียญหรือรางวัล น่าจะเน้นเพื่อสุขภาพและ
นันทนาการ การแข่งขันกีฬานักศึกษาในครั้งนี้ อธิการบดีมีนโยบายให้ดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี
ในเรื่องที่พักและอาหารการกิน แต่จะไม่มีการจ่ายเงิน นักกีฬาทุกคนมีความสำคัญเท่ากันหมด
ผู้ฝ่กสอนกีฬาจะต้องเน้นการ‘ฝ่กวินัยของนักกีฬา บกให้เชื่อฟ้ง และเคารพกฎกติกาการแข่งขันกีฬา
แต่ละประเภท
สถานการณ์ที่ 9
การได้มาซึ่งรองอธิการบดีนั้น ได้ประชุมอาจารย์ของสถาบันทั้งหมด เพื่อขี้แจงให้ทราบว่า
ตำแหน่งรองอธิการบดีมีกตี่ ำแหน่ง และแต่ละตำแหน่งทำหน้าที่อะไรบ้าง หลังจากนั้นมอบให้
อาจารย์เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมในการทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ แต่สิทธิในการตัดสินใจจะอยู่ที่
อธิการบดี เนื่องจากรองอธิการบดีเป็น ตัวแทนอธิการบดี เมื่อพิจารณาคนที่ได้คะแนนนิยมสูง ๆ
จะตรงกับ ความต้อ งการของอธิก ารบดีเกือ บทั้งหมด เมื่อได้ท ีม งานแล้วอธิการบดีได้ข ี้แจงว่า
รองอธิการบดีเป็นคนเดียวกับอธิการบดี จะต้องพูดคุยกัน และอธิการบดีจะให้เกียรติทีมงานทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน เพราะถือว่ารองอธิการบดีเป็นผู้ใหญ่และมีประสบการณ์โนการทำงาน โดยทุกคน
ผ่านการเป็นคณบดี หรือผู้อำนวยการศูนย์/สำนักมาก่อน อธิการบดีได้แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 2 คน
คือ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศนัสัมพันธ์ และฝ่ายอาคารและก่อสร้าง โดยอธิการบดีเป็นผู้เลือก
ผู้ช่วยอธิการบดีด้วยตนเอง เพื่อเสริมงานในส่วนต่าง ๆให้สมบูรณ์ที่สุด
วิธีการตัดสินใจ
การตัดสินใจจะใขัที่ประชุมรองอธิการบดี แต่ถ้าเป็นปีญหาที่กระทบต่อคณะ จะนำเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ในการหาข้อมูลจะใช้รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
โดยการพูดคุยกับอาจารย์ทั่วไปในสถาบัน

เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดีสถาบันราชภัฏลำปาง
จังหวัดลำปาง
สัมภาษณ์วันที่ 22 พฤศจิกายน 2542 เวลา 1 3 .0 0 -1 5 .1 5 น.

สถานการณ์ที่ 1
สถาบันมีคณะกรรมการวิซาการเป็นผู้กลั่นกรองการคัดเลือกบุคคลไปศึกษาต่อ ในปัจจุบัน
สถาบันได้จัดอันดับสาขาที่ต้องการไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็น ข้อมูล เบื่องด้น โดยศึกษา
และวิเคราะห์จากความเป็นไปได้และการเปีดสอนโปรแกรมวิชาต่าง ๆในอนาคตของแต่ละคณะ
เมื่อ มีท ุน ที่จะไปศึก ษาต่อ สถาบัน จะให้ค ณะกรรมการวิช าการพิจ ารณากลั่น กรองว่าตรงกับ
ความต้องการของสถาบันหรือไม่ คณะกรรมการวิชาการประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นประธาน คณบดีทุกคณะ ประธานโครงการบัณฑิตศึกษาเป็นกรรมการ และผู้อำนวยการสำนัก
ส่งเสรืมวิซาการเป็นเลขานุการ
เกณฑ์ที่ใข้ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคล คือ ตรงสาขาเป็นอันดับแรก สาขาที่สถาบันมีความ
ต้องการเป็นอันดับรองลงมา เซ่น จบปริญญาตรืวิซาเอกภาษาอังกฤษ แต่สถาบันมีความต้องการ
ปริญญาโทการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นด้น ในกรณีที่มีผู้สมัครผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวนมาก
สถาบันจะพิจารณาอายุราชการเป็นองค์ประกอบเพิ่มเติม ผู้ที่มีอายุราชการมากกว่าจะมีสิทธิก่อน
แต่สถาบันก็จะสนับสนุนผู้สมัครที่เหลือให์ไดีไปศึกษาต่อด้วยทุนอื่น ๆด้วย
ขั้น ตอนการพิจารณาคัด เลือก เริ่มจากคณะกรรมการวิชาการกลั่นกรอง แล้วนำเสนอ
คณะกรรมการบริหารสถาบัน เพื่อให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการกลั่นกรอง
ขั้นที่สอง จากนั้นอธิการบดีจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจในขั้นสุดท้าย
สถานการณ์ที่ 2
การเป็ดสอนระดับปริญญาโทได้กำหนดเป็นนโยบายไว้ว่า สถาบันจะเขตในสาขาที่หน่วยงาน
ด้นสังกัดมีความต้องการ จะไม่เป็ดเพื่อสนองตอบผู้ด้องการเรียนเท่านั้น ขณะนี้สถาบันได้เป็ดสาขา
บริหารการศึกษา ซึ่งเป็นสาขาที่มีผู้ต้องการเข้าศึกษาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเงื่อนไขของสำนักงาน
การประถมศึกษาแห่งชาติกำหนดให้ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีวุฒิปริญญาโท ดังนั้นสถาบันจึงต้อง
จัดกระบวนการเพื่อสนองตอบความต้องการของด้นสังกัด โดยกระบวนการที่จะต้องปรับเปลี่ยนได้แก่
เทคนํควิธีสอน กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นด้น สถาบันมีแผนที่จะเป็ดสอนเพิ่มในสาขาหลักสูตร
และการสอน เนื่องจากขณะนี้โรงเรียนต่าง ๆต้องการอาจารย์ที่มีความรู้ในเรื่องหลักการสอน สามารถ
นำเทคโนโลยีมาช่วยในการสอน และสามารถจัดกิจกรรมเสรีมเนื้อหาวิชาต่าง ๆได้ อีกสาขาหนึ่ง
ได้แก่ สังคมคาสตรีเพื่อการพัฒนา ซึ่งจะรองรับผู้บริหารในหน่วยงานต่าง ๆที่นอกเหนือไปจากครู
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เซ่น ตำรวจ พัฒนากร ฯลฯ สถาบันได้ควบคุมกระบวนการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาให้มี
คุณภาพ โดยประเมินจากผู้เรียนเพื่อฟังเสียงสะท้อนกลับในเรื่องกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งเป็น
วิธีการหนึ่งที่จะนำไปสู่การประกันคุณภาพที่เป็นระบบ เกณฑ์อื่น ๆที่จะพิจารณาคือความพรี,อมของ
สถาบัน โดยพิจารณาว่าบุคลากรในสถาบันและบุคลากรที่อยู่ในท้องถิ่นมีความหลากหลายหรือเพียงพอ
หรือไม่ อุปกรณ์เครื่องมือ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของสถาบันมีเพียงพอหรือไม่
สถาบันตำเนํนงานในรูปของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการในเรื่อง
หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การดัดเสือกอาจารย์ผู้สอน เป็นด้น คณะกรรมการดังกล่าว
ประกอบด้วย ประธานโครงการบัณ ฑิตศึกษา อาจารย์ท ี่ม ีค ุณ วุฒ ิและมีต ำแหน่งทางวิช าการ
ประมาณ 7 คน สำหรับคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาที่จะแต่งตั้งขึ้นใหม่จะมีองค์ประกอบคล้ายกับ
คณะกรรมการวิชาการ โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน และมีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
หรือสำนักวางแผน-พัฒนาเป็นเลขานุการ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจะเปนคูนย์กลางการดำเนินงาน
ของสถาบัน คณะแต่ละคณะจะต้องพิจารณาศักยภาพและความพร้อมภายในคณะ เมื่อมีความพร้อม
ก็จะดำเนินการพัฒนาหลักสูตร และเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาต่อไป
ในความคิดเห็นของอธิการบดี การเปีด บัณ ฑิต ศึกษามองได้ 2 แง่ ทั้งแง่บวกและแง่ลบ
ในแง่บวก เป็นการเปีดโอกาสให้บุคลากรในท้องถิ่นได้มีสถานที่ศึกษาและเพิ่มคุณวุฒิ แต่ก็เป็นห่วง
ในเรื่องคุณภาพ อย่างไรก็ตามหลักสูตรของสถาบันราชกัฎที่เป็ดสอนในปัจจุบันได้กำหนดให้เปีด
หลักสูตรที่จะต้องทำวิทยานิพนธ์เท่านั้น กระบวนการทำวิทยานิพนธ์จะช่วยให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ได้
ในแง่ลบนั้นไม่เห็นด้วยกับการเป็ดบัณฑิตศึกษาในลักษณะจำนวนมาก ๆ
สถานการณ์ที่ 3
การจะนำนัก ศึก ษาไปท้ศ นศึก ษาต้อ งทำโครงการขออนุญ าตก่อ นอย่างน้อ ย 1 เดือน
และจะต้องมีใบอนุญ าตจากผู้ปกครองของนักศึกษาทุกคนตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
ก่อนที่อธิการบดีจะอนุญาตให้ใปท้คนศึกษา จะสั่งการให้ทำประกันอุบัติเหตุทุกครั้ง เหตุการณ์
ในลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นกับบางสถาบันมาแล้ว ดังนั้นจะต้องมีการป้องกันไว้ก่อน
สำหรับ อาจารย์ท ี่เป็น เจ้าของโครงการจะเชิญ มาพูด คุยและทำความเข้าใจ เพื่อให้เกิด
ความสำนึกและตระหนักในภาระหน้าที่ของอาจารย์ ซึ่งจะต้องดูแลและรับผิดชอบนักศึกษาให้ดีที่สุด
ที่ผ่านมาจึงไม่เกิดเหตุร้ายแรงขึ้นกับสถาบัน
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และมีนักศึกษาได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต อธิการบดีและรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาจะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน และจัดการด้วยตนเอง จะต้องไปดูที่เกิดเหตุ
วิเคราะห้หาสาเหตุที่แท้จริง และแจ้งผู้ปกครองนักศึกษาทราบ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นผู้บริห าร
จะต้องไปดูแลทันที เพื่อให้ผู้ปกครองของนักศึกษาเกิดความรู้สึกว่า สถาบันได้จัดการอย่างเร่งด่วน
ไม่ได้ทอดที่ง ในการมอบหมายให้รองอธิการบดีจัดการและประสานงานในเรื่องนี้ จะไม่ยึดตำแหน่ง
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หน้าที่ แต่จะคูความสามารถส่วนตัวของแต่ละคน เซ่น รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน-พัฒนามีความ
ใกล้ชิดกับตำรวจ ก็จะมอบให้ประสานงานคดีกับตำรวจ หรือรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
จะมอบให้เปนผู้จัดการเกี่ยวกับการประกันอุบัดีเหตุ เป็นตัน
ในความคิดเห็นของอธิการบดี การไปทัศนศึกษาเป็นเรื่องที่ดี ถ้าการไปนั้นมีการวางแผน
มีการมอบหมายงาน และมีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจน แต่ถ้าไปเที่ยวอย่างเดียวจะไม่เห็นด้วย
สถานการณ์ที่ 4
ในการร่างพ.ร.บ.ของสถาบัน อธิการบดีได้ให้นโยบายว่า จะต้องให้ประซาคมทุกคนมีส่วนร่วม
ในการจัด ทำด้วย ในการประชุม อาจารย์ ได้เชิญ วิท ยากรจากภายนอกมาบรรยายหลายครั้ง
และเมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิด โดยเชิญวิทยากรที่มี
ประสบการณ์แ ละมีซ ื่อ เสีย งหลายท่านมาบรรยายให้อ าจารย์ฟ ัง ในวัน แรกให้ฟ ังจากวิท ยากร
อย่างเดียว ส่วนในวันที่สองแบ่งกลุ่มระดมความคิด โดยกระจายคนที่เป็นแกนหลักของสถาบัน
ไปตามกลุ่มต่าง ๆ และในช่วงบ่ายให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน การประชุมครั้งนี้สถาบันได้รวบรวม
เอกสารและผลการประชุมไว้ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเตรียมการร่างพ.ร.บ.ต่อไป
สถาบันได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน-พัฒ นา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานโครงการบัณฑตศึกษา และผู้แทนอาจารย์
จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากอาจารย์และเอกสารต่างๆ นำมา
วิเคราะห้ ลังเคราะห้ และสรุปเป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่ ขณะนี้มีกระแสการปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เป็น 2 อย่าง คือ เป็นส่วนราชการ และในกำกับของรัฐ ที่ต้องเป็นในกำกับของรัฐมีจำนวนน้อย
ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก 75 เปอร์เซ็นต์ ต้องการเป็นส่วนราชการ ในขณะเดียวกัน สโมสร
ข้าราชการก็ได้จัดกิจกรรมในลักษณะที่คล้ายกับสถาบันควบคู่กันไปด้วย เซ่น จัดกิจกรรมเสวนา
ระหว่างกลุ่มย่อย เป็นตัน การจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ของสถาบันจะต้องตำเนํนการ
อีกหลาย ๆครั้งตลอดปีนี้ เมื่อได้ข้อสรุปที่ชัดเจน สถาบันจะเชิญหัวหน้าหน่วยงานที่อยู่ในเขตลำปาง
และสำพูนมาทำประซาพิจารณ์ เพื่อรับทราบความต้องการของห้องถิ่นว่าเป็นอย่างไร ข้อมูลส่วนนี้
จะเป็นส่วนที่สำคัญในการตัดสินใจปรับเปลี่ยนสถานภาพของสถาบัน โดยหลักของการเป็นสถๅบัน
อุดมศึกษาของท้องถิ่นนั้น สถาบันจะต้องตระหนักและคำนึงประโยซน้สูงสุดของห้องถิ่นตลอดเวลา
ไม่ว่าสถาบันจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางใดก็ตาม
สถานการณ์ที่ 5
การพิจารณาความดีความชอบจะมอบให้คณะต่าง ๆเสนอซื่อบุคคลที่สมควรไต้รับการพิจารณา
หลังจากนั้น คณะผู้บ รืห ารจะร่วมกัน พิจารณาตัดสิน ใจ สถาบันได้เรื่มดำเนินการที่จะใชัวิธีการ
ประเมีนที่เป็นสากล โดยพิจารณาองค์รวมของหน่วยงานว่าแต่ละหน่วยงานมีผลความก้าวหน้าของ
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การทำงานอยู่ในระดับใด ซึ่งจะก่อให้เกิดความเน้นธรรมแก่หน่วยงานที่มิฃนาดเล็กและมิความก้าวหน้า
ในการทำงาน สถาบันได้มอบให้สำนักวิจัยและฝ่ายวิชาการจัดทำแบบประเมิน โดยยึดภาระงาน
เน้นหลัก และน่าโครงการชองคณะมาเน้นองค์ประกอบ เมื่อจัดทำเสร็จแล้วจะทำประซาพิจารณ์
ให้อาจารย์ยอมรับร่วมกัน การประเมินครั้งต่อไปจะง่ายขึ้น เพราะมิก ารย่อ ย/ยุบ หน่ว ยงานตาม
การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ในสถาบัน ส่งผลให้การขึ้นขั้นเงินเดือนของบุคลากรในหน่วยงานนั้น ๆ
ง่ายขึ้น และการทำงานของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆมิความซัดเจนยิ่งขิ๋น
การแน่งจำนวนโควด้าจะแยกงานบริหาร งานสนับสนุนการสอน และงานวิชาการออกจากก้น
โดยกำหนดเน้นเปอร์เซ็นต์ งานบริหารและงานสนับสนุนการสอนประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ส่วนงาน
ของคณะซึ่งเน้นงานวิชาการประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ วิธีนี้จะทำให้คณบดีมิบทบาทและอำนาจ
หน้าที่ในการทำงานสูง และอาจารย์ทุกคนจะให้ความสำคัญกับการทำงานในคณะ ซึ่งแตกต่างจาก
การทำงานที่ผ่านมา เพราะคณบดีจะทำงานเพื่อบริการในคณะเท่านั้น ในการพิจารณาความดี
ความชอบของคณบดี ผู้อำนวยการคูนย/สำนัก คณะผู้บริหารที่มิรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
เน้นองค์ประชุมจะเน้นผู้ตัดสินใจ
สถานการณ์ที่ 6

สถาบันราซภัฎลำปางมินักศึกษาภาคปกติทั้งสิ้นประมาณ 6 พันกว่าคน เปีดสอนตั้งแต่เวลา
07.00-19.00 น. มิ'จำนวนหมู่เรียน 169 หมู่เรียน มิห้องเรียน 96 ห้องเรียน การจัดขั้นเรียน
ใช้ระบบการหมุนเวียนห้อง ในปีการศึกษาหน้าถ้ารับนักศึกษาจำนวนมาก จะเน้นปัญหาในการจัด
ขั้นเรียน เนื่องจากมิห้องเรียนจำกัด ดังนั้นการรับนักศึกษาในปีหน้าจะต้องมินักศึกษา 2 ประเภท
คือ ภาคปกติและภาคบ่าย นักศึกษาทั้งสองประเภทนี้จะเสียค่าหน่วยกิตเท่ากัน แต่ภาคบ่ายจะจ่าย
เงินเพิ่มเฉพาะค่าสาธารณูปโภคเท่านั้น สำหรับค่าสอนของอาจารย์ เนื่องจากเน้นการปฏิบัติงาน
เพิ่มจากภาคปกติ จึงจำเน้นต้องจ่ายค่าสอน ปัจจุบันสถาบันไต้กำหนดภาระการสอนของอาจารย์
15 ขั้วโมง/สัปดาห์ ถ้าสอนเกินภาระการสอนที่กำหนด สามารถเบิกค่าสอนไต้ ในปีการศึกษาหน้า
สถาบันจะลดภาระการสอนให้เหลือ 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ เพื่อให้เหมิอนกับสถาบันราชภัฎอื่นๆ
และรับผิดชอบการสอนในภาคบ่ายไม่เกิน 9 ขั้วโมง/สัปดาห์ ในส่วนของเจ้าหน้าที่ ขณะนี้เบิกเน้น
ค่าตอบแทนรายขั้วโมง เช่น เจ้าหน้าที่ห้องสมุด เติมต้องทำงานตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น.
ต่อไปเมื่อมีภาคบ่ายจะเบิกเน้นค่าเหมาจ่ายเช่นเดียวกับภาคกศ.บป.
การเปีดรับนักศึกษาภาคบ่าย จะดูข้อมูลจากยอดนักศึกษาที่ส มัค รเข้าศึกษาต่อในแต่ละ
โปรแกรมวิชา บางโปรแกรมวิชามินักศึกษาสมัครเข้าเรียนน้อย เฉพาะภาคปกติก็มิจำนวนไม่เพียงพอ
อยู่แล้ว แต่บางโปรแกรมวิชามิผู้สมัครจำนวนมาก เช่น โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์
รัฐประคาสนศาสตร์ การท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษ คณะกรรมการวิชาการซึ่งประกอบด้วยรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการเน้นประธาน คณบดีทุกคณะ ประธานบัณฑตศึกษา เน้นกรรมการ และผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการเน้นเลขานุการ จะเน้นผู้พิจารณารับนักศึกษาภาคบ่าย ดังนั้นในการเปีดรับ

199
นักศึกษา คณบดีจะรับทราบโดยตลอด และเป็น ผู้ป ระเมิน ว่าคณะมิศักยภาพเพียงพอที่จะเปีด รับ
เพิ่มได้หรือไม่ หลังจากนั้นนำเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันและสภาประจำสถาบันต่อไป

ในความเห็นของอธิการบดี จริง ๆแล้วไม่ต้องการจะรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นจากแผนที่กำหนดไว้
เนื่องจากจะต้องมิภาระงานเพิ่มขึ้นในทุก ๆส่วน แต่ภารกิจของสถาบันในต่างจังหวัดนั้นเป็นภาวะ
จำยอมที่จะต้องรับเพิ่ม เพราะว่าผู้เรียนไม่สามารถสอบเข้าเรียนที่อื่น ๆและผู้ปกครองยากจน คนที่
มิความประสงค์จะสมัครเข้าเรียนในสถาบันราซภัฏจริงๆนั้น ไม่นำจะเกิน 50 เปอรัเซ็นต้ฃองจำนวน
นักศึกษาที่มิอยู่ ส่วนอีก 50 เปอรีเซ็นต้ผู้ปกครองไม่มิเงินที่จะส่งไปเรียนที่อื่น การรับนักศึกษา
จำนวนมากจะมิผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา ดังนั้นสถาบันจะต้องหาวิธีการที่จะให้นักศึกษา
มิคุณภาพ ซึ่งจะต้องมิการประกันคุณภาพภายในสถาบัน เซ่น กำหนดให้นักศึกษาต้องผ่านความรู้
พื้นฐานคอมพีวเตอรีทุกคน ส่วนในเรื่องภาษานั้นกำลังดำเนินการอยู่
สถานการณ์ที่ 7
การจัดสรรงบประมาณ จะจัดสรรจำนวน 80 เปอรีเซ็นต้ฃองประมาณการรายรับทั้งหมด
โดยแบ่งงบประมาณเป็น 2 ส่วน ได้แก่
• งบดำรงงาน ทุกคณะจะไต้รับการจัดสรรเท่ากันหมด
• งบพัฒนา จัดสรรให้คณะเป็นเงินก้อน(Block Grant) โดยใช้จำนวนนักศึกษาเป็นเกณฑ์
ในการจัดสรร คณะจะไปดำเนินการจัดสรรกันเองภายในคณะ และนำเสนอโครงการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบัน เพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการ หลังจากนั้น
นำเสนอสภาประจำสถาบันเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
สถาบัน จะมอบให้ร องอธิก ารบดีฝ ่า ยวางแผน-พัฒ นาเป็น ผู้ร ับ ผิด ชอบและดำเนิน การ
ในส่วนของงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา
งบของกิจการนักศึกษาสถาบันจะจัดสรรให้ทั้งหมด เซ่น เงินค่าบำรุงกิจกรรม ค่าบำรุงกีฬา
เป็นต้น ในการจัดสรรงบประมาณที่ผ่านมา คณบดีทั้งหมดไต้ให้ข้อเสนอแก่สถาบันว่า ควรจะกัน
เงินงบประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ไว้ เพื่อนำมาจัดสรรให้คณะต่างๆที่มิโครงการที่โดดเด่นและเป็น
ประโยซนัต่อห้องอื่น เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณตามปกตินั้นจะเร่งรีบและขาดประสิทธิภาพ
ในการพีจารณา เซ่น คณะเกษตรมิโครงการวิจัยที่เป็นประโยซนัต่อห้องอื่นนำจะนำเงินที่กันไว้
10 เปอร์เซ็นต์นี้มาจัดสรรให้ หรือปัจจุบันสถาบันสนับสนุนงานวิจัย ควรจะจัดสรรเงินในหมวด
อุดหนุนเพื่อให้การเปกจ่ายท่าไต้ง่าย ซึ่งผิวิจัยก็จะมิกำลังใจในการทำงานมากขึ้น เป็นต้น
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สถานการณ์ที่ 8
การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา จะให้ความสำคัญกับกระบวนการวางแผนและประสานงาน
ในการจัดเตรียมแผนการทำงาน จะมอบหมายงานและความรับผิดชอบควบคู่กันไปด้วย การทำงาน
จะต้องกล้าที่จะทำงานที่ยิ่งใหญ่ และจะต้อ งติด ต่อ ประสานงานกับ หน่ว ยงานภายนอกเพื่อ ให้
การสนับสนุน เข่น เสนอโครงการให้หน่วยงานเอกซนพิจารณาเป็นรายปีว่าต้องการขอรับการสนับสนุน
ในเรื่องใดบ้าง เพื่อให้หน่วยงานนั้นไต้มีเวลาที่จะพิจารณากลั่นกรอง แต่ที่ปฏิบัติกันมามักจะทำใน
ช่วงเวลากระชั้นชิด โดยเสนอโครงการพร้อมขอเงินสนับสนุนทันที จึงไต้รับการปฏิเสธจากหน่วยงาน
ต่างๆ การวางแผนระยะต่อไปเปีนการเตรียมการต่างๆภายในสถาบัน เข่น การเตรียมงบประมาณ
ซึ่งจะมี 2 ส่วน ไต้แก่ งบสนับสนุนจากสถาบันที่เข้าแข่งขัน และงบประมาณจากสถาบันที่เป็น
เจ้าภาพ การเตรียมสนามจะต้องประสานงานและขอความร่วมมือจากหน่วยงานในท้องถิ่น ซึ่งถือเป็น
เรื่องสำคัญที่จะต้องดำเน่นการ ที่พักนักกีฬาจะต้องจัดให้สะดวกสบายและถูกสุขลักษณะ นอกจากนี้
การจัดอาหารให้แก่นักกีฬาจำนวน 1,200 คน ตลอดการแข่งขันเป็นภาระหนักของสถาบัน ดังนั้น
ผู้บริหารจะต้องวางแผนจัดวางตัวบุคคลให้เหมาะสมกับงาน และดึงบุคคลภายนอกสถาบันมาร่วม
เป็นกรรมการด้วย การรู้ล่วงหน้าเป็นปีในการเป็นเจ้าภาพ สามารถที่จะวางแผนและเตรียมการจัดงาน
ไต้เป็นอย่างดี
ความเห็นของอธิการบดีในเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬา จะต้องมองว่าจัดการแข่งขันเพื่อ
อะไร เพื่อความเป็นเลิศแล้วก่อให้เกิดอะไร การจัดกีฬาจะต้องสร้างคุณธรรมและศีลธรรมควบคู่กัน
ไปด้วย
สถานการณ์ที่ 9

ในการสรรหาอธิการบดีที่ผ่านมา ไต้ตอบคำถามคณะกรรมการสรรหาว่า ล้าไต้รับการสรรหา
เป็นอธิการบดีจะขอเลือกรองอธิการบดีด้วยตนเอง และในการเลือกนั้นจะเลือกมาจากคณะๆ ละ 1 คน
ซึ่งจะต้องมีความเป็นกลาง สามารถประสานงานกับอาจารย่ในสถาบันไต้ และเลือกจากรองอธิการบดี
ชุดเติมอีก 2 คน เนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจในงาน และสามารถเป็นหลัก (Key Person) ในการ
ทำงาน รองอธิการบดีเติมที่เลือกไว้ ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน-พัฒนา ให้ดำรงตำแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ให้ดำรงตำแหน่งเติม เมื่อแต่งตั้ง
รองอธิการบดีทั้งหมด อาจารย์สามารถที่จะรับไต้ และให้โอกาสในการทำงาน แต่ตำแหน่งที่อาจารย์
มีข้อสงสัย ได้แก่ รองอธิการบดีที่ตั้งขึ้นใหม่ คือ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ซึ่งแต่งตั้งอดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าจบสาขาคอมพิวเตอร์
โดยตรง และมีความอาวุโสพอสมควร
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การหาข้อมูลเพื่อพิจารณาตัดสินใจ อธิการบดีจะดำเนินการเอง เนื่องจากทำงานในสถาบัน
แห่งนี้มานาน และรับตำแหน่งนายกสโมสรอาจารย"'มาถึง 3 สมัย ตังนั้นจึงทราบข้อมูลของอาจารย์
ในสถาบันเนินอย่างดี อธิการบดีไดํให้หลักในการทำงานกับทีมงานว่าจะต้องเนินบุคคลที่หนักแน่น
ในการทำงาน เมื่อถูกติติงการทำงานจะต้องรับพิงและวิเคราะห์ว่าเนินจริงหรือไม่ ถ้าเนินจริงจะต้อง
ปรับปรุงแกใฃ ทั้งนี้จะมีการประเมินผลการทำงานของทีมงาน 2 ปีต่อครั้ง
วิธีการตัดสินใจ
การบริหารในปัจจุบันจะยึดหลักราชการเนินตัวบทในการดำเนินการ เซ่น ระเบียบ ทุกเรื่อง
ที่จะตัดสินใจจะดูระเบียบก่อน ถ้าเนินงานที่ซับซ้อนหรือต้องอาศัยขั้นตอนการคิด การตัดสินใจจะใช้
คณะกรรมการพิจารณา ส่วนเรื่องที่วิกฤต เร่งด่วน จะตัดสินใจด้วยตนเอง

เรืองเดช วงศหล้า อธิการบดีสถาบันราชภัฏอุดรติตถ้
จังหวัดอุดรติตถ์
สัมภาษณ์วันที่ 5 พฤศจิกายน 2 54 2 เวลา 0 8 .0 0 -1 0 .3 0 น.

สถานการณ์ที่ 1
กระบวนการทางวิชาการนั้น ผู้ที่มีบทบาทในการตัดสินใจมากที่สุดคือหัวหน้าโปรแกรมวิชา
และคณบดี การตัดสินใจที่มีผลได้ผลเสีย สถาบันจะกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ใวัล่วงหน้า
โดยได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรไว้ และยึดหลักว่าผู้จะไปศึกษาต่อจะต้องอยู่ในแผน และตรงตามสาขา
ในกรณีที่มีผู้สมัคร 15 คน แต่มีทุนเพียง 5 ทุน การพิจารณาจะคูว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเกณฑ์หรือไม่ ถ้ามีผู้ส มัครเพียง 5 คนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ก็ไม่มีปึญหาในการ
ตัดสินใจ แต่ถ้าทั้ง 15 คนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์เหมีอนกันหมด สถาบันจะต้องไปดู
รายละเอีย ดในแผนพัฒ นาบุค ลากรในเรื่อ งอัต รากำลัง ว่า ได้จ ัด ลำตับ ความสำคัญ ไว้อ ย่า งไร
และโปรแกรมวิชาที่จะเปีดสอนมีอะไรบ้าง ปัจจุบันสถาบันได้ตั้งเกณฑ์ไว้ว่า โปรแกรมวิชาที่จะ
เปีด สอนนั้น จะต้อ งเปีด สอนอย่างสมํ่าเสมอ ไม,ใช่เปีด ปีเว้น ปีส ลับ กัน ระหว่างโปรแกรมวิช า
เหมือนที่ผ่านมา ซึ่งเปีนผลเสียต่อการพัฒนาบุคลากรและการบริหารวิชาการ เมื่อใช้เกณฑ์ตังกล่าว
เปีนแนวทางก็จะสามารถคัดเลือกผู้ศึกษาต่อได้ตามทุน 5 ทุน สำหรับผู้สมัครที่เหลืออีก 10 คน
สถาบันจะต้องดำเนินการหาทางสนับสนุนใหัได้ศึกษาต่อในลักษณะอื่นด้วย
โดยสรุปเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาคือ เป็นโปรแกรมวิชาหลัก เป็น ความจำเป็น เร่งด่วนของ
โปรแกรมวิชา และผู้ศึกษาต่อมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ระตับปริญญาเอกได้ ตัวชี้วัดศักยภาพ
จะดูว่าในระดับ ปริญ ญาตรีจะต้อ งได้เกียรติน ิยม หรือในระดับปริญญาโทจะต้องเป็นสายที่ทำ
วิทยานิพนธ์ หรือมีประสบการณ์ และอายุไม่มากเกินไป คณะกรรมการวิชาการของสถาบันเป็น
องค์กรที่จะพิจารณาบุคคลตามกรอบวิชาการที่ได้กำหนดไว้
ปัจจุบันนี้สถาบันมีคณะกรรมการจัดสรรทุนซึ่งเป็นทุนของสถาบันโดยเฉพาะ ในการบริหารงาน
ในสถาบันจะมีคณะกรรมการที่เกี่ยวช้องอยู่ 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
วิชาการ ซึ่งต่อไปเมื่อมีพ.ร.บ.ของสถาบันโดยเฉพาะจะเปลี่ยนเป็นสภาวิชาการ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ
วิช าการจะนำเช้าพิจ ารณาในคณะกรรมการวิช าการนี้ ซึ่งประกอบด้วยอธิการบดีเป็น ประธาน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นเลขานุการ มีคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์/สำนักที่เกี่ยวช้อง และผู้แทน
คณาจารย์คณะละ 2 คน เป็นกรรมการ
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สถานการณ์ที่ 2
สถาบันมีความต้องการที่จะเปีดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาสูงมาก ในการจะเปีดสอนนั้น
จะพิจารณาดังต่อไปนี้
• ศักยภาพอาจารย์ผู้สอน เนื่องจากสถาบันยังอยู่ในเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของสำนักงาน
สภาสถาบันราชภัฎที่จะต้องเปีดสอนในแผนที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ สถาบันจึงต้องมั่นใจว่าเมื่อรับ
นักศึกษามาแล้ว จะสามารถทำให้ผู้เรียนมีเครื่องมือในการเรียนรู้ โดยเฉพาะเรื่องการทำวิทยานิพนธ์
ไต้เนินอย่างดี ดักภาพนั้นจะดูจากคุณวุฒิและประสบการณ์ของอาจารย์
• ภาระงานของอาจารย์ที่จะดูแลและควบคุมการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อเนินการ
ประกันคุณภาพ สถาบันได้กำหนดไว้ว่าต้องไม่เกิน 5 คน สถาบันมีอาจารย์ที่สำเร็จปริญญาเอก
ทั้งสิ้น 12 คน โดยแบ่งเนิน 2 สาขา คือ การบริหารการศึกษาและการจัดการ กับวัดผลการศึกษา
ซึ่งถ้าคูจากความพร้อม สถาบันน่าจะเปีดสอน 2 สาขาดังกล่าว แต่ในขณะนี้สถาบันเปีดสอนเฉพาะ
สาขาบริหารการศึกษา ส่วนสาขาวัดผลการศึกษานั้นยังไม่เปีดเนื่องจากยังไม่มีหลักสูตร
บัณฑิตวิทยาลัยเนินหน่วยงานที่ดูแลและรับผิดชอบในการเปีดบัณฑิตศึกษา เนินหน่วยงาน
ที่ตั้งขึ้นเนินการภายใน มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเนินหัวหน้าส่วนราชการ
ในการประสานงานภายในจะมีคณะกรรมการอยู่ 3 ระดับ ได้แก่ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ทำหน้าที่
อำนวยการทั่วไป คณะกรรมการหลักสูตรระดับคณะ ซึ่งมีคณบดีเนินประธาน ทำหน้าที่พิจารณา
ศักยภาพภายในคณะว่าสามารถเปีดโปรแกรมวิชาอะไรไต้บ้าง และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/
โปรแกรมวิชา คณะกรรมการบัณฑิตศึกษานอกจากจะทำหน้าที่ประสานงานทั่วไปแล้ว ยังต้องควบคุม
เพื่อให้เกิดคุณภาพด้วย การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจะต้องผ่านคณะกรรมการชุดนี้
ในความคิดเห็นของอธิการบดีนั้น การเปีดบัณฑิตศึกษาเนินสิ้งที่ควรกระทำอย่างยิ่งล้ามี
ความพร้อม เพราะจะเนินตัวกระตุ้นอาจารย์ให้เนินนักวิชาการ ถ้าหากสถาบันยังสอนในระดับ
ปริญญาตริอยู่ ความกระตือริอร้นของอาจารย์จะมีอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น
ขณะนี้สถาบันไต้เปีดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 2 สาขา ไต้แก, ปริญญาโทสาขาบริหาร
การศึกษา และสาขาบริหารพลศึกษา โดยสาขาที่สองนั้นเนินโครงการที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ดำเนินการมา 7 ปีแล้ว สำหรับแผนในอนาคตนั้น สถาบันจะเปีด
สาขาวิจัยระดับปริญญาเอกในปี 2544 และสาขาการสอนคณิตศาสตร์ระดับปริญญาโทในปี 2545
สถานการณ์ที่ 3
ในการทำงานจะยึดหลักทำงานเนินทีม และเน้นความสำคัญของการสื่อสาร ซึ่งจะเนินประโยซน่
ต่อการบริหารอย่างมาก เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นอธิการบดีจะต้องริบเชิญรองอธิการบดีและผู้รับผิดชอบ
มาประชุมร่วมกันทันทีเนินเวลาสั้น ๆ และมอบหมายงานว่าใครทำหน้าที่อะไร และต้องประสานงาน
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กับใครบาง ถ้าสามารถพูดคุยกันก่อนจะทำให้การประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ พยาบาล
และผู้ปกครองของนักศึกษาเป็นระบบ จะต้องเดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด เพื่อประสานงาน
และแก่ใฃปัญหา อีกส่วนหนึ่งจะต้องตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆที่จะต้องทำตามระบบราชการ เซ่น
การขออนุมัติเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ ไต้ขออนุญาตผู้ปกครองหรือไม, สิงเหล่านี้เป็นการป้องกัน
อาจารย์ของสถาบันด้วย
การตัดสินใจแก้ปัญหาปลายทางเป็นสิ่งที่ลำบากใจ บางเรื่องการตัดสินใจก็ไม่ก่อให้เกิด
ประโยซนั ควรจะใช่วิธีป้องกันไว้ก่อน เซ่น ไม่ให้นักศึกษาเดินทางในเวลากลางศึน การไปทำกิจกรรม
นอกสถาบันควรใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน 2 คืน และต้องทำประกันอุบัติเหตุก่อนเดินทาง เป็นต้น
ในแง่จ ิต วิท ยา เมื่อ เกิด เหตุก ารณ์ข ึ้น อธิการบดีจะต้อ งเข้าไปอยู่ใกล้ช ิด กับ สถานการณ์
เป็นความรู้สึกที่ดีในเชิงบริหาร เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ แต่จะต้อง
มีระบบการจัดการที่ดีด้วย ไม่ใช่อธิการบดีทำคนเดียวทุกเรื่อง อธิการบดีต้องเป็นผู้ดำเนินการ
ประสานงาน
สถาบันส่งเสริมให้มีกิจกรรมไปศึกษานอกสถานที่ เนื่องจากสถาบันตั้งอยู่ในต่างจังหวัด
นักศึกษาจะขาดอะไรหลาย ๆอย่าง จึงจำเป็นต้องให้นักศึกษาไต่ไปศึกษาในเชิงวิชาการและวิชาชีพ
เซ่น นัก ศึก ษาสาขาอุต สาหกรรมศิล ป้จ ะต้อ งไปดูง านโรงงานอุต สาหกรรมทางผิง ตะวัน ออก
คณะวิท ยาการการจัดการจะต้องไปคูงานบริษ ัท ที่ม ีระบบการบริห ารและจัดการที่ดี สถาบันไต้
กำหนดเป็นนโยบายว่า นักศึกษาที่เรียนหลักสูตร 4 ปี จะต้องไปศึกษานอกสถานที่อย่างน้อย 1 ครั้ง
สถานการณ์ที่ 4
อธิการบดีต้องการให้สถาบันเป็นนิติบุคคลในกำกับของรัฐ เพราะมีประสบการณ์ในการ
ทำงานกับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกำกับของรัฐ แต่ก็ต้องยอมรับตรง ๆว่าบ้านเมืองเรายังมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐค่อนข้างจะสูง ซึ่งมีอยู่ 3 กลุ่ม ได้แก่
• รัฐบาล เข้าใจว่ามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนั้นจะต้องพึ่งตนเอง จะไม่ให้งบประมาณ
สนับสนุน ซึ่งเป็นการเข้าใจผิด เนื่องจากการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น รัฐจะไม่ให้เงิน
สนับสนุนไม่ไต้
• ประซาซนทั่วไป เข้าใจว่ามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐก็ศึอมหาวิทยาลัยเอกซน
• อาจารย์ของสถาบัน เข้าใจว่าเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สถานภาพของอาจารย์
จะต้อยกว่าเดิม หรือไม่มีความมั่นคง เนื่องจากยังผิงแน่นในระบบราชการซึ่งมีหลักประกันค่อนข้าง
จะสูง
จุดเน้นของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ คือ ให้สามารถบริหารและจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้มีความคล่องตัวและมีการก้าวก่ายจากบุคคลภายนอกน้อยที่สุด การดำเนินงานใน
สถาบันให้มีประสิทธิภาพจะทำให้การใช้จ่ายงบประมาณลดลง ที่ไอเอ็มเอฟกำหนดให้มหาวิทยาลัย
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เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในปี 2545 ไม่ได้เป็นเงื่อนไขด้านงบประมาณ แต่เป็นเงื่อนไขด้าน
การทำงาน เนื่องจากไอเอ็ม เอฟเห็น ว่าถ้ามหาวิท ยาลัยทุกแห่งบริห ารแบบในกำกับ ของรัฐจะมี
ประสิทธิภาพ จะช่วยให้การสนับสนุนงบประมาณในอนาคตลดลง ด้งนั้นในส่วนลึกของอธิการบดี
มีความดีดว่า สถาบันน่าจะหลุดพ้นจากระบบราชการ เนื่องจากการบริหารในปัจจุบันเป็นตัวบั่นทอน
พอสมควร น่าจะออกไปเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพบางอย่าง ปัญหาที่เกิดขี้นคีออาจารย่ส่วนใหญ่
ไม่ค่อยเข้าใจและมีการสร้างกระแสข่าวที่ว่ารัฐจะไม่ให้เงินสนับสนุน ต้องช่วยเหลึอตนเอง และมีการ
ประเมินการทำงาน เป็นด้น
สถาบันมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน-พัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการในเรื่องนี้
และได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อจะเตรียมการเป็นนิติบุคคลในกำกับของรัฐ โดยมีกระบวนการทั้งหมด
6 ขั้นตอน ตังนี้
1. ตั้งคณะกรรมการ
2. คณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้
3. จัด ประชุม สัม มนาในระดับ ประเทศเพื่อ สร้า งความเข้า ใจให้ก ับ คณาจารย์ท ุก คน
(วันที่ 14-15 ตุลาคม 2542)
4. ระดมความดีดเห็นของอาจารย์ในสถาบัน (วันที่ 29 ตุลาคม 2542)
5. สำรวจความดีดเห็นจากอาจารย์ นักศึกษา และชุมชน ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
ของรัฐบาล และแนวทางที่สถาบันจะพัฒนาไปข้างหน้า
6. นำแนวดีดของอาจารย์และผลของการสำรวจเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
คณาจารย์ของสถาบันมีความเห็นร่วมกันว่า จะต้องเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ในขั้นตอน
ต่อไปสถาบันจะต้องดำเนินการร่างพ.ร.บ. เมื่อร่างเสร็จจะทำประซาพิจารณ์อีกครั้งหนึ่ง เป้าหมาย
ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐศึอปี 2545 ในการบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษาขณะนี้
จะต้องเตรียมการ 3 ระบบที่สำคัญ คือ ระบบวิชาการ ระบบการเงินและการคลัง และระบบ
การบริหารบุคคล สิ่งที่จำเป็นและต้องแกํไขอย่างยิ่งก็ศึอระบบการบริหารบุคคล ซึ่งจะต้องเตรียมการ
และทำให้มีความซัดเจน เช่น ระบบการประเนิน ระบบสวัสดิการ เป็นด้น
สถานการณ์ที่ 5
สถาบันจะแจ้งอาจารย์ให้ทราบเกณฑํในการกำหนดภาระงานของอาจารย์ ซึ่งประกอบด้วย
ภาระการสอนตํ่าสุดจำนวน 12 หน่วยกิต หรีอมีค่าเท่ากับภาระงาน 36 ชั่วโมง และทำงานที่ปรึกษา
อีก 4 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 40 ชั่วโมง แ ต ่ถ้าทำงานอย่างอื่นจะได้รับภาระงานในส่วนบริหาร วิจัย
บริการชุมชน ในกรณีที่อาจารย์บางท่านมีภาระงานมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ให้นำส่วนนั้นไปประกอบ
การพิจารณาความดีความชอบด้วย เช่น อาจารย์'ที่มีภาระสอน 12 หน่วยกิต ไม่ต้องทำงานอื่นก็ผ่าน
เกณฑ์ตํ่าสุดของสถาบันแล้ว แต่ถ้าสอน 15 หน่วยกิต ในส่วนที่เกิน 3 หน่วยกิตนั้นจะถือว่าเป็น
โบนัส แต่มีเงื่อนไขว่าผลการประเนินกระบวนการสอนจะต้องมีคุณภาพด้วย
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ในการพจารณาความดีความชอบนั้น ให้ถือว่าอาจารยํได้ปฏิบัติงานตามภารกิจ ซึ่งส่วนใหญ่
ภารกิจจะอยู่ที่การสอนถึง 75 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก 25 เปอร์เซ็นต์นั้นเป็นภารกิจอื่นๆ เงื่อนไขของ
สถาบันระบุไว้ว่า ถ้าอาจารย์มีความบกพร่องในการสอน ปีนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ
สถาบันจะมีแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยให้นํ้าหนักในเรื่องการสอน 75 เปอร์เซ็นต์
แบบประเมินที่จะพัฒนาขึ้นนี้จะมีรายการไม่มากนัก แต่จะมีกรอบและมีซ่องอยู่ 3 ซ่อง คล้ายๆกับ
มีคะแนนเก็บอยู่ 3 ครั้ง ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาความดีความชอบหนึ่งขั้น จะด้องมีการประเมิน
ให้ครบทั้ง 3 ซ่อง โดยมอบให้คณบดีเป็นผู้ประเมินให้คะแนน ได้ยํ้าเตือนอาจารย์ไม่ให้รับภาระงาน
มากเกินไป เพราะงานที่ทำจะไม่มีคุณภาพ ผลการประเมินที่ออกมาจะติดลบ ดังนั้นทำให้เหมาะสม
ประมาณ 12 หน่วยกิต หรีอ 40 ชั่วโมง และทำให้ดีมีคุณภาพจะมีโอกาสมากกว่า การน่าซื่อ
ไปฝากไว่ในส่วนต่างๆนั้นไม่มีประโยซนัเลย เพราะมีภาระงาน การประเมิน และการประกันคุณภาพ
กำกับอยู่
เมื่อมีพ .ร.บ.ของสถาบันจะยกเลิกระบบหนึ่งขั้น ขั้นครึ่ง และสองขั้น แต่จะใช้ระบบ
เปอร์เซ็นต์แทน ซึ่งจะด้องพัฒนาในอนาคต ในปีน ี้เนื่องจากยอดเงิน 5 เปอร์เซ็นต์นั้นน้อยมาก
วิธีดำเนินการคือจัดโควด้าให้หน่วยงาน และขั้นสูงสุดที่ให้คือขั้นครึ่ง เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้
อาจารย์ได้ทั่วถึงมากขึ้น การจัดสรรโควด้าจะยึดภาระงานเป็นสำคัญ อธิการบดีจะดูแลในส่วนของ
ผู้บริหารระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการศูนย์/สำนัก สำหรับในส่วนอื่นๆ
จะมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานดำเนินการพิจารณาความดีความชอบตามจำนวนโควด้าที่จัดสรรให้
โดยจะใช้องค์กรรองอธิการบดีเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบและตัดสิน ในอนาคตจะมีคณะกรรมการ
บริหารบุคคลเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องนี้
สถานการณ์ที่ 6
สถาบันราชภัฎไดีให้ความช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีที่เรียนมาโดยตลอด ปีที่ผ่านมามีผู้สมัครเช้า
ศึกษาต่อจำนวน 4.000 คน แต่สถาบันรับได้เพียง 800 คน ที่เหลืออีก 3,000 กว่าคนไม่มีที่เรียน
อธิการบดีมีความเห็นว่าการจัดการศึกษาจะต้องให้โอกาสแก'ผู้ต้องการเรียน แต่ต้องทำให้มีคุณภาพ
น่าจะเป็นความภาคภูมิใจของสถาบันราชกัฎที่ผู้ปกครองของนักเรียนให้ความเชื่อถือและไว้วางใจ
ในการส่งสูกหลานเช้าศึกษาต่อในสถาบัน ตังนั้นจึงต้องจัดการศึกษาเพื่อรองรับผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อ
ในสถาบัน แต่ทำให้ดีและมีคุณภาพ ถ้ามีห้องเรียนและสามารถจัดเวลาเรียนให้ใด้ก็จะจัดให้ทั้งหมด
ปัจจุบันสถาบันได้จัดการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ เซ่น ภาคปกติ ภาคเย็น และภาคกศ.บป.
การจัดการศึกษาภาคเย็นนั้นจะจัดให้กลุ่มนักธุรกิจและพระ จะเห็นได้ว่าสถาบันจัดการศึกษาให้กับ
ทุกคนและตลอดเวลา การตัดสินใจคิดว่าถ้าสามารถทำได้ ในสภาพปัจจุบันอยากรับนักศึกษาเพื่มขึ้น
แต่จะต้องตกลงกับอาจารย์ว่าถ้ารับมาแล้วจะต้องทำให้ดีที่สุด เซ่น การจัดการศึกษาเพื่อปวงซน
(กศ.พซ.) ในปีหน้าถ้าไม่มีกระบวนการที่ซัดเจน สถาบันจะไม่รับนักศึกษาประเภทนี้ เนื่องจากน่า
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ผู้จบ ม. 6 มาเรียนตอนเย็นโดยไม่มีกิจกรรม ในภาคเรียนที่ 2 นี้จะเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน โดยให้
เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้นักศึกษาไต้มีโอกาสทำกิจกรรมของสถาบัน
สถาบันไต้กำหนดนโยบายในเรื่องการส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน เซ่น ลดภาระการสอน
ของอาจารย์ โดยจัดกลุ่มผู้เรียนให้มีขนาดใหญ่ มีห้องเรียนขนาดใหญ่ที่บรรจุผู้เรียน 300 คน
มีการเชิญวิทยากรข้างนอกที่มีความเชี่ยวชาญสาขานั้น ๆมาบรรยาย และมีการกำกับแผนการรับ
นักศึกษาระยะยาวของสถาบัน ในเรื่องของการประเมิน ไต้ตั้งเงื่อนไขว่าจะต้องมีแผนการสอน
มีเอกสารประกอบการสอน ซึ่งอาจารย์อาจจะเขียนเอง หรือซื้อตำรา และมีตารางเรียน/ตารางสอน
ติดประกาศไว้หน้าชั้นเรียนทุกห้อง
สถาบันมีปัญหาอาจารย์โม่เพียงพอเฉพาะคณะวิทยาการการจัดการเท่านั้น ส่วนคณะอื่น ๆ
มีปัญหาน้อยมาก เพราะกลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไปจะจัดเปีนห้องเรียนขนาดใหญ่ สถาบันไต้ลงทุน
ในเรื่องการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงห้องเรียนรวมให้สมบูรณ์ที่สุด แต่คณะวิทยาการการจัดการ
ก็สามารถสอนวิชาพื้นฐานบัญชีเป็นกลุ่มใหญ่ไต้เซ่นกัน
สถานการณ์ที่ 7
สถาบัน ไต้น ำเงิน งบประมาณทุก ประเภทมารวมเป็น ประเภทเดีย วกัน ดังนั้นระบบ
งบประมาณของสถาบันจะเหมือนกันหมด ใช้ซื่อว่าปีการเงิน เริ่มตั้งแต่จันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31
พฤษภาคม
วิธีการจัดสรรจะมีคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ โดยการแต่งตั้งของสภาประจำสถาบัน
ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธาน ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิในสภาประจำ
สถาบันเป็นกรรมการ คณะกรรมการซุดนี้มีหน้าที่กำหนดกรอบและวิธีการจัดสรรเงิน โดยใช้
เกณห้จำนวนนัก ศึก ษารายหัวเป็น ข้อ มลในการจัด สรร ซึ่งต่อ ไปจะมีการพัฒ นานำเอาจำนวน
หน่วยกิตมาเป็นเกณฑ์ในการจัดสรรเงินด้วย
สถาบันไต้กำหนดกรอบงานการพัฒนาโดยยึดภารกิจของสถาบันเป็นหลัก หลังจากนั้นไต้
กำหนดนโยบายเกี่ยวกับงานต่างๆ เซ่น งานบริหาร งานพัฒนาบุคลากร งานวิจัย เซ่น สถาบันต้อย
ในเรื่องของการวิจัยก็จะกำหนดเป็นนโยบายให้งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยเพื่มฃี้น ในส่วนของคณะ
ที่มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา จะยึดโปรแกรมวิชาที่เปีดสอนเป็นหลัก โดยสรุปการจัดสรรเงิน
จะยึดภารกิจเป็นหลัก และพิจารณาว่าแต่ละภารกิจมีระเบียบที่ใข้เงินเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ หรือเป็นเงิน
ที่ใข้โดยทั่วไป ถ้าเป็นเงินที่ใข้โดยทั่วไปจะนำมาจัดสรรให้กับงานพัฒนาต่อไป
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การแข่งขันกีฬานักศึกษาเป็นการมีส่วนร่วมของหลายสถาบัน ซึ่งจะต้องได้รับการยอมรับ
จากสถาบันที่เข้าร่วมแข่งขัน โดยสร้างความเข้าใจหรือประชุมร่วมกับสถาบันอื่น ๆ แล้วตกลงร่วมกัน
เป็นมติที่ประชุมออกมาอย่างชัดเจน การแข่งขันกีฬามีแพ้และชนะ ดังนั้นทุกอย่างที่จัดจะต้อง
ยุติธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่ง
เมื่อไต้มติที่ประชุมแล้ว สถาบันจะรับเป็นผู้ประสานงานและจัดการให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น
จะต้องปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆที่เกี่ยวกับการแข่งขันให้ละเอียดและขัดเจนก่อน
สถาบันจะแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการแข่งขัน โดยแยกเป็นฝ่าย เข่น ฝ่ายเอกสาร
ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายต้อนรับ ฝ่ายที่พักอาศัย เป็นต้น แต่ละฝ่ายจะมีประธาน ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อ
ตรวจสอบความพร้อม และรายงานความก้าวหน้าของการเตรียมการของฝ่ายต่าง ๆตลอดเวลา
ระบบการจัดการที่ง่ายที่สุด แต่อาจจะไม่เหมาะสมคือ ยกให้หน่วยงานที่รับผิดขอบในเรื่อง
นั้นๆที่มีอยู่ในจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ เข่น ถ้าในจังหวัดมีวิทยาลัยพลศึกษา หรือมีสนามกีฬา
จังหวัด ต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในจังหวัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะช่วยลดภาระงานของสถาบันไต้
อย่างมาก แม้แต่เรื่องอาหาร ที่พัก ก็เซ่นกัน อาจจ้างหน่วยงานช้างนอกเป็นผู้ดำเนินการ เป็นต้น
เนื่องจากวัยรุ่นเป็นวัยที่มีความรุนแรงทางอารมณ์ ดังนั้นการสร้างนํ้าใจนักกีฬาที่สมบูรณ์
จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และจะต้องใช้เวลาพอสมควร นโยบายของสถาบันที่เกี่ยวกับกีฬาจะต้อง
เป็นกีฬาของปวงซนให้มากที่สุด แต่ถ้าหากเป็นกีฬาเพื่อการแข่งขันจะเป็นประเด็นรองลงมา
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 9

การพิจารณาบุค คลขึ้น อยู่ก ับ สถานการณ์ ประเพณี และวัฒนธรรมของสถาบันนั้นๆ
สถาบันไต้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร เนื่องจากระบบการสรรหายังไม่สมบูรณ์ มองดูแล้ว
เหมือนกับว่ายังมีฝ่ายต่าง ๆอยู่ การเลือกรองอธิการบดีนั้นเป็นสิทธิของอธิการบดี แต่จะใช้วิธีเลือก
แบบครึ่งต่อครึ่ง โดยให้คณาจารยัสรรหาบุคคลจำนวน 6 คน และมอบให้คณบดีทั้ง 4 คนเป็นผู้นับ
คะแนน และส่งรายซื่อให้อธิการบดี อธิการบดีจะเลือกรองอธิการบดีจากรายซื่อที่คณาจารยัสรรหา
มาจำนวน 3 คน ส่วนอีก 3 คนนั้นอธิการบดีจะเป็นผู้พิจารณาด้วยตนเอง
อธิการบดีไต้ประกาศให้คณาจารย์ทราบว่ารองอธิการบดีทุกคนเป็นตัวแทนของอธิการบดี
และทุกคนมีความเท่าเทียมกันหมด สำหรับนโยบายการทำงานนั้น เมื่อมอบหมายภารกิจไปแล้ว
ให้ดัดสินใจในงานนั้นๆไปเลย เข่น งานวิชาการไม่ต้องเสนอถึงอธิการบดี ยกเวันที่เกี่ยวกับนโยบาย
เท่านั้น การแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆล้า มีบ ุค คลภายนอกร่ว มเป็น กรรมการจะมีอ ธิก ารบดี
เป็นประธาน แต่ถ้ามีอาจารย์ในสถาบันเป็นกรรมการ จะมอบให้รองอธิการบดีที่ดูแลในเรื่องนั้น ๆ
เป็นประธาน เนื่องจากอธิการบดีเป็นประธานในคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการวิชาการ
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ซึ่ง ดูแ ลครอบคลุม คณะกรรมการชุด ต่า งๆอยู่แ ล้ว ในการแต่ง ตั้ง ผู้ร ัก ษาการแทนอธิก ารบดี
จะหมุนเวียนกันคนละ 1 เดือน เป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้เกิดความรู้สึกเสมอภาคในระดับ
รองอธิการบดีดัวยกัน ในใจของอธิก ารบดีอ ยากจะได้ผ ู้ส ำเร็จ ปริญ ญาเอกทำงานด้านวีซ าการ
เนื่องจากจะต้องเป็นตัวแทนอธิการบดีไปประชุมในที่ต่าง ๆ
ว ิธ ีก ารต ัด ส ิน ใจ

การตัดสินใจจะใช้คณะบุคคล การบริหารงานในสถาบันในระบบกำกับของรัฐจะเป็นไปไม่ได้
ล้าผู้บริหารไม่มีวิสัยทัศน์และขาดคุณธรรม ระบบที่จะปองกันได้จะต้องทำในรูปของคณะบุคคล
ด้งนั้นผู้ที่,จะทำเป็นตัวอย่างก็คืออธิการบดี โดยอธิการบดีจะต้องไม่ตัดสินใจด้วยตนเอง การตัดสินใจ
ที่ใช้คณะบุคคลจะต้องกระทำทุกระดับตั้งแต่โปรแกรมวิชา คณะ และสถาบัน และจะต้องมีมดี
ที่ประชุมออกมาอย่างซัดเจน

รัต น า ร ัก ก าร อ ธ ิก าร บ ด ีส ถ าบ ัน ร าช ภ ัฏ ก ำแ พ งเพ ช ร
จ ัง ห ว ัด ก ำแ พ งเพ ช ร
ส ัม ภ าษ ณ ์ว ัน ท ี่ 4 พ ฤ ศ จ ิก าย น 2 5 4 2 เว ล า 0 9 . 0 0 - 1 1 . 3 0 น.

ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 1

การพิจารณาบุคคลเข้ารับทุนมีเกณฑ์ดังนี้
• สาขาที่ไปเรียนตรง หรือเป็นสาขาขาดแคลนที่มีความจำเป็นเร่งต่วน สาขาขาดแคลนนี้
สถาบันมีบุคลากรยังไม่เพียงพอ เซ่น ถ้าไปเรียนคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ เคมี หรือปริญญาเอก
บริหารธุรกิจ สถาบันจะอนุญาตไหไปศึกษาต่อทันที การไปศึกษาต่อส่วนหนึ่งสถาบันต้องการเตรียม
ศักยภาพเพื่อรองรับการเปีดบัณฑิตศึกษาด้วย สถาบันมีแผนพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นแผน 5 ปี
แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากผู้ที่ต้องการศึกษาต่อนั้นไม่ตรงสาขา
ที่สำเร็จมา เซ่น จบคอมพิวเตอร์แต่ไปเรียนสาขาอื่น เป็นดัน ถ้าเรียนตรงสาขาและเป็นสาขา
ขาดแคลน สถาบันจะให้ไปก่อน ถ้าตรงสาขาแต่ไม่ขาดแคลน จะต้องพิจารณาว่าสามารถที่จะศึกษา
ได้สำเร็จหรือไม่ แต่ถ้าไม่ตรงสาขาและไม่เป็นสาขาขาดแคลน สถาบันจะไม่อนุมัติให้ไปศึกษาต่อ
• มีศักยภาพในการเรียน ศึอมีความสามารถที่จะสำเร็จการศึกษาและกลับมาทำงานให้แก่
สถาบันแน่นอน โดยดูจากความตั้งใจ ความเอาใจใส่ และดูประวัติการทำงานที่ผ่านมา
• ความอาวุโส เป็นเกณฑ์ที่ใข้ในการพิจารณาจัดเรียงลำดับ เซ่น ใข้เกณฑ์ของอายุราชการ
ขั้นตอนในการดำเนินการ จะเริ่มที่คณะเสนอซื่อบุคคลที่สมัครขอรับทุน ผ่านรองอธิการบดี
ฝ่ายวซาการ จากนั้นน่าเสนอคณะกรรมการอำนวยการ ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธาน มีรองอธิการบดี
และผู้ช่วยอธิการบดีเป็นกรรมการ เมื่อคณะกรรมการอำนวยการพิจารณาในเบื้องดันแล้ว จึงน่าเสนอ
คณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อพิจารณาดัดสินใจขั้นสุดท้ายต่อไป
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 2

ในการเปีดสอนปริญญาโทมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
• ความพร้อมและศักยภาพของสถาบัน เนื่องจากการเปีดสอนปริญญาโทจะต้องจัดทำ
ศักยภาพขั้นตํ่า โดยมีปริญญาเอกในสาขานั้นๆอย่างน้อย 1 คน เป็นต้น ดังนั้นสถาบันจะพิจารณา
ว่าสถาบันมีความสามารถที่จะเป็ดสอนสาขาอะไรไต้บ้าง ศักยภาพจะเป็น ตัวตัด สิน ใจครั้งแรก
ที่ผ่านมาสถาบันไต้ดัดสินใจเป็ดสอนปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาก่อน เพราะมีอาจารย์ที่จบ
ตรงสาขาในระดับปริญญาเอกมากที่สุด และมีอาจารย์ที่จบสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับปริญญาเอก
อีกจำนวนมาก
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• ความต้องการของชุมซนหรือท้องถิ่น สถาบันไต้ทำการสำรวจพบว่า สาขาที่มีผู้'ต้องการ
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทมากที่สุด ไต้แก่ สาขาบริหารการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์
ที่สัมภาษณ์
• หลักสูตร เนื่องจากสาขาบริหารการศึกษามีหลักสูตรอยู่แล้ว และเป็นหลักสูตรกลาง จึงไต้
เป็ดสอนไปก่อน สถาบันกำลังพัฒนาหลักสูตรในสาขาหลักสูตรและการสอน เพราะมีอาจารย์
ปริญญาเอกในต้านนี้เป็นหลัก โดยมีแผนจะเป็ดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2543
และจะเป็ดสอนสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2543 เซ่นกัน
ในปีการศึflษา 2544 จะเปีดสอนสาขาวิธีสอนวิทยาศาสตร์ ขณะนี้สถาบันกำลังร่วมมือกับสถาบัน
ราซภัฎเทพสตรีพัฒนาหลักสูตร และในปีการศึกษา 2545 จะเป็ดสอนสาขาวิจัยและพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการเปีดสอนปริญญาโท โดยมีคณะกรรมการ
บัณ ฑิต ศึก ษาเป็น ผู้ก ำหนดนโยบายและกรอบในการปฏิบ ัต ิง าน ในความเป็น จริง หน่วยงาน
บัณฑิตวิทยาลัยไม่มีในโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถาบันราซภัฏ แต่อาศัยมาตรา 38 ของ
พ.ร.บ.สถาบันราชภัฎตั้งหน่วยงานภายในสถาบันขึ้นมา เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและปฏิบัติงาน
ตามภารกิจใต้โดยไต้มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน-พัฒ นาดูแลและกำกับ ในเรื่องนี้ สถาบัน
จะแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสาขา เซ่น คณะกรรมการประจำสาขาบริหารการศึกษา ซึ่งไม่ไต้
ขึ้นอยู่กับคณะครุศาสตร์ทั้งหมด เนื่องจากกรรมการชุดนี้จะมีอาจารย์ที่จบทางต้านบริหารการศึกษา
แต่สังกัดคณะอื่นก็มี นอกจากนี้ยังมีบุคคลภายนอกเป็นกรรมการต้วย เป็นต้น การบริหารงานจะอยู่
ในรูปของคณะกรรมการประจำสาขา สำหรับคณบดีคณะต่าง ๆจะเป็นกรรมการบัณฑิตศึกษา
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 3

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วจะต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้
• ช่วยเหลือดูแลนักศึกษาที่ไต้รับบาดเจ็บทั้งหลาย ดูระเบียบ กฎหมาย เพื่อหาซ่องทาง
ที่จะช่วยเหลือผู้เสียหายให้มากที่สุด เนื่องจากอุบัติเหตุเกิดจากการดำเนินกิจกรรมของสถาบัน
• ตรวจสอบว่าสาเหตุเกิดจากอะไร เพื่อที่จะหาทางปีองกันต่อไป และจะต้องทบทวนการจัด
กิจกรรมในลักษณะนี้ว่ามีความจำเป็นหรือไม่ และมีมาตรการความปลอดภัยสูงสุดหรือไม่ เซ่น
การเติน ทางในเวลากลางคืนต้องมีผู้ควบคุม และมีแนวปฏิบัติหรือกติกาในระหว่างการเดินทาง
เป็นต้น การหาสาเหตุดังกล่าวเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องดำเนินการ แต่สถาบันก็จะเข้าไปร่วม
สอบถามข้อมูลรายละเอียดด้วยส่วนหนื่ง
• มีการทำประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุหรือไม่ เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะไต้เป็นทางหนึ่งที่จะ
ช่วยเหลือไต้
โครงการลักษณะเซ่นนี้ในสายวิชาการ ผู้ดูแลประกอบด้วย หัวหน้าโปรแกรมวิชา คณบดี
และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยปกติในการไปทัศนศึกษาจะต้องขออนุญาตอธิการบดี
โดยมีใบอนุญ าตจากผู้ป กครองแนบมาด้วย ก่อนที่อธิการบดีจะอนุญ าตจะซักถามในเรื่องของ
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การเดินทางว่ามีมาตรการอย่างไรบ้าง และได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้หรือไม่ ผู้ที่รับผิดชอบโดยตรง
สูงสุดก็คืออาจารย์ที่พานักศึกษาไป มาตรการที่จะป้องกันในเรื่องนี้ต้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวบ้องศึกษา
ระเบียบอย่างเคร่งครัด แล้วกำหนดเป้นแนวปฏิบัติและมาตรการร่วมกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ในความเห็นของอธิการบดี การไปศึกษานอกสถานที่ในบางวิชามีความจำเป้น เซ่น สาขา
ที่เกี่ยวกับการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการที่ก้าวหน้า แม้แต่สายครูก็มี
ความจำเป็นที่จะต้องไปดูโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ ที่พอจะเป็นตัวอย่างไต้ เรื่องนี้อธิการบดียินดี
และให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
ในกรณีท ี่น ัก ศึกษาไต้รับ บาดเจ็บ และเสียชีว ิต อธิการบดีจะต้อ งดำเนิน การด้วยตนเอง
เพื่อแสดงถึงความใส่ใจ ผู้'ที่อธิการบดีอาจฝาก'ให้'ช่วยดำเนินการบางเรื่อง ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิประโยซนัที่นักศึกษาจะไต้รับ
ส ถ าน ก ารณ ีท ี่ 4

เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ สถาบันไต้พยายามสร้างความเบ้าใจว่า ถึงเวลาแล้วที่สถาบันจะต้อง
ปรับ เปลี่ยนตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ในกระบวนการดำเนินการ เนื่องจากสถาบันราซภัฏ
แต่ละแห่งไม่ไต้เป็นนิติบุคคล ยังอยู่ภายใต้สำนักงานสภาสถาบันราซกัฏ อธิการบดีทั้ง 36 แห่งจึงไต้
ร่วมกันติดหาแนวทางและตัดสินใจร่วมกันเป็นเบื้องต้น อธิการบดีเป็นผู้'มีประสบการณี มีบ้อมูลมาก
พอสมควร และไต้แลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกันว่าจะไปทางไหน โดยไต้มีการประชุมกันบ่อยครั้ง
เมื่อผลการประชุมอธิการบดีทั้ง 36 แห่งออกมา อธิการบดีจะนำผลเหล่านั้น แจ้งคณาจารย์
ให้ทราบ ในเบื้องต้นอธิการบดีทั้ง 36 แห่งมีแนวความคิดว่า การจะเป็นนิติบุคคลที่เป็นส่วนราชการ
หรือในกำกับของรัฐ คงจะต้องพิจารณาทั้งบ้อดีและข้อเสีย ดูมหาวิทยาลัยอื่นๆ และพิงความติดเห็น
ของประชาคมของสถาบันด้วย
ในการประชุมอธิการบดีทั้ง 36 แห่งครั้งสุดท้าย ที่ส ถาบัน ราชกัฎ พระนครศรีอยุธยา
อธิการบดีมีความเห็นร่วมกันว่า สถาบันแต่ละแห่งควรจะเป็นนิติบุคคลในส่วนราชการ และพร้อม
ที่จะออกนอกระบบ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องคิดและเฝ่ามองมหาวิทยาลัยอื่นด้วย เซ่น จุฬาลงกรณี
มหาวิทยาลัยยังมีการทบทวนว่าทำไมต้องออกนอกระบบ และเมื่อออกนอกระบบแล้วมีหลักประกัน
ในเรื่องของงบประมาณที่จะดำเนินการเพียงใด หรือแม้แต่มหาวิทยาลัยบางแห่งขณะนี้ก็ยังชะลอ
ยังไม่รีบดำเนินการในเรื่องนี้
การประชุมอาจารย์ของสถาบันทุกครั้ง อธิการบดีจะแจ้งเรื่องนี้ให้อาจารย์ทราบเสมอ และไต้
ดำเนินการแจกพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนทำความเบ้าใจและชี้ประเด็นให้อาจารย์เห็นว่า
สถาบันจะต้องปรับเปลี่ยนสถานะ ถ้าไต้ข้อมูลมาอธิการบดีจะแจกให้อาจารย์ท ราบตลอดเวลา
และเปีดโอกาสให้อาจารย์ไต้อภิปรายในเรื่องนี้ด้วย
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สถาบันได้ตั้งคณะทำงานขึ้น เรียกว่าคณะกรรมการเตรียมการเพื่อเป็นนิติบุคคลตามพ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ โดยมีรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี นิติกร และผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาและ
กฎหมายเป็นกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล และวางแผนสร้างความเข้าใจ
ภายในสถาบัน จัดทำเอกสารเผยแพร่ จัดทำประซาพิจารณ์ของประชาคมภายในสถาบัน หรืออาจจัด
เป็นกลุ่มสนใจ (Focus Group) ย่อยๆเพื่อที่จะกำหนดทิศทางของสถาบัน อธิการบดีมีความเห็น
ส่วนตัวอยากให้คณาจารย์ได้มองว่าสถาบันน่าจะเป็นส่วนราชการไปก่อน และจากการพิงเสียง
อาจารย์ส่วนหนึ่ง แต่ยังไม่ได้ทำประซาพิจารณ์ อาจารย์เหล่านี้มีความเห็นว่าควรจะเป็นส่วนราชการก่อน
และพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่นอกระบบ เมื่อสถาบันได้ดำเนินการจัดทำประซาพิจารณ์เสร็จ จะด้อง
เตรียมการจัดร่างพ.ร.บ. ซึ่งจะต้องมีความซัดเจนก่อนว่าทิศทางจะไปทางไหน การร่างพ.ร.บ.ของ
สถาบันจะต้องสอดคล้องกับกรอบระยะเวลาของสถาบันราชภัฎที่กำหนดไว้
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 5

ในการพิจารณาความดีความชอบของคณาจารย์และข้าราชการพลเรือน จะปฏิบัติตามกฎ
ก.พ. และ ก.ค. ทุกประการ โดยจะประกาศให้คณาจารย์ทราบ สถาบันได้กำหนดรายละเอียดภาระงาน
แต่ละประเภทของอาจารย์ และประกาศใช่ในปีที่ผ่านมา หลังจากนั้นได้ให้อาจารย์กรอกแบบสำรวจ
ข้อมูลเบื้องด้นในภาระงานต่าง ๆ เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้ส่งหัวหน้างานตามสำตับขั้น โดยผ่านหัวหน้า
โปรแกรมวิชาและคณบดี คณบดีจะดำเนิน การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้คะแนนตาม
แบบประเมิน หลังจากนั้นจะจัดลำดับและนำเสนอรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะ/ศูนย์/สำนัก
ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนตังกล่าวเหมือนกัน สถาบันได้กำหนดแบบประเมินว่าจะด้องดำเนินการ
ในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลใดบ้าง การนำเสนอจะต้องจัดสำตับตามคะแนน
และแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อจัดลำดับเสร็จสินแล้ว หน่วยงานนั้น ๆจะต้อง
ประกาศด้วยว่ามีวิธีการจัดสำตับอย่างไร และมีอาจารย์ท่านใดที่จะต้องดำเนินการแก่ไขปรับปรุง
โดยส่งผลประเมินให้เป็นรายบุคคล สถาบันได้ดำเนินการประเมินภาระงานตังกล่าว 2 ครั้ง/ปี
สถาบันได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะในการพิจารณาเรื่องนี้ ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการ
อำนวยการ (ก.อ.) เพื่อพิจารณากลั่นกรองความดีความชอบในระดับสถาบัน ตามหลักจะต้อง
ประกาศและแจ้งให้อาจารย์ทราบเช่นกัน การตรวจสอบความถูกต้องจะคูจากเอกสารที่แนบมา
และใช่วิธีการพูดคุยเป็นส่วนใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการนี้จะไม่พิจารณาในส่วนของรองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยศูนย์/สำนัก ในตำแหน่งตังกล่าวอธิการบดีจะเป็นผู้พิจารณา
ความดีความชอบเอง
ในปีนี้สถาบันต่าง ๆที่ส่งผลการพิจารณาความดีความชอบไปยังสำนักงานสภาสถาบันราซภัฏ
หลายแห่งจะต้องปรับเปลี่ยนแก่ไข เนื่องจากวิธีการคำนวณได้ปรับเปลี่ยนไปจากที่ปฏิบัติมา ทำให้
ยอดเงินบางส่วนลดลง
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หน่วยงานต่าง ๆในสถาบันจะประเมินภาระงาน โดยพิจารณาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
ควบคู่กันไป สถาบันได้น่าความถี่มาประกอบการพิจารณาด้วย และจะใช้หลักการของการกระจาย
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของอาจารย์และช้าราชการ
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 6

สถาบัน ราซภัฎกำแพงเพชรแม้จะเป็นสถาบัน ขนาดเล็ก และมีจำนวนอาจารย์น้อยที่สุด
แต่สิ่งที่ได้พูดคุยกับคณาจารย์เสมอคือ ทำอย่างไรจะสนองความต้องการของท้องถี่นให้มากที่สุด
อยากให้แต่ละโปรแกรมวิชารับนักศึกษาไหได้จำนวนมากที่สุดเท่าที่ศักยภาพจะทำได้ ซึ่งถ้ารับได้
สถาบันจะใช้การบริหาร การจัดการ ช่วยในโปรแกรมวิชานั้นๆ เช่น ในช่วงที่ผ่านมาสถานที่มีปัญหามาก
สถาบันได้ใช้ทุกส่วนของสถาบันจัดเป็นห้องเรียน เช่น ชั้นล่างของหอพัก โรงรี!เกพลศึกษา อาคาร
เกษตร สำนักวิทยบริการบางส่วน เป็นด้น แต่ปัจจุบันสถาบันได้อาคารเรียนมาใหม่ มีอาคาร
เรียนรวม อาคารคณะวิทยาการการจัดการ และอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนั้นจำนวน
ห้องเรียนในปัจจุบันจึงไม่เป็นปัญหาของสถาบันต่อไป
ในส่วนของอาจารย์ สถาบัน ได้จ้างอาจารย์เป็น จำนวนมาก เนื่องจากจำนวนผู้สมัคร
บางโปรแกรมวิชามีมาก และเมื่อพิจารณาคะแนนสอบคัดเลือกก็สูง อีกทั้งเป็นนักเรียนในพื้นที่ด้วย
อธิการบดีได้ให้นโยบายกับโปรแกรมวิชาต่าง ๆว่า สถาบันจะต้องช่วยให้นักเรียนเหล่านั้นได้มีที่เรียน
จึงจำเป็นจะต้องจ้างอาจารย์พิเศษเป็นรายเดือน หรือผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัด ซึ่งก็สามารถแก้ปัญหา
ในส่วนนี้ไปได้ สำหรับเรื่องครุภัณฑ์นั้น บางโปรแกรมวิชาที่ไม่ได้ใช้เครื่องมือมากจะมีผลกระทบ
ไม่มากนัก แต่ถ้าเป็นโปรมแกรมวิชาที่ด้องใช้เครื่องมือ เช่น คอมพิวเตอร์ สถาบันจะดูแลและทุ่ม
งบประมาณเพื่อให้มีพอใช้ ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ ในการสอนนั้นได้ให้นโยบาย
อาจารย์ว่า จะต้องใช้อุปกรณ์ สื่อ และเทคโนโลยีเช้าช่วยด้วย สถาบันมีสำนักวิทยบริการที่พร้อมและ
มีการบริการอีนเทอร์เนตที่ดีเยี่ยม เนื่องจากอาจารย์ที่ดูแลได้เอาใจใส่อย่างมาก อธิการบดีมีความ
ภาคภูมิใจในอาจารย์ที่ดูแลในส่วนนี้
คณะกรรมการวิชาการจะเป็นเจ้าของเรื่องในการรับนักศึกษาจำนวนเพิ่มฃึ๋น คณะกรรมการนื่
ประกอบด้วยอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน-พัฒนา คณบดี
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ และผู้อำนวยการสำนักวางแผน-พัฒนาเป็นกรรมการ ผู้ที่มีส่วน
สำคัญ ได้แก่ คณบดี เพราะจะต้องไปประสานงานกับโปรแกรมวิชาที่เปีดสอนนั้น ๆ
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 7

การจัดสรรงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา จะคำนวณยอดงบประมาถ!ไว้ก่อน โดยมีสำนัก
วางแผน-พัฒนาเป็นผู้ดำเมินการ เมื่อคำนวณยอดงบประมาณเสร็จ จะเชิญคณะกรรมการบริหาร
สถาบันมาประชุมเพื่อพิจารณาวงเงินงบประมาณ ซึ่งจะแยกเป็นงบประจำ ประกอบด้วย การบำรุงรักษา
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(Maintenance) การบริหาร และค่าจ้าง เงินที่ต้องจ่ายตามรายจ่ายเฉพาะประเภทนั้นๆเป็นเงินเท่าไร
และเหลือเงินที่จะจัดสรรจำนวนเท่าไร หลังจากนั้นจะจัดสรรในที่ประชุม เมื่อหน่วยงานต่าง ๆไต้
วงเงินไปแล้ว จะต้องจัดทำโครงการและนำโครงการดังกล่าวมาเสนอต่อที่ประชุม เพื่ออภิปรายถึง
ความเหมาะสมของโครงการต่อไป
รายการงบประจำนั้น ทางสำนักวางแผน-พัฒนาจะน่าข้อมูลที่เป็นป๋จจุบันมาคำนวณ ทั้งนี้
ข้อมูลที่ไต้จะต้องมีการตกลงกันก่อนว่าจะจ้างอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวนเท่าไร แล้วน่ามารวมกับ
ค่าใช้จ่ายประจำอื่น ๆที่'จำเป็น รายจ่ายประจำดังกล่าวนี้จะครอบคลุมทุกแผนงาน
ในการจัดสรรเงินให้หน่วยงานต่าง ๆ สถาบันไต้กำหนดเป็นนโยบายรายปี นโยบายดังกล่าว
คณะกรรมการอำนวยการจะเป็นผู้ร่าง เซ่น การจัดเงินบ้ารุงการศึกษาปีนี้จะเน้นเรื่องนโยบายงานวิจัย
หรือนโยบายตามภารภิจที่สำคัญ เป็นต้น การกำหนดวงเงินจะต้องสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวด้วย
เมื่อ ร่างนโยบายเสร็จ ก็จ ะน่าเสนอคณะกรรมการบริห ารสถาบัน และสภาประจำสถาบัน ต่อ ไป
หน่วยงานต่าง ๆที่เสนอโครงการ จะต้องระบุให้ซัดเจนว่าสอดคล้องกับนโยบายข้อใด สถาบันจะน่า
รายงานประจำปีมาเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาจัดสรรเงินให้หน่วยงานต่าง ๆด้วย
คณะกรรมการบริหารสถาบันจะเป็นองค์กรที่จะตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณเงินบำรุง
การศึกษา สถาบันไต้เชิญกรรมการผู้แทนอาจารย์ไนสภาประจำสถาบันมาเข้าร่วมพิจารณาด้วย
เพื่อให้การเสนองบประมาณในสภาประจำสถาบันเป็นไปด้วยความสะดวกยิ่งขึ้น
สถานการณ์ที่ 8
ขั้นแรกจะต้องสร้างการยอมรับภารกิจนี้ให้กับบุคลากรภายในสถาบัน การเป็นเจ้าภาพแข่งขัน
จะต้องท่าหน้าที่ให้ดีที่สุด โดยการสร้างความเป็นเจ้าภาพร่วมของบุคลากรทั้งหมด
หลังจากนั้นจะเตรียมการโดยตั้งคณะท่างานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับอาจารย์
ทางฝ่ายกีฬา และดึงทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีความสามารถและมีกำลังมาช่วยสนับสนุน สถาบันจะต้อง
ชี้ให้เห็นว่า กีฬานอกจากจะเป็นภารกิจเฉพาะของสถาบันแล้ว ยังเป็นภารกิจที่จะช่วยเผยแพร่และ
ประซาล้มพันธ์จังหวัดด้วย ดังนั้นจะต้องดึงจังหวัดมาร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแช่งขันด้วย
ในขั้นตอนการเตรียมการ คณะท่างานจะต้องวิเคราะห้โดยละเอียดว่ามีงานที่สำคัญอะไรบ้าง
เริ่มตั้งแต่งานประซาล้มพันธ์ งานหารายไต้ การเตรียมสนามกีฬา การจัดการทั้งหลาย ตลอดจน
การเตรียมทีมนักกีฬาเข้าร่วมแช่งขัน สถาบันจะต้องลงทุนมากในฐานะเจ้าภาพเพื่อให้งานยิ่งใหญ่
และต้องคิดกิจกรรมที่จะทำให้ดีที่สุด ยิ่งใหญ่ที่สุด ประทับใจที่สุด เพื่อซื่อเสียงและความภาคภูมิใจ
ของประซาคมทั้งหมด ซึ่งจะล่งผลให้นักศึกษามีความรักและผูกพันกับสถาบันต่อไป
ส่วนที่ส ำคัญ ในการเป็น เจ้าภาพจัด การแข่งขัน จะต้องหารายไต้จากการสนับสนุนของ
ผู้อุปถัมภ์เพิ่มเติม เนื่องจากงบกีฬามีจำนวนน้อย
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คณะทำงานจะต้องเสนอประมาณการที่จะต้องใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจะไต้พิจารณา
กรอบงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด เมื่อไต้กรอบงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว อธิการบดีอาจมอบ
ให้รองอธิการบดีตัดสินใจเบิกจ่ายเงินในกรอบดังกล่าวไต้ แต่ถ้าเป็นงบประมาณเพิ่มเติมที่จำเปน
อื่น ๆ จะต้องมีการปรึกษาหารือเพื่อพิจารณางบประมาณเพิ่มเติมนั้น
ในความติดเห็นของอธิการบดี การจัดการแข่งขันกีฬาเป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นการเตรียม
นักกีฬาและสร้างประสบการณ์ให้กับผู้จัดการแข่งขัน นโยบายของสำนักงานสภาสถาบันราซกัฎ
จะต้องจัดการแข่งขันกีฬาในระดับประเทศทุกปี ดังนั้น การจัดในกลุ่ม ก็เพื่อดัดเลือกตัวนักกีฬา
ในกลุ่ม ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและจำเป็นจะต้องทำ
สถานการณ์ที่ 9
พ.ร.บ.สถาบันราซกัฏกำหนดไว้ว่า การเลือกรองอธิการบดีขึ้นอยู่กับอธิการบดีว่าจะใช่วิธีการ
อย่างไร ความเห็นของอธิการบดีนั้นในการทำงานจะต้องมีผู้ช่วย ซึ่งจะต้องเป็นคนที่เช้าใจ สามารถ
ไปด้วยกันไต้ เพราะฉะนั้นตำแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี อธิการบดีจะเป็นผู้เลือกเอง
เกณฑในการพิจารณดัวบุคคลมีดังนี้
• มีทัศนะเซงบวก ทำงานไต้ทั้งในสถานการณ์วิกฤตและสถานการณ์ที่ขาดแคลน
• มีความสามารถ เข่น บุคคลที่จะทำงานต้านกิจการนักศึกษา จะดูประวัติ ประสบการณ์
และทีมงาน
• มีคุณธรรม จะต้องเป็นคนที่ซ อ่ื สัตย์สุจริต ทำงานอยู่บนพี้นฐานของความสุจริตใจ
• กระแสของประชาคม โดยพิจารณาว่าเป็นบุคคลที่สังคมรังเกียจหรือไม่
ในการพิจารณาตัวบุคคลนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจอธิการบดีไต้สอบถามกระแสจากอาจารย์
แต่ไม่ไต้ทำในรูปของการสำรวจ อาจารย์ส่วนใหญ่มีความเห็นให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาเลือกเอง
ดังนั้นอธิการบดีจึงเป็นผู้สอบถามข้อมูลด้วยตนเอง ในการทำงานอธิการบดีไต้พูดคุยกับทีมงานว่า
จะต้องเป็นหนึ่งเดียว มีนโยบายใดๆก็จะกำหนดร่วมกัน และมีอะไรก็ให้บอกกล่าวซึ่งกันและกัน โดยจะ
มีการประชุมรองอธิการบดีทุกวันจันทร้ตอนเช้า ข้อตกลงของอธิการบดีนั้น อธิการบดีจะกำหนด
นโยบายให้ ซึ่งเป็นนโยบายในช่วงการสรรหาอธิการบดี และจัดประชุมอาจารย์แจ้งนโยบายก่อนจะ
เช้ารับตำแหน่ง หลังจากนั้นจัดประชุมปฏิบัติการอาจารย์ในเรื่องการพัฒนางานใน 4 ปีช้างหน้า
และภายในปี 2543 ว่าจะทำอะไรบ้าง ทำเป็นแผนปฏิบัติการออกมา ส่วนผู้ช่วยอธิการบดี จะมอง
ว่างานอะไรที่ต้องการคนช่วย เช่น งานบริหารทั่วไปที่เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ งานชุมชนและห้องถิ่น
งานกีฬา กองทุนกู้ยืม โดยจะมีผู้ช่วยอธิการบดี 3 คน
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วิธีการตัดสินใจ
การตัดสินใจทุกเรื่อง จะต้องใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ ดังนั้นเรื่องใดที่มีข้อมูล
อยู่แล้ว การตัดสินใจก็จะเร็ว การตัดสินใจส่วนใหญ่จะใช้กลุ่ม ล้าเป็นการตัดสินใจในระดับสถาบัน
จะใช้คณะกรรมการอำนวยการ แต่ถ้าเป็นการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในสถาบันจะใช้
คณะกรรมการบริหารสถาบัน สำหรับการตัดสินใจในเรื่องที่ร้ายแรงหรือมีอันตราย จะนำเช้า
หารือในสภาประจำสถาบัน

ประเทือง ภูมิภัทราคม อธิการบดีสถาบันราซภัฎนครสวรรค
จังหวัดนครสวรรค์
สัมภาษณ์วันที่ 21 พฤศจิกายน 2542 เวลา 09.00-11.30 น.

สถานการณ์ที่ 1
จะต้อ งพิจารณาตามลำดับ ดังนี้ ทุนที่ให้ไปเรียนเป็นสาขาใด คุณวุฒิตรงสาขาหรือไม่
สายงานที่ผู้สมัครรับทุนปฏิบัติงานอยู่ คะแนนจากผลของการทดสอบ และดูแนวคิดว่าเมื่อสำเร็จ
การศึกษาแล้ว จะนำความรู้ความสามารถที่ศึกษามาพัฒนางานของสถาบันอย่างไร
กรณีที่ทุนไม,ไต้ระบุสาขานั้น สถาบัน จะพิจารณาจากแผนการจัดการศึกษาของสถาบัน
แผนของสำนักงานสภาสถาบันราซภัฏ และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ หรืออาจใช้ควบคู่ไปกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันต้องตัดสินใจว่าจะส่งคนไปเรียนสาขาใดเพื่อกลับ
มาทำประโยชน์แก่สถาบัน ดังนั้นการคัดเลือกบุคคลจะต้องให้สอดคล้องกับสาขาที่สถาบันกำหนด
การพิจารณาการทำประโยชน์ จะมองในแง่ของการเรียนการสอน จะดูแผนการเปีดสอนว่า
จะเปีดสอนในโปรแกรมวิชาหรือวิชาเอกใด ในระดับใด ซึ่งจะต้องดูว่าในอนาคตสถาบันจะไปทางไหน
ดังนั้นการเตรียมคน การสร้างคน จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบัน นอกจากนี้การพิจารณา
ความพร้อมในส่วนที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่จำเปน ต้องการคนที่มีความรู้และประสบการณ์
ต้านใดจะต้องดูประกอบด้วย การดัดเลือกบุคคลไปเรียนต่อโดยขาดทิศทางจะไม่ก่อประโยชน์สูงสุด
ต่อสถาบัน เซ่น การส่งเสริมให้อาจารยํใปเรียนปริญญาเอก ไม่ใช่ว่ากระจายไปทุกสาขา ซึ่งทำอะไร
ไม่ไต้ ถ้าสถาบันมีแผนการเปีดปริญญาโทการสอนเคมี อย่างน้อยจะต้องมีปริญญาเอก 2-3 คน
เป็นต้น
สิ่งที่สำคัญก็คือ จะต้อ งประกาศให้ค ณาจารย์ท ราบว่าแผนพัฒ นาสถาบัน เป็น อย่างไร
การคัด เลือ กบุค คลไปศึก ษาต่อ หรือ บกอบรมที่เกี่ย วช้อ งกับ งานพัฒ นาบุค ลากรจะต้อ งเป็น ไป
ตามแผน
สถาบัน จะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดัดเลือก โดยมอบให้คณะกรรมการพิจารณา
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ซึ่งจะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ เซ่น จะต้องไปศึกษาในสาขาที่สอดคล้อง
กับแผนการเปีดสอน พี้นความรู้ของผู้สมัคร อายุราชการ ซึ่งเป็นไปตามกรอบของระเบียบในการ
อนุญาตให้ช้าราชการไปศึกษาต่อต่างประเทศ คณะกรรมการคัดเลือกจะต้องเป็นบุคคลที่เป็นกลาง
และมีประสบการณ์ในการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยรองอธิการบดี หรือคณบดี บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถในสาขาหรือวิชาเอกนั้น ๆ และผู้แทนอาจารย์ในสภาประจำสถาบันเป็นกรรมการ
เมื่อ ตั้งคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว อธิการบดีจะประชุม โดยให้น โยบายในเรื่องการพัฒ นาคน
ในสถาบันในอนาคตว่าเป็นอย่างไร หลังจากนั้นคณะกรรมการชุดนี้จะต้องไปกำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัติต่อไป การตัดสินใจจะคูผลการชี้ขาดของคณะกรรมการเป็นหลัก
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การเป็ดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาจาก
• ศักยภาพของสถาบันและทรัพยากรในท้องถิ่น โดยพิจารณาศักยภาพภายในสถาบันก่อน
และทรัพยากรในท้องถิ่นมาเสริม ซึ่งจะพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวกับอาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือ
หอสมุด และถิ่งที่เอื้ออำนวยการให้จัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ ในส่วนของทรัพยากรท้องถิ่นนั้น
มีหลายสาขาที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยซน่ในการจัดการศึกษาไดัเปีนอย่างดี เซ่น สาขาบริหาร
การศึกษา มีบุคลากรในท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ มีคุณวุฒิ และมีความรู้ เซ่น ศึกษาธิการจังหวัด
ศึกษาธิการอำเภอ ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก่
บุคคลเหล่านี้ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาโททั้งนั้น และมีประสบการณ์ในการสอนและ
การบริหารเปีนอย่างดี
• ความต้องการของท้องถิ่น เซ่น ในปัจจุบันส่านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติไต้มี
หนังสือขอให้สถาบันราซกัฏพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดใน 2 สาขา ได้แก่ สาขา
บริหารการศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน ซึ่งสถาบันจะต้องมาพิจารณาว่ามีศักยภาพเพียงพอ
หรือไม่ ทั้งตัวของสถาบันเองและบุคลากรในท้องถิ่น ในท้องถิ่นนั้นอาจจะรวมถึงสถาบันราซกัฎ
ที่อยู่ใกล้เคียงด้วย สถาบันจะพิจารณาความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัดเปีนหลัก และพิจารณา
จำนวนผู้ต้องการเรียนในสาขาต่าง ๆเป็นส่วนประกอบย่อย
กระบวนการดัดเสือกนักศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ให้1ต้นสังกัดเป็นผู้คัดเสือกตามคุณสมบัติ
หลักเกณฑิ และวิธีการคัดเสือกที่สถาบันกำหนด อีกส่วนหนึ่งสถาบันจะดำเนินการคัดเสือกเอง
ด้วยกระบวนการสอบคัดเสือก ซึ่งประกอบด้วย การสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ทั้งนี้ไต้กำหนด
ลัดส่วนของการคัดเสือก 2 ส่วน เป็น 60 : 40
หลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนดให้ต้นสังกัดคัดเสือกนั้น ขึ้นอยู่กับสาขา เซ่น สาขาบริหารการศึกษา
จะต้องเป็นผู้บริหารการศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอน
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีพื้นความรู้เติมที่สอดคล้องกับสาขาที่จะศึกษา เป็นต้น
ปัจจุบันสถาบันเปีดสอนในสาขาบริหารการศึกษา และสาขาหลักสูตรและการสอน โดยสาขา
หลักสูตรและการสอนนั้นเป็ดสอน 2 แขนง คือ การสอนวิทยาศาสตร์ และการสอนภาษาไทย
ในปี 2543 จะเป็ดการสอนภาษาอังกฤษเพิ่ม และในปี 2544-2545 จะเป็ดสาขาพลศึกษา สาขา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา และสาขาจิตวิทยาและการแนะแนว
การดำเนิน งานของบัณ ฑิตศึกษาจะมีคณะกรรมการในระดับ ต่าง ๆ ระดับสถาบันจะมี
คณะกรรมการอำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการเป็นรองประธาน คณบดี ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เป็นกรรมการ และมีผู้อำนวยการ
โครงการบัณฑิตศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่กำหนดนโยบาย แผน และตัดสินชี้ขาด
ในเรื่องต่างๆ ในระดับคณะ มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ ประกอบด้วย คณบดี
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เป็นประธาน รองคณบดี ประธานโปรแกรมวิชาเป็นกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้จะมีเฉพาะใน
คณะที่เป็ดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น ในระดับโปรแกรมวิชา/สาขาวิชามีคณะกรรมการบัณฑิต
ศึกษาประจำสาขาวิชา ซึ่งมีประธานสาขาเป็นประธาน ในการทำงานนั้นจะเกี่ยวโยงกัน โดยเริ่มดัน
จากโปรแกรมวิชาเสนอระดับคณะ และระดับคณะเสนอสถาบันเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
ความคดเห็นของอธิการบดีในการเป็ดบัณฑิตศึกษา จะต้องยึดบุคลากรภายในเป็นหลัก
ซึ่งจะต้องเป็นคนที่มีลักษณะกล้าคิด มีความตั้งใจ มีความเป็นนักวิชาการ และมีทีมงานจำนวน
พอสมควร ส่วนทรัพยากรห้องถิ่นหรือทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่นเป็นจุดเสริม ดังนั้นในจุดที่ยัง
ไม่พร้อม อธิการบดีจะต้องให้การสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ พร้อมทั้งให้อิสระและความคล่องตัวแก'
คณะท่างาน โดยมีสภาประจำสถาบันที่สามารถออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆที่เอื้อต่อการทำงานไต้
สถานการณ์ที่ 3
จะต้องดำเนินการ 2 ส่วน คือ
• ช่วยเหลือดูแลผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บทุกราย โดยฝ่ายบริหารของสถาบันจะต้องเข้าไป
ช่วยเหลือดูแลและจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อย ดูแลในเรื่องการบาดเจ็บ การรักษาพยาบาล ติดต่อ
ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองของนักศึกษา สถาบันจะต้องดูแลและช่วยเหลืออย่างเต็มที่เท่าที่จะทำได้
ส่วนป็ญหาอื่นๆเอาไว้ทีหลัง นอกจากนี้จะต้อ งรายงานให้ผ ู้บ ังคับ บัญ ชาได้ท ราบอย่างเร่งต่ว น
ผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี จะต้องให้ความสนใจและเอาใจใส่
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้อาจารยั โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ทุกคนที่สามารถ
ช่วยเหลือไต้ แม้แต่องค์การนักศึกษาก็จะต้องเข้ามาช่วยเหลือดูแลด้วย ส่วนผู้บริหารระดับสูงที่
เป็นหลักจะประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งจะต้อง
ประสานงานช่วยเหลือดูแลและสนับสนุนอย่างเร่งต่วน การที่ทุกคนในสถาบันให้ความสำคัญและ
จัดการกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างเร่งต่วน จะทำ'ให้ผู้'ปกครองประทับ'ใจและมีความรู้สึกที่ดีต่อสถาบัน
นอกจากนี้ซาวบ้านทั่วไปก็จะศรัทธาและประทับใจในสถาบันด้วย
• การบีอ งกัน จะต้อ งทำความเข้าใจกับ คณาจารย์อ ยู่ต ลอดเวลา ในการให้นักศึกษาไป
ทัศนศึกษา หรือศึกษานอกสถานที่ จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ ต้องมีการขออนุญาต
สถาบัน ถ้านักศึกษายังไม่บรรลุนิติภาวะต้องขออนุญาตจากผู้ปกครองด้วย มีการกำกับ ควบคุม
ดูแลเรื่องการเดินทาง การขับรถของพนักงานขับรถ ให้อาจารย์ผู้ควบคุมรถเป็นผู้ดูแลและเตือน
สถาบันไต้ประกาศเป็นนโยบายว่า การไปศึกษานอกสถานที่ให้ดำเนินการไต้เท่าที่จำเป็น
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาเป็นหลัก เพื่อบีองกันไม’ให้เกิดอุบัติเหตุ และเป็นการ
ประหยัดงบประมาณด้วย
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สถาบันราชภัฏมีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เป็นนิติบุคคลในส่วนราชการ แต่สถาบันราซภัฏยังไม่เป็นนิติบุคคล ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่สถาบัน
ราซภัฏจะปรับเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลได้ 2 แบบ คือ เป็นส่วนราชการ หรือในกำกับของรัฐ อธิการบดี
มีความดีดว่า สถาบันราซภัฏนครสวรรค์จะต้องปรับเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลแน่นอน ซึ่งเป็นไปได้
2 แนวทาง คือ เป็นส่วนราชการ หรือในกำกับของรัฐ ส่วนการเป็นองค์การมหาซนนั้นสถาบัน
คงไม่สนใจ
สถาบัน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการศึกษา มีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี และผู้แทนอาจารยัในสภาประจำสถาบันเป็นกรรมการ โดยศึกษา
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยทั้งในส่วนราชการและในกำกับของรัฐ เมื่อศึกษาเสร็จ
จะสรุปเป็นเอกสาร หลังจากนั้นจัดประชุมอาจารย์เพื่อทำความเข้าใจกับพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
และชี้ให้เห็น ว่าสถาบัน ราซกัฏ จะต้อ งปรับ เปลี่ยนตนเองอย่างไร มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
เป็นอย่างไร มีจุดดีและจุดด้อยอย่างไร และมหาวิทยาลัยในส่วนราชการมีจุดดีและจุดด้อยอย่างไร
เป็นด้น เมื่อประชุมอาจารย์เสร็จแล้ว ให้อาจารย์ใดไปศึกษาทบทวนเอกสารและสาระที่ได้จากการฟัง
วิทยากร แล้วให้ตัดสินใจร่วมกัน โดยสถาบันจะออกแบบสำรวจคล้ายกับการทำประชามติ ในการ
สำรวจครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาพบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่มีความต้องการให้ร่างพ.ร.บ.เป็น
นิติบุคคลในกำกับของรัฐ
สถาบัน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างพ.ร.บ.ขึ้นอีกชุดหนึ่ง ประกอบด้วย บุคคลที่มี
ประสบการณ์ไนการบริหาร มีพี้นฐาน'ในด้านกฎหมาย และมีผู้แทนอาจารย์ในสภาประจำสถาบัน
เป็นกรรมการ คณะกรรมการชุด นี๋จะต้อ งฟังข้อ ดีด เห็น จากคณาจารย์ และศึกษาข้อมูล ต่าง ๆ
นอกจากนี้สถาบันได้แต่งตั้งคณะกรรมการอีกประมาณ 9 ชุด เพื่อศึกษาและจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อบังคับและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินและพัสดุ การบริหารบุคคล และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม
ในขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินการยกร่างพ.ร.บ. ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูลต่าง ๆเพิ่มเติม ดังนั้น
ในช่วงก่อนปดภาคเรียนอาจจะต้องมีการซักถามข้อมูลจากคณาจารย์อีกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันว่า
ต้องการเป็นนิติบุคลแบบใด ในส่วนของอธิการบดีนั้นจะให้อาจารย์มีส่วนร่วม ถ้าส่วนใหญ่เห็น
เป็นอย่างไร ก็จะตัดสินใจตามเสียงส่วนใหญ่ เมื่อยกร่างพ.ร.บ.และร่างระเบียบข้อบังคับเสร็จแล้ว
ก็จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบ ซึ่งอาจจะมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การตรวจสอบอาจจะ
ต้องทำหลาย ๆครั้งจนเป็นที่พอใจของคณาจารย์ส่วนใหญ่ ตามแผนปฏิบัติการของสถาบันจะต้อง
ร่างพ.ร.บ. ระเบียบ และข้อบังคับ ให้เสร็จในเดือนพฤษภาคม 2543
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สถานการณ์ท ี่ 5

การพิจารณาความดีความชอบในปี 2542 สถาบันได้แต่งตั้งกรรมการชุดหนึ่ง ประกอบด้วย
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเปีนประธาน คณบดี ผู้แทนอาจารยํในสภาประจำสถาบันเปีนกรรมการ
และมีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ กรรมการธุดนี้มีหน้าที่ร่าง
แบบประเมินด้านต่าง ๆตามกรอบที่ก.พ.กำหนด แล้วส่งให้อาจารย์ได้ตรวจสอบและเสนอแนะเพิ่มเติม
หลังจากนั้นนำเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
ในการประเมิน สถาบันได้แบ่งอาจารย์ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มทำงานบริหาร กลุ่มสนับสนุน
การเรียนการสอน กลุ่มสายการสอน และได้กำหนดให้อาจารย์ทุกคนพิจารณาตนเองว่าจะอยู่ในกลุ่มใด
การปฏิบัติงานของอาจารย์นั้น ทุกคนต้องสอนและมีงานด้านต่างๆ เซ่น งานบริหาร งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แต่ถ้าอาจารย์เลือกอยู่กลุ่มใดแล้ว จะมีนํ้าหนักคะแนนในกลุ่มนั้นสูง
เซ่น ถ้าเลือกกลุ่มทำงานบริหาร ก็จะให้นํ้าหนักคะแนนในส่วนนี้ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ และงาน
อื่น ๆลดหลั่นลงไปเป็นสำดับ ด้งนั้นลักษณะของงานในกลุ่มต่าง ๆจะคล้ายกัน แต่นี้าหนักของงาน
จะแตกต่างกัน
กระบวนการประเมินนั้น จะประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง โดยมีผู้ประเมินตาม
ลำดับขั้น เซ่น อธิการบดีประเมินผู้บริหารระดับรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการหน่วยงาน
เทียบเท่าคณะประเมินหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ คณบดีประเมินอาจารย์ทั่วไป การประเมินจะอยู่ในรูป
คณะกรรมการ เมื่อประเมิน เสร็จแล้วจะจัดลำดับเสนออธิการบดีต่อไป อธิการบดีจะมอบให้
ที่ประชุมรองอธิการบดีและคณบดีได้พิจารณากลั่นกรอง ส่วนผู้บริหารระดับรองอธิการบดี คณบดี
ผู้อำนวยการหน่วยงานเทียบเท่าคณะ อธิการบดีจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจเอง
เนื่องจากยอดเงินมีจำนวนน้อย สถาบันได้ตกลงกันก่อนว่าในปี 2542 จะโม่มีการขี้นขั้น
สองขั้น แต่จะมีการขึ้นขั้นเพียงขั้นครึ่ง สถาบันได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วจึงได้รับหนังลือแจ้งจาก
สำนักงานสภาสถาบันราชภัฎในภายหลังว่า ไม่มีการขึ้นสองขั้นให้แก่ข้าราชการ การที่ไม่มีสองขั้น
เพื่อจะได้กระจายจำนวนให้มากขึ้น สถาบัน จะน่าผลการได้รับความดีความชอบที่ผ่านมาเป็น
ส่วนประกอบในการพิจารณาด้วย เมื่อผลการประเมินเสร็จสิ้นสถาบันจะประกาศผลทันที หลักการ
ในการทำงานจะต้องให้คณะผู้บริหารมีส่วนร่วมตามสำตับขั้น เมื่อพิจารณาตัดสินใจไปแล้วต้อง
รับผิดชอบร่วมกัน การให้ความดีความชอบนั้นเป็นเครื่องมีอในการบริหาร ตังนั้นเมื่อให้งาน
รับผิดชอบจะต้องให้อำนาจควบคู่ไปด้วย
สถานการณ์ที่ 6
ในปี 2542 มีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันประมาณ 4,300 คน ในขณะที่แผนรับ
นักศึกษากำหนดไว้เพียง 1,200 คน สถาบันได้พิจารณาว่าจะต้องให้โอกาสแก่นักเรียน จึงได้เชิญ
คณะกรรมการบริหารสถาบันมาประชุม เพื่อพิจารณารับนักศึกษาเพิ่ม โดยจะต้องกำกับคุณภาพไว้
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ที่ประชุมได้ตกลงกันว่า ควรจะรับนักศึกษาเพิ่มโดยให้เรียนรอบบ่าย ตั้งแต่เวลา 15.20-18.50 น.
และจัดเบ่นนักศึกษาโครงการพิเศษ เพื่อที่จะสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาจารยและเจ้าหน้าที่ได้
สถาบันได้เสนอโครงการต่อที่ประชุมสภาประจำสถาบันเพื่อการอนุมัติ เรียกว่าโครงการจัดการศึกษา
เพื่อเยาวชน และได้ออกระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากนักศึกษา
ภาคปกติ แต่จะเพิ่มในส่วนที่จะต้องจ่ายเบ่นค่าตอบแทนแก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ นอกจากนี่
สถาบันได้กำหนดภาระการสอนของอาจารย์ที่สอนภาคบ่ายตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ จะต้องไม่เกิน
9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเปีดโอกาสให้เชิญทรัพยากรบุคคลในห้องถิ่น ตลอดจนจ้างอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปริญญาตรี/โท
ในการเปดโปรแกรมวิชาในภาคบ่ายนั้น สถาบันจะพิจารณาจากชั่วโมงสอนของแต่ละคณะ
หรือแต่ละโปรแกรมวิชา และพิจารณาว่าโปรแกรมวิชาสามารถที่จะหาอาจารย์พิเศษมาสอนได้หรือไม่
เมื่อคณะกรรมการบริหารสถาบันได้หารือเสร็จสิน คณะแต่ละคณะจะไปดำเนินการ แล้วเสนอเปีด
โป รแกรมวิชาต่าง ๆมายังสถาบัน สถาบัน จะจัด ทำประกาศให้ผ ู้ส มัค รทราบในรายละเอียดถึง
โปรแกรมวิชาที่เปีดสอน เวลาการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายต่างๆ กระบวนการเรียนการสอน
ระหว่างภาคปกติและภาคบ่ายจะดำเนินการเหมีอนกันทั้งหมด จะแตกต่างกันเฉพาะช่วงเวลาเท่านั้น
ในพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจะต้องมีวิธีการจัดการเรียน
การสอนที่หลากหลายรูปแบบ การเรียนแบบเข้าชั้นเรียนอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ น่าจะมีทางเลือก
อื่นๆ เช่น บางสาขาอาจไม่จำเบ่นจะต้องมาเข้าชั้นเรียนถึง 100 เปอร์เซ็นต อาจมาพบอาจารย์
ภาคเรียนละ 5-6 ครั้ง อีกส่วนหนึ่งจะต้องไปศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งจะต้องมีชุดการสอน สื่อการสอน
หรือด้นคว้าจากอีนเทอร์เนต และจะต้องมีการพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลให้เปีนไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้
สถานการณ์ที่ 7
ในการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ สถาบันจะประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันโดยกำหนด
นโยบายมุ่งเน้นที่สำคัญเบ่นรายปี ในปี 2542 ได้กำหนดนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนเป็นอันดับแรก อันดับที่สองจะเน้นสิงแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
คุณภาพการเรียนการสอนจะเกี่ยวข้องกับการจัดซี้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตำรา สื่อ การพัฒนาอาจารย์
การวิจัย การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ส่วนสภาพแวดล้อมจะเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงบริเวณสถานที่
ปรับปรุงห้องนั้า เป็นด้น
การจัดสรรเงิน จะจัดสรรเป็นก้อนให้หน่วยงานต่าง ๆ หลังจากนั้นแต่ละหน่วยงานจะทำ
โครงการรองรับ และน่าเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อพิจารณาความเหมาะสม หรือแก่ใข
ปรับปรุงโครงการ ในการจัดสรรเงินให้แก่คณะจะใช้ฐานจำนวนนักศึกษาที่สังกัดคณะเป็นหลัก
สถาบันมีนโยบายให้หน่วยงานต่าง ๆจัด/บประจำให้เพียงพอก่อน ส่วนที่เหลือจะเป็นงบพัฒนา
ของหน่วยงาน ในส่วนของงบพัฒนานั้น จะจัดเป็น 2 แนวทาง คือ เป็นงบจัดสรรกระจายตาม
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หน่วยงานย่อย และอีกส่วนหนึ่งเป็นงบลงทุน ซึ่งเป็นงบสำหรับโครงการที่มีขนาดใหญ่ หรีองบที่ทำ
ร่วมกันระหว่างโปรแกรมวิชา
สำนักวางแผน-พัฒ นาจะทำหน้าที่ติดตามประเมินผลแผนงาน/งาน/โครงการทุกประเภท
โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน-พัฒนาเป็นผู้กำกับดูแล
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 8

การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษา จะต้องเริ่มจากให้ผู้บริหารทุกแห่งมาประชุม
หารือร่วมกันว่า รูปแบบการจัดการแข่งขันในภาพรวมควรจะเป็นอย่างไร ซึ่งจะเป็นกรอบกว้าง ๆ
ในขั้นต่อไปสถาบันจะต้องมีการประชุมผู้บริหารสถาบัน และแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการ
จัด การแข่งขัน โดยมีอ นุก รรมการฝ่า ยต่า ง ๆซึ่ง จะต้อ งดำเนิน การในรูป ของคณะกรรมการ
การเตรียมการจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณางานที่จะต้องเตรียมการว่ามีอะไรบ้าง
การขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกก็มีความจำเป็น ซึ่งจะต้องเชิญมาร่วมเป็นกรรมการด้วย
หรืออาจเป็นกรรมการที่ปรึกษา เป็นต้น และจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการเตรียมการเพื่อ
ติดตามงานเป็นระยะ ๆ สถาบันจะมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้ประสานงานหลัก
ในเรื่องนี้
งบประมาณในการจัดการแข่งขันจะมีอย่ 2 ส่วน คือ งบสมทบจากสถาบันอื่น และงบของ
เจ้าภาพ ซึ่งเจ้าภาพจะหาเงินไต้จากการตั้งเงินนอกงบประมาณ และหาจากผู้สนับสนุนจากภายนอก
สถาบัน โดยมีคณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยซนัเป็นผู้ดำเนินการ
ความคิดเห็นของอธิการบดีต่อการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษา เป็นสิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์
ควรจะจัดการแข่งขันทุกปี จะต้องใช้การกีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน การเล่นกีฬานอกจาก
จะทำให้สุขภาพแข็งแรง ยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนมีระเบียบวินัย มีจํตใจ
ที่รู้จักแพ้รู้จักชนะ และใช้ในการเรียนรู้นิสัยเพื่อนฝูงไต้
สถานการณ์ที่ 9
การไต้มาซึ่งรองอธิการบดีเป็นเรื่องที่สำคัญของสถาบัน ครั้งแรกเมื่อรับตำแหน่งอธิการบดี
ปี 2536 จะประชุมอาจารยัทั้งหมด ที่ประชุมเห็นว่าจะต้องใช้วิธีการซาวเสียงก็ดำเนินการตามนั้น
การเป็นอธิการบดีสมัยที่สองก็จัดให้มีการประชุมอาจารย่เข่นเดียวกัน อาจารยัส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
ให้อธิการบดีเป็นผู้เลีอกเอง ทั้งที่ในใจของอธิการบดีต้องการให้อาจารย์มีส่วนร่วม เพราะการที่
อธิการบดีตัดสินใจเอง จะให้ถูกใจอาจารย์ทุกคนทุกกลุ่มเป็นเรื่องยาก
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การพิจารณาเลือกบุคคล จะดูว่าเคยเป็นผู้บริหารระดับต่าง ๆมาแล้ว และมีจุดเด่นเฉพาะ
เรื่องนั้นๆ เซ่น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เคยเบ็เนหัวหน้าคณะ/คณบดีมาก่อน และมีความสามารถ
พิเศษในเรื่องคอมพิวเตอร์ เกณฑในการพิจารณาเลือกผู้บริหาร จะดูว่ามีความรู้ในงานที่จะรับผดชอบ
มีประสบการถทนงานนั้น ๆ ดูความประพฤติท ี่ผ่านมา และการยอมรับชองอาจารย์ในสถาบัน
อธิการบดีจะหาข้อมูลด้วยตนเอง โดยการสอบถามจากอาจารย์บางกลุ่ม และส่วนหนึ่งอธิการบดี
เคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีมาก่อน จึงมีข้อมูลบุคคลพอสมควร ในการทำงานร่วมกันไดัมีข้อตกลง
เบื้องต้นว่าจะต้องมีความโปร่งใส ไม่เอาเปรียบราชการ เสียสละ และทุ่มเทให้กับงานเต็มกำลัง
ความสามารถ
วิธีการตัดสินใจ
หลักในการทำงานจะให้คณะผู้บริหารมีส่วนร่วม จะเน้นคณะบุคคลตามลำดับขั้น ในการ
ตัดสินใจจะพิจารณาข้อมูลเป็นหลัก ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลพื้นฐาน หรือข้อมูลที่ไดัจากเพื่อนร่วมงาน

ประวิต ร ช ูศ ิล ป ้ อ ธ ิก ารบ ด ีส ถ าบ ัน ร าช ภ ัฎ พ ิบ ูล ส งค ร าม
จ ัง ห วัด พ ิษ ณ ุโ ล ก
สัม ภ าษ ณ ์ว ัน ท ี่ 6 พ ฤ ศ จ ิก าย น 2 5 4 2 เว ล า 0 9 . 0 0 - 1 1 . 2 0 น.

ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 1

เงื่อนไขการพิจารณามีดังนี้
• เป็นไปตามกฎก.พ. คือ ผู้สมัครรับทุนระดับปริญญาโทอายุไม่เกิน 35 ปี ระดับปริญญาเอก
อายุไม่เกิน 40 ปี และมีความสามารถในภาษาอังกฤษ
• เปีนคนเก่ง โดยคูจากใบรายงานผลการเรียน การได้รับเกียรตินิยม การเรียนตรงสาขา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี และการพัฒนาตนเองในระหว่างศึกษา
• มีความตั้งใจและปรารถนาที่จะทำงานให้แก่สถาบัน โดยพิจารณาจากงานที่เคยปฏิบัติ
มาแล้ว เนื่องจากข้าราชการที่จะลาศึกษาต่อได้ต้องปฏิบัติงานอย่างน้อย 24 เดือนก่อน แต่ถ้า
สถาบันมีความจำเปีนก็ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะให้ลาศึกษาต่อได้ แต่จะต้อง
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 12 เดือน
• เป็นสาขาที่สถาบันต้องการ สถาบัน พิจารณาเห็นว่าภารกิจการผลิตบัณ ฑิตเป็นเรื่อง
ที่สำคัญ ดังนั้นในแผน 5 ปีจะมีรายละเอียดโปรแกรมวิชาที่จะเปีดสอน โดยคำนึงถึงความต้องการ
ของท้องถิ่นหรือสังคม ควบคู,กับความพร้อมในต้านทรัพยากรของสถาบัน
สถาบัน จะแต่งตั้งคณะกรรมการดัด เลือกบุค คลไปศึก ษาต่อต่างประเทศ ประกอบด้วย
อธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน-พัฒนา และคณบดี
ทุกคณะเป็นกรรมการ
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 2

พ.ร.บ.สถาบันราซภัฏ พ.ศ. 2538 กำหนดให้สถาบันราซภัฎสามารถเป็ดสอนไต้ทุกสาขา
และทุกระดับ ปัจจุบันการเป็ดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยต่าง ๆที่มีอยู่ไม่สามารถ
สนองตอบผู้ต้องการศึกษาได้หมด โดยเฉพาะในส่วนของการศึกษา ครูที่สังกัดสำนักงานการประถม
ศึกษาแห่งชาติม ีจำนวนประมาณสามแสนกว่าคน จบการศึก ษาในระดับ ปริญ ญาตรีป ระมาณ
77 เปอร์เซ็นต้ และระดับปริญญาโท/เอกประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ เพื่อ เป็น การพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึก ษา ผู้ด ำรงตำแหน่งผู้อ ำนวยการ/อาจารยใหญ่/หัว หน้าหมวด/หัว หน้าสาย จะต้องมีการ
เพิ่มวุฒิให้สูงขึ้น
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เกณฑ์ในการเบัดบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาดังนี๋
• ศักยภาพของสถาบัน ซึ่งสภาวิชาการของสภาสถาบันราชภัฎมีเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้
สถาบันไต้เบัดสอนในสาขาครุศาสตร์หรือสาขาการศึกษามาเป็นเวลานาน และมีบุคลากรที่มีความพร้อม
อีกทั้งยังมีบุคลากรในท้องถิ่นที่สามารถเชิญมาช่วยสอนได้ด้วย
• ความต้องการของหน่วยงานด้นสังกัด ซึ่งอยากให้ครูมีคุณวุฒิสูงขึ้น สถาบันจะต้อง
ทำการสำรวจข้อมูลดังกล่าว ทั้งจากผู้ต้องการเรียนและหน่วยงานด้นสังกัด
สถาบันราซภัฎจะต้องเบัดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาอย่างน้อย 1 สาขา เพื่อกระตุ้นหรีอเสริม
ให้อาจารย์ได้ทำการวิจัยให้สูงขึ้น ขณะนี้สถาบันได้เบัดสอนสาขาบริหารการศึกษา ส่วนแผน
การเบัดสอนต่อไบัฃองสถาบัน คือ ปีการศึกษา 2542 เปีดสาขาการสอนวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์
การศึกษา ปีการศึกษา 2543 เบัดสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา และสาขาบริหารธุรกิจ สำหรับ
สาขาบริหารธุรกิจนั้นเป็นโครงการที่ร่วมมือกับสถาบันราชกัฎสวนดุสิต
ขั้นตอนการเบัดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยการสำรวจความต้องการ การพัฒนา
หลักสูตรของสถาบัน และการสร้างศักยภาพและความพร้อมในการเบัดสอน โดยมีคณะกรรมการ
โครงการบัณฑิตศึกษาทำหน้าที่ประสานงานกับคณะต่าง ๆ
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 3

การไปทัศนศึกษาจะต้องยึดระเบียบ และดูว่ารถยนต์ที่รับเหมามีใบอนุญาตหรือไม่ มีอาจารย์
ควบคุมหรือไม่ การบีองปรามต้องให้ทุกคนตระหนักว่านักศึกษาเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จะต้อง
ช่วยกันดูแลและพัฒนา เมื่อเกิดอุบัต่เหตุขึ้นจะต้องหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร และเมื่อมีคนตาย
จะต้องพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมาย ในส่วนของคนเจ็บ จะต้องไต้รับการดูแลช่วยเหลือให้
บรรเทาลง การตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุเป็นหน้าที่ของตำรวจ แต่สถาบันจะมีอาจารย์หรือ
ผู้รับผิดชอบไปร่วมตรวจสอบด้วย ผู้ที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกับอธิการบดีในเหตุการณ์นี้ ไต้แก่
คณบดีที่เป็นต้นเรื่องเสนอขออนุญาตไปทัศนศึกษา และรองอธิการบดี ซึ่งอาจจะเป็นรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรม เช่น ถ้าไปคูงาน
สิ่งแวดล้อม ผู้อนุญาตได้แก่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นต้น นอกจากนี้ทุกคนที่อยู่ในสายงาน
ก็จะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบและดูแลด้วย โดยปกติแล้วในการไปศึกษานอกสถานที่ โปรแกรมวิชา/
คณะจะจัดทำแผนไว้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการเรียนการสอน และมีงบประมาณสนับสนุนอย่างชัดเจน
ทั้งนี้สถาบัน มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้นักศึกษาไต้รับความร้นละ
ประสบการณ์เพิ่มขึ้น
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สถานการณ์ที่ 4
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ มาตรา 36 กำหนดให้สถาบันการศึกษาที่เป็ดสอนในระดับ
ปริญญาตรีเป็นนิติบุคคลในส่วนราชการหรือในกำกับของรัฐก็ไดั ดังนั้นสถาบันราซภัฎแต่ละแห่ง
จะต้องเป็นนิติบุคคล เพราะไต้เป็ดสอนในระดับปริญญามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 และจะต้องมี
พ.ร.บ.ของตนเอง ซึ่งอาจจะเป็นส่วนราชการหรือในกำกับของรัฐ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของบุคลากร
ในองค์การ และความพร้อมในเรื่องต่างๆ ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีม ติค .ร.ม.
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2541 ในการทำหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อขอความช่วยเหลือจากธนาคาร
เพื่อการพัฒนาเอเชีย มีข้อหนึ่งที่ระบุว่ารัฐจะดำเนินการให้มีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐอย่างน้อย
1 แห่งภายในปี 2541 และมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
ของรัฐภายในปี 2545
สถาบัน ราซภัฎ แต่ละแห่งคงจะเป็น นิติบ ุคคลในส่วนราชการไปก่อน เมื่อสถาบัน ใดมี
ความพร้อมก็ค่อยพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐต่อไป แต่ความพร้อมนี้จะต้องมีมาตรฐาน
ขั้น ต้น กำกับ ไว้ด ้วยว่ามีอ ะไรบ้าง คณะกรรมการอุด มศึก ษาจะต้อ งจัด ทำมาตรฐานขั้น ตํ่า สุด
หรือความจำเป็นขั้นตํ่าสุดเหล่านี้ไว้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันยังมี
ความแตกต่างและไม่เท่าเทียมกันอยู่มาก
สถาบันไต้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ร่างพ.ร.บ. ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี
และผู้แทนอาจารย่ในสภาประจำสถาบันเป็นกรรมการ เรื่องนี้ไต้มีการพูดคุยกันในที่ประชุมผู้บริหาร
และที่ประชุมอาจารย์สถาบันมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2542 แล้ว
สถานการณ์ที่ 5
จะยึดกฎก.พ. ฉบับที่ 20 โดยมีการประเมินอย่างเป็ดเผยปีละ 2 ครั้ง เมื่อหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับคณะประเมินเสร็จสิ้นจะเรียงลำดับและติดประกาศไว้ ในการประเมินจะประเมินทั้งปริมาณ
และคุณภาพของงาน โดยจัดทำคล้ายกับแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) แสดงภาระงานสอน งานวิจัย
และงานช่วยศูนย์/สำนักว่ามีเท่าไร เสนอผ่านรองอธิการบดีที่ดูแลและรับผิดชอบ และเสนอต่อไปยัง
อธิการบดี อธิการบดีจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย การพิจารณาจะน่าความถี่ที่ไต้รับความดีความชอบ
ที่ผ่านมาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาด้วย โดยคำนึงถึงการกระจายโอกาสให้กับบุคลากร
ทั้งหมด อธิการบดีเชื่อว่าคนในสถาบันราชกัฎที่ทำงานดีและสมควรขึ้นเงินเดือนมากกว่า 1 ขั้น
มีเกิน 15 เปอรัเซ็นต้ หรืออาจจะมากถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นใน 50 เปอร์เซ็นต์ดังกล่าวจะต้อง
น่ามาจัดลำดับ กฎเกณฑ์ที่ไต้นี้จะไต้มาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของสถาบัน
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ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 6

สถาบัน มีความมุ่งมั่น ที่จะทำในเรื่อ งคุณ ภาพของงาน โดยผลิต บัณ ฑิต ที่ม ีค ุณ ภาพจาก
กระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และนักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี งานวิจัยจะต้องเป็นงานที่มี
คุณภาพ สามารถเผยแพร่และนำเสนอต่อชุมชนไต้ งานบริการวิชาการแก่ชุมซนก็จะต้องให้มีคุณภาพ
เซ่นกัน สถาบันจะพิจารณาป๋จจัยที่ก่อให้เกิดคุณภาพว่ามีอะไรบ้าง และทุ่มเททรัพยากรในเรื่อง
ดังกล่าว แม้จะระลึกเสมอว่าสถาบันราซภัฎเป็นสถาบันอุดมศึกษาของห้องถิ่น ที่เปีด'โอกาส'ให้คน
ในห้องถิ่นไต้ศึกษาในระดับอุดมศึกษาจำนวนมาก แต่การรับนักศึกษาจำนวนมากก็มีผลกระทบต่อ
คุณภาพเซ่นกัน เซ่น ในการเป็ดสอนโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร รับนักศึกษาไต้เพียงปีละ
30 คน เนื่องจากมีอาจารย์ เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการจำกัด สถาบันจะไม่เป็ดรับนักศึกษา
เพิ่มขึ้นในโปรแกรมวิชานี้ ในการควบคุมคุณภาพจะเน้นการจัดกระบวนการที่ดี จัดสิ่งแวดล้อมที่ดี
และสร้างเสริม การเรียนร้ท ี่ดี เซ่น บัณ ฑิตทุกคนของสถาบัน จะต้องมีความร้เบื้องต้น ในเรื่อง
คอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศ
การที่มีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันราซภัฎ นำจะเป็นความภาคภูมิใจของสถาบันที่ผู้ปกครอง
ไว้วางใจสถาบันและส่งลูกหลานเข้ามาศึกษา แต่จิตสำนึกส่วนหนึ่งจะต้องพิจารณาด้วยว่า เมื่อเข้ามา
ศึกษาในสถาบันราซกัฎแล้ว สามารถที่จะสำเร็จการศึกษาไต้ง่ายหรือไม่เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยเป็ด
อื่น ๆ ความติดในเซิงคุณภาพเซ่นนี้สถาบันตระหนักอยู่เสมอ ดังนั้นสถาบันจะรับนักศึกษาภาคปกติ
จำกัดจำนวนตามแผนการรับนักศึกษาทุกอย่าง ส่วนที่เหลือจะเปิดภาคกศ.บป. ในวันเสาร์-อาทิตย์
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 7

สภาประจำสถาบัน ไต้อ อกข้อ บัง คับ การจัด สรรเงิน รายไต้ข องสถาบัน โดยนำเงิน
นอกงบประมาณทุกประเภทมารวมกัน และจัดสรรเงินตามข้อบังคับ เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542
โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 มิถุนายน ถึง 31 พฤษภาคม สถาบันจะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง
ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน-พัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิในสภาประจำสถาบันจำนวน 3 คน
และผู้แทนคณบดีเป็นกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่ประมาณการรายไต้และวิเคราะห์
รายการงบประมาณ หลังจากนั้นนำเสนอคณะกรรมการจัดสรรเงินรายไต้ของสถาบัน เงินรายไต้
ของสถาบันจะใช้โดใม่เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ของประมาณการรายไต้ซึ่งมียอดงบประมาณทั้งสิน
83 ล้านบาท การจัดสรรเงินจะยึดแผนทั้ง 8 แผนเป็นหลัก โดยแบ่งเงินออกเป็น 2 ประเภทตาม
ลักษณะงานในแผน ไต้แก่ งานประจำ และงานพัฒนา หลักการก็ศึอนำรายไต้ดังกล่าวมาเสริม
เงินงบประมาณแผ่นตินให้สมบูรณ์
ในการจัดสรรเงินให้งานประเภทพัฒนานั้น จะพิจารณาจากความจำเป็นก่อนหลังเป็นสำคัญ
โดยคณะกรรมการบริห ารสถาบัน จะทำหน้าที่ก ำหนดกรอบนโยบายและทิศทางของงานพัฒ นา
หลังจากนั้นสถาบันจะจัดทำรายการที่เป็นความจำเป็นเร่งต่วนไว้ไนแต่ละปี
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ขั้นตอนการนำเสนองบประมาณ เมื่อผ่านคณะกรรมการจัดสรรเงินรายได้ของสถาบันแล้ว
จะนำเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันและสภาประจำสถาบันต่อไป
สถาน การถ!ท ี่ 8

สถาบันจะมอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
เป็นหลักในการทำงาน โดยอธิการบดีจะให้นโยบายว่า ความสำเร็จของการแข่งขันกีฬาไม่ได้คูที่
จำนวนเหรียญทอง แต่จะมุ่งที่การสร้างเพื่อน การรู้จักให้อภัย เอื้อ เพื่อ รักสามัคคี และทำงาน
เป็นหมู่คณะ ในการเป็นเจ้าภาพ สถาบันจะแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ส่วนอธิการบดี
จะทำหน้าที่ให้การสนับสนุนและประสานงานกับอธิการบดีในกลุ่ม ทั้งนี้อาจใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบัน เข่น สนามกีฬาจังหวัด หรือวิทยาลัยพลศึกษาสุโขทัยที่เป็น
วิทยาลัยคู่สมทบ ซึ่งมีสนามแข่งขันและกรรมการตัดสินที่พร้อม เป็นด้น
อธิการบดีจะมอบให้คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆที่แต่งตั้งไปคิดกรอบงานของฝ่าย พร้อมทั้ง
เสนองบประมาณที่จะดำเนินการให้เบ็ดเสร็จ ในกรณีที่มีป้ญหาไม่สามารถตัดสินใจในฝ่ายต่าง ๆ
จึงค่อยนำเสนออธิการบดีเพื่อแก้ป๋ญหาร่วมกันต่อไป
สถาน การถ!ท ี่ 9

ในการพิจารณาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีนั้น อธิการบดีจะเป็นผู้พิจารณา
ตัดเลือกเอง เกณฑไนการพิจารณา คือ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ โดยดูจากประวัติการทำงาน
ที่ผ่านมา ซึ่งจะต้องทำงานดี ซื่อสัตย์ ได้รับการยอมรับจากอาจารย์ และมองประโยชน์ของส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว อธิการบดีจะเป็นผู้เกิบช้อมูลเหล่านี้เอง เนื่องจากทำงานในสถาบันมาเป็น
ระยะเวลานาน และมีเงื่อนไขให้ทีมงานทุกคนทุ่มเททำงานอย่างเต็มความสามารถ โดยจะมีการประเมิน
การทำงานในช่วง 2 ปี ซึ่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ได้
วิธีการตัดสินใจ
ในการตัดสินใจจะเน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วม ตังนั้นบางเรื่องจะปรึกษาระตับรองอธิการบดี
หรือปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบัน หรือแม้แต่สำนักงานสภาสถาบันราซภัฎบางครั้งก็ปรึกษา
แด,สิ่งที่สำคัญ จะด้องดูระเบียบ กฎหมาย ที่อยู่ในกรอบอำนาจและหน้าที่ของอธิการบดีด้วย
การตัดสินใจจะยึดหลักธรรมรัฐ ซึ่งมี 5 ประการ คือ ยุติธรรม รับผิดซอบ/ตรวจสอบได้ โปร่งใส
มีส่วนร่วม และคุ้มค่า

บรรจง ห ม ายม ั่น อ ธ ิก ารบ ด ีส ถ าบ ัน ร าช ภ ัฎ เพ ช ร บ ูร ณ ์
จ ัง ห ว ัด เพ ช รบ ูร ณ ์
ส ัม ภ าษ ณ ์ว ัน ท ี่ 2 8 ต ุล าค ม 2 5 4 2 เว ล า 1 3 . 0 0 - 1 5 . 0 5 น.

สถานการณ์ที่ 1
สถาบันได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกอาจารย์ศึกษาต่อ
ต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดในการพิจารณาดังนี้
• สาขาวิชานั้นตรงกับแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน
• โอกาสที่จะสำเร็จการศึกษา
• ระยะเวลาที่จะทำงานให้กับสถาบันเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สถาบันได้จัดทุนสนับสนุน
ผู้ศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขว่า เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องทำงาน
ใช้ทุนให้แก่สถาบันตามระยะเวลาที่กำหนด เมื่อใช้ทุนครบแล้วจึงจะมีสิทธิในการย้าย แต่ถ้าจำเป็น
ต้องย้ายก่อนระยะเวลาในสัญญา จะต้องซดใช้เป็นเงินแทน
สภาประจำสถาบันจะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ ประกอบด้วย อธิการบดี
เป็นประธาน ผู้แทนรองอธิการบดี 1 คน ผู้แทนผู้บริหารในสภาประจำสถาบัน 1 คน ผู้แทนคณาจารย์
ในสภาประจำสถาบัน 1 คน ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิในสภาประจำสถาบัน 1 คน เป็นกรรมการ
และผู้ทำงานต้านกฎหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ
สถาบัน ไต้ต ั้ง กองทุน เพื่อ พัฒ นาอาจารย์ โดยนำดอกผลของกองทุน มาจัดสรรทุน เพื่อ
การศึกษาต่อในแต่ละปี ถ้ามีผู้สมัครรับทุนจำนวนมากเกินดอกผลของกองทุนในปีนั้น สถาบันจะขึ้น
บัญชีรายซื่อผู้ใต้รับทุนสำรองไว้ และจะนำเอาดอกผลของปีถัดไปมาจัดสรรให้ผู่ใต้รับทุนสำรองนั้น
ทั้งนี้สถาบันมีจุดมุ่งหมายที่จะจัดสรรทุนให้ทุกคนที่ศึกษาต่อโดยไม่จำกัดจำนวน การจัดสรรทุน
จะอยู่ในรูปเหมาจ่าย
การพิจารณาทุนศึกษาต่อต่างประเทศอาจมีเกณฑ์ปลีกย่อยอื่นๆ เซ่น ความอาวุโส ระคับ
อายุราชการ เงินเดือน เครื่องราชอีสริยาภรณ์ ฯลฯ
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 2

เกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อเปีดสอนในระดับปริญญาโทมีดังนี้
• ศักยภาพของสถาบัน ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์การเปีดสอนของสภาวิชาการ สำนักงาน
สภาสถาบันราซภัฎ โดยจะต้องมีผู้สำเร็จปริญญาเอกในสาขาที่เปีดสอนอย่างน้อย 1 คน มีวัสดุอุปกรณ์
เครื่องไม้เครื่องมือ หนังสือ และผลงานการวิจัย ฯลฯ
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• แผนการเบัดสอนบัณฑิตศึกษา แผนการเบัดสอนนั้นจะต้องไม่ซํ้าซ้อนกับมหาวิทยาลัยอื่น
ที่เบัดสอนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เซ่น ขณะนี้มหาวิทยาลัยนเรศวรเบัดสอนสาขาบริหารการศึกษา
ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนั้นแผนการเบัดสอนของสถาบันไม่ควรมีสาขาบริหารการศึกษา แต่น่าจะ
เบัดสอนสาขาอื่น ๆที่เบันประโยซน่ต่อท้องถิ่นมากกว่า เบันต้น
• ความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด สถาบันจะต้องสำรวจและหาข้อมูลว่า หน่วยงาน
ต้นสังกัดมีความต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรต้านใด เพื่อใซ้บัระโยซน่ในการพัฒนางานในหน่วยงาน
นั้น ๆ เซ่น ขณะนี้พบว่าโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้สอนทางต้านวิทยาศาสตรั
จำนวนน้อย สถาบันอาจช่วยเหลือสังคมโดยการเบัดสอนในสาขาวิธีสอนวิทยาศาสตร์ เบันต้น
ในขณะนี้สถาบันยังไม่ไต้เบัดสอนในระดับปริญญาโท แต่ไต้ทำแผนการเบัดสอนในสาขา
หลักสูตรและการสอนไว้ เนื่องจากมีความพร้อมตามเกณฑ์ โดยมีผู้ส ำเร็จปริญ ญาเอก 2 คน
และมีรองศาสตราจารย์ 2 คน ขณะนี้กำลังพัฒนาหลักสูตรอยู่ ส่วนสาขาบริหารการศึกษาและสาขา
วิธีสอนไต้จัดเรียงลำดับไว้ เนื่องจากดูข้อมูลบุคลากรของสถาบันที่จะสำเร็จการศึกษาและที่กำลัง
ศึก ษา ต่อระดับ ปริญ ญาเอกในปจจุบ ัน เบัน หลัก มีค วามเบัน ไปไต้ท ี่จะเบัด สอนสาขาดังกล่าว
ในสำดับต่อไป
ขั้นตอนการเตรียมการเบัดสอน ระดับปริญญาโทจะดำเนินการหลาย ๆ อย่างพร้อมกันดังนี้
• สร้างศักยภาพบุคลากร ซึ่งจะต้องเบันไปตามเกณฑ์ของสภาวิชาการ
• ร่างหลักสูตร สถาบันจะต้องจัดทำหลักสูตรที่เบันของสถาบันเอง
• เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ สถาบันไต้อาคารเรียนรวม 8 ขั้น ซึ่งจะจัดขั้นใดขั้นหนึ่ง
เบันห้องเรียนระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
• เตรียมการเรื่องระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้ไต้รับความเห็นชอบจากสภาประจำ
สถาบันแล้ว
• ประซาสัมพันธ์ ซึ่งจะต้องประซาสัมพันธ์ประเด็นที่สำคัญและเบันลักษณะเด่นของการเบัด
บัณฑิตศึกษาของสถาบัน เซ่น วิธีการคัดเลือกนักศึกษา ค่าใช้จ่าย โอกาสที่จะสำเร็จการศึกษา ฯลฯ
สถาบันไต้จัดตั้งหน่วยงานโครงการจัดตั้งบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่ในการประสานงานทั่วไป
ส่วนคณะที่เบัดสอนจะดูแลต้านวิชาการเบันหลัก
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 3

เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ต้องดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายก่อน โดยติดต่อกับ
เจ้า หน้า ที่ต ำรวจให้ด ำเนิน การด้ว ยความเรีย บร้อ ย นัก ศึก ษาที่ไ ต้ร ับ บาดเจ็บ จะต้อ งนำล่ง
โรงพยาบาลและดูแลรักษาอย่างใกล้ซ่ด ต้องส่งข่าวให้ผู้ปกครองนักศึกษาที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ
ทราบโดยด่วน และจะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบด้วย
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หลังจากนั้นจะต้องมาดำเนินการช่วยเหลีอในเรื่องต่าง ๆ เช่น นักศึกษาที่เสียชีวิตไต้รับ
ค่าตอบแทนจากการประกันชีวิตจำนวนเท่าไร นักศึกษาที่ไต้รับบาดเจ็บสถาบันมีเกณฑ์ที่กำหนด
เป็นค่าช่วยเหลือไว้อย่างไร ตลอดจนตรวจสอบว่าการไปทัศนศึกษาในคเงนี้ไต้ดำเนิน การตาม
ระเบียบทางราชการหรือไม่ด้วย
เมื่อ เกํด อุบ ัต ้เหตุขึ้น อธิการบดีจะเชิญรองอธิการบดีและผู้บริหารสถาบันมาประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือและดำเนินการโดยเร่งต่วน และจะมอบหมายให้ผู้บริหารแต่ละคนรับผิดชอบดำเนินการ
เป็นเรื่อง ๆ การมอบหมายงานนั้นจะมอบอำนาจการตัดสินใจด้วย แต่ถ้าเป็นเรื่องที่เป็นสิทธิประโยซนั
ของนักศึกษา จะต้องปรึกษาหารืออธิการบดีก่อนตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ อธิการบดีจะเข้าไปดูแล
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักศึกษา ผู้ปกครอง อาจารย์ รับทราบว่าอธิการบดีเอาใจใส่และเป็นห่วง
ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้เกี่ยวข้องด้วย ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับเหตุการณ์ ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
และคณบดีคณะวิทยาการการจัดการ
การวางแผนป้องปราม สถาบันจะต้องดำเนินการให้การไปทัศนศึกษาเป็นไปตามระเบียบ
โดยเสนอเป็นโครงการ และขออนุญาตจากสถาบันให้เรียบร้อย อธิการบดีจะแจ้งให้ที่ประชุมอาจารย์
ของสถาบันทราบว่า การไปทัศนศึกษาจะต้องระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยให้มากที่สุด โดยถือว่า
การไปทัศนศึกษานั้นเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการในส่วนของการเรียนการสอน ไม่ใช่ไปเที่ยว สิงที่
จะต้องตระหนักเพื่อความปลอดภัยและเป็นสิงที่จำเป็น เช่น ฤดูที่เดินทาง เส้นทาง พาหนะที่ใช้
เดินทาง และสถานที่ที่จะไปทัศนศึกษา ฯลฯ อาจารย์ผู้ควบคุมจะต้องมีการปฐมนิเทศนักศึกษา
กำหนดงานให้นักศึกษาท่า กำหนดเวลาเดินทางและสถานที่พักไว้อย่างชัดเจน เป็นต้น
สถาบันให้ความสำคัญกับการไปทัศนศึกษาของนักศึกษา จึงไต้กำหนดแนวปฏิบัติของ
สถาบันไว้ว่า ในแต่ละหลักสูตรจะต้องไปทัศนศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยให้โปรแกรมวิชาเป็น
เจ้าของเรื่อ งดำเนิน การ งบประมาณสนับสนุนการไปทัศนศึกษาไต้จากค่าธรรมเนียมพิเศษของ
โปรแกรมวิชา หรืองบประมาณอื่น ๆที่คณะจะสนับสนุน
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 4

ในพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ระบุไว้ชัดเจนว่า สถาบันจะต้องเป็นนิติบุคคล
แต่จะเป็นในส่วนราชการหรือในกำกับของรัฐนั้น ขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดตัดสินใจไต้อย่างชัดเจน
ในประเด็นดังกล่าว แนวทางการศึกษาความเป็นไปไต้อาจคูองค่ประกอบหลายๆอย่าง เช่น
• งบประมาณ การที่รัฐจะให้งบประมาณแบบเป็นก้อน จะไต้รับมากนัอยเพียงใด
• การหารายไต้ สถาบันยังไม่คุ้นเคยกับระบบนี้ จะต้องใช้เวลาในการวางแผนที่จะหารายไต้
เข้าสถาบันด้วยวิธีต่าง ๆ
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• การบริหารบุคคล การเป็น หน่วยงานในกำกับ ของรัฐจะต้องมีระเบียบต่างๆรองรับ
หลายเรื่อง เซ่น การกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน การประเมินอาจารย์ สวัสดิการ ฯลฯ
ถ้าจำเป็น ที่จะต้องเป็น นิติบุคคลในกำกับของรัฐจริง ๆ สถาบันมีแนวทางในการพัฒนา
คือเป็นนิติบุคคลในส่วนราชการก่อน หลังจากนั้นค่อยพัฒนาไปสู่ในกำกับของรัฐ โดยสถาบันมี
ความพร้อมเมื่อใดก็ปรับเปลี่ยนไปสู่กำกับของรัฐเมื่อนั้น แต่ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน สถาบัน
จะต้องหาข้อมูลและทำประซาพิจารณ์เพื่อหาข้อสรุป ซึ่งจะต้องทำหลาย ๆครั้งด้วย ประเด็นคำถาม
จากอาจารย์คือ เมื่อออกไปสู่ในกำกับของรัฐจะดืขึ้นอย่างไร ประซาซน อาจารย์ นักศึกษาจะไต้
ประโยซนัอะไรบ้าง และถ้าไม่ออกไปสู่ในกำกับของรัฐจะมีผลเสียหายอะไรบ้าง สภาประจำสถาบัน
จะต้องมีบทบาทสำคัญที่จะกำหนดทิศทางและปรับเปลี่ยนสถานะของสถาบันในครั้งนี้
สถาบัน ไต้แ ต่ง ตั้ง คณะกรรมการร่า งพ.ร.บ.สถาบัน ราซภัฏ เพชรบูร ณ์ ประกอบด้วย
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ปฏิบัติงานต้านกฎหมาย เป็นกรรมการ
คณะกรรมการชุดนี้ไต้ประชุมกันหลายครั้ง และไต้ข้อสรุปเป็นเอกสารต่าง ๆเผยแพร่ให้คณาจารย์
ทราบเป็นระยะ ๆ ในการประชุมอาจารย์ทั้งหมด อธิการบดีไต้แจ้งที่ประชุมให้ทราบถึงผลกระทบ
ของพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีต่อสถาบัน นอกจากนี้สถาบันไต้แจกเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเขียนโดยอธิการบดีที่มีประสบการณ์ และเป็นอธิการบดีหลายสมัย ให้แ ก่ค ณาจารย์เพื่อ ศึก ษา
และวิเคราะห์วิจารณ์
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 5

จากยอดเงิน 5 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนทั้งหมด ณ วันที่ 1 กรกฎาคม เมื่อขึ้นขั้นหนึ่งขั้นแก่
อาจารย์และข้าราชการพลเรือนทั้งหมดแล้ว เงินที่เหลือถ้านำมาขึ้นขั้นสองขั้นจะไต้เพียง 10 เปอร์เซ็นต์
ของอาจารย์ทั้งหมดเท่านั้น ซึ่งโดยปกติน่าจะไต้ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ของอาจารย์และข้าราชการ
พลเรือนทั้งหมด อธิการบดีจึงไต้ขอความเห็นจากอดีตอธิการบดีว่าจะไม่มีการขึ้นขั้นสองขั้นในปีนึ่
แต่จะขึ้นขั้นสูงสุดเพียงขั้นครึ่งเท่านั้น ซึ่งก็มีความเห็นสอดคล้องกัน หลังจากไต้ตัดสนใจไปก่อนแล้ว
สำนักงานสภาสถาบันราซภัฏจึงไต้มีหนังสือแจ้งมายังสถาบันว่า การให้ความดีความชอบในปีนี้
กำหนดให้ขั้นสูงสุดเพียงขั้นครึ่งเท่านั้น บีจจัยที่ท่าให้จำนวนเงิน 5 เปอร์เซ็นต์น้อย เนื่องจาก
อาจารย์ของสถาบันไต้ลาศึกษาต่อภาคปกติ และไม่ไต้รับการพิจารณาขึ้นขั้นถึง 15 คน
หลักการในการพิจารณาความดีความชอบนั้น จะต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบไต้ และมี
การประเมินเป็นระยะๆ การประเมินในบางครั้งอาจก่อให้เกิดบีญหาบางประการไต้ เซ่น คนที่
ถูกประเมินแล้วไม่ไต้รับการพิจารณาขึ้นขั้นสองขั้น จะเกิดการท้อถอยในการปฏิบัติงานพอสมควร
ซึ่งในความเป็นจริง เมื่อถูกประเมินแล้วไต้คะแนนตํ่าจะต้องพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น
สถาบันไต้มอบให้หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าฝ่าย ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในภาควิชาและฝ่ายต่าง ๆ โดยภาควิชาส่งผลการประเมินไปยังคณะ ฝ่ายต่าง ๆส่งผลการประเมิน
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ไปยังศูนย์/สำนัก จากนั้นคณะ ศูนย์/สำนักส่งผลการประเมินต่อไปยังสถาบัน สถาบันจะ'ใช้ที่ประชุม
อธิการบดีและรองอธิการบดีพิจารณาความดีความชอบในขั้นสุดท้าย
การประเมินภาระงานที่สำคัญ ได้แก่ งานการเรียนการสอน ซึ่งถือว่าเบันงานหลัก งานบรีหาร
ที่ฝ่ายต่างๆ และงานพิเศษอื่นๆ ซึ่งจะประเมินเบันภาพรวมของภาระงานทั้งหมด โดยทั่วไปสถาบัน
จะให้เครดิตคณะต่าง ๆ โดยลำดับที่หนึ่งที่คณะต่าง ๆเสนอมา จะได้รับการพิจารณาตามที่เสนอ
สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงในการพิจารณาคือจำนวนบุคลากรในคณะนั้น ๆ และการประเมินคุณภาพของงาน
เบันส่วนประกอบด้วย สถาบันได้สร้างแบบประเมินเบัน 2 สาย คือ สายการสอน ใช้กับหน่วยงานคณะ
และสายการบริหาร ใช้กับหน่วยงานของศูนย์/สำนักต่าง ๆ
สถานการณ์ที่ 6
ที่ผ่านมาสถาบันได้จัดทำแผนรับนักศึกษาระยะ 5 ปี ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สถาบันมีการรับ
นักศึกษาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีผู้สมัครเรียนจำนวนมากขึ้น ซึ่งมาจากเหตุป ัจจัยหลายอย่าง เช่น
สถานการณ์ท างการเมือ ง โดยสำนัก งานสภาสถาบัน ราชภัฏ มีน โยบายให้รับ นักศึก ษาเพิ่ม ขึ๋น
จำนวนที่เพิ่มขึ้นนี้มากกว่าแผนประมาณ 1.5 เท่า ซึ่งสถาบันได้แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมีดังนี้
• อาคารสถานที่ สถาบันจะปรับปรุงอาคารขั้วคราวซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วเพื่อใช้เบันห้องเรียน
และปรับปรุงหอประชุมต่าง ๆที่มีอยู่ให้เบันห้องเรียนรวม ในขณะนี้สถาบันกำลังก่อสร้างอาคาร
เรียนรวม 8 ขั้น ล้าเสร็จก็จะแก้ปัญหาที่เรียนได้ สถาบันจะจัดระบบการใช้ห้องเรียนแบบหมุนเวียน
โดยจะทำให้ห้องเรียนแต่ละห้องเกิดประโยชน์มากที่สุด
• อาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สถาบัน ได้ด ำเนิน การจ้า งลูก จ้า งขั้ว คราวเพิ่ม ขึ้น
อาจารย์ผู้สอนก็จ้างเพิ่มขึ้นพอสมควร โดยคำนวณจากภาระการสอนของอาจารย์ ซึ่งได้ตกลงไว้ว่า
อาจารย์ผู้สอนทั่วไป 15 คาบ/สัปดาห์ หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าฝ่าย 12 คาบ/สัปดาห์ คณบดี
ผู้อำนวยการศูนย์/สำนัก 10 คาบ/สัปดาห์ รองอธิการบดี 8 คาบ/สัปดาห์ เมื่อคำนวณภาระ
การสอนเฉลี่ยในภาควิชาเกิน 15 คาบ/สัปดาห์ สามารถดำเนินการจ้างอาจารย์อตราจ้างได้ สถาบัน
ได้นำเงินบำรุงการศึกษามาใช้ในการจ้างอาจารย์ผู้สอนเพิ่มขึ้น ในปีการศึกษา 2542 สถาบันได้รับ
เงินจากโครงการเงินกู้มิยาซาวา และน่าไปจ้างอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 46 ตำแหน่ง ดังนั้น
เฉพาะปีนี้เงินบำรุงการศึกษาที่น่ามาใช้ในการจ้างอาจารย์จะลดลงไปส่วนหนึ่ง
• สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สถาบันได้จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆที่เกี่ยว'ช้องกับ
การเรียนการสอนเพิ่มขึ้นทุกปี
ในการรับนักศึกษาเพิ่มนั้นจะไม่เปีดหมู่เรียนใหม่ แต่จะเพิ่มจำนวนนักศึกษาในหมู่เรียน
ซึ่งจะทำให้หมู่เรียนใหญ่ขึ้น เพื่อไม่ให้ภาระการสอนของอาจารย์เพิ่มขึ้น คณะกรรมการบริหาร
สถาบันจะเบันผู้ตัดสินใจในการรับนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว
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สถานการณ์ที่ 7
การจัดสรรเงินบำรุงการศึกษาจะต้องดำเนินการตามระเบียบ โดยจัดสรรเงิน 80 เปอร์เซ็นต์
ของประมาณการรายรับ หลักการจัดสรรเงินจะยึดแผนงาน/งาน/โครงการเนินหลัก ส่วนวิธีการ
จัดสรร สถาบันจะประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน เพื่อพิจารณาแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้แต่ละแผนงาน
โดยดูจากฐานข้อมูลการใช้จ่ายจริงของเงินบำรุงการศึกษาย้อนหลัง 3 ปี เมื่อได้ยอดเงินแยกตาม
แผนงานแล้ว สถาบันจะมอบให้หน่วยงาน คณะ ศูนย์/สำนัก จัดทำโครงการ โดยให้อิสระในการ
บริหารจัดการเงินที่ไต์รับการจัดสรรนั้น
สถาบัน ได้ตั้งงบประมาณเงิน บำรุงการศึกษาประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ไว้สำหรับเนินงบ
เพื่อการแข่งข้นโครงการ โดยเปีดโอกาสให้คณะ ศูนย์/สำนัก และอาจารย์ทั่วไปเสนอโครงการ
ที่ส อดคล้องกับ นโยบายการพัฒ นาสถาบัน ซึ่งสภาประจำสถาบันจะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาโครงการ ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน-พัฒนาเนินประธาน ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้แ ทนคณาจารย์ ผู้แทนผู้ทรงคุณ วุฒิเนินกรรมการ และมีผู้อำนวยการสำนักวางแผน-พัฒ นา
เนินกรรมการและเลขานุการ
ในแผนจัดการศึกษานั้น สถาบันจะใช้เกณฑ์จำนวนอาจารย์ จำนวนโปรแกรมวิชาที่เปีดสอน
และจำนวนหน่วยกิต เนินฐานในการแบ่งเงินให้แก่คณะต่าง ๆ
สถานการณ์ที่ 8
ในการเนินเจ้าภาพจัดการแข่งข้นกีฬานักศึกษา สถาบันจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่อง
ต่าง ๆ ดังนี้
• สนามแข่งข้น ซึ่งเนินหัวใจของการแข่งข้นกีฬา จะต้องได้มาตรฐาน สนามของสถาบัน
มีความพร้อมในกีฬาประเภทกรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล มวยสากล ส่วนสนามที่สถาบัน
ขาดความพร้อ มจะขอความร่วมมือ จากวิท ยาลัยพลศึก ษาเพชรบูร ณ์ ซึ่งมีสนามที่มีความพร้อม
และได้มาตรฐานสูง หรือบางประเภทกีฬาอาจขอความร่วมมือใช้สนามกีฬาของจังหวัด เนินด้น
• ที่พัก ที่พักนักกีฬาจะใช้หอพักนักศึกษาของสถาบัน และหอพักนักศึกษาของวิทยาลัย
พลศึกษาเพชรบูรณ์ ซึ่งสามารถรองรับนักกีฬาได้ถึง 1,200 คน ส่วนที่พักผู้ฝ่กสอนอาจจัดให้พัก
โรงแรมในจังหวัดได้
• กรรมการผู้ดัดสืน สถาบันมีนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา และมีศิษย์เก่าเนินครูพลศึกษา
ใน เขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจะเนินหลักได้ อีกส่วนหนึ่งจะขอความร่วมมือจากวิทยาลัยพลศึกษา
เพชรบูรณ์ และจะเชิญกรรมการจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยด้วย
• งบประมาณ ได้มาจาก 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ จากการลงข้นของสถาบันที่ร่วมแข่งข้น
และจากสถาบันเอง ซึ่งจะต้องตั้งงบประมาณสำหรับเนินเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
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สถาบันจะเชิญรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษาของ
สถาบันในกลุ่มมาประชุม เพื่อวางแผนและกำหนดรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆร่วมกัน เซ่น
วันแข่งขัน กติกา และอื่นๆ หลังจากนั้นสถาบันจะแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษา
โดยพิจารณาบุคคลที่มีความสามารถในกิจกรรมนั้น ๆเปนหลัก
ความเห็นของอธิการบดีในการแข่งขันกีฬานักศึกษาสถาบันราซภัฏ อธิการบดีมองว่ากีฬา
เป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเป็นหลัก เมื่อมีการออกกำลังกาย
ที่สมํ่าเสมอ ก็จะเป็นการพัฒนาประเภทกีฬาที่นักศึกษามีความสนใจและถนัด
สถานการณ์ที่ 9
ตามพ.ร.บ.สถาบัน ราซกัฏ การได้ม าซึ่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีเป็น อำนาจ
ของอธิการบดีในการเสนอแต่งตั้ง รองอธิการบดีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสภาสถาบันราซภัฏ
โดยคำแนะนำของอธิการบดี ส่วนผู้ช่วยอธิการบดีนั้นอธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งเอง อธิการบดีได้
วิเคราะห้งานของสถาบัน ซึ่งกรอบในการวิเคราะห์ได้มาจากพ.ร.บ.สถาบันราซภัฎ และพ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นหลัก หลังจากนั้นได้มีการเพิ่มตำแหน่งและเปลี่ยนแปลงงานให้
ฝ่ายต่างๆรับผิดชอบใหม่ เข่น มีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้วิเคราะห์ว่างานวิจัย
เป็นภารกิจที่สำคัญของสถาบัน และให้มีสำนักวิจัยขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ในพ.ร.บ.
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ให้ความสำคัญเรื่องเทคโนโลยีและสารสนเทศ และการประกัน
คุณภาพ ดังนั้นสถาบันจึงแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีอีก 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
เทคโนโลยีและสารสนเทศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและพัฒนาบุคลากร อธิการบดี
มีความต้องการที่จะตั้งผู้ช่วยอธิการบดีอีก 1 ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายหารายได้
เพื่อรองรับการออกนอกระบบ แต่ขณะนี้ยังไม่มีบุคคล
อธิการบดีได้ศึกษารูปแบบและวิธีการได้มาซึ่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีหลายรูปแบบ
พบว่ามีทั้งส่วนดีและส่วนเสียทั้งสิ้น ดังนั้นจึงตัดสินใจเสือกรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
ด้วยตนเอง โดยได้ปรึกษาเป็นความลับก ับ อดีตอธิการบดี อาจารย์ผู้อาวุโส และผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสภาประจำสถาบันบางคน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้วย อีกส่วนหนึ่งอธิการบดีได้
ปฏิบัติงานในสถาบันมาตั้งแต่สมัยก่อตั้งสถาบัน จึงรู้จักข้อมูลอาจารย์ภายในสถาบันเป็นอย่างดี
เกณฑในการพิจารณาบุคคลนั้น ต้องเป็นผู้รักษาระเบียบ มีความซื่อสัตย์และไว้วางใจได้
ได้รับการยอมรับจากประชาคม และมีความรู้ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ โดยดูจากประสบการณ์
การทำงานที่ผ่านมา ทั้งนี้จะด้องผ่านงานในระดับผู้อำนวยการศูนย์/สำนักมาก่อน และสุดท้าย
จะต้องทำงานร่วมกับอธิการบดีได้
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วิธีการตัดสินใจ
การบริหารงานในสถาบันยึดหลักการดังนี้
• การบริหารจะต้องมีแผนที่ซัดเจน และจะต้องนำแผนสู่การปฏิบัติตามภารกิจในมาตรา 7
ของพ.ร.บ.สถาบันราชภัฏให*ใต้
• มอบให้หน่วยงานต่างๆจัดทำแนวปฏิบัติงานที่ซัดเจน เซ่น แนวปฏิบัติการลงทะเบียน
แนวปฏิบัติการเรียนการสอน ฯลฯ
• ในการตัดสินใจจะใช้องค์กรการบริหารในสถาบันเป็นหลัก
• สถาบันมีนโยบายให้ข้าราชการพลเรือนทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ
เซ่น หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายการเงิน เป็นต้น

สุวกิจ ศรีป้ดถา อธิการบดีสถาบันราชภัฏมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
สัมภาษณ์วันที่ 16 ธันวาคม 2542 เวลา 14.00-16.15 น.

สถานการณ์ที่ 1
กระบวนการคัดเลือก จะใช้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้
• ความจำเป็นที่จะใช้งาน จะต้องสื่อสารไปยังหน่วยงานที่ต้องการใช้งานนี้น ๆ ความจำเป็น
จะดูจากโปรแกรมวิชาที่เป็ดสอน ความต้องการของผู้สมัครที่อยากเรียนในโปรแกรมวิชาที่มี เซ่น
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์มีผู้ต้องการเรียนจำนวนมาก แต่อาจารย์ไม่เพียงพอ สถาบันจะต้อง
ให้ท ุน อาจารยัโปศึกษาต่อ อีกประการหนึ่งจะดูศักยภาพของโปรแกรมวิชาที่จะต้องเติมเต็มให้มี
ความแข็งแกร่งต่อไป
• ความสามารถของผู้ที่'จะโปศึกษาต่อ ซี่งดูไต้จากผลการเรียน ผลการสอบภาษาอังกฤษ
เป็นต้น
สถาบันจะให้โอกาสอาจารย์ที่สมัครเช้ารับทุนแสดงความสามารถ เพื่อให้เกิดการยอมรับว่า
บุคคลที่ไต้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลที่เหมาะสม ส่วนบุคคลที่ไม่ไต้รับการคัดเลือก เนื่องจากมี
ความเหมาะสมยังไม่ถึงเกณฑ์ ดังนั้นวิธีการก็คือทำให้คนทั้ง 15 คน เช้าใจกฎเกณฑ์ กติกา แล้วจึง
คัดสรรออกมา โดยจะไม่ตัดสินใจตามความต้องการของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ในการพิจารณาคัดเลือกนั้น จะต้องประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่ามีทุนปริญญาเอกจำนวน
3 ทุน และปริญญาโทจำนวน 2 ทุน จะต้องระบุคุณสมบัติของแต่ละทุน หลังจากนั้นเป็ดรับสมัคร
ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ ถ้าจำเป็นและเร่งด่วน จะมอบให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาคัดสรรเบื้องต้น
สถาบันจะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นรองประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณบดี หัวหน้า
โปรแกรมวิชาที่เกี่ยวช้อง ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ เป็นกรรรมการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
เป็นกรรมการและเลขานุการ เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกดำเนินการเสร็จสิ้นจะน่าเสนออธิการบดี
เพื่อสั่งการและตัดสินใจตามความเหมาะสม หลังจากนั้นจะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถาบันเพื่อทราบต่อไป
สถานการณ์ที่ 2
เมื่อ ไต้ต ัว เลขจากการสำรวจดัง กล่า ว สถาบัน จะดำเนิน การเพื่อ เตรีย มการเป็ด บัณ ฑ์ต ศึก ษา
3 ขั้น ตอน คือ
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• พัฒนาหลักสูตร
• กำหนดระเบียบแบบแผนการเรียนการสอน
• เป็ดรับนักศึกษา
ในการเป็ดสอนบัณฑิตศึกษานั้น จะพิจารณาจากศักยภาพของบุคลากรตามเกณฑิมาตรฐาน
ถ้าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แ ล ะ เป็นสาขาที่อยู่ในความสนใจ ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นสาขา
ที่คนต้องการเรียนมากที่สุด เซ่น สาขาบริหารการศึกษา ถ้าสถาบันมีผู้สำเร็จในระดับปริญญาเอก
3-4 คน จะต้องวางแผนการเป็ดสอนในสาขาดังกล่าว ถ้าสาขาบริหารการศึกษามีอาจารยไม่ เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่จะเป็ดไต้ ก็จะต้องพิจารณาสาขาอื่นที่สถาบันพอจะดำเนินการไต้ หากจำเป็นจะต้อง
เป็ดเพียงสาขาเดียว สมมุติว่าสาขาวัดผลการศึกษามีความพร้อมที่สุด แ ต ่มีผู้สนใจต้องการเรียนน้อย
สถาบันจะต้องพิจารณาว่า สาขาวัดผลการศึกษาในอนาคตจะนำไปขยายผลต่อการเรียนการสอน
หรือเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานมากน้อยเพียงใด ศักยภาพที่จะพิจารณา จะมองไปถึงว่าในอนาคต
มีแนวทางที่จะหาอาจารย์มาเพิ่มในสาขานั้น ๆไต้หรือไม่ด้วย ส่วนตัวเลขที่ไต้จากการสำรวจนั้น
เป็นแนวโน้มให้เกิดการคดเบื้องต้นที่จะเตรียมการและสร้างความพร้อมของสถาบัน

ป็จจุบันสถาบันไต้เป็ดสอนในสาขาบริหารการศึกษา สาขาสังคมคาสตร้เพื่อการพัฒนา
และมีแผนที่จะเป็ดสอนสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ในปี 2543 สาขาล่งเสริม
การเกษตร และสาขารัฐประคาสนศาสตร์ ในปี 2545 สำหรับสาขาจิตวิทยาการศึกษา ในขณะนี้
กำลังพัฒนาหลักสูตรอยู่
สถาบันไต้จัดตั้งหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานภายใน โดยไต้รับการอนุมัติจาก
สภาประจำสถาบัน มีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการและประสานงานในสาขาที่เป็ดสอน
ในระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อคิดเห็นของอธิการบดีในการเป็ดสอนในระดับปริญญาโท ในเซิงปริมาณยังมีจำนวนน้อย
เนื่องจากต้องการพัฒนาต้านคุณภาพ จึงต้องทำอย่างระมัดระวัง สิงที่กำลังทำควบคู่กับการเป็ดสอน
ก็คือการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นศาสตราจารย์ให้ใต้ การเป็ดสอนในระดับปริญญาโทจะต้องไม,คิด
ในเซิงพาณิชย์ การเป็ดสอนหลายสาขาจะมีค่าใช้จ่ายสูง และจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมีอและ
เทคโนโลยี ดังนั้นการเป็ดสอนในป็จจุบันจะเน้นสายครุศาสตร์ เนื่องจากมีความแกร่งและมั่นใจ
ส่วนสายอื่น ๆนั้น สถาบันจะดำเนินการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมการเป็ดสอนในอนาคตต่อไป
สถานการณ์ที่ 3
สิ่งที่ต้องพิจารณามี 2 ประเด็น คือ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจะต้องดำเนินการแกํไข อันดับแรก
คนที่ไดัรับบาดเจ็บจะต้องน่าล่งโรงพยาบาลโดยเร่งต่วน ส่วนคนที่เสียชีวิตจะต้องแจ้งให้ผู้ปกครอง
ของนักศึกษาทราบโดยต่วนเซ่นกัน และนำส่งวัดให้เรียบร้อย ขณะนี้จะต้องไม่ถามหาว่าใครผิดหรือถูก
เมื่อไต้ดูแลตามสมควรแก่กรณีแล้ว จะตรวจสอบรายละเอียดในประเด็นที่เกี่ยวช้องกับการประกันชีวิต
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คนที่เสียชีวิตและคนที่ได้รับบาดเจ็บจะได้รับค่าตอบแทนจากประกันอย่างไร ตลอดจนการบริจาค
เงินช่วยเหลือจากอาจารย์และนักศึกษาของสถาบัน ซึ่งเปีนการช่วยเหลือเบื้องด้น สถาบันจะด้องหา
ข้อมูลและตรวจสอบต่อไปว่า ในการไปทัศนศึกษามีกระบวนการที่ผ่านขั้นตอนการอนุมัติหรีอไม่
ถ้าได้ดำเนินการถูกต้องจะต้องรับผ่ดซอบร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักศึกษาที่เปีนผู้จัด และเจ้าของรถ
แต่ถึงแม้ไม่ได้ขออนุญาตก็ต้องช่วยเหลือเช่นกันเท่าที่จะทำได้ ถือว่าเป็นบทเรียนที่มีราคาแพง
ในทางปฏิบัติเมื่อนักศึกษาขออนุญาตสถาบันไปทัศนศึกษา สถาบันจะสั่งการให้ท่าประกันอุบัติเหตุ
เป็นรายบุคคลจากวันที่เดินทางไปถึงวันที่เดินทางกลับ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นผู้ที่จะช่วยดูแล ได้แก่
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา องค์การนักศึกษา และนักศึกษาในคณะ
หรือโปรแกรมวิชาที่เกี่ยวข้อง
ในการปองปราม สถาบันได้ออกระเบียบการดำเนินการจัดทัศนศึกษา ซึ่งมีขั้นตอนและ
กระบวนการดำเนินการที่ซัดเจน และอาจารย์ทุกท่านรับทราบร่วมกัน เนื่องจากได้บรรจุไว่ในคู่มีอ
อาจารย์ที่ปรึกษา และคู'มืออาจารย์
ความเห็นของอธิการบดีในการจัดทัศนศึกษา เป็นสิ่งที่ดีที่จะให้คนเคลื่อนที่ เพราะการอยู่
กับที่จะเกิดการเรียนรูไม่มากนัก การได้เห็น ไดไปพบกับกิจกรรม บุคคลที่แปลกๆ จะท่าให้เกิด
การเรียนรู้ แต่จะต้องมีการวางแผนที่ดี และกระบวนการจัดต้องคำนึงถึงความปลอดภัย สถาบันให้
โอกาสอาจารย์ขอรถไปทัศนศึกษาได้ภาคเรียนละไม่เกิน 2 ครั้ง
สถานการณ์ที่ 4
กระบวนการตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยน สิ่งแรกคือจะต้องท่าให้บุคลากรในสถาบันเข้าใจ
เรื่องเดียวกันให้ตรงกันให้ได้ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการลื่อสารกับอาจารย์ทั้งหมด โดยได้แจก
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้อาจารย์ทุกคน และให้ศึกษามาตรา 36, 52 และ 53
ให้ซัดเจน นอกจากนี้อธิการบดียังได้อธิบายและชี้แจงให้อาจารย์ทุกคณะทราบด้วย ในขณะนี้
อาจารย์ทุกคนทราบว่า ภายในปี 2545 จะมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพแน่นอน แต่ไม่ทราบว่า
จะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใด สถาบันได้ดำเนินการให้ความรู้แก่อาจารย์ไนเรื่องกฎหมายมหาวิทยาลัย
ในกำกับ อีกสิ่งหนึ่งที่ให้ความรู้และปฏิบัติไปด้วยคือระบบการประกันคุณภาพ ซึ่งแต่ละคณะจะต้อง
สร้างเกณฑ์มาตรฐานของคณะ เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อถึงปี 2545 ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนจะได้ปรับตัวได้ทัน
ตังนั้นจึงเตรียมคนเพื่อให้สอดรับกับกระบวนการการเปลี่ยนแปลงตังกล่าว
การเปลี่ยนแปลงสถานภาพเท่าที่ได้ฟังเสียงอาจารย์ไนขณะนี้ ต้องการจะเป็นนิติบุคคล
ในส่วนราชการก่อน หลังจากนั้นจะพัฒนาไปเป็นในกำกับของรัฐไม่เกิน 5 ปี สถาบันได้ตั้ง
คณะกรรมการเพื่อร่างพ.ร.บ.สถาบันราชกัฏมหาสารคาม โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยซน่
เป็นประธานกรรมการ มีนักกฎหมายของสถาบัน 3 คน นักคดของสถาบัน 2 คน เป็นกรรมการ
เมื่อร่างพ.ร.บ.เสร็จสิ้นแล้วจะน่ามาท่าประซาพิจารณ์ โดยมีขั้นตอนการทำงานให้'สอดรับกับแผนของ
สำนักงานสภาสถาบันราซภัฎ
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โดยส่วนตัวของอธิการบดี อยากจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ในเมื่อ
รัฐบาลมีนโยบาย มีงบประมาณให้เป็นก้อน สถาบันจะต้องปฏิบัติให้ได้คุณภาพตามนโยบายของรัฐ
สถานการณ์ที่ 5
สถาบันจะตั้งเกณฑ์มาตรฐาน โดยคณะกรรมการบริหารสถาบันจะเป็นองค์กรที่สร้างเกณฑ์
ตังกล่าว ซึ่งจะดูจากเกณฑ์ของ ก.พ. ก.ค. และสถาบันราชกัฏมหาสารคามเป็นหลัก เซ่น เกณฑ์ของ
สถาบันจะไม่ให้สองขั้นติดต่อกัน เป็นต้น เมื่อได้เกณฑ์มาตรฐานแล้ว ผู้บริหารจะต้องไปสื่อสาร
และทำความเข้าใจกับบุคลากรในหน่วยงานนั้นๆ หลังจากนั้นจะพิจารณาว่า 5 เปอร์เซ็นต์ของ
ยอดเงินเดือนเป็นยอดเงินจำนวนเท่าไร ในกรณีที่ให้สองขั้นจะได้ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ของ
คนทั้งหมด แต่ถ้าให้ขั้นครึ่งจะได้จำนวนมากขึ้น ด้งนั้นจึงสรุปว่า ในปี 2542 จะให้ขั้นสูงสุดเป็น
ขั้นครึ่งเท่านั้น สถาบันได้จัดกลุ่มการพิจารณาความดีความชอบไว้ 3 กลุ่ม และกำหนดเป็น
เปอร์เซ็นต์ดังนี้ ผู้สอนเท่ากับ 8 เปอร์เซ็นต์ ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนเท่ากับ 4 เปอร์เซ็นต์
ผู้บริหารเท่ากับ 3 เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์ที่กำหนดนี้เป็นกรอบสองขั้น เมื่อเป็นขั้นครึ่งจะเพิ่มตาม
อัตราส่วนด้งกล่าว สถาบันจะจัดสรรโควด้าให้คณะตามจำนวนเปอร์เซ็นต์ข้างด้น สำหรับขั้นตอน
การพิจารณาสายผู้สอน ผู้พิจารณาได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี สายสนับสนุน
การสอน ผู้พิจารณาได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้อำนวยการศูนย์/สำนัก สายผู้บริหาร
ผู้พิจารณาได้แก่อธิการบดี สถาบันได้มอบอำนาจให้อธิการบดีในการแก่ไขและเปลี่ยนแปลงในขั้น
สุดท้ายตามความเหมาะสม
สถานการณ์ที่ 6
ในการรับนักศึกษาเพิ่ม สถาบันได้ดำเนินการ 3 อย่าง ดังนี้
• เพิ่มจำนวนนักศึกษาเข้าไปในหมู่เรียน เซ่น ตามแผนรับหมู่เรียนละ 30 คน จะเพิ่มเป็น
35 คน เป็นด้น
• จัดการเรียนการสอนให้มีช่วงระยะเวลาที่ยาวขึ้น คือตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึงเวลา 18.00 น.
เนื่องจากห้องเรียนมีไม่เพียงพอ ห้องเรียนในปัจจุบันมี 80 ห้อง แต่สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้ถึง 120 หมู่เรียน
• เปีดสอนภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. สอนตั้งแต่วันจันทร์
ถึงวันศุกร์ มีนักศึกษาประมาณ 1.800 คน โปรแกรมวิชาที่เปีดสอนคือโปรแกรมวิชาที่มีผู้สมัคร
เข้าเรียนต่อในภาคปกติ และดูคะแนนการสอบคัดเลือกเป็นหลัก
ในส่วนของอาจารย์ผู้สอนนั้น สามารถสอนได้ทั้งสองรอบ สถาบันได้ตั้งเกณฑ์การสอนของ
อาจารย่ไว้ ภาคปกติสอนเกิน 10 ชั่วโมง/สัปดาห้ ชั่วโมงที่เกินไปสามารถเบิกเงินค่าสอนได้ แต่ชั่วโมง
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ที่เกินไปจะต้องไม่เกิน 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ อัตราค่าสอนขึ้นอยู่กับรายรับเงินบำรุงการศึกษาที่เก็บไต้
ส่วนค่าสอนภาคบ่ายไต้อนุโลมใช้ระเบียบกศ.บป. และจ่ายค่าสอนของอาจารย์ตามระเบียบ
การรับนักศึกษาจำนวนมากเป็นนโยบายที่จะต้องดำเนินการ เพื่อเปีดโอกาสให้แก่บุคคล
ที่ต้องการเรียน สถาบันจะต้องพึ่งตนเองให์ใต้ โดยจัดงบประมาณในส่วนนี้ให้เพียงพอ ไม่ต้องไป
รบกวนงบประมาณแผ่นดิน และสุดท้ายจะต้องจัดการให้มีคุณภาพเท่าเทียมกับมาตรฐานทั่วไป
สถานการณ์ที่ 7
การจัดสรรงบประมาณเงินบำรุงการศึกษาจะต้องเป็นไปตามจุดเน้นของสถาบัน
คณะกรรมการบริหารสถาบันจะกำหนดจุดเน้นของสถาบันในแต่ละปี และจัดลำดับความสำคัญไว้
ซึ่งมีประมาณ 4-5 ข้อ หลังจากนั้นจะมอบให้ฝ่ายวางแผน-พัฒนานำจุดเน้นดังกล่าวไปเป็นกรอบ
ในการจัดสรรงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆจะต้องเสนองบประมาณตาม
กรอบจุดเน้นของสถาบัน การจัดงบประมาณในส่วนที่เกินจะดูตามลำดับความสำคัญของจุดเน้น
สุดท้ายก็จะไต้ยอดงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน และหน่วยงานต่าง ๆจะต้องเสนอโครงการ
ในยอดงบประมาณที่ไต้รับ การจัดสรรเงินให้แก่คณะต่าง ๆจะคูจากจำนวนนักศึกษาและหน่วยกิต
เป็นฐานในการคำนวณ
สถาบันไต้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา บํระกอบด้วย
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน-พัฒนา เป็นประธานกรรมการ คณบดี ผู้แทนคณะ ผู้แทนศูนย์/สำนัก
ผู้แทนคณาจารย์ในสภาประจำสถาบันเป็นกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักวางแผน-พัฒนาเป็น
กรรมการและเลขานุการ ซึ่งจะท่าหน้าที่กลั่นกรองงบประมาณเซ่นเดียวกันกับกรรมาธิการ
งบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเสร็จสิ้น จะน่าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารสถาบันและสภาประจำสถาบันต่อไป
สถานการณ์ที่ 8
สถาบันจะน่าข้อมูลเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อขี้แจงข้อมูลที่รับมา หลังจาm fน
จะมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประธานโปรแกรมวิชาพลศึกษา เป็นผู้ดำเนินการ
ยกร่างแผนการทำงานและคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ สิ่งที่จะต้องเตรียมการประกอบด้วย
อาคารสถานที่ สนามแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน ที่พัก และอาหาร อีกส่วนหนึ่ง
จะต้องเตรียมการปีกซ้อมนักกีฬาของสถาบันด้วย จะต้องมีผู้ควบคุมทีมและผู้ปีกสอน ตลอดจน
มีฝ่ายต้อนรับหรีอปฏิคม เป็นต้น ในการแข่งขันกีฬานักศึกษาจะต้องให้นักศึกษามีส่วนร่วมรับรู้
รับทราบ และจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ ตั้งแต่การเตรียมสนาม การปีกซ้อม การเตรียม
ขบวนพาเหรด กองเชียร์ เป็นต้น การให้นักศึกษามีส่วนร่วมจำนวนมากจะทำให้มีผู้เข้าซมการแข่งขัน
มากด้วย และส่วนหนึ่งนักศึกษาจะเกิดการเรียนรู้ในการทำงานด้วย
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อธิการบดีมองว่าการแข่งขันกีฬานักศึกษาเป็นส่วนที่ทำให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์
การเรียนรู้พิเศษ เข่น การเรียนรู้การทำงานร่วมกับบุคคลอื่น การรับผิดชอบต่อส่วนรวม และการสร้าง
คนให้เป็นคนที่สมบูรณ์

สถานการณ์ที่ 9
ในการตัดสินใจหาบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ได้ดำเน้นการ
3 ขั้นตอน ตังนี้
• พิงเสียงอาจารย์ เนื่องจากมีเวลาศึกษามากกว่าสถาบันอื่นๆ และส่วนหนึ่งที่ได้เปรียบ
เนื่องจากรู้จักบุคคลในสถาบันเป็นอย่างดี
• เมื่อพิง ข้อมูลจากขั้นแรก จะมีรายซื่อบุคคลจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะต้องนำมาพิจารณาคุณสมบัติ
ว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ และคนที่จะร่วมทำงานกับอธิการบดีมองอธิการบดีอย่างไร เช่น
มีความศรัทธา เชื่อมั่น และยินดีร่วมทำงาน เป็นตัน
• เมื่อผ่านขั้นที่สอง จะได้รายซื่อบุคคลน้อยลง อธิการบดีจะไปพูดคุยกับบุคคลตังกล่าว
แด,ไม่ได้บอกว่าจะให้ทำงานอะไร เพื่อจะพิงความเห็น อธิการบดีเคยทำงานร่วมกับรองอธิการบดี
รุ่นเก่าที่เป็นรองอธิการบดีมาด้วยกัน และได้ทำงานร่วมกันด้วยดีมาตลอด ตังนั้นจะด้องถาม
กลุ่มนี้ก่อน เมื่อตกลงแน่ใจแล้วจึงขอให้ทำงานในตำแหน่งว่ฒ ๆ ซึ่งทุกคนก็ยินดีที่จะช่วยเหลือ
ในการพิจารณาตำแหน่งรองอธิการบดีผ่ายต่าง ๆนั้น ได้จากการวิเคราะห์ภารกิจของสถาบัน
เป็นหลัก ในกรณีของผู้ช่วยอธิการบดี เมื่อแต่งตั้งรองอธิการบดีเสร็จสิ้นแล้ว จะพิจารณาว่างานส่วนใด
ที่ด้องหาบุคคลมาช่วยเหลือ ซึ่งจะปรึกษากับรองอธิการบดีนั้งหมด และได้แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี
2 ตำแหน่ง
หลักในการทำงานของอธิการบดี จะต้องเป็นทีมเดียวกัน เมื่อตัดสินใจแล้ว จะต้องร่วมมือกัน
ในการทำงาน
วิธีการตัดสินใจ
การตัดสินใจจะมีหลัก 2 อย่าง คือ ใช้ข้อมูล ข้อมูลต้องแน่นและถูกต้อง โดยมีหลักเกณฑ์
ว่าจะทำผิดไม่ได้ ตังนั้นข้อมูลจะต้องดูว่าโน้มเอียงไปในทางที่จะตัดสินใจไม่ผิด อีกประเด็นหนึ่ง
คือคุณประโยซน้ จะดูว่าการตัดสินใจเกิดประโยซน้ต่อส่วนรวมอย่างไร

บุญช่วย สิริเกษ อธิการบดีสถาบันราชภัฎเลย
จังหวัดเลย
สัมภาษณ์วันที่ 29 ตุลาคม 2 542 เวลา 0 9 .0 0 -1 1 .3 0 น.

สถานการณ์ที่ 1
สถาบันมีนโยบายเร่งพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในปัจจุบัน ในฐานะที่เปันสถาบันอุดมศึกษา
ในขณะนี้สถาบันยังด้อยในด้านนี้อยู่ สถาบันจึงได้ดำเนินการออกเปันระเบียบของสภาประจำสถาบัน
ว่าด้ายการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อของอาจารย์ โดยกำหนดหลักการกว้าง ๆไวัในระเบียบ
ให้มีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนให้ผู้ลาศึกษาต่อทุกประเภท ประกอบด้วยอธิการบดีเปันประธาน
ผู้ทรงคุณวุฒิในสภาประจำสถาบัน 2 คน ผู้แทนคณาจารย์ในสภาประจำสถาบัน 2 คน ผู้แทนผู้บริหาร
ในสภาประจำสถาบัน 3 คน เป็นกรรมการ และมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาเป็นกรรมการ
และเลขานุการ การจัดสรรทุนดังกล่าวเป็นการเสริมกำลังใจแก่ผู้ศึกษาต่อตามศักยภาพของสถาบัน
โดยใช้เงินนอกงบประมาณของสถาบัน ในปีการศึกษา 2542 ได้ตั้งงบประมาณไว้ 1 ล้านบาท
สถาบันได้มีการประชุมคณะกรรมการและจัดสรรทุนให้แก่อาจารย์ทุกคนที่ลาศึกษาต่อ
โดยคณะกรรมการได้กำหนดเกณฑํในการพิจารณาและคิดค่าเป็นเงินออกมา ซึ่งตัวเลขที่ได้รับ
ใกล้เคียงกัน และได้ประกาศทุนออกไปแล้ว
ในกรณีที่สถาบันได้รับทุนคัดเสือกบุคคลไปศึกษาต่อต่างประเทศ จะใช้วธีการเช่นเดียวกับ
การจัดสรรทุน โดยเน้นคณะบุคคลในการพิจารณา สถาบันจะกำหนดเกณฑํในการพิจารณาด้งนี้
• จะต้องเป็นความสมัครใจของผู้รับทุน
• ผู้สมัครจะต้องมีศักยภาพ ศักยภาพเหล่านี้สถาบันจะตรวจสอบในรูปของคณะกรรมการ
เช่น ผลการสอบภาษาอังกฤษ เป็นด้น
• ดูโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษา
• การทำประโยซน่ให้แก่สถาบันที่ผ่านมา โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เป็นบุคคล
ที่มีความมุ่งมั่นที่จะทำงาน ตั้งใจ ขยันขันแข็งในการทำงาน เป็นด้น
• เมื่อสำเร็จการศึกษาจะอยู่ช่วยสถาบันได้นานเท่าไร โดยพิจารณาจากอายุราชการ
ที่เหสืออยู่ คนที่มีอายุราชการเหลือมากกว่า จะทำประโยซนัให้แก่สถาบันได้ยาวนานกว่าเมื่อสำเร็จ
การศึกษา
ในการระบุวิชาเอกของทุน จะต้องพิจารณาทิศทางของสถาบันว่าต้องการเน้นไปในทางใด
เช่น ต้องการเน้นสาย1วิทยาคาสตรัประยุกต์ ในการเปีดบัณฑิตศึกษาของสถาบันซึ่งต้องการเน้น
ทางด้านการศึกษา ขณะนี้ศักยภาพของสถาบันยังไม่เพียงพอ จะต้องเร่งพัฒนาในด้านนีด้ ้วย

246

องค์กรหลักในการพิจารณาทุนในสถาบันจะมีอยู่ 3 ระดับ คือ ระดับสถาบันมีคณะกรรมการ
บริหารของสถาบัน ระดับคณะมีคณะกรรมการบริหารของคณะ และในคณะต่าง ๆมีโปรแกรมวิชา
ซึ่งจะมีคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา
ในขั้นตอนการพิจารณาให้ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ จะต้องผ่านองค์กรทั้งสามระดับ
ดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการวิชาการกลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบัน ซึ่งจะ
เนินองค์กรพิจารณาดัดสินใจดัดเลือกอาจารย์เพื่อรับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ
สถานการณ์ที่ 2
กระบวนการเปีดสอนในระดับปริญญาโท ยึดหลัก 2 ประการ คือ
1. ความพร้อมหรือศักยภาพของสถาบัน ศักยภาพต้านบุคลากรของสถาบันเนินเรื่องที่สำคัญ
ที่จะต้องเร่งส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุน ในขณะนี้สถาบันกำลังดำเนินการผลักดันและกระตุ้นให้อาจารย์
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
2. ความต้องการของห้องถิ่น ซึ่งแยกไต้เนิน 2 ส่วน คือ
• ความต้องการของผู้เรียน
• ความจำเนินที่จะต้องผลิตบุคลากรประเภทนั้นๆให้กับท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ซึ่งโดยตัวบุคคลอาจไม่ต้องการเรียน แต่เนินความจำเนิน เซ่น สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
ถ้าสอบถามผู้เรียนอาจมีผู้ต้องการไม่มากนัก แต่ถือว่าเนินสาขาที่จำเนินและขาดแคลนบุคลากรต้านนี่
ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว
ในต้านความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งแยกออกเนิน 2 ประเด็น คือ ความต้องการของผู้เรียน
และความต้องการของหน่วยงานที่จำเนิน อธิการบดีมีความเห็นว่า โดยปกตินํ้าหนักทั้งสองส่วนน่าจะ
เท่ากัน แต่ถ้าจำเนินจะต้องเรียงลำดับ จะให้ความสำคัญของผู้เรียนก่อน โดยมีแนวคิดและเหตุผล
อยู่เบื้องหลังว่า เมื่อเปดสาขาใดแล้วน่าจะมีผู้เรียน เพราะเนินสาขาที่มีคนต้องการเรียนเนินจำนวนมาก
การจัดการศึกษาในระดับนี้จะไม่มีงบประมาณสนับสนุนเนินพิเศษ จะต้องจัดการงบประมาณของ
ตนเอง ถ้าเปีดแล้วมีจำนวนนักศึกษาน้อยจะมีปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่าย อีกประเด็นหนึ่งมีความคิดว่า
ผู้เรียนไม่ว่าจะเรียนสาขาใดก็ตาม เมื่อไต้ศึกษาในระดับนี้ก็มีคุณค่าต่อการพัฒนาท้องถิ่น

ขณะนี้สถาบันกำลังขออนุมัติเปีดสาขาการบริหารการศึกษา ซึ่งไต้รับความเห็นขอบจาก
สภาประจำสถาบันแล้ว กำลังรอการเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาสถาบันราซภัฏ ถ้าไต้รับ
การเห็นชอบในปีการศึกษาหน้า ก็จะเปีดสาขาการบริหารการศึกษา
สถาบันมีหน่วยงานที่รับผิดชอบตามโครงสร้างของสถาบัน เติมมีหน่วยงานบัณฑัตวิทยาลัย
แต่ปัจจุบันไม่อนุญาตให้ตั้งองค์กรนี้ขึ้น สถาบันจึงไต้ตั้งหน่วยงานภายในขึ้นมา เพราะงานนี้เนิน
นโยบายที่สำคัญและหยุดไม่ไต้ ถึงแม้จะไม่มีองค์กรตามโครงสร้างโดยตรง แต่ไต้ตั้งคณะท่างานขึ้นมา
โดยใช้ซื่อว่าสำนักงานบัณฑิตศึกษา แทนคำว่าบัณฑิตวิทยาลัย มีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ดูแล เหตุที่ตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนี้ขึ้นมา เพราะถือว่างานนี้เนินงานนโยบายที่ต้องเร่งดำเน่นการ
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ซึ่งจะต้องมีบุคคลที่จะคิดและสร้างสรรค์งานนึ๋โดยเฉพาะ ขณะนี้ถือว่าก้าวหน้าพอลมควร โดยสามารถ
เปีดสอนไต้ 2 สาขา คือ สาขาสังคมคาสตร้เพื่อการพัฒนา และไทยคดีศึกษา ส่วนในปีการศึกษาหน้า
จะเปีดเพื่มอีก 1 สาขา คือ สาขาบริหารการศึกษา
ขั้นตอนในการเสนอเปีด จะเปีนไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสภาสถาบันราซภัฏกำหนด คือ
1. การพัฒนาหลักสูตร สภาประจำสถาบันจะต้องเป็นผู้อนุมัติหลักสูตรของสถาบัน
2. การเตรียมศักยภาพ
3. การเสนอตามขั้นตอน โดยผ่านคณะกรรมการบริหารสถาบัน และไต้รับความเห็น
ขอบจากสภาประจำสถาบัน
4. การเสนอสภาวิชาการ และเสนอคณะกรรมการสภาสถาบันราซภัฏเพื่อให้ความเห็นชอบ
สถาบันมีแผนที่จะขยายการเปีดสอนอีกสาขาหนึ่ง คือ สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ซึ่งไต้รับการอนุมัติหลักสูตรจากสภาประจำสถาบันแล้ว ส่วนสาขาอื่นกำลังเตรียมความพร้อมในต้าน
บุคลากรอยู่ สาขาที่สถาบันต้องการให้มีคือสาขาวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะไต้เตรียมการต่อไป
สถานการณ์ที่ 3
ประเด็นที่จะต้องพิจารณาคือ การอนุญาตให้นักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่ ไม่ว่าจะไป
ศึกษาดูงานหรือเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องเป็นไปตามกระบวนการ โดยจะต้องมีโครงการรองรับ
และเสนอโครงการตามลำดับ มีผู้อนุญาตที่ซัดเจน ซึ่งจะแยกออกเป็น 2 ลักษณะ ล้าเป็นกิจกรรม
การศึกษาคูงานของวิชา/โปรแกรมวิชา ผู้อนุญาตได้แก่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ถ้าเป็นกิจกรรม
ไปทัศนศึกษา หรือเชื่อมลัมพันธไมตรี ผู้อนุญาตได้แก่รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งถือว่า
เป็นกระบวนการกำกับดูแลในเบื้องต้นก่อนจะเดินทางไป
ในกรณีที่ไปแล้วประสบอุบัติเหตุจะต้องดำเนินการตามกฎหมาย ถ้าพิจารณาในแง่
การป้องกัน สิ่งที่จะต้องระมัดระวังคือพาหนะในการเดินทาง โดยปกตินั้นสถาบันถือว่านักศึกษา
เป็นผู้ใหญ่ จะให้นักศึกษาจัดการเองในเรื่องนี้ แต่สถาบันจะยํ้าเตือนนักศึกษาให้ระมัดระวังในเรื่อง
พาหนะเป็นพิเศษ ในระหว่างการเดินทางจะต้องกำกับดูแลความมีระเบียบและวินัยของคณะผู้เดินทาง
และกำกับดูแลพนักงานซับรถให้อยู่ในสภาพที่มีความพร้อม เพราะมักจะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่อธิการบดีคิดว่ามีความจำเป็นก็คือ ควรให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเดินทางด้วย
เพื่อควบคุมดูแลการเดินทาง
ในการแก้ปัญหาคนที่เสียชีวิตและบาดเจ็บนั้น อธิการบดีมีความคิดว่าจะเน้นวิธีการ
ประนิประนอมให้มาก สถาบันจะต้องแสดงความอาลัย ความผูกพันกับผู้เสียชีวิต โดยจัดคณาจารย์
และผู้บริหารไปร่วมงานศพ ส่วนในเรื่องกฎหมายคงจะต้องดำเนินการตามกระบวนการตัวบท
กฎหมาย ซึ่งเป็นหน้าที่ของตำรวจ
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ผู้บริหารที่จะต้องดูแลและเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไต้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ทั้งนี้อธิการบดีจะมอบอำนาจการตัดสินใจให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาในการจัดการดูแลผู้ใต้รับบาดเจ็บ โดยถือว่าในภาวะวิกฤตอย่างนี้จะต้องรีบดำเนินการ
ช่วยชีวิตไว้ก่อน ในส่วนของเงนนั้นพิจารณาภายหลังไต้ นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารระดับรองลงมา
ที่จะคอยช่วยดูแล เช่น ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา เป็นต้น
สถานการณ์ที่ 4
ในขณะนี้สถาบันไต้โปผูกพันกับกลุ่มสถาบันราซภัฎด้วยกัน ตังนั้นการที่จะเดินไปในทิศทาง
ใดนั้น คงไม่ไต้ตั้งเป้าที่จะเดินไปด้วยตนเอง แต่จะต้องดูสถาบันราซภัฏอื่น ๆด้วยว่ากำลังทำอะไรอยู่
ตังนั้นแนวทางที่จะดำเนินการ คือ
• ศึกษาร่วมกับสถาบันอื่นๆในการคิดว่าจะเดินไปทางไหน ในที่ประชุมอธิการบดีครั้งที่
ผ่านมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีข้อสรุปที่เป้นจุดยืนของอธิการบดีทั้ง 36 แห่ง คือ จะพัฒนา
สถาบันเป้นนิติบุคคลที่เป็นส่วนราชการ โดยมีเงื่อนไขว่าจะพัฒนาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับ
ของรัฐตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละแห่ง โดยไม่กำหนดเวลาที่จะพัฒนาไปพร้อมกัน
แนวคิดในขณะนี้ สถาบันแต่ละแห่งจะต้องออกพ.ร.บ.ของตนเอง แต่ก็ยังอยากทำงานร่วมกันอยู่
เพื่อเสริมศักยภาพ แนวคิดตังกล่าวถือว่ายังไม่สิ้นสุด จะต้องหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันต่อไปอีก
• ในระตับสถาบันก็ศึกษาข้อมูล และให้ความรู้แก่คณาจารย์และบุคลากรในเรื่องการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ซึ่งสถาบันก็ยังไม่ชัดเจนในขณะนี้ โดยดูข้อมูลจากสถาบันที่เป็นแล้ว
และออกนอกระบบไปแล้วว่าเป็นอย่างไร และมีป้ญหาอย่างไร สถาบันจะไต้เตรียมศักยภาพให้พร้อม
เพื่อที่จะไต้เผชิญกับป้ญหานั้น ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2542 จะมีการจัดประชุมสัมมนาอาจารย์
ทั้งหมดในเรื่องการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ โดยจะเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นมาให้แนวทางว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นไต้เตรียมการและดำเนินการอย่างไร เพื่อนำข้อมูล
มาปรับแนวทางในอนาคตของสถาบันต่อไป
สถาบันไต้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างพ.ร.บ. ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ที่ปรึกษาอธิการบดี และนิติกรของสถาบัน โดยให้มีหน้าที่ศึกษาและหาข้อมูล เพราะในพ.ร.บ.จะต้อง
ระบุว่าเป็นส่วนราชการหรืออยู่ในกำกับของรัฐ ถ้ามีการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้องสถาบันจะส่ง
คณะกรรมการชุดนี้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง สถาบัน มีแผนที่จ ะร่างพ.ร.บ.ให้เสร็จ สิ้น ภายใน
เดือนมีนาคม 2543
การวิพากษ์วิจารณ์ของคณาจารย์ในเรื่องการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐยังมีน้อย
อธิการบดีอยากให้อาจารย์พูดคุยและวิพากษ์วิจารณ์กันมากกว่านี้ ซึ่งเมื่อมีการปรับเปลี่ยน จะไต้เป็น
ความคิดในการปรับเปลี่ยนร่วมกัน ไม่ใช่เป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ความคิดเห็นของอธิการบดี
สอดคล้องกับกลุ่มอธิการบดี เนื่องจากมีความไม่ชัดเจนในเรื่องงบประมาณ สถาบันราซภัฏเป็นสถาบัน
ของท้องถิ่น ศักยภาพในการหารายไต้ของสถาบันยังไม่พร้อมในประเด็นนี้ อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นห่วง
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คือความพร้อมของผู้ร่วมงานในเรื่องสถานภาพที่จะปรับเปลี่ยนจากข้าราชการเป็นลูกจ้างของสถาบัน
จากเหตุผลดังกล่าวนี้อธิการบดีคิดว่าคงจะต้องเป็นส่วนราชการก่อน ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาประมาณ
4 ปี
สถานการณ์ที่ 5
ในปีการศึกษา 2542 ผู้บริหารชุดเดิมไต้ดำเนินการในเรื่องนี้ แต่ปีการศึกษาใหม่ อธิการบดี
ไต้วางแนวทางไว้แล้ว แต่ยังไม่นำไปลู่การปฏิบัติ โดยมีหลักการดังนี้
• ยึดหลักการกระจายอำนาจให้ผู้บริหารระดับล่างไต้มีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นสายการสอน
หรือสายการปฏิบัติงานในศูนย์/สำนัก ในสายการสอน ผู้ที่,จะมีบทบาทใต้แก, คณะกรรมการบริหาร
โปรแกรมวิชาเป็นผู้เสนอขั้นต้น ส่งไปยังคณะกรรมการบริหารคณะ ซึ่งมีคณบดีเป็นประธาน
แล้วส่งไปยังคณะกรรมการวิชาการ ซึ่งมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน สุดท้ายจะส่งมอบให้
อธิการบดี ในสายปฏิบัติงานในศูนย์/สำนักก็ใข้หลักการเดียวกัน โดยผ่านสายงานการบังคับบัญชา
ตามลำดับ
• การพิจารณาความดีความชอบทุกระดับ จะพิจารณาในรูปคณะบุคคล โดยให้มี
ความโปร่งใสและตรวจสอบไต้
• นโยบายของอธิการบดีอีกเรื่องหนึ่ง คือ กระจายโอกาสให้ผู้ที่ยังขาดโอกาสในอดีต เพื่อเป็น
การเสริมกำลังใจ ซึ่งบางคนเว้นมา 7-8 ปี โดยไม่ไต้รับการดูแล อธิการบดีจะไม่ยึดหลักคนทำงานมาก
ควรไต้รับการพิจารณา คนทำงานน้อยไม่ควรไต้รับการพิจารณา เป็นประเด็นที่สำคัญ แต่จะยึด
หลักการกระจายไปยังคนที่ต้อยโอกาสเป็นสำคัญ โดยหาวิธีการกระตุ้นคนที่ต้อยโอกาสให้มีโอกาส
ในการทำงาน และมอบหมายงานให้รับผิดชอบ
ในการให้ความดีความชอบของอาจารย์ จะต้องมองวัตถุประสงค์ 2 ส่วน คือ ตอบแทน
คนทำงานดีและขยัน และให้กำลังใจคนที่ขาดโอกาส เพื่อดึงคนเหส่านี้กลับมาทำงาน
การกำหนดโควต้าจะต้องปรึกษาหารือกันในระดับบริหาร ในที่ประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะกรรมการบริหารสถาบัน จะต้องทราบโควต้าที่จัดสรรให้หน่วยงานต่าง ๆ
อย่างซัดเจน และจะต้องตกลงจำนวนโควต้าก่อนจะพิจารณาตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยให้หัวหน้า
หน่วยงานเสนอบุคคลตามโควต้าที่จัดสรรให้ ถ้าผู้บริหารระดับสูงพิจารณาว่ามีความเป็นธรรม
เหมาะสม ก็จะดำเนินการตามที่เสนอ เว้นแต่เสนอบุคคลไม่เหมาะสม ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา
ผู้บริหารระดับสูงจะต้องแจ้งและขอให้หัวหน้าหน่วยงานไต้ปรับเปลี่ยน โควต้าที่คิดจะมาจากจำนวนคน
ที่ลังกัดในหน่วยงานนั้น ๆ โดยจะต้องจัดคนให้เข้ากลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้เห็นปริมาณว่ากลุ่มใดใหญ่
หรือเล็ก อีกส่วนหนึ่งคือปริมาณและคุณภาพของงาน
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สถานการณ์ที่ 6
อธิการบดีมีแนวคิดที่จะรับนักศึกษาจำนวนมาก ซึ่งเป็นนโยบายที่ได้ประกาศไปแล้วว่าจะต้อง
รับจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีผู้จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากขึ้น และมีความต้องการ
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นกระแสของการศึกษาสำหรับมวลซน สถาบันราซภัฎเป็นสถาบัน
อุดมศึกษาของท้องถิ่น จะต้องตอบสนองความต้องการในส่วนนี้ และจะต้องไท้โอกาสแก่ผู้ต้องการ
ศึกษาต่อ โดยมีความเชื่อว่าเมื่อคนไต้รับการศึกษาในระดับนี้แล้ว จะสามารถนำความรู้ความสามารถ
ไปพัฒนาท้องถิ่นหรือสังคมไต้
การขยายจำนวนการรับนักศึกษามีฃ้อจำกัด เซ่น ในขณะนี้ท้องเรียนมีจำนวนจำกัด
อาคารใหม่ยังสร้างไม่เสร็จ สำหรับข้อจำกัดต้านอาจารย์นั้นพอจะมีทางออก โดยจะเชิญบุคลากร
จากท้องถิ่นเข้ามาเสริมไต้ เซ่น ในกรณีการเป็ดศูนย์ที่จังหวัดขอนแก่นในระดับปริญญาตรี
ข้อจำกัดที่วิกฤตในขณะนี้ศึอสถานที่ ทางออกในเรื่องนี้ศึอการจัดการศึกษาในรูปแบบที่ผ่อนปรน
ปัญหาต้านสถานที่ โดยการขยายเวลาเรียนเพิ่มขึ้น และมีการกำหนดภาระการสอนของอาจารย์ว่า
ถ้าสอนเกิน 12 คาบ สามารถเบิกเงินค่าสอนไต้ ปัญหาที่เกิดตามมาก็คืออาจารย์อยากสอนมาก
ทางออกอีกวิธีหนึ่ง สถาบันจะเป็ดสอนภาคบ่ายหรือภาคเย็น ซึ่งแตกต่างจากภาคกศ.บป.
เนื่องจากผู้เรียนยังไม่มีงานทำ และจะยึดหลักกึ่งกลางระหว่างภาคปกติกับภาคกศ.บป.เรียกว่า
การศึกษาเพื่อปวงซน โดยเก็บค่าเรียนสูงกว่าภาคปกติเล็กน้อย แต่ตํ่ากว่าภาคกศ.บป. เนื่องจาก
จะต้องนำเงินดังกล่าวไปจ่ายเป็นค่าสอนของอาจารย์ด้วย

แนวคิดอีกอย่างจะต้องไปเป็ดศูนย์ที่จังหวัดขอนแก่นด้วยวิธีการเดียวกันนี้ ถ้าศูนย์ขอนแก่น
ไม่สามารถเป็ดสอนภาคเย็นไต้ เนื่องจากมีข้อจำกัด จะต้องใช้เวลาวันเสาร์-อาทิตย์แทนภาคกศ.บป.
เนื่องจากที่ศูนย์ขอนแก่นขณะนี้จำนวนนักศึกษาภาคกศ.บป.ลดลง ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก
ค่าเล่าเรียนแพง และผู้มีงานทำส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาเกือบหมดแล้ว จะเหลือก็แต่ผู้ไม่มีงานทำ
การจัดการศึกษาที่เป็นระบบกึ่งระหว่างภาคปกติและภาคกศ.บป.จะช่วยให้คนมีโอกาสไต้เข้าเรียน
มากขึ้น ส่วนการจัดการศึกษาในระบบอื่นๆ เซ่น การศึกษาที่จะลดเวลาเข้าชั้นเรียนให้น้อยลงโดยใช้สื่อ
เข้ามาแทน ยังเป็นความคิดอยู่ จะต้องมีการพูดคุยและปรึกษาหารือกันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป
นโยบายดังกล่าวอธิการบดีไต้มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นเจ้าของเรื่อง ในชั้นตอน
การปฏิบัตินั้น โปรแกรมวิชาและคณะจะเป็นผู้เสนอ ส่วนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจะกำหนด
ให้มีการเป็ดสอนในโปรแกรมวิชาต่าง ๆ โดยนำทั้งสองส่วนนี้มาประกอบกัน และตัดสินใจในระดับ
คณะกรรมการบริหารของสถาบัน โดยมีคณะกรรมการวิชาการกลั่นกรองก่อนที่จะนำเสนอ
คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาตัดสินใจ
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สถานการณ์ที่ 7
เงินบำรุงการศึกษาและเงินจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) จัดเป็นเงิน
ประเภทนอกงบประมาณ หลักในการใช้เงินประเภทนี้ เพื่อเสริมสร้างงานที่ใช้เงินงบประมาณ
แผ่นดินให้สมบูรณ์ หรือเพื่อใช้ในงานพัฒนาที่เป็นนโยบายที่สำคัญ แต่ไม่สามารถใช้เงินงบประมาณ
แผ่นดินได้
วิธีการจัดสรร จะให้หน่วยงานต่างๆเสนอโครงการที่สอดคล้องกับจุดเน้นที่สำคัญ เซ่น
การให้มีคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านบริหารและการเรียนการสอนให้เพียงพอ การส่งเสริมสนับสนุน
ให้อาจารยํใด้ศึกษาต่อและเช้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เป็นด้น จุดเน้นที่สำคัญเกิดจากความคิดของ
อธิการบดี แล้วขยายความคิดดังกล่าวต่อที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี หลังจากนั้น
น่าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้โข สุดท้ายนำเสนอ
สภาประจำสถาบันเพื่อพิจารณาปรับปรุงและให้ความเห็นชอบ ในความคิดของอธิการบดี การจัดสรร
งบประมาณควรใซ่วธีการตังนี้
• จัดสรรเงินเป็นก้อน โดยพยายามสร้างความเช้าใจกับผู้บริหารและคณาจารยโนเรื่องนี้
• เน้นการติดตามผล เมื่อให้นโยบายและยอดงบประมาณไปแล้ว หน่วยงานต่างๆจะด้อง
เสนอโครงการที่สอดคล้องกับจุดเน้นและยอดงบประมาณที่ให็ใป การติดตามผลจะต้องเร่งดำเนินการ
โดยให้ความสำคัญกับการติดตามและประเมินผลมากขึ้น เงินที่จัดสรรให้หน่วยงานต่าง ๆไปนั้น
ในกรณีที่ใช้โม่หมด หน่วยงานต่าง ๆสามารถสะสมเงินไวใต้ สถาบันจะใช้หลักการบริหารที่ยึด
เป้าหมายเป็นหลัก เพื่อเตรียมการไปสู่การออกนอกระบบในอนาคต
อธิการบดีจะมอบหมายงานให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน-พัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่อง
งบประมาณ โดยประสานงานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆในสถาบัน หลังจากนั้นน่าเสนอ
คณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อพิจารณาตัดสินใจ
ในการจัดสรรเงินเป็นก้อนนี้ จะยึดฐานของการจัดสรรซึ่งประกอบด้วยจุดเน้นของการพัฒนา
การเป็นส่วนราชการในสถาบัน และการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านมา

สถานการณ์ที่ 8
การเตรียมเป็นเจ้าภาพกีฬานักศึกษานั้น เนื่องจากเป็นงานที่เกี่ยวช้องกับกิจกรรมนักศึกษา
จะมอบนโยบายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาไปตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมการ ในการ
เตรียมการ ถ้าเกี่ยวกับการแข่งขัน จะต้องเตรียมการในเรื่องสนาม กรรมการ และอื่นๆ ซึ่งจะต้อง
ดูว่าสถาบันมิความพร้อมอย่างไร และจะต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกอย่างไร
การเตรียมการอีกส่วนหนึ่ง เป็นเรื่องสวัสดิการ ที่พักอาศัย การเดินทาง และอาหาร อธิการบดีจะตั้ง
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คณะทำงาน และมอบให้คณะทำงานไปประชุมปรึกษาหารือกันในรายละเอียด รวมทั้งศึกษา
ข้อจำกัด สิ่งที่เอื้ออำนวย และตัดสินใจในรูปของคณะกรรมการเป็นหลัก
ในเรื่องงบประมาณ จะต้องแยกให้เห็นเป็นส่วนๆว่า เป็นงบประมาณสมทบหรือสนับสนุน
มาจากสถาบันอื่น ซึ่งจะต้องเชิญผู้แทนของสถาบันอื่นมาประชุมตกลงกันและเห็นชอบร่วมกันก่อน
อีกส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณของสถาบันที่จะใช้เสริมและเติมให้เพียงพอ จะต้องมีการวางแผน
ในเรื่องงบประมาณให้ชัดเจน เพื่อให้ทราบว่างบประมาณที่สถาบันอื่นสมทบเป็นเงินเท่าไร
และงบประมาณของสถาบันที่จะใช้เสริมเป็นยอดเงินเท่าไร
การเตรียมการนั้น จะต้องเริ่มจากข้อมูลประเภทกีฬา จำนวนนักกีฬา และผู้คุมทีม
กรรมการแต่ละฝ่ายจะต้องรู้ปริมาณงานและกิจกรรมที่จะทำ จึงจะประมาณการค่าใช้จ่ายไต้
หลังจากนั้นเมื่อนำมารวมกันทุกๆฝ่าย จะไต้งบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ซึ่งมาจาก
สองแหล่งที่กล่าวข้างต้น
อธิการบดีมีความเชื่อว่า การกีฬามีส่วนในการสร้างคนและสังคมค่อนข้างมาก ดังนั้นการลงทุน
ในเรื่องกีฬาถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า แต่ก็ต้องพิจารณาในประเด็นของการลงทุนจำนวนมาก
แต่มีผูใต้ร่วมกิจกรรมจำนวนน้อยด้วย ซึ่งจะต้องพิจารณาแก่ใฃต่อไป
สถานการณ์ที่ 9
ในการพิจารณาหาบุคคลดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี อธิการบดี
ไต้วเคราะห้ภ ารกิจ ของสถาบัน ตามพ.ร.บ.ของสถาบัน ราซกัฏ พบว่ามีภารกิจอยู่ 6 ต้าน
และต้องการให้มีรองอธิการบดีดูแลงานตามภารกิจให้ครบ จึงไต้เพิ่มตำแหน่งรองอธิการบดีขึ้น
ไต้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี และรองอธิการบดีฝ่ายวัฒนธรรม ส่วนผู้ช่วยอธิการบดีนั้น
จะยึดจุดเน้นของงาน ซึ่งเป็นงานเฉพาะที่ดีงออกมาจากงานของรองอธิการบดี แต่เป็นจุดเน้น
ที่ต้อ งการพัฒ นาในช่วงที่อ ธิก ารบดีรับ ผิด ชอบ เช่น มีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต
เพราะต้องการเห็นโรงเรียนสาธิตเป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา
มีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา เพราะต้องการจะขยายการเปดบัณฑิตศึกษาให้ไต้ผลอย่างรวดเร็ว
สถาบันมีผู้ช่วยอธิการบดี 4 ตำแหน่ง อีก 2 ตำแหน่งจะเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประซาสัมพันธ์
และสัมพันธ์ชุมชน และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสถาป๋ตย์และสิ่งแวดล้อม
อธิการบดีจะเป็นผู้เลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีเอง โดยมี
เกณฑ์ดังนี่
• มีตำแหน่งทางวิชาการ เนื่องจากรองอธิการบดีเป็นผู้น่าในระดับสูง และนโยบายของ
อธิการบดีต้องการเร่งรัดในเรื่องตำแหน่งทางวิชาการ ดังนั้นบุคคลที่จะเป็นรองอธิการบดีจะต้องมี
ตำแหน่งทางวิชาการ
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• มีประสบการณ์ไ ม ต่ ํ่ากว่าคณบดีหรือเทียบเท่า เคยเป็นคณบดีหรือผู้อำนวยการสำนัก
มาแล้ว
• มีความถนัด หรือมีประสบการณ์หรือความสนใจในงานด้านนั้น ๆ
เกณฑํในการเลือกผู้ช่วยอธิการบดี จะไม่ยึดตำแหน่งทางวิชาการ แต่จะยึดความถนัดและ
ความสนใจเป็นสำคัญ และมีภาวะผู้นำที่จะสร้างทีมงานได้
เกณฑ์ดังกล่าวได้แจ้งให้คณาจารย์ทราบในที่ประชุม อธิการบดีจะเป็นผู้หาข้อมูลตามเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ และตัดสินใจด้วยตนเอง โดยยึดหลักตามกระบวนการของกฎหมาย การพิจารณา
บุคคลเพื่อทำหน้าที่รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี อธิการบดีจะเป็นผู้เสนอ เป็นการสร้าง
ประเพณีที่อธิการบดีจะต้องทำงานร่วมกับคนที่อธิการบดีอยากจะทำ และทำงานเป็นทีม
ในการทำงาน อธิการบดีจะให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน และทำความเข้าใจร่วมกัน
โดยจะมีการประชุมทุกวันจันทร์

วิธีการตัดสินใจ
วิธีการตัดสินใจในการบริหาร จะเน้นในรูปคณะกรรมการขององคักรต่าง ๆในสถาบัน
ซึ่งเสนอผ่านตามสายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สายงานวิชาการ จะประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร
โปรแกรมวิชาเป็นผู้เสนอผ่านคณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการ
บริหารสถาบัน เป็นด้น การตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะใช้คณะกรรมการบริหารสถาบันเป็นหลัก

นิพนธ์ อินสิน อธิการบดีสถาบันราซภัฏสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
สัมภาษณ์วันที่ 14 ธันวาคม 2542 เวลา 1 1 .0 0 -1 3 .1 5 น.

สถานการณ์ที่ 1
ในการตัดสินใจจะพิจารณาดังนี้
• แผนการเปีดปริญญาโทในอนาคต โดยมุ่งหวังว่าผู้สำเร็จปริญญาเอกจะช่วยเนินหลักในการ
เปีดบัณฑตศึกษา ใน 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่งผู้ไปศึกษาต่อจะต้องเนินไปตามแผนการเปีดปริญญาโทของ
สถาบัน
• อายุราชการ โดยพิจารณาอายุราชการที่เหลืออยู่ เช่น คนที่มีอายุราชการเหลืออยู่ 5 ปี
กับ 10 ปีจะพิจารณาคนที่อายุราชการเหลืออยู่ 1 0 ปี ทั้งนี้จะดูการทำประโยซบัให้แก่องค์การเนินหลัก
ในการพิจารณาเกณฑ์อื่นๆเพมเติม อาจจะดูการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และการอุทิศตนในการ
ทำงาน แต่จะเนินประเด็นรองลงไป
สถาบันมีคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะมอบให้ดำเนินการคัดเลือกบุคคล โดยมี
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน-พัฒนาเนินประธานกรรมการ อาจารย์ที่สนใจเนินกรรมการประมาณ 6 คน
โดยอธิการบดีจะให้นโยบายตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างตัน เมื่อคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรพิจารณา
เบื้องต้นแล้ว จะนำเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการ ซึ่งประกอบด้วย อธิการบดีเนินประธาน
รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์/สำนักเนินกรรมการ การตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะอยู่ที่
คณะกรรมการอำนวยการ

สถานการณ์ที่ 2
กระบวนการเปีดสอนปริญญาโทจะต้องพิจารณาข้อมูลหลาย ๆอย่าง ความประสงค์ของ
ผู้เรียนจะเนินข้อมูลส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งจะต้องดูความพร้อมและศักยภาพของสถาบัน ถ้าสถาบัน
มีความพร้อมและพัฒนาใต้ก็สามารถเปีดสอนไต้ อีกส่วนหนึ่งที่จะต้องพิจารณาคือ สาขาเหล่านั้น
เอื้อประโยซน้ต่อการพัฒนาสังคมหรือไม่ เช่น สาขาบริหารการศึกษา ป๋จจุบันสถาบันแทบทุกแห่ง
เปีดสอนในสาขานี้ ถ้าพิจารณาในเช่งประโยซน้น่าจะอยู่ในสำตับรองลงไป สาขาวิธีสอนต่าง ๆน่าจะ
จำเนินมากกว่าสาขาบริหารการศึกษา เนื่องจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันหลาย ๆแห่งมุ่งเปีดสอน
สาขาบริหารการศึกษามากพอสมควรแล้ว สถาบันน่าจะมีทางเลือกให้กับคนในชุมชน โดยเปีดสาขา
ไ,1 ,7 น ี้”
นี้ น ี้น ี้น ี้น ี้ ,
°
I
ๆ นี้
,
ทีไม่ชำซ้อนกันมากนัก จึงมองว่าสาขาวิธีสอนต่างๆ สาขาวัดผลการศึกษา น่าจะไปเทือหนุนต่อ
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยตรง
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ปัจจุบันสถาบันไต้เป็ดสอนในสาขาบริหารการศึกษา แผนการเปีดสอนต่อไป ได้แก่ สาขา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา จะเปีดสอนปี 2544 สาขาหลักสูตรและการสอน ซึ่งจะเน้นวิธีสอน
ในสาขาต่างๆ เซ่น วิธีสอนชีววิทยา วิธีสอนภาษาอังกฤษ เป็นด้น จะเป็ดสอนปี 2544 และสาขา
วัดผลการศึกษา จะเป็ดสอนปี 2544
หลักในการทำงานของบัณฑิตศึกษา จะมอบให้คณะต่างๆดำเนินการ โดยจะไม่จัดตั้ง
หน่วยงานใหม่ มีการบริหารเป็นคณะกรรมการบริหารสาขา เซ่น คณะกรรมการบริหารสาขาบริหาร
การศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ ต่อไปเมื่อเป็ดสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาก็จะสังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันมีคณะกรรมการวิชาการเป็นผู้กำกับดูแลงานบัณฑิตศึกษา
โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน คณบดีเป็นกรรมการ และมีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
วิชาการเป็นกรรมการและเลขานุการ

สถานการณ์ที่ 3
ในการวางแผนปีองกัน สถาบันจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัย เซ่น คูสภาพของ
ยานพาหนะที่เช่า และถือเป็นนโยบายของสถาบันว่า การไปทัศนศึกษาจะต้องมีการประกันภัย
ทุกครั้ง รวมทั้งจะต้องมีอาจารย์ควบคุมดูแล เป็นด้น
เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจะต้องรีบจัดการอย่างรวดเร็วที่สุด โดยแจ้งให้ผู้ปกครองนักศึกษาทราบ
จะต้องดูแลผู้โด้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างดีที่สุด เพราะถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก อธิการบดี
จะต้องเข้าไปดูแลจัดการด้วยตนเอง และถือเป็นหน้าที่ของรองอธิการบดีทุกคนจะต้องช่วยกันดูแลด้วย
ในการแบ่งหน้าที่จะไม่ยึดตำแหน่ง แต่จะคูศักยภาพและความสามารถของแต่ละคนเป็นหลัก
ความเห็นของอธิการบดีนั้น การดูแลก่อนเกิดเหตุสำคัญกว่าการดูแลหลังเกิดเหตุ ดังนั้นจะเน้น
กระบวนการป้องกันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องดำเนินการก่อน
คณะกรรมการวิชาการไต้ให้นโยบายไว้ว่า การไปศึกษานอกสถานที่เป็นสิ่งที่จำเป็น
เปีดโอกาสให้ดำเนินการไต้ แต่จะต้องอยู่ในแผนการสอน มีการวางแผนที่ดี มีวัตถุประสงคัที่ชัดเจน
และก่อให้เกิดประโยซน้แก่นักศึกษา
สถานการณ์ที่ 4
สถาบันไต้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาเพื่อการเป็นนิติบุคคล โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน
และมีกรรมการประมาณ 20 คน ประกอบด้วยรองอธิการบดีบางคน คณบดีทุกคน ผู้อำนวยการ
สำนักบางสำนัก และบุคคลที่มีความสนใจและเป็นนักคิดขององค์การเป็นกรรมการ โดยมีคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นกรรมการและเลขานุการ หน้าที่ของคณะกรรมการคือ
รวบรวมข้อมูลพิมพัเผยแพร่ให้คณาจารย์ทุกคนทราบ จัดประชุมสัมมนาอาจารย์ ซึ่งไต้ดำเนินการ
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ไปแล้ว 2 ครั้ง ไปร่วมประชุมสัมมนาในที่ต่างๆ และคิดว่าเป้าหมายสุดท้ายสถาบันควรจะเป็นอะไร
เมื่อได้ทิศทางของสถาบันแล้วการร่างพ.ร.บ.ก็เป็นเรื่องที่ง่าย สถาบันยังไม,ได้จัดทำประซาพิจารถ!
อาจารยั เนื่องจากถือหลักว่าจะให้ข้อมูลให้มากที่สุดก่อนจะทำประซาพิจารณ์ แต่ได้วางเป้าหมาย
ในการทำประซาพิจารณ์ไว้ในช่วงปลายปี 2543 ในปีการศึกษาหน้าจะจัดประชุมสัมมนาอีกสัก
2-3 ครั้ง โดยจะเชิญวิทยากรมาบรรยายครั้งละ 1 คน ในส่วนตัวอธิการบดีและทิมนักคิด มีใจ
โน้มเอียงไปทางที่จะต้องการออกนอกระบบ โดยมีเหตุผลว่า การเป็นมหาวิทยาลัยในระบบราชการ
มีจุดอ่อนมากมาย ต้องออกนอกระบบเท่านั้นจึงจะเป็นทางรอด ส่วนจะเสียผลประโยซน้หรือไม่นั้น
กลุ่มประซาคมต้องเสียผลประโยชน์บางส่วนแน่นอน แต่เพื่อประโยชน์ขององค์การและประเทศชาติ
จำเป็นต้องออกนอกระบบ และส่วนหนึ่งเป็นช่วงจังหวะของการก้าวไปข้างหน้า
ในฐานะที่เป็นอธิการบดี ถ้าให้เลือกจะเลือกออกนอกระบบภายในปี 2545 ในกระบวนการ
ตัดสินใจ ถ้ากล้าที่จะเสี่ยงจะมีผลดีมากกว่าผลเสีย โดยหลักตรรกะคิดง่ายๆว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัย
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยจะต้องผลักตันไปสู่มหาวิทยาลัยในกำกับ เพราะในระบบราชการนั้นมีจุดอ่อน
มากมายอย่างที่กล่าวไปแล้ว ขณะเดียวกันถ้าสถาบันราซภัฎทั้ง 36 แห่งจะเข้าไปแทนที่ในระบบ
ที่คิดว่าล้มเหลวแล้ว โดยหลักตรรกะเป็นไปไม่ไต้เลย ตังนั้นสถาบันใดที่กล้าเสี่ยงออกนอกระบบก่อน
สถาบันนั้นจะไต้ประโยชน์ ซึ่งอาจจะมีข้อต่อรองไต้ด้วย การเป็นนิติบุคคลในส่วนราชการจะมีปัญหา
มาก เช่น การเป็นนิติบุคคลในส่วนราชการจะทำงานในส่วนราชการไต้หรือไม่ เพราะเป็นกรม ๆหนึ่ง
ซึ่งจะต้องใช้ข้าราชการพลเรือนจำนวนมากมาย จะนำอัตรามาจากไหน แต่ถ้าออกนอกระบบ
จำนวนคนที่มีอย่ในปัจจุบันนี้สามารถดำเนินการไต้เลย โดยการบริหารและการจัดการที่ดี และให้
อธิการบดีมีอิสระในการบริหารมากขึ้น
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 5

นโยบายของสถาบันจะไม่มีการขึ้นสองขึ้น จะให้ขึ้นสูงสุดเพียงขึ้นครึ่งเท่านั้น และเนื่องจาก
ช่วงที่มารับงาน การประเมินที่ผ่านมายังไม่สมบูรณ์ โดยการประเมินรอบแรกดำเนินการในช่วง
เดือนมกราคม ซึ่งควรจะประเมินก่อนหน้านี้ และการประเมินในรอบที่สองดำเนินการในต้นเดือน
มิถุนายน สถาบันจึงไต้มอบให้ฝ่ายนิติการปรับแบบประเมินของก.พ.ให้เหมาะสมกับการทำงาน
ของสถาบัน และนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการเพื่อเห็นชอบร่วมกัน หลังจากนั้นจะใช้แบบประเมินนี้
ประเมินการทำงานของอาจารย์ต่อไป
เมื่อสถาบันไต้ข้อมูลจากการประเมินแล้ว ผู้บริหารที่ประกอบด้วยคณบดี ผู้อำนวยการ
ศูน ย์/สำนัก และรองอธิการบดีจะมาพิจารณาร่วมกัน โดยใช่วธีเปีดกว้าง แม้จะเสียเวลาบ้าง
เกณฑ์ที่ไม่เป็นทางการมากนัก แต่เป็นเกณฑ์ภายในใจก็คือ พยายามกระจายงานและความดีความชอบ
ในการให้ความดีความชอบผู้บริหารระดับคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์/สำนัก และรองอธิการบดี
จะให้ที่ประชุมรองอธิการบดีเป็นองค์กรในการพิจารณาตัดสินใจ
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เมื่อมีคนประสงค์อยากจะเรียนมากขึ้น สถาบันจะต้องตอบสนอง แต่จะต้องจัดการให้
ผู้ส ำเร็จ การศึก ษามีค ุณ ภาพ ซึ่ง ความจริง แล้ว สถาบัน ติด อยู่ในกรอบความคิด เดิม มากเกิน ไป
โดยไปยึดจำนวนห้องเรียน จำนวนอาจารย์ และกำหนดว่าจะต้องรับนักศึกษาจำนวนเท่านี้ ทั้ง ๆที่
สถาบันสามารถบริหารและจัดการไต้มากมาย เซ่น กรณีห้องเรียนไม่เป็นอุปสรรคเลย สามารถจัด
ช่วงเวลาให้นักศึกษาเข้าเรียนไต้มากมาย หรือจำนวนอาจารย์ก็ไม่เป็นอุปสรรค เพราะสามารถจ้าง
อาจารย์ใต้ เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอ จากการวิจัยและตรวจสอบพบว่า อาจารย์ที่จ้างสามารถ
ช่วยงานสถาบันไต้มาก ท่างานเต็มที่ และควบคุมคุณ ภาพไต้ดีด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการออก
นอกระบบของสถาบัน ดังนั้น จะต้อ งทลายกรอบความคิด เติม ที่ย ึด จำนวนนัก ศึก ษาต่อ อาจารย์
เป็นหลัก สถาบันสามารถที่จะตอบสนองผู้ที่ต้องการเรียนไต้จำนวนมาก สถาบันจะต้องมีการประกัน
คุณภาพที่ดี เช่น กระบวนการเรียนการสอน อาจารย์จะต้องมีแผนการสอน มีตำรา และตำเนินการสอน
ให้ครบล้วน สถาบันต้องจัดการให้อาจารย์สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่มีอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจาก
ทรัพยากรมีจำกัด เช่น การพิมพ์เอกสาร ตำรา การไปศึกษา บกอบรม และสัมมนา เป็นต้น
ในปีนี้สถาบันไต้วางแผนเซิงรุกในการรับนักศึกษา จะรับนักศึกษาจำนวนมากด้วยวิธีบริหาร
และจัดการเอง ซึ่งในแง่อาคารสถานที่ ปัจจุบันสามารถรองรับนักศึกษาไต้ประมาณ 1 หมื่นคนอยู่แล้ว
ดังนั้นการที่จะรับเพิ่มอีก 10-20 เปอร์เซ็นต์จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไต้
ในปีที่ผ่านมา สถาบันรับนักศึกษาที่สมัครสอบเกือบทั้งหมด โดยเปีดสอนภาคบ่ายประมาณ
1 พ ัน คน ไข้ระเบียบการเก็บเงินเหมือนกันกับภาคปกติทุกอย่าง ในภาคเรียนที่สอง นักศึกษากลุ่มนี้
จะจัดตารางสอนตรงกับภาคปกติ ดังนั้นนักศึกษาทุกคนก็คือนักศึกษาภาคปกติ สถาบันไต้กำหนด
ภาระการสอนอาจารย์ ล้าสอนเกิน 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ สามารถเบิกค่าสอนไต้ หรือกรณีรวมห้อง
ซึ่งจ่ายค่าสอนไม,ไต้ สถาบันก็จะจ่ายค่าตรวจข้อสอบให้แทน เป็นต้น
ความเห็นของอธิการบดีในการรับนักศึกษาจำนวนมากนั้น สถาบันควรเปีดรับเต็มที่เท่าที่
จะจัดการไต้ แต่จะต้องมีการประกันคุณภาพควบคู่ไปด้วย และการจัดการศึกษาจะต้องหลากหลาย
และมีหลายทางเลือก โดยเน้นการเรียนด้วยการปฏิบัติด้วยตนเองมากขึ้น เป็นความมุ่งหวังของ
อธิการบดีที่จะนำกระแสพระราชดำรัสในเรื่องของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาไข้ไนการจัดการศึกษา
ให้ไต้ใ น ช่วง 3-4 ปี
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 7

กระบวนการในการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน จะมีคณะกรรมการอยู่ 2 ชุด คือ
คณะกรรมการในระดับคณะ และคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ซึ่งสภาประจำสถาบัน
เป็นผู้แต่งตั้ง จะท่าหน้าที่คล้ายกรรมาธิการงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยอธิการบดี
เป็นประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน-พัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้แทนคณาจารย์ใน
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สภาประจำสถาบัน 4 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
และผู้อำนวยการสำนักวางแผน-พัฒนาเป็นกรรมการและเลขานุการ
แนวคิดในการจัดสรรเงินบำรุงการศึกษา สถาบันจะมอบให้หน่วยงานที่เป็นภาควิชาเดิม
หรือโปรแกรมวิชาเป็นผู้บํระมาณการรายรับของหน่วยงาน โดยคิดจากจำนวนนักศึกษา และรายวิชา
ที่ภาควิชารับผิดชอบ เงินส่วนนี้สถาบันจะจัดสรรให้หน่วยงานประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของ
ประมาณการรายรับ ซึ่งเป็นสิทธิที่ภาควิชาหรือโปรแกรมวิชาจะนำไปจัดทำโครงการต่าง ๆให้
สอดคล้องกับกรอบนโนบายที่สภาประจำสถาบันกำหนดไว้ แนวคิดพื้นฐานในการจัดสรรเงินคือ
ภาระงานอยู่ที่ไหนเงินจะอยู่ตรงนั้น เป็นการจัดสรรเงินตามภาระงาน ในส่วนเงินบำรุงสถาบันจะนำ
มาใช้ในการบรืหารกลางของสถาบัน ซึ่งไม่เกี่ยวช้องกับค่าหน่วยกิต
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 8

กระบวนการเตรีย มการเป็น เจ้าภาพมีจ ุด อ่อ นอย่างหนึ่ง สถาบัน มักจะมอบให้อาจารย์
เป็นผู้ดำเน่นการ แต่นักศึกษาไม่มีส่วนร่วมในการเตรียมการเป็นเจ้าภาพ ทั้ง ๆที่เป็นกิจกรรมของ
นักศึกษา กระบวนการแข่งขันกีฬาน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ดังนั้นสถาบันจะมอบให้
นัก ศึก ษาเป็น ผู้เตรียมการทั้งหมด อาจารย์เป็น ที่ป รึกษาเท่านั้น ผลที่เกิด ขึ้น นักศึกษามีความ
กระดีอรีอร้น เซ่น เช้าร่วมกิจกรรมเชียร์ด้วยความสมัครใจ เพราะถือเป็นความรับผิดชอบของ
นักศึกษาเอง แต่บางจุดอาจบกพร่องบ้าง แต่การบกพร่องนั้นนักศึกษาก็เกิดการเรียนรู้
ในส่วนงบประมาณการแข่งขัน เป็นการลงทุนที่สูง หากจัด เพื่อ มุ่งชนะอย่างเดียว ไม่นำ
นักศึกษาเช้ามาร่วมกระบวนการ จะเป็น การสูญ เปล่า อย่า งมหาศาล แต่ถ้าเป็นส่วนหนึ่งของ
การเรียนรู้ของนักศึกษา ที่เหลืออยู่ก็คือประสบการณ์ของนักศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นการคุ้มค่า
สถาบันจะมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬาเป็นผู้ดูแล และเป็นแม่งานหลักในแง่กระบวนการคิด
ให้กับนักศึกษา
ในความคิดเห็นของอธิการบดี การแข่งขันกีฬาเป็นสิ่งทีดี แต่น่าจะมีช่วงห่างบ้าง คือกีฬารวม
ของราซภัฏจัด 2 ปีต่อครั้ง แต่ในกลุ่มจะแช่งขันกันทุกปีซึ่งค่อนช้างจะกี่เกินไป ค่าใช้จ่ายจะสูง
การแช่งขันกีฬาจะต้องให้เกิดพร้อม ๆกับกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดของการแข่งขัน
กีฬา ส่วนหนึ่งอยากให้ทุกสถาบันเปลี่ยนแนวคิดในการแข่งขันกีฬา ซึ่งควรเป็นกีฬาเพื่อคนทั้งหมด
ในองค์การมากกว่าเพื่อกลุ่มคนส่วนหนึ่งเท่านั้น
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กระบวนการสรรหามี 2 แนวทาง คือ ให้ประซาคมมีส่วนร่วมโดยตรง หรือเป็นการตัดสินใจ
ของอธิการบดี แต่ประชาคมมีส่วนร่วมทางอ้อม อธิการบดีจะใช่วิธีที่สอง เหตุผลที่ใช้เนื่องจาก
ตำแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี เป็นตำแหน่งที่ต้องผูกพันกับอธิการบดีค่อนข้างสูง
ความรับผิดชอบ ความสำเร็จหรือความล้มเหลว หรือการกระทำทุกอย่างถือว่าเป็นเงาของอธิการบดี
ตังนั้นอธิการบดีน่าจะมีอำนาจในการเลือกบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
กระบวนการสรรหา ส่วนหนึ่งจะฟ้งประชาคมอย่างไม่เป็นทางการหลาย ๆกลุ่ม และประเมิน
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ เกณฑ์ที่ใซในการเลือกบุคคลจะพิจารณาความรู้ความสามารถและคุณธรรม
ซึ่งสองส่วนนี้จะแยกกันไม่ออก คุณธรรมสำคัญที่สุดที่จะพิจารณาคือความไม่เห็นแก่ตัว ข้อได้เปรียบ
ประการหนึ่งของอธิการบดีคือทำงานที่สถาบันแห่งนี้มานาน จึงได้เรียนรู้คนโดยอัตโนมัติ และอีก
ส่วนหนึ่งอธิการบดีจะเป็ดใจกว้างที่จะรับพิงความเห็นชองคนอื่น
แนวคิดในการทำงานของอธิการบดีจะยึดนักศึกษาเป็นตัวตั้ง ไม่เอาตัวเองเป็นตัวตั้ง ซึ่งจะ
ลดปัญหาข้อขัดแย้งบางประการได้ ในการแต่งตั้งรองอธิการบดีจำนวน 6 คน จะคูจากสำนัก
ในปัจจุบันที่มีอยู่ 6 สำนัก ส่วนผู้ช่วยอธิการบดีนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับงานของรองอธิการบดี
เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับงานใน 6 สำนักตังกล่าว เช่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายประซาล้มพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารอเนกประสงค์
และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย
วิธีการตัดสินใจ
วิธีการตัดสินใจจะพิงเสียงคนอื่นค่อนข้างมาก ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนในขณะนี้ จุดนี้เป็นศึลปะ
ระหว่างการพิงเสียงคนอื่นกับไม่พิงเสียงคนอื่น จุดพอดีจะต้องอาศัยประสบการณ"’ เพราะล้าพิงเสียง
คนอื่นมากๆ การตัดสินใจก็จะข้า แต่ล้าตัดสิน ใจคนเดียวจะเป็น เผด็จการ ซึ่งหมดสมัยไปแล้ว

จรูญ ถ าว รจ ัก ร์ อ ธ ิก ารบ ด ีส ถ าบ ัน ร าช ภ ัฎ อ ุด ร ธ าน ี
จ ัง ห วัด อุด รธาน ี
สัม ภ าษ ณ ์ว ัน ท ี่ 1 5 ธัน วาค ม 2 5 4 2 เว ล า 0 9 . 3 0 - 1 2 . 0 0 น.

สถานการณ์ที่ 1
ในการพิจารณาจะต้องคูเกณฑ์ของเจ้าของทุนเป็นพื้นฐาน หลังจากนั้นจะคูรายละเอียดดังนี๋
• ประโยชน์ที่สถาบันจะไต้รับจากบุคคลที่ไต้รับทุน จะพิจารณาว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาจะเปน
ประโยชน์ต่อสถาบันมากน้อยเพียงใด โดยดูจากสาขาที่เปนทิศทาง (Trend) ของสถาบัน
• ศักยภาพของผู้ไต้รับทุน จะพิจารณาถึงความสามารถในการศึกษาเล่าเรียนว่า เมื่อไปศึกษา
เล่าเรียนแล้วจะต้องสำเร็จการศึกษา มีความสามารถในภาษาอังกฤษและการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
มีความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการเรียนในอดีต เปนต้น
• ขวัญกำลังใจ ในการพิจารณานั้นจะดู 2 ประเด็นแรกเปนหลัก แต่ประเด็นขวัญกำลังใจนั้น
จะพิจารณาว่าคนเหล่านี้ไต้ป ฏิบ ัติงานให้ก ับ สถาบัน มาโดยตลอด และเมื่อ กลับ มาก็ย ังจะเป็น
ประโยชน์ต่อสถาบันต่อไป
ผู้ที่'จะเป็นคณะกรรมการคัดเลือกประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน ได้แก่ อธิการบดี
และฝ่ายวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ผู้ควบคุมระดับนโยบาย ซึ่งไต้แก่ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและผู้ควบคุมการปฏิบัติ ซึ่งไต้แก่ คณบดี
ส ถ า น ก า ร ณ ์ท ี่ 2

ในการเป็ดสอนระดับปริญญาโท เหตุผลความจำเป็นของผู้เรียนไม'ใช่ประเด็นหลัก แต่จะ
พิจารณาความจำเป็นของประเทศเป็นประเด็นหลัก เช่น สถาบันไต้เร่งเป็ดสอนสาขาบริหารการศึกษา
สาขาหลักสูตรและการสอน เนื่องจากพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นตัวผลักดันในเรื่อง
ต่างๆ เช่น ผู้บริหารและผู้สอนจะต้องมีความสามารถในเรื่องการวิจัยซึ่งเป็นหัวใจหลัก โดยมีฐาน
ความเชื่อว่า การวิจัยเป็นกระบวนการการเรียนรู้ เป็นกระบวนการในการตอบคำถามและแห้ปัญหา
ในเรื่องต่างๆ ประเด็นที่สำคัญของการเป็ดสอนปริญญาโท อันดับแรก คือ ศักยภาพและความสามารถ
ของการจัดการศึกษาในระดับบัณฑ์ตศึกษา สถาบันทำไต้หรือไม่ ถ้าทำไต้เป็นสาขาที่ตอบสนอง
ความต้องการของประเทศและของผู้เรียนหรือไม่ ศักยภาพและความพร้อมจะต้องเป็น ไปตาม
มาตรฐานที่สภาวิชาการกำหนดไว้เป็นอย่างน้อย ส่วนเหตุผลความจำเป็น สถาบันไต้ข้อมูลจาก
การพิจารณาว่าปัจจุบันนี้เป็นลังคมของข้อมูลข่าวสาร จึงสะท้อนให้เห็นปัญหาและความต้องการของ
สังคมไต้อย่างซัดเจน ส่วนหนึ่งในฐานะผู้บรีหารการศึกษา เมื่อติดตามข้อมูลจะพบว่า ในเครือข่าย
นักบริหารต้องยอมรับว่า การบริหารการศึกษาไม่ไต้นำคนที่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการศึกษา
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จริง ๆมาเป็นผู้บริหาร เนื่องจากวัฒนธรรมการคัดเลือกแบบเดิม สุดท้ายในเรื่องนโยบายของชาติ
และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในสิงต่าง ๆ จะเป็นคัวกำหนดในการตัดสินใจด้วย เซ่น
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติเป็นประเด็นหลักที่กำหนดให้มีการปฏิรูปการเรียนการสอน โครงสร้าง
การบริหาร เป็นคัน
ปัจจุบันสถาบันได้เป็ดสอนสาขาบริหารการศึกษา และสาขาหลักสูตรและการสอน โดยแยก
เป็นแขนงย่อย ได้แก่ การสอนวิทยาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาไทย และการสอน
คณิตศาสตร์ แผนการเป็ดสอนต่อไป ได้แก่ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา จะเป็ดสอนในปี 2543
การบริหารองค์การในปัจจุบันจะไม่เน้นระบบที่จะต้องมีองค์กรเป็นคัวรองรับ ดังนั้นการบริหาร
บัณ ฑิต ศึก ษาจะอยู่ในรูป ของคณะกรรมการที่ร ับ ผิด ชอบเฉพาะ ซึ่งเรีย กว่า คณะกรรมการ
โครงการบัณฑิตศึกษา โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดี
ฝ่า ยวางแผน-พัฒ นา และคณบดีท ี่เป็ด สอนเป็น กรรมการ คณะกรรมการอีกชุดหนึ่งได้แก่
คณะกรรมการสาขาบัณฑิตศึกษา ในอนาคตเมื่อพิจารณาความจำเป็นอาจจะเป็นได้ 2 แนวทาง คือ
มอบให้คณะต่าง ๆดำเนินการ หรืออาจตั้งเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะ
การเป็ดบัณฑิตศึกษา อธิการบดีมองว่าอยู่บนพื้นฐาน 2 อย่าง คือ ภาพรวมของสังคมและ
ประเทศชาติที่ให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษา ความคิดเกี่ยวกับการศึกษาในเซิง Elite ได้หมดไปแล้ว
ในปัจจุบันจะต้องเป็นเซิง Mass Education ดังนั้นล้าสามารถทำให้คนมีการศึกษาได้มาก น่าจะ
เป็น หน้าที่ข องสถาบัน ทางการศึก ษา ซึ่งเป็นสถาบันหนึ่งในสังคมที่จะต้องสร้างโอกาสให้คน
ในสังคมได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ประการที่สอง สถาบันราชภัฎที่เปิดบัณฑิตศึกษาบังคับให้
เป็นหลักสูตรที่จะต้องทำการวิจัย ดังนั้นการเป็ดระดับบัณฑิตศึกษาจะเป็นคัวบังคับให้สถาบันเน้น
ความ สำคัญของการวิจัย และเป็นการกระตุ้นให้อาจารย์จะต้องทำการวิจัย ซึ่งจะเป็นการสร้าง
ความแข็งแกร่ง และความเป็นอุดมศึกษาให้แก่สถาบันราซภัฎด้วย
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 3

การป้องปรามจะต้องมาก่อน ในทางปฏิบัติได้ทำความเข้าใจกับอาจารย์มาโดยตลอดว่า
การไปทัศนศึกษาเป็นสิ่งที่เป็นประโยซน้ต่อระบบการศึกษา แต่สิ่งที่จะต้องคิดและระมัดระวังก็คือ
สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้มีการพิจารณา วิเคราะห์ และตัดสินใจเบื้องด้นอย่างไร ต้องยอมรับว่าโลกปัจจุบัน
เป็นยุคของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การที่นักศึกษาได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ ไม่ใช่เอาเรื่องการเกิดอุบัติเหตุมาอ้าง แล้วไม่ให้นักศึกษาได้ทำ
กิจกรรมดังกล่าว อธิการบดีไม่เห็นด้วยที่สถาบันจะต้องมีรถบัสเพื่ออำนวยความสะดวกในการไป
ทัศนศึกษา เนื่องจากมีจุดด้อยหลายประการ เซ่น พนักงานขับรถไม่ใช่มืออาชีพ การดูแลและบำรุง
รักษารถอาจไม่ชำนาญเท่าที่ควร สู้บริษัทเอกซนที่ทำเป็นปกติไม่ได้ ล้าเกิดอุบัติเหตุขึ้น บริษัทเอกซน
จะต้องรับผิดชอบในทางกฎหมายโดยตรง เป็นการแบ่งเบาภาระของสถาบันได้ แต่ภาระในเรื่อง
มนุษยซนในฐานะที่เป็นลูกศึษย์ สถาบัน จะต้อ งดำเนิน การอย่างเต็ม ที่ ก่อนจะตัดสินใจให่ใป
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ทัศนศึกษา จะต้องคิดในแง่ความปลอดภัยให้มากที่สุด ซึ่งจะต้องใช้กระบวนการป้องปราม โดยการ
ทำความเช้าใจกับอาจารย์ และจะต้องดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติทางราชการด้วย
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น ขึ้นแรกการตัดสินใจจะไม่ไปหาความผิด/ถูก หรือความชอบธรรม
ในเบื้องต้น แต่สิ่งที่จะต้องดำเนินการทันทีคือทำอย่างไรที่จะเรียกขวัญและกำลังใจชองผู้เกี่ยวช้อง
และทำให้เรื่องยุติลงโดยเร็ว ผู้ปกครองของนักศึกษาที่เสียชีวิตมีความเศร้าโศกและเสียใจ สถาบัน
จะต้องทำความเช้าใจว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสถาบันไต้พยายามระมัดระวังและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นแล้ว
แต่เมื่อเกิดเหตุสถาบันก็พร้อมจะดูแลรับผิดชอบตามสถานภาพที่สามารถดูแลไต้ นักศึกษาที่บาดเจ็บ
สถาบันจะต้องดูแลและรักษาอย่างเต็มความสามารถ เมื่อกระบวนการทางมนุษยธรรมเสร็จสิ้นแล้ว
จึงจะดำเนินการตรวจสอบระบบว่าเกิดอะไรกับกระบวนการทั้งหมด โดยการไล่คูกระบวนการว่า
ก่อนที่จะเดินทางไต้มีการชี้แจงและทำความเช้าใจในเรื่องความปลอดภัยหรือไม่ มีการอนุญาตถูกต้อง
หรือไม่ อาจารย์ผู้ควบคุมละทั้งหน้าที่หรือไม่ ในกรณีที่เป็นรถจ้างเหมา บริษัทไต้ปฏิบัติตามสัญญา
หรือไม' ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นผู้ให้ข้อมูลของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุแก่สถาบันไต้
อธิการบดีจะเป็นผู้ร ับ ผิดชอบโดยตรงในเหตุก ารณ์ท ี่เกิด ขึ้น ผู้บริหารระดับรองลงไปจะ
รับผิดชอบตามสถานะและสายการบังคับบัญชางานที่กำหนดไว้ แต่อธิการบดีไม่เห็นด้วยที่จะผลัก
ความรับผิดชอบให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหมด
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 4

จะต้องคูสภาวะแวดล้อมในการที่จะปรับเปลี่ยนสถานภาพในบีจจุบัน การปรับเปลี่ยน
สถานภาพเพื่อเป็นนิติบุคคลอย่างเดียวเป็นสิ่งที่ล้าหลังแล้ว เนื่องจากเป็นเหตุผลและความจำเป็น
ตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ซึ่งหลีกเลี่ยงไม'ไต้ อีกประการหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ในส่วนที่จะเป็นส่วนราชการ หรือในกำกับของรัฐ จะต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมจริงๆว่า ดำว่า
อุดมศึกษาจะเป็นสถานภาพใดจึงจะเหมาะสมระหว่างการเป็นส่วนราชการ หรือในกำกับของรัฐ
การที่รัฐบาลมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
เป็นพื้นฐานมาจากเงื่อนไขของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย ซึ่งในเงื่อนไขสัญญานั้นไม่ไดํใช้คำว่า
มหาวิทยาลัย แต่จะใช้คำว่าอุดมศึกษา แต่รัฐบาลไต้ระบุเฉพาะในส่วนของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
ซึ่งในความเป็นจริงของอุดมศึกษาในภาพรวม คือการศึกษาที่สูงกว่าระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป ดังนั้น
จากเงื่อนไขดังกล่าว จะต้องรวมอุดมศึกษาที่เป็นสถาบันราชกัฏเช้าไปด้วย อีกประเด็นหนึ่งที่จะต้อง
พิจารณาในความเป็นจริงของอุดมศึกษา สถานภาพควรจะเป็นอย่างไร ซึ่งอุดมศึกษาทั่วโลกจะมี
ลักษณะที่มี Autonomy มี Freedom และ Accountability ดังนั้นการที่จะดำรงหลักการของอุดมศึกษา
ทั้งสามอย่างไว่ใต้ จะต้องอยู่ในรูปแบบในกำกับของรัฐทั้งสิ้น การที่อุดมศึกษาไทยส่วนใหญ่อยู่ภายใต้
ระบบราชการ เนื่องจากการเกิดอุดมศึกษาไทยแตกต่างจากต่างประเทศ การเกิดอุดมศึกษาไทยนั้น
เพื่อตอบสนองการขาดแคลนกำลังคนในระบบราชการ ซึ่งเกิดในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ดังนั้น
มหาวิทยาลัยไทยจึงอยู่ภายใต้ระบบราชการ ซึ่งแตกต่างจากการเกิดมหาวิท ยาลัยในต่างประเทศ
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มหาวิท ยาลัย ในประเทศไทยจะเข้า สู่ก ารปรับ เปลี่ย นสถานภาพจากระบบราชการก้า วเข้า สูร ะบบ
อุด มศึก ษาได้ จะต้องมี Autonomy, Freedom และ Accountability

อนาคตอุดมศึกษาไทยจะต้องเป็นระบบในกำกับของรัฐแน่นอน ดังนั้นสิ่งที่จะต้องตัดสิน'ใจ
ก็คือ ก้าดัองการที่จะพัฒนาสถาบันให้เกิดความสมบูรณ์ในสถาบันอุดมศึกษาจะไข้วิธีประหยัดเวลา
หรือยืดเวลาออกไป แต่การที่จะตัดสินใจไต้จะต้องทำความเข้าใจกับประชาคมก่อนว่า จะไปใน
ทิศทางใดและอย่างไร เพราะการปรับเปลี่ยนหรือการดำรงอยู่นั้นจะต้องไต้รับความร่วมมือจาก
ประชาคม
สถาบันไต้ทำความเข้าใจกับคณาจารย่โดยวิธีประชาสัมพันธ์ และจัดประชุมสัมมนาตลอดเวลา
ตังนั้นในขณะนี้จะเน้นการให้ความรู้และความเข้าใจแก่คณาจารย์ ในขั้นแรกสิ่งที่สถาบันจะดำเนินการ
ปรับเปลี่ยนก็คือ การตรวจสอบระบบภายในว่าไต้ดำเนินภารกิจอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
หรือยัง โดยใช้กระบวนการประกันคุณภาพ เพราะมีพื้นฐานความเชื่อที่ว่า การจะเป็นอุดมศึกษา
ที่สมบูรณ์ จะต้องเป็นไปตามหลักและเจตนารมย์ ซึ่งจะต้องทำระบบและหลักการให้แน่น ตังนั้น
จึงใช้แกนในเรื่องการประกันคุณภาพเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้แน่นตามกรอบที่กำหนดไว้ เป้าหมายของ
การประกันคุณภาพก็คือการประกันคุณภาพบัณฑิตของสถาบัน
สถาบันไต้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมการปรับเปลี่ยนสถานภาพของสถาบัน โดยมี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่ประซาสัมพันธ์ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
และเตรียมการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพของสถาบัน
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 5

สถาบันไข้เกณฑ์ประเนินเป็นหลัก และนำผลจากการประเนินมาจัดลำดับ โดยวิเคราะห์
ยอดเงินที่นำมาใช้เพื่มเงินเดือนว่ามีจำนวนเท่าไรในกรอบไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ของยอดเงินเดือน
ทั้งหมด ซึ่งโดยปกติแล้วควรจะเป็น 6 เปอร์เซ็นต์ การกำหนดกรอบไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์นี้
ผิดปกติ เพราะภาวะบ้านเมืองมีปัญหาเศรษฐกิจ ตังนั้นทุกคนจะต้องตระหนักว่าในภาวะอย่างนี้
สิทธิที่ควรจะมี ควรจะไต้ จะให้เหมือนกับภาวะปกติไม่ไต้ สถาบันจะพิจารณาการขึ้นขั้นให้กระจาย
ไปตามหน่วยงานต่าง ๆ โดยดูจากพื้นฐานของการประเนินที่ไต้เรียงลำดับไว้แล้ว หลักปฏิบัติที่กำหนด
ร่วมกันคือจะไม่มีการขึ้นขั้นประเภทสองขึ้น แต่จะขึ้นขั้นสูงสุดเพียงขั้นครึ่งเท่านั้น เหตุที่ไม่มีสอง?ฒ
ไม่ใช่ว่าสถาบันไม่มีคนเก่งคนดืที่ควรจะไต้สองขั้น แต่เนื่อ งจากภาวะวิก ฤตทางต้านเศรษฐกิจ
อาจารย์ทุกคนจะต้องเสียสละเพื่อรับผิดขอบร่วมกัน จากยอดเงินที่มีอยู่ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ตังกล่าว
จะกระจายอย่างไรจึงจะเกิดความเป็น ธรรม ซึ่งจะต้องอธิบายว่าการพิจารณาความดีความขอบ
มีเจตนารมย์หลักคือ คนทำดืไต้ดี คนทำชั่วต้องไต้รับการชี้บอกว่าทำไม'ดีและไม่ถูกต้อง ตังนั้นจึงมี
การขึ้นขั้นที่เป็นครึ่งขึ้น หนึ่งขึ้น และขั้นครึ่ง อาจารย์ที่ผ่านเกณฑิการประเนิน จะไต้รับการพิจารณา
หนึ่งขั้นและขั้นครึ่ง ส่วนอาจารย์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเนิน จะไต้รับการพิจารณาครึ่งขึ้นและไม่ขึ้นขั้น
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ขั้นตอนการดำเนินงาน คณะจะประเมินเนินเบื้องต้น หลังจากนั้นส่งผลการประเมินให้
รองอธิการบดี เพื่อประเมินเนินภาพรวมของสถาบัน โดยจะต้องทำให้การประเมินมีนั้าหนักที่เนิน
มาตรฐานเดีย วกัน หลังจากนั้น จะเรียงลำดับ การขี้น ความดีค วามชอบของอาจารย์ท ั้งสถาบัน
และมอบให้อธิการบดีซึ่งเนินผู้มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจ ในส่วนของผู้บรีหารระดับคณบดี
ผู้อำนวยการศูนย์/สำนัก อธิการบดีจะเนินผู้พิจารณาจัดลำดับการให้ความดีความขอบ
การกระจายอำนาจให้ห น่วยงานต่าง ๆมีค วามจำเนิน ดังนั้น สถาบัน จะมอบอำนาจให้
หัวหน้าหน่วยงานในขั้นต้นพิจารณาความดีความชอบครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ควรจะไต้รับ โดยสถาบัน
จะไม่เข้าไปก้าวก่ายในส่วนนี้ ถ้าในครึ่งหนึ่งที่ให้นั้นมีป๋ญหา จะเชิญหัวหน้าหน่วยงานมาพูดคุยกัน
เพื่อหาข้อยุติ
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 6

สถาบัน จะให้ความสำคัญ กับ ผู้ท ี่'จะเข้ามาศึก ษา เพราะในสังคมปจจุบัน การให้โอกาส
มีความสำคัญ มหาวิทยาลัยต่าง ๆจะปีดโอกาสเนื่องจากเนินระบบที่มีการแข่งขันคัดเลือก สถาบัน
ราซภัฎจะต้องเปีดโอกาสให้กว้างพอที่จะทำให้ลูกหลานของคนไทยไต้รับการดูแลอย่างเนินธรรม
จากรัฐ ดังนั้นในการตัดสินใจจะให้ความสำคัญกับโอกาส ให้คนที่ต้องการเรียนมีโอกาสมากที่สุด
ปัญหาภายในที่มีข้อจำกัดในเรื่องอาคารสถานที่ บุคลากร และอื่นๆ สถาบันจะใช้เทคนิคและวิธีการ
บริหารเนินตัวคลี่คลายปัญหา เซ่น ไม่คำนึงถึงอาจารย์ประจำเท่านั้น มหาวิทยาลัยต่างประเทศบางแห่ง
มีอาจารย์ประจำและอาจารย์ภายนอกจำนวนเท่า ๆกัน หรือมีอาจารย์ภายนอกมากกว่า ต้องอาศัย
กระบวนการจัดการมาจัดการในเรื่องคน ซึ่งเนินกระแสของการจัดการในโลกปัจจุบัน ในส่วนของ
อาคารสถานที่จะต้องใช้อาคารให้คุ้มค่ามากที่สุด จะต้องไม่คำนึงถึงเฉพาะเวลาราชการเท่านั้น
จะต้องขยายเวลาตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 21.30 น. เนินต้น และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ
จะใช้หลักการเดียวกัน เซ่น หอสมุดก็ขยายเวลาออกไป เนินต้น
ภายใต้ภาวะบ้านเมืองที่ต้องการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรคน จะต้องให้โอกาสแก่ผู้ต้องการเรียน
โครงการนิกอบรมครูประจำการ (อคป.) และโครงการการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)
เนินโครงการที่สร้างคุโณปการให้กับคนไทยในชาติ โดยให้บุคลากรประจำการในหน่วยงานต่าง ๆ
ไต้มีโอกาสเพื่มคุณวุฒิถึงปริญญาตรี และส่วนหนึ่งผู้สำเร็จการศึกษาก็เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
ในสถาบันต่าง ๆมากมาย ดังนั้นสถาบันราชภ ัฏ อ ุดรธานีจะรองรับจำนวนผู้เข้าศึกษาต่อให้มากที่สุด
โดยตั้งเป้าหมายการรับนักศึกษาในปีการศึกษาหน้าจำนวน 3,500 คน การเข้าศึกษาเนินสิทธิ
ของผู้ต้องการเรียน แต่การสำเร็จการศึกษาเนินสิทธิของสถาบัน
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สถานการณ์ที่ 7
ระบบการจัดสรรงบประมาณจะแบ่งออกเป็น 2 กรอบ คีอ งบประมาณดำเนินงานตามปกติ
หรืองบยังชีพ โดยจะจัดสรรให้คณะต่าง ๆจากฐานจำนวนนักศึกษาและจำนวนหน่วยกิต อีกส่วนหนึ่ง
คืองบเพื่อการพัฒ นา จะจัดสรรตามนโยบาย โดยยึดแผนและเป้าหมายของสถาบันว่ามุ่งไปใน
ทิศทางใด สถาบันจะทำความเข้าใจกับทุกคณะ งบส่วนนี้จะหมุนเวียนตามลำดับความสำคัญของ
เป้าหมายที่สถาบันกำหนดไว้ ที่ผ่านมาสถาบันได้จัดทำแผนพัฒนาสถาบันระยะ 15 ปี แผนพัฒนา
การศึกษาระยะ 5 ปี เมื่อดันปีการศึกษาได้จัดทำแผนกลยุทธ์ของสถาบัน โดยใข้กระบวนการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม และในช่วงเดือนสิงหาคมได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง
เนื่องจากมีปัจจัย 2 ประการ คือ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกาศไข้ และมีการ
ปรับเปลี่ยนผู้บริหารในหน่วยงานต่าง ๆของสถาบัน สถาบันได้ไข้กระบวนการเติม คือการวิเคราะห้
แบบ SWOT มาปรับปรุงแก้ไขแผนกลยุทธ์ใหม่
คณะกรรมการบริหารสถาบันจะเป็นผู้พิจารณาโครงการที่หน่วยงานต่างๆเสนอมา ซึ่งไม่ค่อย
จะมีความเห็นแตกต่างกันนัก เนื่องจากแผนจะเป็นตัวกำกับทิศทางที่ซัดเจนอยู่แล้ว และสถาบันจะ
จัดสรรเงินให้หน่วยงานต่าง ๆเป็นก้อน ดังนั้นคณะกรรมการบริหารจะตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเหมาะสมเป็นหลัก
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 8

ปัจจุบันการแช่งขันกีฬานักศึกษายังไม่ได้รับการยอมรับเต็มที่ เนื่องจากการจัดการแช่งขัน
ไม่ได้มาตรฐาน เป้าหมายหลักที่จะต้องทำคือ จะต้องยกมาตรฐานการแช่งขันกีฬาให้ใกล้เคียงกับ
มาตรฐานกีฬาสากล ซึ่งจะต้องดำเนินการในประเด็นต่างๆ ดังนี้
• สนามแช่งขัน จะต้องเป็นสนามที่ได้มาตรฐานสากล สนามแช่งขันกีฬาบางประเภท
อาจจะต้องไข้สนามของวิทยาลัยพลศึกษา สนามกีฬาจังหวัด เป็นต้น
• กระบวนการจัดการแช่งขัน จะต้องน่ากติกาและกระบวนการที่เป็นสากลมาใช่ในการจัด
การแช่งขัน
ส่วนในเรื่องอื่น ๆ เช่น ที่พัก จะต้องปรึกษาหารือกับผู้บริหารสถาบันราชภัฏที่เข้าแช่งขันว่า
พร้อมที่ยกระดับในเรื่องที่พักนักกีฬาให้ดืหรือยัง ถ้ายังไม่พร้อมสถาบันจะต้องเตรียมที่พักให้เอื้อ
ประโยซนักับนักกีฬาให้มากที่สุด
ความเห็นของอธิการบดีในการแช่งขันกีฬานั้น สถาบัน อาจารย์ผู้รับผ่ดซอบ จะต้องนิยาม
กีฬาให้ครบองค์ประกอบที่สมบูรณ์ การกีฬาไม่ใช่แช่งขันเพื่อเอาชนะหรือเหรียญเพียงอย่างเดียว
สิ่งที่สำคัญก็คือ จะต้องสร้างคนให้มีสปีริตความเป็นนักกีฬาที่สมบูรณ์
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สถานการณ์ที่ 9
อธิการบดีมีพี้นฐานความคิดว่า รองอธิการบดีเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของอธิการบดี
ตังนั้นการตัดสินใจและการดำเนิน งานต่าง ๆจะต้อ งอยู่ในกรอบความรับ ผิด ชอบของอธิก ารบดี
รองอธิการบดีจะต้องเป็นภาพคนเดียวกันกับอธิการบดี จะต้องมีสถานภาพ 2 สถานภาพ คือ
สอดรับกับอธิการบดีทุกเรื่อง เซ่น วิสัยทัศน์ แนวคิด และทิศทางที่ไปกับอธิการบดีไต้ อีกส่วนหนึ่ง
จะต้องสามารถทำงานกับเพื่อนร่วมงานได้ มีศิลปะในการเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญกว่า
ประเด็น แรก อธิก ารบดีจ ะเป็น ผู้ต ัด สิน ใจคัด เลือ กบุค คลที่จ ะเป็น รองอธิก ารบดีด ้ว ยตนเอง
แต่กระบวนการและวิธีการจะใช้การฟ้งเสียงและศึกษาข้อมูลจากประวัติการทำงาน เมื่ออธิการบดี
ตัดสินใจแล้วจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของอธิการบดี ข้อตกลงในการทำงานร่วมกันจะใช้ 2 ข้อ
ที่กล่าวข้างด้น และมีการประชุมรองอธิการบดีทุกสัปดาห์
ว ิธ ีก ารต ัด ส ิน ใจ

การตัดสินใจทุกเรื่องจะต้องมีข้อมูลพื้นฐานประกอบในการตัดสินใจ และจะต้องเป็นข้อมูล
ที่เป็นเหตุเป็นผล หรือถ้าเป็นข้อมูลที่ต้องอาศัยหลักวิชา จะต้องมีเหตุผลและมีห ลักการเข้ามาเป็น
องค์ประกอบในการตัดสินใจ การตัดสินใจทุกคเงจะตั้งอยู่บนฐานของความถูกต้องและผลประโยชน์
ที่องค์การจะไต้รับมากที่สุด แต่เนื่องจากองค์การเป็นองค์การสาธารณะ จะต้องพิจารณาให้รอบคอบ
ก่อนว่า เมือตัดสินใจไปแล้วสถาบันและสังคมจะไต้อะไรบ้าง ส่วนระเบียบจะให้ความสำคัญน้อยที่สุด

เช ิด ช ัย โช ค ร ัต น ช ัย อ ธ ิก ารบ ด ีส ถ าบ ัน ราซ ภ ัฏ น ค รราช ส ีม า
จ ัง ห วัด น ค รราช ส ีม า
สัม ภ าษ ณ ์ว ัน ท ี่ 2 3 ธัน วาค ม 2 5 4 2 เว ล า 0 9 . 4 5 - 1 1 . 3 0 น.

ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 1

การพิจารณาคัดเลือกอาจารยเข้ารับทุน ลำดับแรกจะต้องสร้างเกณฑ์ก่อน เกณฑ์ในการ
พิจารณาประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
• ภารกิจของสถาบันที่จะต้องพัฒนาในอนาคต ซึ่งเปนงานวิชาการ โดยพิจารณาว่าจะพัฒนา
โปรแกรมวิชาอะไร และอย่างไร โดยดูรายละเอียดของการขาดแคลนในสิ่งต่างๆ
• คุณสมบัติเฉพาะที่เปนส่วนสำคัญให้การไปเรียนมีโอกาสสำเร็จการศึกษา เซ่น ผลการเรียน
ที่ผ่านมา ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ความเหมาะสมอื่นๆ สำหรับอายุราชการ จะพิจารณา
การทำประโยซน่ให้แก่สถาบันไต้นานกว่า
สถาบันไต้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรไว้ และถือว่าเป็นแบบแผนของสถาบัน โดยจะต้อง
สนับ สนุน ให้อ าจารย์ใต้ศ ึก ษาต่อ ตามแบบแผนที่ก ำหนดไว้ แผนพัฒ นาบุค ลากรนี้ส ำนัก งาน
สภาสถาบันราซภัฎจะรวบรวมไว้ทั้งหมด เพื่อเสนอของบประมาณเซ่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
สถาบันมีคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรที่ส่งเสริมให้อาจารย์ไต้ทำผลงานวิชาการและศึกษาต่อ
ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน ผู้แทนจาก 4 คณะ และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
เป็นกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้จะตัดสิน ใจตามเกณฑ์ท ี่ส ถาบัน กำหนดไว้ แ ต ่ถ้ามีปัญหา
จะนำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาต่อไป
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 2

การเปีดสอนในระดับปริญญาโทจะพิจารณาคังนี้
• ความพร้อมของสถาบัน โดยดูความพร้อมของบุคลากร และความพร้อมของสิ่งอำนวย
ความสะดวกต่าง ๆ
• ความต้องการของสังคม/หน่วยงาน ความต้องการของสังคมนั้นจะดูว่าเมื่อบัณฑ์ตสำเร็จ
การศึกษาแล้ว จะเกิดประโยซนัต่อวงการศึกษาโดยส่วนรวม หรือเกิดประโยซนัเฉพาะกลุ่มเท่านั้น
สถาบัน ไต้เปีด สอนระดับ ปริญ ญาโท 2 สาขา คือ สาขาบริห ารการศึก ษา และสาขา
เทคโนโลยีท างการศึก ษา แผนการเป็ด สอนในอนาคต ไต้แ ก่ สาขาสัง คมศาสตร์เพื่อ การพัฒ นา
จะเป็ด สอนในปี 25 43 สาขาพลศึก ษา ซึ่ง จะเน้น ในเรื่อ งของวิท ยาศาสตร์ก ารกีฬ า พลศึก ษาเพื่อ
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สุขภาพ และการจัดการพลศึกษา ขณะนี้กำลังร่างหลักสูตร โดยมีสถาบันเป็นหลักทำงานร่วมกันกับ
กลุ่มอีสานทั้ง 8 สถาบัน คาดว่าจะเป็ดสอนในปี 2543 เซ่นเดียวกัน
สถาบันได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นการจัดตั้งภายใน และได้แต่งตั้งรักษาการคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ในการบริหารงานบัณฑิตศึกษาจะมีกรรมการ 2 ชุด ได้แก่ กรรมการอำนวยการ
บัณฑิตศึกษา และกรรมการดำเนินงานบัณฑิตศึกษา สถาบันได้มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นผู้กำกับดูแลงานบัณฑิตศึกษา
ความเห็นของอธิการบดีในการเป็ดบัณฑิตศึกษา ไม่ควรคำนึงถึงผลประโยชน์ แต่ควรคำนึง
ถึงคุณภาพและศักยภาพของบัณ ฑิตที่ผลิตออกไป เพราะสถาบันราซภัฎกำลังถูกสังคมเผิามอง
ในเรื่องนี้ ดังนั้นสถาบันจะผลักดันให้เป็ดภาคปกติให้มาก แทนที่จะเป็ดภาคพิเศษ
ส ถ าน ก ารณ ท ี่ 3

ประการแรกคือ ดำเนินการช่วยเหลือผู้เสียหายให้ได้รับประโยชน์เร็วที่สุด โดยให้ผู้เสียหาย
มีความรู้สึกว่า สถาบันได้ดูแลและรับผิดซอบอย่างเต็มที่ ส่วนประการที่สองนั้นจะคลี่คลายว่า
ส่วนใดบ้างที่สถาบัน หรือบุคลากรของสถาบันจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องและรับผิดซอบอย่างเต็มตัว
หลังจากนั้น จะต้องดำเนิน การตามระเบียบราชการ ซึ่งมีอยู่ 2 ประเด็น ที่จะต้อ งพิจารณา คือ
ได้ปฏิบัติตามระเบียบราชการ หรือไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบราชการ ถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบ
ราชการ ความรับผิดชอบส่วนใหญ่จะตกอยู่ที่ผู้ดำเนินการจัดทัศนศึกษานั้น ๆ แต่ถ้าได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบราชการแล้ว สถาบันจะด้องรับผิดชอบ เพราะถือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ในการป้องปรามนั้น การจัดกิจกรรมต่าง ๆสถาบันมีระเบียบและขั้นตอนในการดำเนินการ
อยู่แล้ว ซึ่งจะต้องชี้แจงและทำความเข้าใจกับอาจารย์ ให้ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
เพราะจะเป็นเกราะป้องกันอาจารย์เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น การอนุมัติหรืออนุญาตจะต้องควบคุมดูแล
ในขั้นตอนต่าง ๆ
ผู้ที่จะช่วยอธิการบดีดูแลรับผิดชอบนั้น จะพิจารณาเป็นเรื่องๆไป เช่น การติดต่อประสานงาน
กับญาติผู้เสียชีวิต จะมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือผู้อำนวยการสำนักกิจการ
นักศึกษา และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร หรือผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นด้น
ความเห็นของอธิการบดี การไปทัศนศึกษาเป็นลิงที่ดี เพราะเป็นการเป็ดกว้างในการเรียน
การสอน และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การที่นักศึกษาได้ไปพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน และเป็นการศึกษาที่ถูกต้อง แต่ขณะเดียวกันจะต้องมี
มาตรการในเรื่องความปลอดภัย และมีจุดมุ่งหมายที่เป็นประโยซนัต่อการศึกษาในขณะนั้นด้วย
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สถานการณ์ที่ 4
สถาบันได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่ง ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธาน นักกฎหมาย
ของสถาบัน และตัวแทนจากคณะต่างๆ คณะละ 2 คน เป็นกรรมการ มีหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้
ในการปรับเปลี่ยนสถานภาพของสถาบัน โดยมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง ออกเอกสารให้คณาจารย์
ของสถาบันได้ทราบข้อมูลการเคลื่อนไหวอย่างเท่าเทียมกัน และจัดให้มีการประชุมสัมมนาอาจารย์
ของสถาบัน โดยเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์มาบรรยาย ซึ่งได้ดำเนินการมาประมาณ 3-4 ครั้งแล้ว
ในกระบวนการตัดสินใจนั้น จะต้องถามประซาคมส่วนใหญ่ของสถาบันว่าจะเลือกทางเดินอย่างไร
และจะต้องพิจารณาด้วยว่า สำนักงานสภาสถาบันราซกัฏได้กำหนดทิศทางของสถาบันอย่างไรด้วย
ความเห็นของอธิการบดีนั้น การเปลี่ยนแปลงสถาบันน่าจะเป็นนิติบุคคลในส่วนราชการก่อน
เมื่อสถาบันมีความพร้อมจึงก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
มาตรา 36 ได้เปีดกว้างไว้ซัดเจน ส่วนมหาวิทยาลัยนั้น เนื่องจากเป็นนิติบุคคลอยู่ก่อนแล้วจึงสามารถ
ที่จะปรับเปลี่ยนเป็นในกำกับของรัฐได้ทันที เนื่องจากมีประสบการณ์ มีความคุ้นเคยในการปฏิบัติงาน
ในระบบที่สามารถตัดสินใจได้เลย ซึ่งแตกต่างกันกับสถาบันราชภัฎในปัจจุบัน
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 5

เกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบนั้น จะมอบอำนาจให้คณะเป็นหลักในการตัดสินใจ
ทั้งนี้จะพิจารณาภาพรวมของการปฏิบัติงาน ไม่ใช่ดูเฉพาะการสอนเพียงอย่างเดียว เนื่องจากสถาบัน
ราชกัฎมีระบบการทำงานแตกต่างจากมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์บางคนจะต้องไปช่วยงานในส่วน
ส่งเสริมและสนับสนุนการสอนด้วย สถาบันจะให้นํ้าหนักข้อมูลที่ได้จากการเสนอของคณะเป็นหลัก
รวมกับข้อมูลที่ได้จากการเสนอของศูนย์/สำนัก ในการเสนอซื่อของคณะนั้น ให้เสนอมาทั้งสิน
ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ ครึ่งหนึ่งของส่วนนี้จะเป็นสิทธิที่คณะจะได้รับแน่นอน สถาบันได้วาง
นโยบายไว้ว่า จะไม่พิจารณาให้สองขั้นติดต่อกัน ในการพิจารณาความดีความชอบปีต่อไปนั้น จะใช้
ที่ประชุมรองอธิการบดีพิจารณาตัดสินใจ ในความเห็นของอธิการบดี ผู้บริหารระดับสูงจะต้อง
เสียสละ และไม่ติดยึดกับเรื่องนี้มากนัก ซึ่งจะทำให้คลี่คลายปัญหาต่างๆได้มาก
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 6

การแก้ปัญหานักศึกษาจำนวนมากนั้น สถาบันได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตลอดวัน
ตั้งแต่เวลา 07.00-18.30 น. โดยตั้งเกณฑ์ภาระการสอนไว้ 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ถ้าสอนเกินเกณฑ์
สามารถเปักค่าสอนได้ชั่วโมงละ 200 บาท แต่ในส่วนนี้จะต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อสัป ดาห์
ส่วนลี่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ สถาบันได้ปรับระบบการเรียนการสอน เช่น วิชาการศึกษาทั่วไป
จะใช่วิธีรวมห้อง โดยมีห้องเรียนรวมขนาดใหญ่รองรับ ส่วนอุปกรณ์และสื่อต่าง ๆที่'ใช้จะจัดไว้
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ที่ส่วนกลาง โปรแกรมวิชาต่าง ๆสามารถมาใช้ร่วมกันได้ การเปีดสอนด้วยระบบนี้จะช่วยประหยัด
การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการของคณะกรรมการส่วนต่าง ๆด้วย ความคิดเห็นของอธิการบดี
ในการรับนักศึกษาจำนวนมากนั้น สถาบันราซภัฎคงหนีไม่พ้นปัญหานี้ เนื่องจากการศึกษาภาคบังคับ
เพิ่มเป็น 9 ปี การจัดการศึกษาในช่วงเวลา 12 ปีนั้นเรียนฟรี ดังนั้นผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
และปวส.จะเพิ่มมากขึ้น อีกส่วนหนึ่ง ในขณะนี้ประชากรเพิ่มขึ้นถึงแม้จะเปีนส่วนน้อยก็ตาม ดังนั้น
สถาบันราซกัฏคงแก้ปัญหาได้โม่หมด รัฐบาลจะต้องเช้ามาดูแลและจริงใจในการแก้ปัญหาส่วนนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดสรรงบประมาณในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 9
จะด้องเตรียมการจัดสรรเงินให้สถาบันราซภัฎเพิ่มขึ้น
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 7

สถาบันได้จัดสรรเงินบำรุงการศึกษา ค!งที่ 1 ไม่เกินร้อยละ 80 ของประมาณการรายรับ
โดยให้กรอบงานไว้ 2 ประเภท ได้แก่ งานประจำ เกณฑ์การจัดสรรให้หน่วยงานต่าง ๆ จะใช้จำนวน
นักศึกษาเปีนฐานในการคิดคำนวณ อีกส่วนหนึ่งได้แก่งานพัฒนา จะเน้นการปรับปรุงและโครงการใหม่
ทั้งนี้สถาบันได้ให้อิสระแก่คณะที่จะสร้างสรรงานใหม่ ๆ แต่จะต้องเป็นไปตามช้อตกลงในการประชุม
คณะกรรมการบริหารของสถาบัน เช่น กำหนดไว้ว่าปี 2543 ทุกคณะจะต้องมีอย่างน้อย 1 โปรแกรมวิชา
ที่เข้าสู่การประกันคุณภาพ เป็นด้น สถาบันได้มอบให้สำนักวางแผน-พัฒนาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดำเนินการจัดสรรเงินบำรุงการศึกษา ในการประมาณการรายรับนั้น สถาบันจะกันความคาดเคลื่อน
โดยกำหนดเงินบำรุงการศึกษาไว้ 5 เปอร้เซ็นด้ และเงินกศ.บป.ไว้ 10 เปอร์เซ็นต์ คณะกรรมการ
บริหารสถาบันจะเป็นผู้พิจารณาโครงการที่หน่วยงานต่าง ๆเสนอขึ้นมา เมื่อพิจารณาเสร็จสินแล้ว
จะน่าเสนอสภาประจำสถาบันต่อไป
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 8

เมื่อสถาบันได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ จะต้องเตรียมการในส่วนต่อไปนี้
• ความพร้อมของอาคารสถานที่ ซึ่งประกอบด้วย ที่พัก สนามแช่งขันต่างๆ
• ความพร้อมของบุคลากรในส่วนต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับกีฬา จะต้องใช้กลุ่มคนที่มี
ทักษะ มีความรู้และความชำนาญ เพราะหัวใจของการเป็นเจ้าภาพก็คือการจัดการแข่งขันกีฬานั้นเอง
• งบประมาณที่จะต้องใช้จ่ายในการเตรียมการสองเรื่องที่กล่าวมาช้างด้น
สถาบันจะแต่งตั้งคณะกรรมการของสถาบัน ส่วนที่สำคัญคือคณะกรรมการกีฬา จะจัดคนที่มี
ศักยภาพให้ตรงกับงานที่จะต้องปฏิบัติ เนื่องจากกีฬาเป็นเรื่องเฉพาะทาง สถาบันจะต้องประสานงาน
กับหน่วยงานช้างนอกที่สามารถจะช่วยสถาบันได้ สิ่งที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งในการเตรียมการก็ศึอ
การประซาสัมพันธ์เป็นเรื่องที่จำเป็น เพราะการจัดการแข่งขันกีฬาก็ต้องการที่จะเผยแพร่ซื่อเสียงด้วย
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จะต้องดำเนินการอย่างเนินระบบ การตัดสินใจในการเนินเจ้าภาพนั้น ทุกจุดที่นักศึกษาโปรแกรมวิชาใด
สามารถเกี่ยวข้องไต้ จะต้องให้นักศึกษาเข้าร่วมด้วยทั้งหมด เซ่น การประซาสัมพันธ์ จะมอบให้
นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์เนินผู้ช่วย เพื่อจะได้รับรู้สถานการณ์จริง ไม,เซ่นนั้นจะไม่คุ้มค่า
ในการลงทุนเนินเจ้าภาพ เนื่องจากนักศึกษาไม่ได้ประสบการณ์เลย
อธิการบดีมีความเห็นว่า การแข่งขันกีฬาสถาบันราซภัฎขาดการเอาใจใส่จากส่วนกลาง
และไม่ต่อเนื่อง ทำให้การแข่งขันไม่ได้รับการพัฒนา และไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน
เหมือนกับ การจัดการแข่งขัน กีฬามหาวิท ยาลัยและกีฬ าวิท ยาลัยพลศึกษา อีกส่วนหนึ่งในระดับ
สถาบัน ผู้บริหารบางคนมองว่ากีฬาเนินสิ่งที่สิ้นเปลือง จึงขาดการสนับสนุนเท่าที่ควร แต่จริงๆแล้ว
กีฬาเนินกิจกรรมที่แก้ปัญหาต่าง ๆได้มากมาย
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 9

ในการสรรหาอธิการบดีได้แถลงนโยบายไว้อย่างซัดเจนว่า ในการได้มาของรองอธิการบดี
และผู้ช่วยอธิการบดีนั้น จะให้อาจารย์ทุกคนมีส่วนร่วม แต่การตัดสินใจเนินหน้าที่ของอธิการบดี
ดังนั้นจึงได้ดำเนินการให้อาจารย์เสนอซื่อผู้ที่เหมาะสมในการเนินรองอธิการบดี จำนวน 6 คน
แต่ไม่ต้องระบุตำแหน่ง หลังจากนั้นได้นำมาตรวจนับคะแนน เพื่อตรวจสอบว่าบุคคลที่จะให้
ทำหน้าที่เนินรองอธิการบดีได้รับการยอมรับจากอาจารย์มากน้อยเท่าไร เมื่อได้รายซื่อแล้ว จะดูว่า
ใครเหมาะสมที่จะทำงานในตำแหน่งใด โดยพิจารณาจากประสบการณ์และความสนใจ ส่วนผู้ช่วย
อธิการบดีนั้น อธิการบดีจะแต่งตั้งเอง ซึ่ง'ในขณะนี้มีผู้'ช่วยอธิการบดี 1 คน เมื่อได้ทีมงานแล้ว
ได้มีการตกลงเบื้องด้นว่าจะต้องซื่อสัตย์สุจริต ไม่หวังผลประโยซน้ การเนินผู้บริหารจะด้องเลืยสละ
ทุก อย่างต้องโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ในสิ้น ปีก ารศึก ษาจะเปีด โอกาสให้อ าจารย์
ได้ปร ะเมินการทำงานของผู้บริหาร เพราะขณะนี้ได้มีการให้นักศึกษาประเมินผู้สอน โดยจุดมุ่งหมาย
ของการประเมินเพื่อแก้ไขและพัฒนางาน
วิธีการตัดสินใจ
การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆจะไม่ตัดสินใจคนเดียว ดังนั้นในการแต่งตั้งคณะทำงานจะมีผู้แทน
จากคณะ ส่วนใหญ่จะอาศัยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันตัดสินใจ ยกเว้นเนินเรื่องต่วนและ
เนินอำนาจของอธิการบดีโดยตรง เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับบุคลากร เกี่ยวกับการให้คุณให้[ทษ เนินด้น

ป ร าโม ท ย ์ เบ ญ จ ก าญ จ น ์ อ ธ ิก าร บ ด ีส ถ าบ ัน ร าช ภ ัฎ บ ุร ีร ัม ย ์
จ ัง ห ว ัด บ ุร ีร ัม ย์
ส ัม ภ าษ ณ ์ว ัน ท ี่ 2 1 ธัน วาค ม 2 5 4 2 เว ล า 1 3 . 0 0 - 1 5 . 0 0 น.

ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 1

ในสภาพปัจจุบัน การตัดสินใจของอธิการบดีในการคัดเลือกบุคคลศึกษาต่อแทบจะไม่มีเลย
สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏเปันผู้ดำเนนการเอง เพียงแด’ให้สถาบันแสดงความจำนงว่าต้องการ
อาจารย์วุฒและสาขาใดเท่านั้น ตังนั้นการตัดสินใจเปันเรื่องของสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏนั้งสิ้น
แต่ถ้าเปันไปตามสถานการณ์ สถาบันจะพิจารณาแผนพัฒนาสถาบัน ซึ่งเปันแผน 15 ปี และแผน 4 ปี
ดูว่าสถาบันจะพัฒนาไปในทิศทางใด เน้นในสาขาใดเปันหลัก อีกประการหนึ่งจะพิจารณาสถานการณ์
ปัจจุบันว่า สถาบันขาดแคลนอาจารย์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้อย่างไร เซ่น โปรแกรมวิชา
ใน 4 ปีข้างหน้า จะมีอาจารย์เกษียณกี่คน ซึ่งสถาบันจะต้องหาอัตรามาทดแทนคนตังกล่าว ในการ
คัดเลือ กบุค คลนั้น จะต้อ งพิจารณาเรื่อ งอื่น ๆประกอบด้วย เซ่น ความสามารถในเซิงวิชาการ
ประวัติส่วนตัว เพื่อดูพ ฤติกรรมในด้านคุณ ธรรมและจริยธรรม ซึ่งคูได้จากการทำงานร่วมกับ
บุคคลอื่นได้ การช่วยเหลือคนอื่น การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม การทำกิจกรรมนักศึกษาในอดีต
และการได้รับรางวัลต่างๆ ฯลฯ อีกส่วนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ประเด็นใหญ่คือจะคูคนในพื้นที่
สถาบันได้กำหนดกรอบคุณสมบัติไว้ ซึ่งจะเน้นด้านวิชาการและพฤติกรรม และประกาศ
ให้ทราบอย่างกว้างขวางผ่านทางสื่อมวลซนต่าง ๆ จากนั้น สถาบัน จะแต่งตั้งกรรมการตัด เลือก
ประกอบด้วยอธิการบดีเปันประธานกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้แทนผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดี หัวหน้าโปรแกรมวิชาเป็นกรรมการ และหัวหน้าการเจ้าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ
1, 1 « J
ไ,
การตัดสินใจจะสินสุดทิกรรมการซุดนี
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 2

การเปีดสอนในระดับปริญญาโทจะพิจารณาตังนี้
• ความพร้อมของอาจารย์ ถ้าอาจารย์ไม่มีความพร้อมเป็นหลัก ก็ยากที่จะสร้างคุณภาพได้
เพราะส่วนอื่นๆสามารถสร้างได้ เช่น หนังลือ สื่อ เครื่องไม้เครื่องมีอ เป็นด้น ถ้าอาจารย์ไม่มี
ความพร้อม เช่น วุฒิไม่ได้ตามมาตรฐานขั้นตํ่า จะไม่เปีดสอน การสร้างความพร้อมของอาจารย์
สามารถทำไดํโดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น แด’ในสถานการณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ การเซิญวิทยากร
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จากที่อื่น ๆจะยากทั้งการเชิญบุคคลและค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ่งสถาบันได้ขอความร่วมมือจากสถาบัน
ช้างเคียง เซ่น สถาบันราชภัฎสุรินทร์ เป็นด้น
• ความต้องการของสังคม สถาบันจะทำการวิจัยเชิงสำรวจ สอบถามความต้องการกำลัง
คนในระดับบัณฑิตศึกษาในท้องถิ่น
ปัจจุบันสถาบันได้เป็ดสอนในสาขาบริหารการศึกษา และสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
แผนการเป็ดสอนในอนาคต ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์บริสุทธ เนื่องจากอาจารย์มีความพร้อมและมี
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มที่ ขณะนี้กำลังร่างหลักสูตร
คาดว่าจะเป็ดสอนได้ในปี 2543
สถาบัน ได้ท ำโครงการจัดตั้งบัณ ฑิตวิท ยาลัย โดยมีค ณบดีแ ละทีม งานดำเนิน การและ
ประสานงานทั่วไป ส่วนงานวิชาการที่เกี่ยวช้องกับการสอน การควบคุมวิทยานิพนธ์ จะต้องอาศัย
อาจารย์จากโปรแกรมวิชาที่สังกัด
ความเห็น ของอธการบดีในการเป็ด บัณ ฑิต ศึก ษา ถ้ามีความพร้อมของอาจารย์และสื่อ
ก็ควรจะเป็ดสอน อาจจะดูตลาดแรงงานประกอบด้วย แต่ผู้เช้ามาเรียนในระดับปริญญาโทส่วนใหญ่
มีงานทำแล้ว การเป็ดสอนบัณฑิตศึกษาจะเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อสังคม บุคคล และสถาบัน
ถีอเป็นการพัฒนาอาจารย์อย่างมีประสิทธิผล
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 3

การไปศึกษานอกสถานที่ สถาบันได้ซี๋แจงให้อาจารย์ระมัดระวังและปฏิบัติตามระเบียบ
เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ขี้น ถ้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบ จะเป็นปัญหาทั้งทางกฎหมายและทางวินัยด้วย
ส่วนหนึ่งสถาบันจะส่งเสริมการจัดทัศนศึกษาที่เกี่ยวช้องกับวิชา ถ้าเป็นความเพลิดเพสินอย่างเดียว
สถาบันจะไม่สนับสนุน สุดท้ายสถาบันจะเน้นในเรื่องของความปลอดภัย การประกันภัยในการเดินทาง
ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้น สถาบันจะเช้าไปดูแลทันที และต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวและผู้ป กครองของนัก ศึก ษาจะต้อ งพยายามช่ว ยเหลือ ให้ม ากที่ส ุด
การมอบหมายให้ผู้บริหารช่วยดูแลรับผิดชอบ จะพิจารณาจากภารกิจที่ดำรงตำแหน่ง และตาม
สายงานที่ปฏิบัติ เช่น รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาจะต้องเป็นบุคคลแรกที่ดูแลเรื่องนี้ คณบดี
และหัวหน้าโปรแกรมวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่ เป็นด้น
ความเห็นของอธิการบดีในการไปศึกษานอกสถานที่ ถ้ามีการวางแผนที่ดี คำนงถึงเบ้)าหมาย
ความปลอดภัย ค่าใช้จ่าย หลังจากกลับมามีการติดตามและประเมินผลจะเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจาก
สถาบันตั้งอยู่ในต่างจังหวัด โอกาสที่นักศึกษาจะไปคูสิ่งต่าง ๆที่เป็นประโยชน์ด้วยตนเองนั้นยาก
สถาบัน ได้ก ำหนดให้ก ารไปทัศ นศึก ษาต้อ งให้น ัก ศึก ษามีส ่ว นร่ว มรับ ผิด ชอบในการวางแผน
ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ
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สถานการณ์ที่ 4
สถาบันได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธาน
นักกฎหมาย ผู้ตัวแทนคณบดี นายกสโมสรอาจารย์ เป็นกรรมการ มีหน้าที่ศึกษาการเป็นนิติบุคคล
โดยละเอียด และสื่อสารให้อาจารย์ทราบตลอดเวลา ทั้งนี้สถาบันได้ดำเนินการสื่อสารด้วยการออก
วารสาร และประชุมสัมมนา โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายหลายครั้งแล้ว ส่วนการตัดสินใจจะเป็น
อย่างไรนั้นเป็นเรื่องของประซาคมว่าจะเลือกทางเลือกใดล้าเลือกได้ ขณะนี้ยังไม่ได้ให้อาจารย์เลือก
ว่าจะเป็นรูปแบบใด อธิการบดีได้ไห้นโยบายแก่คณะกรรมการชุดนี้ให้หาข้อมูล และแจ้งประซาคม
แต่'ไม่มีการซี้นำ สถาบันได้กำหนดแผนให้อาจารย์ตัดสินใจเลือกรูปแบบประมาณตันเดือนกุมภาพันธ์
และร่างพ.ร.บ.สถาบันให้เสร็จสินภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2543 เช่นกัน
อธิการบดีมีความเห็นส่วนตัวว่า ควรปรับเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลในส่วนราชการ เนื่องจากการจัด
การศึกษาน่าจะเป็น บริการของรัฐที่จัดให้แก่ประซาซนคนไทยในราคาที่คนไทยสามารถเรียนได้
อธิการบดีมีความเชื่อว่าถ้าออกนอกระบบจะมีปิญหางบประมาณ ขณะนี้มีสถาบันที่ได้พัฒนาตนเอง
ไปสู่นอกระบบแล้ว 1 แห่ง ปรากฏว่างบประมาณไม่ได้รับเพิ่มขึ้น ตังนั้นถ้ามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
อื่นๆจะออกนอกระบบพร้อมกันทั้ง 70-80 แห่ง รัฐจะให้การสนับสนุนงบประมาณได้อย่างไร
หรือถ้ารัฐจัดสรรงบประมาณให้เพิ่มขึ้น ก็จะเป็นไปในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น หลังจากนั้นจะถูกแช่แข็ง
ที่ตรงนั้น ตังนั้นถ้าสถาบันอยากเจริญก้าวหน้าจะต้องช่วยเหลือตนเอง เมื่อพิจารณาศักยภาพของ
สถาบันแล้วมีความเชื่อว่า ยังช่วยตนเองไม่ได้ในการหาทุนและลงทุนต่าง ๆ วิธีที่จะท่าได้ก็ศึอการขึ้น
ค่าหน่วยกิต แต่คนจนจะไม่มีโอกาสได้เข้าศึกษาในระบบอุดมศึกษา อธิการบดีมีความเชื่อว่า
การศึกษาเป็นการพัฒนาคน ถ้ารัฐจัดให้ได้หรือให้เปล่าได้ยิ่งดี
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 5

สถาบัน ได้ส ร้างเครื่อ งมือ ในการประเนิน ซึ่งจะประเนิน ทั้งด้านปริม าณและคุณ ภาพ
การประเนินจะทำปีละ 2 ครั้งตามที่ก.พ.กำหนด ในเครื่องมือประเนินจะมีเกณฑ์ต่างๆ หลังจาก
การประเนินจะประมวลออกมาเป็นคะแนน สถาบันจะใช้คะแนนตังกล่าวเป็นตัวตัดสินในการให้
ความดีความชอบในกรอบจำนวนเงิน 5 เปอร์เซ็นต์ ในทางปฏิบัตินั้นไม่ง่าย เพราะจะท่าให้เป็น
ออบเจ็คทีฟอย่างเดียวไม,ได้ เช่น เขียนหนังลือ 2 เล่ม ได้ 2 คะแนน คงท่าไม่ได้ จะต้องพิจารณา
ถึงคุณภาพด้วย ตังนั้นจึงท่าเป็นขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือช่วยในการประเนิน เรื่ม จาก,ให้'หัวหน้า
หน่วยงานประเนิน และมีคณะกรรมการประเนินรวบยอดอีกครั้งหนึ่ง สุดท้ายจะมีคณะกรรมการ
กลางเป็นผู้กลั่นกรอง ประกอบด้วยอธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
ทั้งหมดเป็นกรรมการ จะท่าหน้าที่ซักถามเป็นส่วนใหญ่ในสื่งที่ได้มา มีอะไรที่เป็นจุดอ่อนและไม่เกํด
ความมั่นใจ ส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไรนัก สถาบันจะไม่จัดสรรจำนวนโควด้าตายตัวให้

275

หน่วยงานต่าง ๆ แต่จะพิจารณาจำนวนโควต้าที่เป็นไปได้ โดยมีฐานมาจากจำนวนอาจารย์ที่สังกัด
ในหน่วยงานนั้น ๆ
ในการประเมีนนั้น สถาบันจะแยกออกเป็น 3 สาย ได้แก่ สายข้าราชการพลเรือน สายวิชาการ
และสายสนับสนุนการสอน โดยมีอัตราส่วนเป็น 4 : 6 : 5 ปรัชญาในการพิจารณาความดีความชอบ
ของสถาบันจะยึดงานเป็นหลัก อธิการบดีจะเป็นผู้พิจารณาความดีความชอบของรองอธิการบดี
และผู้ช่วยอธิการบดีเอง
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 6

ในปัจจุบันการจัดการศึกษาจะต้องเป็นรูปแบบจำนวนมาก การรับนักศึกษาจำกัดห้องละ
20-25 คน น่าจะไม'ถูกต้อง เว้นแต่บางวิชาเอกที่ต้องใช้ห้องปฏิบัติการเท่านั้น แต่บางวิชาเอก
จะต้องเปีดกว้าง โดยขยายจำนวนนักศึกษาในห้องเรียน ซึ่งจะต้องคำนึงถึงการน่าห้องเรียนรวม
หรือ ห้อ งเรีย นขนาดใหญ่เช้ามาแก้ป ัญ หา อีก ประการหนึ่งคือ การรับ นัก ศึก ษาหลายประเภท
สถาบันไต้เปีดรับนักศึกษาภาคบ่าย เริ่ม เรีย นตั้งแต่เวลา 14.00 - 20.00 น. สุดท้ายจะต้องน่า
เทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอน ประเด็นที่น่าสงสัยคือการรับนักศึกษาจำนวนมากท่าให้ขาด
คุณภาพหรือไม่ ในความเห็นของอธิการบดีนั้น ขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่ของอาจารย์ จากการสำรวจ
วิจัยพบว่า นักศึกษาภาคบ่ายดีกว่าภาคปกติ ทั้งต้านการเรียน การมีนั้าจิตนํ้าใจ การเสียสละ ๆลๆ
สถาบันมีแผนที่จะจัดท่าอุทยานการศึกษา ให้นักศึกษาเช้าไปเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุด โดยใช้
มัลติมีเดีย ซึ่งจะเปีดบริการถึงเวลา 22.00 น.
การเปีดโปรแกรมวิชาในภาคบ่ายนั้น มีกติกาว่าถ้าโปรแกรมวิชาใดเปีดภาคบ่าย จะต้องเป็น
โปรแกรมวิชาที่เปีดสอนในภาคปกติด้วย และโปรแกรมวิชานั้นจะต้องมีความพร้อมที่จะเปีดสอน
สุดท้ายจะต้องพิจารณาตลาดแรงงานที่ต้องการคนในสาขานั้นๆด้วย ความเห็นของอธิการบดีในการรับ
นักศึกษาจำนวนมาก จะต้องพิจารณาว่าเป็นจำนวนมากเท่าไร ถ้ารับจำนวนมากเกินไปแล้วก่อให้เกิด
ปัญหาต่อสังคม จะต้องน่ามาพิจารณา ถ้าใช้ระบบเปีดแล้วไม่น่าเทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอน
การรับนักศึกษาจำนวนมากก็จะมีปัญหาในเรื่องคุณภาพตามมา
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 7

นโยบายของสถาบันในการจัดสรรเงินบำรุงการศึกษาจะต้องใช้ยอดเงิน 80 เปอร์เซ็นต์
ให้หมด โดยมีหลักการว่าเงินบำรุงการศึกษาเป็นเงินที่เก็บจากนักศึกษา จะต้องกลับคืนให้นักศึกษา
มากที่สุด สถาบันไต้มอบให้หน่วยงานต่าง ๆเสนอยอดงบประมาณผ่านสำนัก วางแผน-พัฒ นา
ซึ่งสำนักวางแผน-พัฒ นาจะท่าหน้าที่วิเคราะห์ โดยยึดหลัก 2 ประการ คือ ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน
ค่าใช้จ่ายการพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อวิเคราะห์เสร็จสิ้นจะเป็นการตัดสนใจในระดับเบื้องต้น
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หลังจากนั้นจะนำข้อมูลเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบัน ซึ่งจะพิจารณาในการปรับ/ลดงบประมาณ
และนำเสนอสภาประจำสถาบันต่อไป
เกณฑ์กำหนดเงนงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆนั้น จะยึดแผนพัฒนาสถาบันเป็นหลัก
โดยเฉพาะการพิจ ารณางบประมาณในส่ว นค่า ใช้จ ่า ยในการพัฒ นา สถาบัน จะจัด ทำจุด เน้น
การพัฒนาในแต่ละปี
สถานการณ์ที่ 8
เนื่องจากการทำงานเป็นกลุ่มสถาบัน จะต้องทำความเข้าใจว่าการเป็นเจ้าภาพคีอผู้ประสาน
งานหลัก และสถาบันในกลุ่มทั้งหมดจะต้องร่วมเป็นเจ้าภาพด้วย ซึ่งจะต้องใช้บุคลากรและทรัพยากร
ต่างๆร่วมกัน อีกประการหนึ่ง เมื่อรับเป็นเจ้าภาพจะต้องเตรียมการตั้งแต่ต้น โดยแต่ละสถาบัน
มีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาซึ่งดูแลกีฬาด้วย จะต้องเชิญมาวางแผนร่วมกันในการทำงาน
นัดประชุมเป็นระยะ ๆ อธิการบดีมีความเห็นว่ากีฬาสถาบันราซภัฎนำจะยกระดับมากกว่าที่เป็นอยู่
ทุกวันนื่ การยกระดับจะต้องมีความพร้อมของสถานที่ มาตรฐานของกีฬา มาตรฐานการตัดสิน
และหน่วยงานการกีฬาแห่งประเทศไทยนำจะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันด้วย โดยสรุป
ในการเตรีย มการเป็น เจ้าภาพกีฬ า จะต้องทำงานเป็นทีมทั้งกลุ่มสถาบันและภายในสถาบันเอง
อธิก ารบดีจะดูแ ลการทำงานเอง โดยมีท ีม รองอธิก ารบดีท ุก คนเป็น ผู้ช่วย การแบ่งงานจะให้
รองอธิการบดีเป็นผู้ช่วย โดยยึดสายงานเป็นหลัก ในมุมมองของอธิการบดี การแช่งขันกีฬาราซภัฏ
ยังไม'ไต้มาตรฐานในระดับคุณภาพ การดัดเลือก การปีกซ้อมไม่ไต้ทำจริงจังตลอดปี อธิการบดี
อยากเห็นภาพที่นักศึกษาไต้เล่นกีฬาตลอดทั้งปี การแช่งขันแต่ละครั้งมีการใช้งบประมาณจำนวนมาก
ดังนั้นจะต้องให้สังคมรับรู้เรื่องการแช่งขันกีฬาเหมือนกับสถาบันอื่น ๆ เช่น การแช่งขันกีฬาวิทยาลัย
พลศึกษา เป็นต้น
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 9

อธิการบดีไต้มอบให้ประซาคมเป็นผู้เสนอซื่อ โดยอธิการบดีจะให้ข้อมูลภาระงานของ
รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ หลังจากนั้นให้อาจารยัเสนอซื่อบุคคลที่เหมาะสมในการทำงานในฝ่าย
ต่างๆนั้น การที่ให้อาจารย์เสนอซื่อ เนื่องจากบุคคลเหล่านี้จะต้องทำงานร่วมกับอาจารย์ ดังนั้น
การได้บุคคลที่สังคมยอมรับมาช่วยในการทำงาน นำจะดีกว่าการที่อธิการบดีจะคิด!พียงคนเดียว
ส่วนหนึ่งอธิการบดีไต้ปฏิบัติงานที่สถาบันแห่งนี้เป็นเวลานาน จึงไต้เปรียบในการรู้จักกับบุคคล
ในสถาบันเป็นอย่างดี อธิการบดีมีสมมุติฐานว่าสามารถทำงานร่วมกับบุคคลต่าง ๆไดั เมื่อไต้บุคคล
ที่จะทำงานในตำแหน่งต่าง ๆแล้ว อธิการบดีจะพูดคุยกับทีมงานก่อนว่า ในการทำงานจะทำเป็นทีม
และใช้คณะบุคคลเป็นหลักในการตัดสินใจ อธิการบดีจะยึดความถูกต้องเป็นหลัก ดังนั้นจึงอยากเห็น
ภาพการทำงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่เอนเอียง และไม่อคติต่อบุคคลต่างๆในสถาบัน ในแต่ละ
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สัปดาห์จะมีการประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ซึ่งจะต้องรายงานผลการปฎิบัตงาน
ที่ผ่านมา และให้ที่ประชุมไต้ซักถาม ส่งเสรม และวิเคราะห์ช่วยเหลือกัน ส่วนผู้ช่วยอธิการบดีจะดู
ความเหมาะสม และความสามารถของบุคคลเฉพาะเรื่องนั้นๆ อธิการบดีจะเบันผู้แต่งตั้งเอง ซึ่งมี
ตำแหน่งต่าง ๆดังนี้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปีกอบรมและบริการชุมซน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายก่อสร้าง และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
วิธีการตัดสินใจ
การดัดสินใจจะใช้กร ะบวนการกลุ่ม ซึ่งมี 2 ระดับ คือ ที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วย
อธิการบดี และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ดังนั้นบัญหาที่เกิดขึ้นกับสถาบัน คณะกรรมการ
บริหารสถาบันจะร้ทุกเรื่องที่สำคัญ และร่วมกันแก้บัญหาต่าง ๆเหล่านั้น

อัจ ฉ รา ภ าณ ุร ัต น ์ อ ธ ิก ารบ ด ีส ถ าบ ัน ร าช ภ ัฎ ส ุร ิน ท ร ์
จัง ห วัด ส ุร ิน ท ร์
สัม ภ าษ ณ ์ว ัน ท ี่ 2 0 ธัน วาค ม 2 5 4 2 เว ล า 2 1 . 3 0 - 2 3 . 0 0 น.

สถานการณ์ที่ 1
การพิจารณาดัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนมีดังนี้
• ดูศักยภาพของผู้สมัครว่า เมื่อรับทุนแล้วมีความสามารถที่จะจบการศึกษาตามระยะเวลา
ของทุนหรือไม่
• ดูค วามดีแ ละความพยายามของผู้ส มัค ร โดยพิจ ารณาว่า เมื่อ สำเร็จ การศึก ษาแล้ว
จะทำงานอย่างเต็มที่ให้แก่สถาบันหรือไม่
• ดูสาขาขาดแคลน เพราะจุดมุ่งหมายของสถาบันคือการขยายการเปีดสอนในแนวดิ่ง
โดยจะเปีดสอนในระดับบัณฑตศึกษาให้หลากหลายสาขา ทั้งนี้ตามเกณฑ์มาตรฐานในการเปีดสอน
จะต้องมีผู้สำเร็จปริญญาเอกในสาขานั้นๆอย่างน้อย 1 คน สถาบันไต้จัดทำบัญชีสาขาขาดแคลน
ของสถาบันไว้ เนื่องจากไต้เข้าร่วมโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์สถาบันราซภัฏ (พวส.) ซึ่งรายละเอียด
ของโครงการจะมีแผนพัฒนาบุคลากร แผนครุภัณฑ์ แผนวิชาการ ฯลฯ สถาบันมีเป้าหมาย
ที่จ ะพัฒ นาเพื่อ เปีด คณะใหม่ 3 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะศิลปกรรม
และคณะเกษตรศาสตร์ ดังนั้นการจัดสรรทุนจะต้องจัดสรรให้คณะที่จะเปีดใหม่ด้วย
สถาบันจะแต่งตั้งคณะกรรมการดัดเลือกในรูปไตรภาคี ประกอบด้วย อาจารย์ที่มีคุณวุฒสูง
ผู้แทนผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เนื่องจากจะตดป้ญหาความเป้นพรรคพวก ไต้ความคืด
ที่หลากหลาย และการดัดสรรคนจาก 15 คนให้เหลือ 5 คนจะมีความเป้นธรรม เมื่อคณะกรรมการ
พิจารณาทุนเสร็จสิ้นแล้ว จะนำเสนอสภาประจำสถาบันเพื่อทราบต่อไป
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 2

กระบวนการเปีดสอนในระดับปริญญาโทจะพิจารณาจาก
• ศักยภาพของสถาบัน เป็นเรื่องที่มาก่อน โดยดูจากจำนวนอาจารย์ และความแข็งแกร่ง
ทางวิชาการ ซึ่งคูจากผลงานวิจัยในภาควิชา/สาขาวิชานั้น ๆว่าไต้ผลืตองคความรู้ออกไปในระดับใด
เมื่อตรวจสอบว่าบุคลากรมีคุณภาพ มีศักยภาพ มีผลงานวิจัยพอสมควรที่จะแสดงความแกร่งทาง
วิชาการ จึงพิจารณาในประเด็นต่อไป
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• ความประสงค์ของผู้ที่จะศึกษาต่อ จากสถานการณ์ที่ให้มา จำนวนผู้ต้องการศึกษาต่อ
ในสาขาต่างๆไม่แตกต่างกันมากนัก เนื่องจากจำนวนที่จะเปีดในแต่ละสาขา ห้องละประมาณ 30 คน
ดังนั้นจำนวนผู้สมัครระหว่าง 380 ถึง 525 คน สามารถที่จะคัดสรรคนเก่งไต้อย่างเต็มที่
อีกประการหนึ่ง การคัดสรรคนเข้าศึกษาถือว่าเป็นการประกันคุณภาพในคัวป้อน ในขณะเดียวกัน
ในกระบวนการจะต้องมีการประกันคุณภาพ โดยมีกระบวนการพัฒนาตนเองอย่างเข้มข้นในช่วง
ที่กำลังศึกษาในสถาบันด้วย
ปัจจุบันสถาบันไต้เปีดสอนสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา แผนการเปีดสอนในอนาคต
ได้แก่ สาขาบริหารการศึกษา จะเปีดสอนในปี 2543 สำหรับสาขาวัดผลการศึกษา ซึ่งบุคลากร
มีความพร้อมมาก มีผู้1จบปริญญาเอก 4 คน และมีรองศาสตราจารย์ 2 คน สถาบันไต้ผลักคันให้
เปีด สอนเพื่อ เป็น กระบวนการพัฒ นาอาจารย์ในสถาบัน ด้ว ย สาขาวิธีสอนวิทยาศาสตร์คาดว่า
จะเปีดสอนได้ในปี 2543 เช่นกัน ส่วนอีกสาขาที่กำลังร่างหลักสูตร ได้แก่ สาขาพนมดงรักศึกษา
สถาบันไต้จัดตั้งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา การบริหารบัณฑิตศึกษา
จะอยู่ในรูปคณะกรรมการ ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดีป้ายวิชาการ คณบดี
ทุกคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน เป็นกรรมการ และมีผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการเป็นกรรมการ
และเลขานุการ คณะกรรมการชุดนี้จะประขุมภาคเรียนละครั้งเพื่อกำหนดนโยบาย หลังจากนั้น
เลขานุการต้องนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ส่วนงานธุรการ งานทะเบียน งานการเงิน ให้เข้าระบบ
เหมือนกับนักศึกษาภาคปกติ
ความเห็นของอธิการบดีในการเปีดบัณฑิตศึกษา ขณะนี้สถาบันมีศักยภาพและความพร้อม
ที่จะเปีดสอนไต้หลายสาขา แต่ยังไม่กล้าเปีดสอน ทำให้เปีดสอนข้ากว่าปกติ บัณฑิตศึกษามีส่วน
เกี้อหนุนหลายอย่าง เช่น การสร้างมาตรฐาน เนื่องจากสถาบันเปีดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาไต้ทำกิจกรรมเหมือนกับนักศึกษาภาคปกติ ผลผลิตงานวิจัยของบัณฑิตจะเป็นคัวกระต้นให้
อาจารย์ต้องทำงานวิจัย เพื่อสร้างมาตรฐานให้นักศึกษายอมรับ สุดท้ายอยากให้บัณฑิตศึกษา
เป็นกลไกในการเปลี่ยนโฉมหน้าสถาบันราซภัฏเติม เป็นสถาบันการสอนและวิจัยต่อไป
สถานการณ์ที่ 3
เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะต้องติดต่อผู้ปกครองทัน ที และจะต้องดูแลผู้ปกครองเป็นอย่างดี
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ หลังจากนั้นจะต้องดูแลผู้บาดเจ็บ สถาบันจะต้องใช้เงินสวัสดิการของ
สถาบัน จ่ายให้ผ ู้ป กครองของนัก ศึก ษาที่เสืยชีว ิต และบาดเจ็บ เพื่อเป็นค่าทำขวัญ ในงะยะแรก
อีกประการหนึ่ง การเสียชีวิตของนักศึกษาถือเป็นอุทาหรณ์ของการไปทัศนศึกษา นอกจากจะมี
เงินสวัสดิการเป็นค่าสินไหมแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิตขึ้นอีก
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สถาบันได้วางมาตรการในการ{เองกันไว้แล้ว การไปทัศนศึกษาทุกครั้งจะต้องทำประกันชีวิต
จะต้องเลือกรถที่เป็นรถใหม่ และพนักงานขับรถจะต้องบมีอดีและมีความชำนาญ อธิการบดี
ไม่เห็นด้วยที่นักศึกษาจะไปจ้างเหมารถภายนอก เนื่องจากพนักงานขับรถอยู่ในระดับไม่ไต้คุณภาพ
จึงก่อให้เกิดภาวะความเสี่ยงสูง ในความเห็นส่วนตัว สถาบันจะต้องมีรถบัสพอเพียง เนื่องจาก
ประหยัด และพนักงานขับรถไต้รับการอบรมตลอดเวลาในการทำงานในระบบราชการ สถาบัน
จะต้องจัดระบบสวัสดิการสำหรับนักศึกษา เซ่น เงินประกันสุขภาพ เงินประกันชีวิต และจะต้อง
ใช้เงินประกันส่วนนี้ให้เกิดประโยซนั รวมทั้งจะต้องใช้กลไกของสมาคมศึษยัเก่าเพื่อตั้งกองทุน
สวัสดิการสำหรับช่วยเหลือครอบครัวของนักศึกษาที่เสียชีวิต อีกส่วนหนึ่งในการวางแผนป้องปราม
คือจะต้องมีอาจารย์ควบคุมและรักษาวินัยของนักศึกษาด้วย
ผู้ที่จะช่วยดูแลและรับผิดชอบในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ได้แก่ อาจารย์ผู้ควบคุมนักศึกษา
คณบดีคณะวิทยาการการจัดการ เจ้าของรถและคนขับรถ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหาร
งานนี้อธิการบดีจะเช้าไปดูแลเอง เนื่องจากมีการเสียชีวิต และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
เมื่อผู้ปกครองเห็นอธิการบดีเช้าไปจัดการ ก็จะเกิดความศรัทธาและเชื่อถือ ดังนั้นการเจรจาต่อรอง
หรือประนีประนอมจะง่ายขึ้น
ความเห็นของอธิการบดีในการไปทัศนศึกษา เป้นกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ เป้นสิ่งที่ดี
ในภาคเรียนที่ผ ่านมาสถาบัน ไต้อ นุม ัติให้น ักศึก ษาทุก คณะไปศึก ษานอกสถานที่ 60 โครงการ
สถาบันไต้กระจายอำนาจไปยังคณะ ดังนั้นการไปศึกษานอกสถานที่ ไม่ว่าจะไปศึกษาคูงานหรือเชื่อม
ส้มพันธไมตรี คณบดีจะตรวจสอบเบื้องต้นถึงความพร้อมในต้านต่าง ๆ เช่น การตั้งงบประมาณรองรับ
ผลกระทบต่อการเรียน ระยะเวลาที่ไป การเก็บเงินเพิ่มเติมจากนักศึกษา เป้นต้น
ส ถ า น ก า ร ณ ์ท ี่ 4

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ระบุว่าจะต้องเป้นมหาวิทยาลัยนอกระบบ หรือใน
กำกับของรัฐ เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ต้องออกนอกระบบแน่นอน แต่จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับศักยภาพ
สิ่งที่สถาบันต้องทำคือ เตรียมการ 3 อย่างที่สำคัญ
• บุคลากรจะต้องปฏิรูปหรือยกเครื่องใหม่ เนื่องจากบุคลากรเป็นต้วซูโรง เป้นต้วที่จะ
สร้างภาพลักษณ์ให้แก'สถาบัน ถ้าสถาบันมีบุคลากรที่เป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพก็จะดึงดูด
นักศึกษาเช้าสถาบันไต้มาก เมื่อมีนักศึกษาจำนวนมากผลที่เกิดขึ้นคือสามารถเก็บค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆไต้มาก ซึ่งเป็นวิธีการที่หาเงินเข้าสถาบันไต้ง่ายที่สุด และเหมาะสมสำหรับการเตรียมการ
ที่จะต้องออกนอกระบบราชการ ถ้าหากมีเงินคงคลังจำนวนมากก็สามารถที่จะจัดสวัสดิการ ทำให้
ดิงคนเก่ง คนดี ให้อยู่กับสถาบันไต้
• การเงินและงบประมาณ จะต้องวางแผนทำให้การเงินของสถาบันมีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้น
ป้จจุบันผลผลิตของภาควิชาใด ๆก็ตามจะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เช่น ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ผลิต
นํ้าดื่มจำหน่าย ถือเป็นการประซาสัมพันธ์สถาบันเป้นอย่างดีด้วย และขณะนี้ภาควิชากำลังดำเนิน
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โครงการแปรรูปอาหาร สถาบันมีแผนที่จะใช้พื้นที่ด้านหน้าของสถาบันเป็นศูนย์กีฬาและนันทนาการ
โดยจะนำเงันค่าบำรุงกีฬาของนักศึกษา ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ มาใช้ในการบำรุงรักษาและพัฒนา
พื้น ที่ด้งกล่าว สถาบัน ได้เชิญ ซวนให้สถาบัน การศึกษาทุกระดับ ในจังหวัดมาใช้ส นามแข่งขัน
ที่สถาบันราซภัฏ อีกส่วนหนึ่งสถาบันได้ดำเนินการบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วย เซ่น การบรรจุถุงข้าวหอมมะลิ
โดยใช้ซื่อสถาบัน ในปีการศึกษาต่อไป สถาบันจะกำหนดให้นักศึกษาผูกเนคไทผ้าไหม เพื่อช่วยสังคม
ภายนอกโดยการสร้างงาน'ฝืมีอในจังหวัดด้วย
• การบริหารจัดการ จะต้องปลูกจิตสำนึกให้อาจารย์รู้จักการบริหารจัดการ ต้องยอมรับว่า
อาจารย์ยังขาดทักษะการบริหารจัดการ สถาบันได้ดำเนินการในเรื่องการบริหารและการจัดการ
ตามพ.ร.บ.สถาบันราซภัฏ มาตรา 38 โดยจัดตั้งศูนย์ 34 ศูนย์ เข่น ศูนย์มาตรฐานการศึกษา
ศูน ย์เครือ ข่า ยการเรีย นรู้ ศูนย์ชุมซนเข้มแข็ง ศูน ย์ก องทุน กู้ย ืม เพื่อ การศึก ษา ศูนย์วิชาการ
ศูนย์การศึกษาเพื่อปวงซน ศูนย์นิติการ ฯลฯ การบริหารศูนย์ต่างๆจะต้องเปีนรูปของคณะกรรมการ
ซึ่งจะต้องเชิญบุคคลภายนอกมาร่วมเปีนกรรมการด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ต่าง ๆจะเปีนอนุกรรมการ
บริหารสถาบัน
สถาบันได้จัดประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ โดยสภาประจำสถาบันประชุมวันจันทร์สัปดาห้ที่ 2
ของเดือน คณะกรรมการบริหารสถาบันประชุมวันพุธสัปดาห้ที่ 3 ของเดือน คณะอนุกรรมการ
บริหารสถาบันประชุมวันพุธสัปดาห้ที่ 4 ของเดือน
สถาบันได้จัดประชุมสัมมนาโดยวิธีการวาดฝืนอนาคต ผลที่ได้จากการประชุมสัมมนาจะได้
แผนพัฒนาระยะยาวของสถาบัน ซึ่งจะได้ดำเนินการประซาพิจารณ์แผนกับคณะทุกคณะต่อไป
สถาบันมอบให้คณะกรรมการศูนย์นิติการเตรียมร่างพ.ร.บ.ของสถาบัน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะ
เปีนนิติบุคคลในกำกับของรัฐ
ส ถ า น ก า ร ณ ์ท ี่ 5

ยอดเงิน 5 เปอร์เซ็นต์ที่สถาบันได้รับเป็นจำนวนเงินน้อยมาก เนื่อ งจากอัต ราเกษีย ณ
ในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอัตราบรรจุใหม่จะเป็นปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ วิธีการได้มอบ
ให้คณะ ศูนย์/สำนัก ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ และจัดลำดับเสนออธิการบดีโดยตรง
สถาบันจะใช้ที่ประชุมรองอธิการบดีเป็นองค์กรพิจารณาความดีความชอบ โดยใช้ข้อมูลการขึ้นขั้น
เงินเดือนใน 4 ปีที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาด้วย รายซื่อในลำดับแรกที่คณะแต่ละคณะเสนอ
ขึ้นมา จะพิจารณาขึ้นขั้นเป็นสองขั้น ส่วนที่เหลือจะเป็นขั้นครึ่ง ผลการพิจารณาปรากฏว่ามีผู้1ด้ขึ้นขั้น
ตั้งหมดเพียง 32 คน ดังนั้นจึงน่ามาปรับใหม่ จากสองขึ้นให้เป็นขั้นครึ่ง การขึ้นขั้นไนปีที่ผ่านมา
ขั้นสูงสุดคือขั้นครึ่ง ส่วนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานดืแต่ไดํขึ้นขั้นมาหลายครั้งแล้ว หรือเงินเดือนตํ่า สถาบัน
ได้มอบพระพุทธรูปให้ในที่ประชุมอาจารย์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สถาบันกำลังคิดที่จะหากองทุน
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สวัสดิการเพื่อจ่ายเป็นโบนัสแก่อาจารย์ที่ปฏิบัติงานดี แต่ไม่ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ
สองขึ้น และขั้นครึ่ง
การพิจารณาสัดส่วนการขึ้นขั้นในแต่ละหน่วยงานนั้น จะคูจากจำนวนอาจารย์และผลการ
ปฏิบัติงานเป็นหลัก อธิการบดีจะเป็นผู้พิจารณาความดีความชอบของรองอธิการบดีทั้งหมด
ส ถ า น ก า ร ณ ์ท ี่ 6

สถาบันมีนโยบายที่จะสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อรองรับนักศึกษาจำนวนมาก เนื่องจากแนวโน้ม
ผู้จบขั้น ม.6 จะมีจำนวนเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ ปัจจุบันสถาบันได้อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ขั้น
ซึ่งเป็นอาคารของคณะใหม่ ส่วนอาคารหลังเก่าของสถาบันจะใช้เป็นสำนักงานต่าง ๆ และขั้นสูง ๆ
ของอาคารจะใช้เป็นห้องจัดนิทรรศการของนักศึกษา ในส่วนของอาจารย์นั้นจะเน้นให้มีทักษะในการ
บริหารและจัดการ เพื่อให้เกิดการสอนที่มีประสิทธิภาพ เซ่น มอบให้หัวหน้าชั้นทำหน้าที่ธุรการ
ในห้องเรียน เป็นด้น สถาบันได้ให้ความสำคัญแก่ผู้นำนักศึกษา โดยจัดอบรมให้แก่ผู้น่านักศึกษา
เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอาจารย์ในการรองรับนักศึกษาจำนวนมาก สถาบันได้มอบให้สำนักวิจัย
ประมวลงานวิจัย หลังจากนั้นสรุปประเด็นที่สำคัญ และจัดพิมพ์เป็นสมุดพกเพื่อเผยแพร่งานวิจัย
ต่อไป ในเรื่อ งงบประมาณ เมื่อ มีบ ัก ศึก ษาจำนวนมากก็จ ะทำให้ส ถาบัน มีเงิน รายรับ เพิ่ม ขึ้น
และสามารถจ้างอาจารย์ได้ ขณะนี้สถาบันด้องการที่จะหาเงินเพื่อจ้างอาจารย์ในระดับศาสตราจารย์
ที่เกษียณ ซึ่งเป็นคนของท้องถิ่น เพื่อสร้างศักยภาพในการเปีดสอนระดับปริญญาโท
แนวคิดของอธิการบดีในการรับนักศึกษาจำนวนมาก เป็นสิ่งที่จำเป็น เนื่องจากจังหวัด
สุรินทรํใม่มีมหาวิทยาลัย และเป็นพื้นที่ยากจน บัณฑิตที่จบจากสถาบันออกไปจะมีส่วนช่วยในการ
พัฒนาประเทศ ดังนั้นการรับนักศึกษาจำนวนมากจึงเป็นยุทธศาสตร์ที่จะกระจายกำลังคนสู่พื้นที่
แต่จะต้องไม่ทิ้งเรื่องการประกันคุณภาพ จุดเน้นที่ไดีให้กับคณาจารย์มีอยู่ 3 ประเด็นคือ วิจัย ประเมิน
และคุณภาพ
สถานการณ์ที่ 7

การจัดสรรเงินบำรุงการศึกษาจะนำเสนอสภาประจำสถาบัน ซึ่งจะมีมติที่ประชุมออกมา
หลังจากนั้นจึงดึงประเด็นออกมาเป็นนโยบายในส่วนของการเงินและงบประมาณ อีกส่วนหนึ่งสถาบัน
จะต้องรายงานการใช้จ่ายเงินและผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือนให้สภาประจำสถาบันทราบทุกเดือน
การรายงานผลการปฏิบัติงานจะแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ วิชาการ กิจการนักศึกษา
และบริการวิชาการแก่ชุมชน สถาบันจะน่านโยบายที่ได้จากสภาประจำสถาบันและผลการประชุม
ปฏิบัติการการวาดฝืนอนาคตของสถาบัน มาจัดทำเป็นกรอบนโยบายในการจัดสรรเงินบำรุงการศึกษา
ในการจัดสรรเงินจะต้องชี้แจงให้คณบดีทั้งหมดได้ทราบถึงการได้มาของกรอบนโยบายการจัดสรร
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เงินทั้งหมด หลังจากนั้นจะมอบให้คณบดีไปดำเนินการในคณะ เพื่อให้หน่วยงานภายในคณะเสนอ
โครงการที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายของสถาบันต่อไป
ในการจัดสรรเงินบำรุงการศึกษานั้น เนินแนวทางที่จะน่าเงินส่วนนี้ไปเติมเต็มเงินงบประมาณ
แผ่นดินที่สถาบันได้รับ ส่วนหนึ่งสถาบันจะน่าเงินรายได้อื่น ๆของสถาบัน ที่เรียกว่าเงินรายได้จาก
ทรัพย์สินมาจัดสรรในส่วนนี้โดยเฉพาะด้วย
สถาบันได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ นโยบาย แผน และงบประมาณ ประกอบด้วย
อธิการบดีเนินประธาน ผู้แทนคณบดี 2 คน ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์/สำนัก 3 คน ผู้แทนคณาจารย์
ในสภาประจำสถาบัน 2 คน เนินกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักวางแผน-พัฒนา เนินกรรมการ
และเลขานุก าร คณะกรรมการชุด นี้ม ีห น้าที่พ ิจ ารณางบประมาณเงิน บำรุง การศึก ษาทั้ง หมด
หลังจากการพิจ ารณาเสร็จ สิน จะน่าเสนอคณะอนุก รรมการสภาประจำสถาบัน ฝ่ายงบประมาณ
ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนผู้บริหาร 2 คน ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน ผู้แทนคณาจารย์ในสภาประจำ
สถาบัน 2 คน ผู้แทนอาจารย์ในสถาบัน 2 คน เนินกรรมการ และมีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
เนินกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการชุดนี้มีหน้าที่กลั่นกรองงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา
ก่อนที่จะน่าเสนอสภาประจำสถาบันต่อไป
ส ถ า น ก า ร ณ ์ท ี่ 8

การเตรียมการเนินเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา จะน่าเข้าหารือในสภาประจำสถาบัน โดยแจ้ง
ให้สภาประจำสถาบันทราบและขอข้อเสนอแนะในการเนินเจ้าภาพ หลังจากนั้นจะน่าข้อเสนอแนะ
ของสภาประจำสถาบันมาจัดทำแผน/โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษา และน่าเสนอสภาประจำ
สถาบันเพื่อขออนุมัติงบประมาณต่อไป งบประมาณส่วนหนึ่งได้จากการลงขันของสถาบันที่เข้า
แข่งขันด้วย เมื่อได้งบประมาณทั้งหมดแล้ว ต่อไปจะต้องตรวจสอบความพร้อมของสถาบัน กีฬา
บางประเภทที่แข่งขันอาจขอความร่วมมือจากจังหวัด และการกีฬาแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด
สุรินทร์ การที่เชิญหน่วยงานดังกล่าวมาร่วมเนินเจ้าภาพจะช่วยประหยัดงบประมาณมาก
สถาบันได้จัดทำแผนกีฬาระยะ 5 ปี ได้จัดตั้งศูนย์กีฬาและนันทนาการขึ้น และนักศึกษา
จะมืบัตรบริการการกีฬา ซึ่งสามารถใช้บริการทุกอย่างของศูนย์กีฬาฟรี นโยบายของสถาบันในการ
เนินเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ไม่ได้มุ่งเพื่อความเนินเลิศอย่างเดียว แต่ด้องการให้กีฬามีบทบาทต่อ
ชีวิตของคนมากกว่า
ความเห็นของอธิการบดีในการแข่งขันกีฬานักศึกษาของสถาบันราซภัฎ จะต้องจัดการแข่งขัน
ให้เข้าระดับมาตรฐาน เพื่อดึงดูดสื่อมวลซนและประซาซนทั่วไปมาสนใจกีฬาของราซภัฎ อีกส่วนหนึ่ง
ต้องเชิดชุและยกย่องนักกีฬาดีเด่นของสถาบันที่เนินนักกีฬาทีมชาติด้วย
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สถานการณ์ที่ 9
ในการพิจารณาลำดับแรก จะต้องหาคนที่มีทัศนคติเดียวกันมาเป็นรองอธิการบดี จุดสำคัญ
ก็ค ือ ความเป็น เอกภาพ เซ่น อธิการบดีมีนโยบายเน้นเรื่องการประหยัด การทำงานจะต้องมี
ประสิทธิภาพ ถ้าบุคคลที่จะเป็นรองอธิการบดีเห็นด้วยกับนโยบายก็จะง่ายสำหรับการนำนโยบาย
สู่การปฏิบัติ ถ้านำมาจากหลากหลายจะเสียเวลาในการโน้มน้าวจิตใจ ปฐมนิเทศ และอื่นๆ
ส่วนหนึ่งที่จะต้องพิจารณาคือผลการทำงาน ซึ่งจะต้องมีความสามารถเฉพาะตัว เซ่น รองอธิการบดี
ฝ่ายวัฒนธรรมจะต้องมีความสามารถในการเขียนบทละครไต้ คนที่มีความสามารถเฉพาะคัวจะเป็น
คนที่เรียนรูไต้เร็ว อธิการบดีจ ะใช้วิธีก ารซาวเสียงอย่างไม่เป็น ทางการเอง และเสนอแต่งตั้ง
รองอธิการบดีด้วยตนเอง ในการทำงานร่วมกันกับทีมงานจะยึดหลักธรรมรัฐในการบริหารงาน
ประกอบด้วย ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และกล้าให้ตรวจสอบ จะมีการประชุม
รองอธิการบดีสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เพื่อ ติด ตามและประเมิน ผลการทำงาน โดยให้รองอธิการบดี
แต่ละคนไต้รายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
ว ิธ ีก า ร ต ัด ส ิน ใ จ

วิธีการตัดสินใจจะใช้วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและวางแผนการทำงานในอนาคต
สรุปผลการทำงานของสถาบันในปี 2542 มีนโยบายที่จะลงสู่นักศึกษา โดยเน้นการพัฒนาสุขภาพ
และการกีฬา ในปี 2543 คาดว่าจะเน้นการวิจัย เป็นต้น

สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
สัมภาษณ์วันที่ 17 ธันวาคม 2542 เวลา 13.00-15.15 น.

สถานการณ์ท ี่ 1

ในการคัดเสือก จะแยกผู้สมัครทั้ง 15 คนว่าสมัครทุนปริญญาเอกและปริญญาโทจำนวน
เท่าไร เกณฑํในการวัด จะวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการเป็นอันดับแรก ได้แก่ ความรู้ทาง
ภาษาอังกฤษ ความรู้ในสาขาที่ปฏิบัติหน้าที่ในปจจุบัน การวัดความรู้ทางวิชาการนี้ เพื่อมุ่งหวังว่า
เมื่อส่งไปศึกษาต่อแล้วจะต้องสำเร็จการศึกษา อีกส่วนหนึ่งจะพิจารณาว่า ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่
สถาบันมากน้อยเพียงใด โดยดูจากการสอน การวิจัย และการบริการวิซาการแก่สังคม สุดท้าย
จะพิจารณาในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมประกอบด้วย โดยเน้นเรื่องจรรยาบรรณความเป็น ครู
เพราะจะต้องเป็นแบบอย่างให้แก่สังคม ที่สำคัญที่สุดคือจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบัน
ซึ่งประกอบด้วยแผนการรับนักศึกษา แผนการจัดตั้งคณะใหม่หรือเปีดโปรแกรมวิชาใหม่ และแผน
พัฒนาบุคลากร ซึ่งระบุสาขาที่สถาบันต้องการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นการคัดเสือกบุคคล
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันในการจัดการเรียนการสอน หรือการดำเนินงานตามพันธกิจ
ของสถาบัน
สถาบันจะคัดเสือกบุคคลในรูปของคณะกรรมการ ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวางแผน-พัฒนา ฝ่ายบริหาร คณบดีที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการสำนักวางแผน-พัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการชุดนี้จะตัดสินชี้ขาดการคัดเสือกบุคคลเข้ารับทุน
สถานการณ์ท ี่ 2

ในการเปีดสอนปริญญาโท มีหลักในการพิจารณา 2 อย่าง คือ
• พัฒนาบุคลากรให้กับท้องถิ่น โดยเฉพาะหน่วยงานทางการศึกษา ดังนั้นจึงทำเป็น
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันราชกัฏอุบลราชธานี กับหน่วยงานทางการศึกษา
ทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
• สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ จะเป็ดกว้างเพื่อพัฒนานักวิชาการ โดยสถาบันจะเป็ดสอนสาขาวิจัย
และประเม่นผล สาขาหลักสูตรและการสอน
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สถาบันได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของผู้ที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท พบว่า
สาขาที่มีผู้ต้องการเรียนเรียงลำดับ ได้แก่ สาขาบริหารการศึกษา สาขาวิจัย สาขาหลักสูตรและการสอน
หลังจากนั้นสถาบันไต้พัฒนาหลักสูตร เนื่องจากเกณฑ์การเป็ดสอนนั้นจะต้องมีหลักสูตรและมี
ความพร้อมในศักยภาพต้านบุคลากร สื่อ อาคารสถานที่ และอื่นๆ
ปัจจุบันสถาบันไต้เป็ดสอน 3 สาขาที่กล่าวมา ไต้แก่ สาขาบริหารการศึกษา สาขาวิจัยและ
ประเมินผล สาขาหลักสูตรและการสอน ซึ่งเป็นหลักสูตรและการสอนทั่วๆไป เน้นศาสตร์และศึลป๋
ในการสอน แผนการเปีดสอนในอนาคตได้แก่ สาขาบริหารธุรกิจ จะเป็ดสอนอีก 3 ปีข้างหน้า
สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา และการสอนวิทยาศาสตร์ อยู่ในระหว่างการพัฒนาหลักสูตร
ในขณะนี้
สถาบัน ไต้จัด ตั้งบัณ ฑิต วิท ยาลัย ขึ้น เป็น การภายใน โดยมีค ณบดีบ ัณ ฑิต วิท ยาลัย เป็น
หัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งจะดำเนินงานต้านธุรการเป็นส่วนใหญ่ ส่วนงานวิชาการนั้นจะมีคณะกรรมการ
บัณฑิตคณะและสาขาเป็นผู้กำกับดูแลและรับผิดชอบ
อธิการบดีมีความคิดเห็นว่า การเป็ดบัณฑิตศึกษามีความจำเป็น จะทำให้อาจารย์กระดีอรีอร้น
ทางวิชาการมากขึ้น และทำให้งานวิจัยมีจำนวนมากขึ้น ปัจจุบันสังคมต้องการผู้นำเซิงองค์การและ
วิชาการควบคู่กันไปด้วย ดังนั้นสถาบันจะเป็ดสอนในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญก่อน ได้แก่ สาขาทาง
ครุศาสตร์ ต่อไปจะขยายสาขาไปทางต้านธุรกิจ การพัฒนา และสังคมศาสตร์
สถานการณ์ที่ 3
สถาบัน มีแ ผนป้อ งกัน สำหรับ การไปศึกษานอกสถานที่ ซึ่ง จะต้อ งดำเนิน การตามกฎ
ระเบียบ โครงการต้องไต้รับการอนุมัดีจากสถาบัน มีอาจารย์ควบคุมดูแล ในการเดินทางนั้น รถของ
สถาบันจะมีประกันอุบัติเหตุ ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระรับผิดชอบของสถาบันไต้ สุดท้ายจะต้องมีการ
ประกันชีวิตก่อนเดินทาง
เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น จะต้องหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร แต่อย่างไรก็ตาม จะเน้นการป้องปราม
ดังกล่าวข้างต้น ผู้ที่หาข้อมูลเสนอสถาบันในกรณีที่เป็นรถของสถาบัน ได้แก่ รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร แต่ถ้าเป็นรถจ้างเหมา ผู้ท ี่จะหาข้อ มูล ก็ค ือ คนที่ด ำเนิน การได้แก่ คณบดีคณะนั้นๆ
ภายใต้การประสานงานของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
การจะไปทัศนศึกษาจะต้องอยู่ในแผนการเรียน และแผนการใช้งบประมาณ ถ้าเป็นเงิน
ประเภทกิจกรรมนักศึกษาจะต้องให้สภานักศึกษาเป็นผู้อนุมัติ แต่ถ้าเป็นเงินค่าธรรมเนียมพิเศษ
จะต้องให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติ
ใน ค ว าม ค ิด เห ็น ข อ งอ ธ ิก ารบ ด ี ก ารไ ป ท ัศ น ศ ึก ษ าเป ็น เร ื่อ งท ี่ด ี จะ ต ้อ งไ ป ศ ึก ษ าด ูง าน แ ล ะ
เช ื่อ ม ส ัม พ ัน ธ ไ ม ต ร ี

เพ ร าะ ค ว าม ส ำเร ็จ ใน ก าร ท ำง าน จ ะ ต ้อ ง ท ำเป ็น เค ร ือ ข ่า ย

แ ต ่ต ้อ ง ป ้อ งก ัน

เรื่อ งอ ุบ ัต ิเ ห ต ุก ่อ น อ อ ก เด ิน ท าง ท ั่ง น ี้ก ารไป ท ัศ น ศึก ษ าขึ้น อยู่ก ับ ธรรมชาติข องวิช าด้ว ย
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สถานการณ์ที่ 4
สถาบันได้ตัดสินใจก่อนพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ปี 2542 ประกาศใช้ จึงได้เขียนเป้าหมาย
การพัฒนาสถาบันที่ป้ายประซาสัมพันธ์ว่า ภายในปี 2545 สถาบันราชภัฏอุบลราชธานีจะพัฒนาเป็น
สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาล (ออกนอกระบบราชการ) ซึ่งเขียนไว้ตั้งแต่ปี 2540 แล้ว
สถาบันจะต้องทำความเช้าใจกับคณาจารย์เป็นเรื่องใหญ่ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนสถานภาพนั้น
ประชาคมต้องรับรู้รับทราบร่วมกัน การพัฒ นาสถาบัน จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา
และประซาซน การสอนจะต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น และประซาซนจะต้องไต้รับ
ประโยชน์มากขึ้น ในปัจจุบันการจัดการและการบริหารของสถาบันบางส่วนก็อยู่ในรูปนอกระบบ
อยู่แล้ว เซ่น การจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ การปีกอบรมระยะสั้น การดำเนีนงาน
อาคารอเนกประสงค์ ฯลฯ ซึ่งไม่ไต้เป็นสิ่งใหม่ของสถาบันเลย สถาบันจะต้องแสดงศักยภาพในการ
บริหารและการจัดการ ทั้งนี้รัฐไต้ลงทุนเกี่ยวกับคน อาคารสถานที่ และอื่นๆให้แล้ว ห้องอื่นเอง
ก็ยินดีที่จะช่วยเหลือ ถ้าประซาคมยังยึดผลประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้ง จะไม่อยากออกนอกระบบ
แด,ในแง่การพัฒ นาองค์การนั้น จะต้องออกนอกระบบ เนื่องจากปัจจุบัน ขาดความเป็นอิสระ
ขาดความคล่องตัว ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องแก่ไข ถ้าดำเนินการในลักษณะปัจจุบัน สถาบันอุดมศึกษา
จะไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้แก่ประซาซนไต้ ถ้ามีการเปลี่ยนใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ก็จะเป็นความหวัง
ของประเทศ เป็นเทียนแห่งปัญญาให้กับประซาซน เป็นที่พึ่ง และเป็นผู้ซี้นำให้กับประเทศชาติไต้
สถาบันไต้ทำความเช้าใจในเรื่องการออกนอกระบบ โดยการให้ความรู้ พิมพ์เอกสารแจก
ส่งอาจารย์เช้าร่วมประชุมสัมมนา และดำเนินการประชุมสัมมนาอาจารย์ทั้งหมด อย่างน้อย 2 ครั้ง
โดยเชิญ วิทยากรมาบรรยาย ในการประชุมสัมมนาเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา อาจารย์
ร้อยละ 92 เห็นด้วยที่จะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ แต่เนื่องจากแจกแบบประเมินในช่วงท้ายของ
การประชุมสัมมนา จึงไต้แบบประเมินกลับคืนเพียง 1 ใน 3 ของอาจารย์ทั้งหมด ส่วนหนึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร และที่ประชุมสภาประจำสถาบันก็เห็นด้วย สรุปแล้วตอนนี้ไม่ใช่ทางเลือก
ต้องเดินไปข้างหน้าอย่างเดียว
สถาบันไต้ตั้งคณะกรรมการเตรียมการออกนอกระบบ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริห าร
เป็นประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน-พัฒนา นักวิชาการ 2 คน เป็นกรรมการ และมีผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการนี้จะเป็นคณะกรรมการอำนวย
ความสะดวกเท่านั้น ขณะนี้สถาบันกำลังสำรวจความต้องการของอาจารย์ที่จะเช้าร่วมเป็นกรรมการ
4 ชุด ในเรื่องการพัฒนาทางต้านวิชาการ ซึ่งเน้นการประกันคุณภาพ การออกแบบและปรับระบบ
โครงสร้าง การบริหารบุคคล และการงบประมาณรายไต้และทรัพย์สิน สถาบันไต้ตั้งศนย์ประสานงาน
เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งมีเอกสารเผยแพร่ มีการพูดคุยและเสวนากันโดยตลอด
ในช่วงนี้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องร่างพ.ร.บ.ให้เสร็จภายในปี 2543
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สถานการณ์ที่ 5
องค์กรตัดสินใจขั้นสุดท้าย ซึ่งประกอบด้วย อธิการบดี และรองอธิการบดีทุกคน ได้ตกลง
กันเบื้องด้นว่า การขึ้นขั้นในปีนี้สูงสุดมีเพียงขั้นครึ่ง ไม่มีสองขั้น นอกนั้นจะเป็นหนึ่งขั้น ครึ่งขั้น
หรือไม่ขึ้นขั้นเลย กระบวนการได้มอบให้คณะ ศูนย์/สำนัก เสนอข้อมูล หลักการในการพิจารณา
จะดูการทำงานเป็นหลัก ทั้งในเซิงปริมาณและคุณภาพ อีกส่วนหนึ่งจะพิจารณาในเรื่องคุณธรรม
และจริยธรรม โดยจะเน้นจรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรับผิดชอบ การรักษาชื่อเสียงของสถาบัน ฯลฯ
สถาบันจะมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน เติมให้หัวหน้าภาคเป็นผู้ประเมิน แล้วรวบรวม
ส่งที่คณะ คณะจะพิจารณาในรูปคณะกรรมการบริหารของคณะ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในศูนย์/สำนัก
มอบให้หัวหน้าฝ่ายเป็นผู้ประเมิน สถาบันจะใช้หลักการกระจายการขึ้นขั้นที่เป็นขั้นครึ่งให้ทุกหน่วยงาน
อย่างเป็นธรรม
ที่ประชุมอธิการบดีและรองอธิการบดีจะพิจารณาการขึ้นขั้นผู้บริหารระดับคณบดี ผู้อำนวยการ
ศูนย์/สำนักด้วย ส่วนรองอธิการบดีนั้น อธิการบดีจะเป็นผู้พิจารณา
สถานการณ์ท ี่ 6

จะต้องศึกษาข้อมูลนักเรียนที่สำเร็จขั้น ม. 6 และผู้สำเร็จระดับอนุปริญญาว่ามีจำนวนเท่าไร
ซึ่งจะต้องใช้สถิติข้อมูลด้งกล่าวประกอบการตัดสินใจ แผนการรับนักศึกษาของสถาบันมีแนวโน้ม
ซัดเจนว่า ผู้สำเร็จขั้น ม.6 เป็นคลื่นลูกใหญ่ จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี จากข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา
ต่อในภาคอีสานทั้งหมด จำนวนผู้สมัครที่สถาบันราชภัฏอุบลราชธานีเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีผู้สมัคร
ทั้งสิ้นประมาณ 8,000 คน เนื่องจากปัจจัยเรื่องที่ตั้ง เศรษฐกิจ และความยากจนของผู้ปกครอง
สถาบันได้เตรียมการรับนักศึกษา โดยทำความเข้าใจกับคณาจารย์ และเลือกเปีดโปรแกรมวิชา
ที่เป็นความต้องการของผู้เรียน ซึ่งเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะนักศึกษา
ภาคปกติ สถาบันได้ตั้งเปัาหมายจะต้องรับนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ 40 เปอร์เซ็นต์ สายศึลปศาสตร์
40 เปอร์เซ็นต์ และสายการศึกษา 20 เปอร์เซ็นต์ คณะกรรมการวิชาการจะเป็นผู้พิจารณารายละเอียด
การเป็ดสอนโปรแกรมวิชาต่างๆ ตามแผนการรับนักศึกษาจะรับนักศึกษาได้ประมาณ 1,500 คน
แบ่งเป็นประเภทโควด้าจำนวน 60 เปอร์เซ็นต์ และประเภทสอบคัดเลือกอีก 40 เปอร์■ ซ็นต์
เมื่อสถาบันประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติแล้ว จะสอบถามผู้ที่'ไม่ได้'รับการดัดเลือก
ว่ามีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันหรือไม, ถ้ามีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาต่อ สถาบัน
จะเป็ดสอนตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กศ.อศ.) ซึ่งจะเป็ดสอน
ในภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 14.00-19.00 น. สถาบันได้รับนักศึกษาไว้จำนวน 2 รุ่นแล้ว คือ
ปี 2540 รับจำนวน 2,000 คน ปี 2542 รับจำนวน 3,000 คน สถาบันราซภัฏได้รับงบประมาณ
น้อยกว่ามหาวิทยาลัยอยู่แล้ว การรับนักศึกษาเพิ่มสถาบันไม่ได้รับการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ
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อัตรากำลัง และเครื่องไม้เครื่องมือ แต่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการเปีดสอนโครงการดังกล่าว
ดังนั้นถ้าผู้เรียนมีความประสงค์ที่จะเช้าศึกษา จะต้องมีส่วนช่วยในการลงทุนทางการศึกษา ซึ่งจะ
ต้องเสียค่าบำรุงสถาบันเท่ากับนักศึกษาภาคปกติ แต่ค่าหน่วยกิตจะต้องเสียเท่ากับภาคกศ.บบํ.
เนื่องจากจะต้องจ่ายค่าสอนให้คณาจารย์ในส่วนนี้ด้วย ในภาคบ่ายนี้จะไม่เปีดสายการศึกษา
เพราะสถาบันจะไม่สร้างปัญหาให้กับบ้านเมือง
สถานการณ์ท ี่ 7

การจัดงบประมาณจะต้องจัดตามแผนพัฒนาสถาบัน โดยสถาบันจะจัดท่านโยบายและจุดเน้น
การพัฒนาในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งจะเริ่มจากที่ประชุมรองอธิการบดี แล้วน่าเสนอคณะกรรมการ
บริหารสถาบัน และขอความเห็นชอบจากสภาประจำสถาบัน หลังจากนั้นสำนักวางแผน-พัฒนา
จะน่าไปเขียนเป็นนโยบายและจุดเน้นประจำปีการศึกษานั้นๆ
ในการพิจารณางบประมาณ จะเชิญหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆมาประชุมและชี้แจงถึงนโยบาย
และจุดเน้นรายปี ยอดงบประมาณที่จัดสรร และงบประมาณงานประจำ หลังจากนั้นมอบให้คณะ
ศูนย์/สำนัก เสนอยอดงบประมาณขึ้นมา ในอนาคตสถาบันจะจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน
ต่าง ๆในรูปเงินอุดหนุน และให้หน่วยงานต่าง ๆมีอิสระในการสร้างงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนหา
ลู่ทางที่จะหางบประมาณในทางอื่น ๆด้วย
สถาบันไต้เร่งรัดการทำวิจัยที่ควบคู่ไปกับการจัดการศึกษา งบเงินบำรุงการศึกษาจะใช้กับ
งานประจำเป็นส่วนใหญ่ แต่ไต้ให้นโยบายกับหน่วยงานต่าง ๆว่าจะต้องแยกเงินส่วนหนึ่งเพื่อน่ามา
ใช้ในงานพัฒนาด้วย สถาบันจะดึงเงินคงคลังส่วนหนึ่งมาใช้กับงานพัฒนาและจัดสรรให้ในรูป
เงินอุดหนุน โดยใช้ฐานการจัดสรรจากจำนวนนักศึกษาและจำนวนอาจารย์
สถาบันไต้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองงบประมาณ ประกอบด้วย
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน-พัฒนาเป็นประธาน คณบดีหรือผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์/สำนักต่าง ๆ
หรือผู้แทนเป็นกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักวางแผน-พัฒนาเป็นกรรมการและเลขานุการ
เมื่อพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว น่าเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อพิจารณาในรายละเอียดของ
แผนงาน/งาน/โครงการอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นน่าเสนอสภาประจำสถาบันเพื่อให้ความเห็นขอบต่อไป
สถานการณ์ท ี่ 8

การเป็นเจ้าภาพจัดการแช่งขันจะเน้นเป็นนโยบายว่า จะต้องเตรียมการล่วงหน้าอย่างน้อย
1 ปี โดยจะส่งทีมงานของสถาบันไปศึกษาและดูงานสถาบันที่เป็นเจ้าภาพแช่งขันในปีนี้เพื่อเป็น
ข้อมูล หลังจากนั้นจะต้องมีการประชุมเพื่อระดมความคิดว่า สถาบันจะมีวัตถุประสงค์และหลักการ
ในการจัดอย่างไร ตลอดจนพิจารณาว่ากรอบงบประมาณที่จะใช้เป็นอย่างไร
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สถาบัน จะแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุดต่าง ๆตามประเภทของกีฬาที่แข่งขันและที่
เกี่ยวข้องกับส่วนอื่นๆ เข่น สนามแข่งขัน สถานที่พัก การเตรียมนักกีฬาของสถาบันเพื่อเข้าแข่งขัน
การหาเงินเพื่อสนับสนุน ฯลฯ ยุทธศาสตร์โนการทำงานของสถาบัน จะพยายามดึงบุคคลภายนอก
เช้ามาช่วยในแง่ของการปีกสอนนักกีฬา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่า กีฬาที่แข่งขัน
บางประเภทซึ่งสถาบันยังไม่พร้อม เซ่น สระว่ายนํ้า อุปกรณ์ยกนาหนัก จะต้องขอความร่วมมือจาก
วิท ยาลัยพลศึกษา การเชื่อมโยงกับวิทยาลัยพลศึกษาจะประหยัดงบประมาณของสถาบันได้มาก
ในการเนิน เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาที่ผ่านมา สถาบันก็ได้ขอความร่วมมือให้วิทยาลัย
พลศึกษาศรีสะเกษมาช่วย ถ้าสถาบันลงทุนซื้ออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเองจะต้องใช้เงินจำนวน
หลายล้านบาท เนื่องจากอุปกรณ์กีฬาต่างๆนั้นมีราคาแพงมาก แต่ก ็ค ุ้ม ค่า เนื่องจากกีฬาทำให้
คนมืสุขภาพดี ร่างกายดี จิตใจดี เรียนหนังสือก็ดี สร้างคน'ให้มีสปี,รีต ผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งคือ
ทำให้ประซาซนบริเวณใกล้เคียงได้ตื่นตัว ได้เล่นกีฬา และใช้สนามกีฬาออกกำลังกาย ทำให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมซนด้วย
นอกจากการแข่งขันกีฬาแล้ว อธิการบดีอยากให้นักศึกษาได้เล่นกีฬาตลอดทั้งปี ซึ่งสถาบัน
จะต้องล่งเสริม เซ่น จัดการแข่งขันในระตับต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ถ้านักศึกษา
ได้เล่นกีฬาเนินวิถีชีวิตที่คู่กับการเรียน จะแก่ไขปีญหาอื่น ๆได้มาก
สถานการณ์ท ี่ 9

อธิการบดีจะวิเคราะห์งานจากแผนพัฒนาสถาบัน เซ่น แผนระยะยาว 15 ปี แผนระยะกลาง
5 ปี และแนวโน้มการอุดมศึกษาโดยทั่วไป หลังจากนั้นจะมาพิจารณาว่างานในระยะนี้มือะไร
และวิเคราะห์ว่าสถาบันเก่งในเรื่องใด ซึ่งจะต้องรักษาความเก่ง ความเนินเลิศในเรื่องนั้น ๆไจั
ตลอดจนจะต้องสร้างสรรงานใหม่ซื้นมาด้วย ตังนั้นตำแหน่งรองอธิการบดีจึงได้มาจากการวิเคราะห์
แผน ความชำนาญ และความเชี่ยวชาญของสถาบัน รวมทั้งลิงที่อธิการบดีอยากจะสร้างความเจริญ
ก้าวหน้าให้แก่สถาบัน จึงมีตำแหน่งรองอธิการบดีอยู่ 7 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร วิชาการ กิจการ
นักศึกษา วางแผน-พัฒนา วัฒนธรรมและกิจการพิเศษ บริการวิชาการแก่ชุมซนและวิเทศสัมพันธ์
วิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพิจารณาจะดูคนที่เช้าใจ มีความเห็นและมีทิศทางการทำงานเข้ากับอธิการบดีได้
มีความถนัดและเชี่ยวชาญในงานต่าง ๆสอดคล้องกับตำแหน่งงาน ในการตัดเสือกคนนั้น อธิการบดี
มีส่วนในการตัดสินใจประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก 40 เปอร์เซ็นต์ จะปรึกษาหารือรองอธิการบดี
ที่เคยทำงานมาด้วยกัน และส่วนหนึ่งจะพิงเสียงอาจารย์ทั่ว ๆไปด้วย สุดท้ายอธิการบดีจะเนินผู้เสนอ
แต่งตั้งเอง
อธิการบดีได้ทำความเช้าใจกับทีมงานว่า อธิการบดีและรองอธิการบดีเนินคนเดียวกัน
การแบ่งงานเนินฝ่ายนั้นก็เพื่อให้ติดตามงานได้ แต่จะต้องทำงานด้วยกันและให้ความร่วมมือ
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สน ับ สนุน กัน อ ีก ส ่ว น ห น ึ่ง ท ีม งาน ไม ่จ ำเป ็น จ ะต ้อ งค ิด เห ม ือ น ก ับ อ ธ ิก ารบ ด ี ส าม ารถ ข ัด แย ้ง ไต ้
แต ่ต ้อ งม ีเ ห ต ุผ ลท ี่อ ธิบ ายไต ้
วิธ ีก ารตัด สิน ใจ

การตัดสินใจขึ้นอยู่กับลักษณะงาน ถ้าเป็นเรื่องเดิมจะต้องดูข้อมูลว่าเป็นมาอย่างไร และใคร
ไต้รับผลประโยซนั ทั้งนี้จะยึดผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาให้มากที่สุด ถ้าเป็นเรื่องใหม่จะต้อง
มีการศึกษามาก่อน วิเคราะห์ขัอดี ข้อเสีย และคำนึงถึงประโยชน์ของนักศึกษาและส่วนรวมด้วย
การตัดสินใจจะใช้คณะบุคคล เซ่น ที่ประชุมรองอธิการบดี คณะกรรมการบริหารสถาบัน เป็นต้น

สุพล วุฒ ิเสน อธิก ารบดีส ถาบัน ราซภัฏ ราชนคริน ทร์
จัง หวัด ฉะเชิง เทรา
สัมภาษณ์วัน ที่ 13 พฤศจิก ายน 2 5 4 2 เวลา 1 4 .0 0 -1 6 .3 0 น.

สถานการณ์ท ี่ 1

ทุนที่กำหนดขึ้นมามีระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างซัดเจน การตัดสินใจเบื้องต้นจะดู
คุณสมบัติตามที่เงื่อนไขทุนกำหนด สถาบันจะเป็นผู้กำหนดว่าใน 5 ทุน ตังกล่าวนั้น ต้องการสาขา/
วิชาเอกอะไร โดยคูจากแผนการสอนในอนาคตของสถาบัน ในการสมัครรับทุนมีเงื่อนไขว่า
เมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องกลับมาทำงานให้สถาบัน ในสาขาวิชาที่เป็ดสอนตามแผนที่จำเป็นจะต้อง
มีอาจารย์วุฒิปริญญาโท/ปริญญาเอกตามที่กำหนด
ขั้นตอนในการคัดเลือกบุคคลจะประกาศทั่วไป อาจารย์ทุกคนในสถาบันมีส ิท ธิสมัครเข้ารับทุน
สถาบันจะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก ประกอบด้วย 3 ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนของสาขา/วิซาเอกของทุน และบุคคลภายนอกในสาขา/วิซาเอก หรือผู้มี
ผลงานในการเป็ดสอนสาขา/วิซาเอกนั้นจากมหาวิทยาลัยอื่น คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่พิจารณา
คัดเลือกบุคคลเข้ารับทุน และนำเสนออธิการบดีเพื่อตัดสินใจชี้ขาดขั้นสุดท้ายต่อไป
ส ถ า น ก า ร ณ ์ท ี่ 2

พ.ร.บ.สถาบันราซภัฎได้กำหนดภารกิจของสถาบันไว้ซัดเจนว่า จะต้องตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นหรือสังคม ในการจัดทำแผนมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึง 3 ประเด็น คือ การทำแผน
ทีมุ่งกำไร/ขาดทุน การทำแผนทีตอบสนองกำลังคนในอนาคต (Manpower Demand Approach for
Planning) และการวางแผนเพิอตอบสนองสังคม (Social Demand Approach for Planning)
สถาบันจะต้องพิจารณาว่าสังคมส่วนใหญ่ต้องการเรียนอะไร โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อสังคม
ต้องการเรียน สถาบันจะต้องตอบสนองโดยหน้าที่ ซึ่งจะต้องมาพิจารณาความพร้อมและศักยภาพ
ของสถาบันในเรื่องคน เครื่องมือ อุปกรณ์ และที่แกงาน ถ้าไม่มีความพร้อมเหล่านี้ก็ยังมีกฎหมาย
ที่เป็ดกว้างให้มีอาจารย์พิเศษ มีการประสานงานกับท้องถิ่น ซึ่งก็เป็นวิธีการที่จะนำไปสู่การตอบสนอง
สังคมไต้ สถาบันไม่เป็นห่วงในเรื่องของการมีงานทำหรือไม่มีงานทำ เพราะคนที่มาสมัครเรียน
ย่อมทราบข้อมูลและรายละเอียดในส่วนนี้แล้ว สถาบันไม่ไต้ทำเพื่อตอบสนองกำลังคนในอนาคต
แต่จะทำเพื่อตอบสนองสังคม ดังนั้นจะยึดสาขาที่มีคนสมัครเรียนจำนวนมากเป็นหลัก ในส่วนของ
ความต้องการของผู้เรียนและความพร้อมของสถาบันนั้น อธิการบดีเห็นว่าความต้องการของผู้เรียน
มีความสำคัญมากกว่า เนื่องจากความพร้อมของสถาบันมีขีดจำกัดที่แตกต่างกันและสามารถสร้างไต้
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ก าร ส ร ้า งค ว าม พ ร ้อ ม ข อ งส ถ าบ ัน อ าจ ด ำเน ิน ก าร โด ย ป ร ะส าน งาน ก ับ ห น ่ว ย งาน ข อ งท ้อ งถ ิ่น เซ่น
ป ระสาน งาน กับ วิท ยาลัย พ ลศึก ษ าเพ ื่อ เป ีด สาขาพ ลศึก ษ า เป็น ต้น
ในการเปีดปริญ ญาโท จะต้องพิจารณาเงื่อนไขและข้อกำหนดของสภาวิชาการของ
คณะกรรมการสภาสถาบันราซกัฏ ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นตํ่าในการเปีดสอนในระดับปริญญาโทด้วย
แต่สถาบันอาจประสานกับหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อสร้างมาตรฐานและความพร้อมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
สถาบันยึดมาตรฐานขั้นตํ่าฃองสภาวิชาการ และต้องการให้เกิดคุณภาพในการเปีดระดับ
ปริญญาโทด้วย ในขณะนี้ส ถาบัน ยังไม่ม ีอ าจารยัในสาขาใดที่ม ีศ ัก ยภาพและความพร้อ มตาม
มาตรฐานขั้นตํ่าฃองสภาวิชาการ จึงยังไม่ไต้เปีดสอนในระดับปริญญาโทในปัจจุบัน แต่สถาบัน
กำลังสร้างความพร้อม โดยให้อาจารยัทุกคนสมัครเรียนในจุฒิที่สูงขึ้น ทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศ
และต่างประเทศโดยไม่ต้องลาศึกษาต่อ ขณะนี้มีผู้กำลังศึกษาทั้งสิน 130 คน และคาดว่าจะจบ
ปริญญาที่สูงกว่า เซ่น มีวุฒิปริญญาตรี ก็จะไต้ประกาศนียบัตรวิชาเฉพาะ หรือถ้ามีวุฒิปริญญาโท
ก็จะไต้ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง (Postgraduate Diploma) ประมาณ 80 คน และมีผู้ศึกษาต่อ
ในระดับปริญ ญาเอก 14 คน เมื่อสถาบันมีความพร้อมจึงจะเปีดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
โดยร่วมมือกับสถาบันอื่น ๆ เพื่อเปีดสอนในระดับนี้ให้มีคุณภาพต่อไป

พ.ร.บ.สถาบันราซกัฏกำหนดให้สถาบันเปีดสอนระดับบัณฑิตศึกษาไต้ทุกสาขา สถาบัน
จะเปีดสอน 3 สาขา ไต้แก, สาขาครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาศิลปศาสตร์ แต่จะเน้นหนัก
ในสาขาแบบกว้างๆ (Broad Field) และจะร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศพัฒนาหลักสูตร
ในระดับปริญญาเอกด้วย สถาบันมีแผนที่จะเปีดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง 3 สาขา ในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2543 แต่จะเปีดให้อาจารยัสถาบันราชภัฏเข้าศึกษาก่อน ยังไม่เปีดรับบุคคลทั่วไป
สถาบัน ไต้ม อบหมายให้รองอธิการบดีบ ัณ ฑิต ศึก ษาและพัฒ นาบุค ลากรเป็น ผู้ด ูแล
รับผิดชอบและมีผู้ประสานงานบัณฑิตศึกษาทำหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนให้มีการประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ความคิดเห็นในการเปีดบัณฑิตศึกษาของอธิการบดีนั้น สถาบันราซกัฏ
จะต้องน่าความรู้สากลมาชี้น่าการพัฒนาทุกสาขาวิชาในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น
อาจารยัราซกัฎจะต้องมีลักษณะเฉพาะ คือ จะต้องเก่งความรู้ที่เป็นสากล และน่าความรู้ที่เป็นสากล
มาสอนให้เข้ากับท้องถิ่น เพราะการเปีดบัณฑิตศึกษาก็เพื่อหวังว่าจะแก้ปัญหาท้องถิ่นไต้ ในระดับ
บัณฑิตศึกษาจะเน้นหนักงานวิจัยที่ซี้น่าจากสถานการณ์จริงมากกว่าการพิสูจน์ทฤษฎี งานวิจัย
ลักษณะนี้อาจจะเกิดทฤษฎีใหม่ที่เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้น ๆไต้
สถานการณ์ท ี่ 3

เม ื่อ เก ิด เห ต ุก ารณ ์ข ึ้น จะต ้อ งแก ้ป ัญ ห าอ ย่า งฉ ับ พ ล ัน ด ้ว ย ก ระบ วน ก ารถ ้ก ัย โด ยท ำก าร
ป ฐ ม พ ยาบ าล เบ ื้อ งต ้น ผ ู้ท ี่ไ ม ่ไ ต ้ร ับ บ าด เจ ็บ จ ะ ต ้อ งด ูแ ล ผ ู้ท ี่ไ ต ้ร ับ บ าด เจ ็บ ห ล ัง จาก น ั้น จะต ้อ ง
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ตัดต่อกับหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง เซ่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ และ{เองกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์
ที่ซาเติมความรู้สึก เซ่น การสูญหายของทรัพย์สิน เป็นต้น
สถาบันจะป็องปรามโดยไม่อนุญาตให้ใช้รถของสถาบันวิ่งออกนอกเขตปริมณฑลที่ไม่คุ้นเคย
กับเส้นทาง ในการพานักศึกษาหรืออาจารย์ออกช้างนอกจะต้องจ้างรถประจำเส้นทางที่มีคุณภาพดี
มีการประกันอุบัติเหตุไว้แล้ว และมีพนักงานขับรถมืออาชีพ
เนื่องจากทุกคณะจะมีรองคณบดีที่สอดคล้องกับตำแหน่งรองอธิการบดี ดังนั้นแต่ละคณะ
จะมีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลรับผิดชอบนักศึกษาในคณะ นักศึกษาทุกคนจะต้องเสียค่า
ประกันอุบัติเหตุ และคณะจะมีหน่วยพยาบาลประจำคณะ ในการไปทัศนศึกษาจะมียาและเวชภัณฑ์
มีวิทยุติดต่อ มีผ ู้ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ ถ้าเดินทางเป็นขบวนใหญ่จะมีรถตำรวจทางหลวง
น่าหน้าขบวน และมีรถของสถาบันตามหลังขบวนเพื่อติดต่อประสานงาน
การบริหารงานของสถาบันจะกระจายงานไปสู่คณะ โปรแกรมวิชา การทำงานจะอยู่ในรูป
ของกรรมการ นโยบายของสถาบันในเรื่องของการไปทัศนศึกษานอกสถานที่นั้น จะต้องไม่กระทบ
กระเทือนต่อการเรียนการสอน และต้องเป็นไปตามมติของโปรแกรมวิชาหรือคณะนั้น ๆ
สถานการณ์ท ี่ 4

สถาบันไต้นายกสภาประจำสถาบันซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 2 แห่ง
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนั้นในการเตรียมการจึงไต้นำ
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐทั้ง 2 แห่งมาเป็นต้นแบบ โดยลดขนาดลงให้เหมาะสมกับฐานะของ
สถาบันราซกัฎ ในแง่กฎหมายนั้น เนื่องจากสถาบันราซกัฎทั้ง 36 แห่ง จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ประสานควบคู,กันไปทั้งหมด โดยยึดแนวทางกฎหมายของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเติมจะพัฒนา
จากสถาบันราซกัฏเชียงราย เพื่อเปลี่ยนฐานะ หรือบริบท หรือเงื่อนไขของสถาบันศึกษาภายใต้
พ.ร.บ.สถาบันราซกัฏไปเป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในทำนองเดียวกันมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ก็เรียนบริบทจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนั้นในการเปลี่ยน
จากสงที่คล้ายกัน คือพ.ร.บ.สถาบันราซกัฎไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ จะต้องศึกษากฎหมาย
ที่เคยทำไว้ หลังจากนั้นน่ามาร่างพ.ร.บ.สถาบันราชนครินทรั โดยจะต้องคงไว้ซึ่งปรัชญาเติมที่เป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในการออกกฎหมายจะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบของ
นักกฎหมายในกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และสำนักงานกฤษฎีกาต่อไป
การเตรียมความพร้อม เนื่องจากที่ตั้งของสถาบันราซกัฎราชนครินทรัในปัจจุบันมีเนื้อที่
จำกัดเพียง 4 0 ไร่ จึงจำเป็นจะต้องมีพื้นที่ใหม่ นอกจากนี้การที่สถาบันตั้งอยู่ในเขตพัฒนา
อุตสาหกรรมตะวันออก และมีผู้ต้องการเช้าศึกษาต่อในสถาบันจำนวนมาก เป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้อง
ขยายจำนวนรับนักศึกษา ในส่วนของอาจารย์นั้นไต้ประสานงานกับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญสาขา
ต่าง ๆที่มาตั้งหลักฐานในภาคตะวันออกเป็นจำนวนมาก สถาบันจึงจำเป็นต้องน่าเงินงบประมาณ

295

รายได้คงคลังไปลงทุนสร้างสถานที่แห่งใหม่ โดยได้ที่ดินบริจาคจากระทรวงมหาดไทย ในการที่จะ
ผลักดันอาจารย์ไปประจำศูนย์ที่ตั้งใหม่เป็นเรื่องที่ยาก ด้งนั้นสถาบันจึงตั้งเป้าหมายว่าจะต้องจ้าง
ผู้ที่มีความรู่ไปสอนที่ศูนย์ไนลักษณะอัตราจ้าง โดยให้ค่าตอบแทนสูงเซ่นเดียวกับมหาวิทยาลัย
ในกำกับอื่น ๆ จากสภาพการณ์ดังกล่าวเป็นการบังคับให้สถาบันจะต้องหารายได้เอง ออกระเบียบ
ในการปฏิบัติเอง และจำเป็นจะต้องจ้างคนในลักษณะเซ็นสัญญา การดำเนินการที่กล่าวมาทั้งหมด
เป็นการเตรียมตัวที่จะไปสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งสถาบันมีความพร้อมสูงมากในขณะนี้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนที่เป็นก้อน (Block Grant)
ให้สถาบันสามารถที่จะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับได้ทันที เนื่องจากกิจกรรมต่างๆที่สถาบันดำเนินการ
ในขณะนี้ก็อยู่ในรูปแบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เซ่น การรับล่งนักศึกษาระหว่างศูนย์ที่ตั้ง
การจ้างอาจารย์ในลักษณะของสัญญาที่ให้ค่าตอบแทนตามภาระงาน ในความคิดเห็นของอธิการบดี
จะต้อ งเป็น มหาวิท ยาลัยในกำกับ ของรัฐ เพราะถ้ามีก ารจัด ลำดับ มหาวิท ยาลัย มหาวิทยาลัย
ในส่วนราชการจะเป็นมหาวิทยาลัยโบราณ (Traditional University) การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
ของรัฐจะทำให้เกิด การคล่อ งตัวในการบริห ารงาน แต่ท ั้งนี้มีข้อแม้ว่าผู้บ ริห ารจะต้องมองเห็น
ความมุ่งหมายของสถาบันที่ซัดเจน และต้องไม่ใช้โอกาสนี้ไปทำลายในสิงที่อยากจะทำลาย เซ่น
ให้อ าจารย์เช้า-ออก เป็นต้น การที่รัฐให้เงินอุดหนุนเป็นก้อนนั้น จำเป็นจะต้องหาเงินส่วนอื่น
มาเพิ่มด้วย ดังนั้นการบริหารจัดการจึงเกิดขึ้น เซ่น การโฆษณาสถาบัน การร่วมมือกับห้องถิ่น
การซักจูงลูกค้าให้เช้ามาสู่ระบบ บีญหาใหญ่ในระบบราชการศึอความเฉื่อยซาของบุคลากร เนื่องจาก
เป็นระบบที่ประกันความมั่นคงสูงสุด
สถานการณ์ท ี่ 5

ก.ค.ไต้กำหนดวิธีปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบไว้ เซ่น กำหนดเกณฑไนการสอน
การให้นำหนักภาระงาน ดังนั้นสถาบันจะใช้ค่าคะแนนที่ไต้จากการประเมินเป็นหลักในการพิจารณา
ความดีความชอบของอาจารย์และข้าราชการพลเรือน โดยมีคณะกรรมการประเมินซึ่งแต่งตั้งตาม
แนวปฏิบัติของก.ค.ที่ไต้กำหนดไว้ สถาบันจะจัดลัดส่วนให้แก่คณะต่าง ๆ เพราะถือว่าอาจารย์
ทุกคนจะต้องสังกัดคณะ การคิดลัดส่วนคิดจากฐานจำนวนคนในคณะนั้น ๆ และภาระงานของ
อาจารย์เป็นหลัก คณะจะต้องประเมินการปฏิบัติงานปีละ 3 ครั้ง และจะต้องประกาศผลการประเมิน
โดยเปีดเผย อธิการบดีจะมอบอำนาจเบ็ดเสร็จให้คณะไปดำเนินการตามลัดส่วนที่กำหนดให้ โดยยึด
หลักการให้คณะมีอิสระในการทำงานสถาบัน การตัดสินใจขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารของคณะ
หลังจากนั้นจะนำเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบัน หรือที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
เพื่อแจ้งให้ทราบและขอความเห็น อธิการบดีมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการเท่านั้น
จะไม่มีสิทธิในการเพิ่มหรือลดจำนวนคน
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ส ถ า น ก า ร ณ ์ท ี่ 6

สถาบัน จะรับ ผู้ม าสมัครสอบคัด เลือ กไว้เป็น นัก ศึก ษาของสถาบัน ทั้งหมด และจะแว้ง
ระดับความรัพื้นฐานของผู้สมัครว่าอยู่ในระดับใด โดยดูจากคะแนนการสอบดัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา
วิชาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ หรือสอบตก นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาที่จำเป็นก่อน (Prerequisite)
จึงจะสามารถลงทะเบียนในรายวิชาปกติของหลักสูตรไต้ โดยจะจัดสอนเป็นห้องเรียนรวม และใช้
สื่อการสอนในรูปของมหาวิทยาลัยเป็ด เป็นต้น
สถาบันมีนโยบายให้บริการสังคมในเซิงจำนวน ทั้งภาคปกติและภาคกศ.บป. ในส่วนของ
อาจารย์ประจำมีจำนวน 170 คน แต่จะต้องใช้กฎหมายให้เกิดประโยชน์ โดยการอบรมอาจารย์
ประจำให้ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้สอนและผู้จัดการ สถาบันจะเชิญบุคลากรในห้องถิ่นที่ไต้รับปริญญา
มาอบรมวิธีสอนเพิ่มเติม แล้วแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษตามพ.ร.บ.สถาบันราซภัฏ มาตรา 50
สถาบัน จะขอความร่วมมือจากวิทยาลัยหรือโรงเรียนในห้องถิ่น เพื่อขอใช้สถานที่และ
เครื่องมือ อุปกรณ์ สภาประจำสถาบันสามารถออกระเบียบการเงิน ในเรื่องค่าบำรุงการศึกษา
ซึ่งสามารถจ่ายเป็นค่าตอบแทนในสิ่งที่ฃอความร่วมมือช้างต้น นอกจากนี้สถาบัน ยังมืระเบียบ
เงินค่าบำรุงโปรแกรมวิชา โดยมอบให้โปรแกรมวิชาจัดการงบประมาณส่วนนี้ด้วยตนเอง
สถาบันจะมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบในการรับนักศึกษาจำนวนมากนี้
โดยมีคณะกรรมการวิชาการ ซึ่งมืรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสรีม
วิชาการเป็นเลขานุการ และมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการจากทุกคณะเป็นกรรมการ
สถานการณ์ท ี่ 7

เงินนอกงบประมาณของสถาบันมีประมาณ 300 ล้านบาท หลักการในการจัดสรรเงิน
คือ เงินที่ไต้จากทางใดให้ไซ้เงินไปในทางนั้นโดยเฉพาะ เนื่อ งจากมีร ะเบีย บการเก็บ เงิน ที่แ ยก
ประเภทไว้อย่างซัดเจน เซ่น เงินบำรุงห้องสมุด เงินกิจกรรมนักศึกษา เงินค่าหน่วยกิต เงินบำรุง
โปรแกรมวิชา เป็นต้น การจัดสรรเงินให้แก่คณะจะคิดจากจำนวนนักศึกษาที่สังกัดคณะนั้นๆ แต่ละ
คณะจะมีเงินค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค ซึ่งมียอดงบประมาณไม่เท่ากัน และมีวิธีการใช้แตกต่างกัน
ขึ้น อยู่ก ับ ยอดงบประมาณที่แ ต่ล ะคณะไต้รับ ซึ่ง แต่ล ะคณะจะต้อ งดำเน้น การควบคุม การใช้
งบประมาณในส่วนค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภคด้วยตนเอง การจัดสรรเงินให้คณะจะจัดสรร
เป็นเงินก้อน สถาบันจะใช้เงินค่าบำรุงสถาบันเป็นค่าใช้จ่ายในงานบริหารทั่วไปของสถาบันเท่านั้น
ในส่วนค่าใช้สอยที่เกี่ยวกับการไปราชการของอาจารย์จะจัดสรรให้คนละ 10,000 บาทต่อปี
ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ค่าใช้สอยมากกว่านี้ จะต้องของบประมาณจากคณะ ซึ่งมีค่าใช้สอย
ประจำคณะอยู่ สถาบัน มอบให้ร องอธิก ารบดีฝ ่ายวางแผน-พัฒ นานำหลัก การไปสู่ก ารปฏิบ ัต ิ
และจะมีรองคณบดีฝ่ายวางแผน-พัฒนาประจำทุกคณะด้วย
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สถานการณ์ท ี่ 8

สถาบัน จะมอบให้คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาเสนอความเป็นไปได้และข้อมูล
เบื้องด้น คณะกรรมการชุด นี้ป ระกอบด้วยรองอธิการบดีฝ ่ายกิจการนัก ศึก ษา รองอธิการบดี
ฝ่ายสวัสดิการและทรัพย์สิน รองอธิก ารบดีฝ ่ายบริห าร และรองคณบดีฝ ่ายกิจการนัก ศึก ษา
รองคณบดีฝ ่ายสวัสดิการและทรัพ ย์ส ิน และรองคณบดีฝ ่ายบริห ารจากทุก คณะเป็น กรรมการ
คณะกรรมการชุดนี้จะต้องประสานงานและหาข้อมูลจากคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเพื่อเตรียม
งานให้สมบูรณ์ที่สุด การแข่งข้นกีฬานักศึกษาถือว่าเป็นกิจกรรมของนักศึกษา แต่อาจารย์จะเข้าไป
ช่วยเหลือ ควบคุมดูแล และรับผิดชอบในส่วนที่เป็นนิตินัยที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณเท่านั้น
เมื่อ คณะกรรมการบริห ารกิจ การนัก ศึก ษาได้ข ้อ สรุป ในการเตรีย มการเบื้อ งด้น แล้ว
จะนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริห ารสถาบัน เพื่อ ให้รองอธิก ารบดีและผู้ช่วยอธิก ารบดีร ับ ทราบ
ร่วมกัน และตรวจสอบในเรื่องของตารางสอน งบประมาณ และอื่นๆ คณะกรรมการบริหารสถาบัน
จะท่าหน้าที่เสมีอนเป็นคณะกรรมาธิการ หลังจากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
ซึ่งมีคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์/สำนักเป็นกรรมการ ในกรณีที่จะต้องออกระเบียบใหม่ จะต้องนำเสนอ
ต่อสภาประจำสถาบันต่อไป
ความคิด เห็น ของอธิก ารบดีใ นเรื่อ งการแช่ง ขัน กีฬ านัก ศึก ษานั้น จะมีห รีอ ไม่ม ีก ็ได้
เพราะไม่ได้มีนัยสำคัญในส่วนของการประซาสัมพันธ์ หรือซักจูงคนจำนวนมากให้หันมานิยมสถาบัน
ราซกัฏ ถ้ามองว่ามีการสูญ เสียทรัพยากรในส่วนนี้ก็มีมาก ในส่วนหนึ่งที่จะต้องทำเพราะเป็น
ประเพณีหรือไม่ เพราะมหาวิทยาลัยก็ยังท่ากิจกรรมนี้อยู่ แต่ในฐานะที่เป็นผู้บริหารจะต้องจัดให้มี
กิจกรรมดังกล่าว ถ้าไม่จัดแช่งขันอาจจะมีบีญหามากกว่าการจัดการแช่งขัน
สถานการณ์ท ี่ 9

กระบวนการที่จะได้มาซึ่งรองอธิการบดีนั้น มีระเบียบของสภาประจำสถาบันกำหนดไว้ว่า
ให้อำนาจอธิการบดีที่จะสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าว อธิการบดีจะต้องพิจารณาหาบุคคล
เพื่อดูแลงานให้ครอบคลุมภารกิจทั้งหมด สำหรับวิธีการ ไดํให้แต่ละคณะเสนอบุคคลขึ้นมา โดยมี
ข้อผูกมัดว่าต้องเป็นบุคคลที่เป็นตัวแทนของคณะ เนื่องจากรองอธิการบดีเป็นตัวแทนของทั้งสถาบัน
ดังนั้นจะให้อาจารย์ทั้งสถาบันยืนยันตัวแทนของแต่ละคณะที่ส่งมาคณะละ 3 คน โดยพิจารณาว่า
บุคคลใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีด้วย อธิการบดีจะพิจารณาเลือกบุคคล
ที่ได้คะแนนสูงสุดดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี เพราะอธิการบดีสามารถท่างานกับทุกคนได้
ในกรณีของผู้ช่วยอธิการบดี อธิการบดีจ ะเป็น ผู้เลือ กเอง เพื่อปีดช่องว่างการทำงาน
บางประการ และยกสถานภาพของผู้ช่วยอธิการบดีให้เท่าเทียมรองอธิการบดี รองอธิการบดีมี
ภาระงานรับผิดชอบในงานประจำที่เกี่ยวกับนิตินัย ส่วนภาระงานของผู้ช่วยอธิการบดีจะเป็นงาน
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ความคดเห็น งานพิธีการ หรืองานเฉพาะกิจที่จำเห็น รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีจะเห็น
คนกลุ่ม เดียวกัน และทำงานที่เอื้อต่อกัน และกัน กระบวนการในการทำงานร่วมกันจะเน้นระบบ
สำคัญกว่ากระบวนการได้มาซึ่งรองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันจะหลีกเลี่ยงการแต่งตั้ง
ที่มาจากอธิการบดีโดยตรง แม้แต่การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี แต่ละคนจะมีคะแนนนิยม มีการ
ยอมรับจากคณาจารย์ส่วนหนึ่ง และส่วนใหญ่ก็เห็นอดีตรองอธิการบดี หรือผู้อาวุโส
วิธ ีก ารตัด สิน ใจ

วิธีการตัดสินใจจะใช้ระบบคณะบุคคล แต่อธิการบดีจะต้องทำการบ้านในเรื่องต่างๆที่เที่ยวกับ
การประชุม โดยอธิการบดีจะต้องซี้แจงต่อที่ประชุม พร้อมทั้งให้ทางเลือกหลายๆทาง ไม่ใช้
การบังคับ อธิการบดีจะต้องเปีดใจกว้าง ถ้าที่ประชุมไม่เห็นด้วยก็จะต้องยกเลิกโครงการนั้น
เพราะอธิการบดีไม่ใช่ผู้ปฏิบัติเอง

สมศัก ด มากบุญ อธิก ารบดีส ถาบัน ราชภัฏ เทพสตรี
จังหวัดลพบุรี
สัม ภาษณ์วัน ที่ 9 ตุล าคม 2 5 4 2 เวลา 0 8 .0 0 -1 0 .1 5 น.

ส ถ า น ก า ร ณ ์ท ี่ 1

การพิจารณาบุคคลเพื่อรับทุนศึกษาต่อ จะพิจารณาจากแผนการพัฒนาสถาบัน ซึ่งเป็นแผน
ระยะ 5 ปี หรือ 10 ปี ในแผนดังกล่าวจะบอกทิศทางการพัฒนาสถาบันในอนาคต ถ้าทุนที่สมัคร
นั้นตรงกับแผนก็จะได้รับการคัดเลือกทันที ถ้าไม่ตรงกับแผนหลักหรือแผนรองจะต้องดูสิงที่สถาบัน
กำลังดำเนินการอยู่ และการถ้าวไปในอนาคต ในแผนการพัฒนาสถาบันจะมีรายละเอียดของแผน
ต่างๆ เซ่น แผนขยายตัวของสถาบัน แผนพัฒนาบุคลากร แผนการรับนักศึกษา ซึ่งครอบคลุม
ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
คณะแต่ละคณะจะมีแผนพัฒ นาบุคลากรของคณะ ซึ่งจะขี้ให้เห็นว่าคณะจะพัฒนาไปใน
ทิศทางใด ต้องการบุคลากรสาขาใด ต้องการเปีดสอนระดับปริญญาโทสาขาใดห้าง สถาบันไต้ให้
นโยบายแก'คณะว่า คณะจะต้องวิเคราะห์และหาจุดเด่นเฉพาะทางของคณะให้ไต้ ขณะนี้สถาบันไต้
เร่งดำเนินการวิจัยเพื่อศึกษาความต้องการที่แห้จริงของห้องถิ่นว่ามีอะไรบ้าง โดยสถาบันจะต้องมี
ข้อมูลที่ตอบไต้ซัดเจนในส่วนนี้
การคัดเลือกบุคคล 2 คนที่ผ่านเกณฑ์พื้นฐานให้เหลือ 1 คน จะคูบุคคลที่อยู่ในพื้นที่
เป็นหลัก โดยมีความเชื่อว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะไม่ย้ายไปที่อื่น นอกจากนี้อาจดูส่วนประกอบ
อื่น เซ่น อายุ ใบรายงานผลการเรียน ฯลฯ
ขั้น ตอนการดัด เลือ กนั้น สถาบัน จะประกาศเรื่อ งการให้ท ุน ไปศึก ษาต่อ ต่างประเทศ
แล้วเปีดโอกาสให้ผู้สนใจไต้สมัคร หลังจากนั้น สถาบัน จะแต่งตั้งคณะกรรมการดัดเลือกบุคคล
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด
สถานการณ์ท ี่ 2

ในการเปีดสอนปริญญาโทจะคูความพร้อมของสถาบัน สถาบันราชภัฎล่วนมากมีความพร้อม
ในการเป็ดสอนในสาขาบริหารการศึกษา ถ้าผู้เข้าศึกษามีตำแหน่งบริหาร เมื่อสำเร็จการศึกษา
ออกไปจะเป็นประโยซนัต่อหน่วยงานนั้น ๆมาก เพราะจะไต้น่าเทคนิคและกระบวนการบริหารไปใช้
ในหน่วยงานไต้ทันที สถาบัน ไต้วางแผนการเป็ดสอนในสาขาที่จะเป็น ประโยชน์ต่อครูผู้สอน
และนักเรียนโดยตรง ได้แก่ สาขาหลักสูตรและการสอน โดยแยกเป็นสาขาย่อย เซ่น การสอน
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วิท ยาศ าส ต ร์ การสอน คณ ิต ศ าสต ร์ การสอน สัง คมศึก ษ า การสอน ภาษ าไท ย ฯลฯ สถาบัน กำลัง
เต รีย ม การและส ร้า งศ ัก ยภ าพ ใน ส าข าเห ล่า น ี้

เกณฑํในการเป็ดสอนปริญญาโทจะพิจารณาดังนี้
• คุณวุฒิของอาจารย์
• ทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่น ซึ่งจะต้องพิจารณาทั้งในสถาบันราซภัฏข้างเคียงและบุคลากร
ในหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสถาบันจะไต้เชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษ และเป็นวิทยากรในสาขาที่เป็ดสอน
• ข้อมูลความต้องการของผู้เรียนในสาขานั้น ๆ
• เอกสาร ตำรา และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ
สถาบันไต้ทำแผนการเป็ดสอนสาขาการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นสาขาที่สถาบันมีศักยภาพ
และความพร้อมสูง โดยมีอาจารย์ที่จบในระดับปริญญาเอกอยู่แล้ว และมีจำนวนอาจารย์ภาษาอังกฤษ
พอเพียง ตลอดจนมีอาจารย์ซาวต่างประเทศเป็นผู้เชี่ยวชาญ ประกอบกับในท้องถิ่นมีการขาดแคลน
ครูที่สอนภาษาอังกฤษด้วย ในลำดับต่อไปได้แก่ สาขาวิธีสอนวิทยาศาสตร์ ซึ่งขณะนี้กำลังจัดทำ
หลักสูตรอยู่
สถาบันมอบให้บัณฑิตวิทยาลัยทำหน้าที่ประสานงานทั่วไป ส่วนงานต้านวิชาการคณะจะเป็น
ผู้กำกับและดูแล การบริหารงานจะอยู่ในรูปคณะกรรมการบัณฑิตประจำสาขานั้น ๆ สถาบันไต้มอบให้
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา ในการตัดสินใจเป็ดสอนนั้น
คณะจะทำแผนการเป็ด สอน และดำเนิน การตามแผนที่ก ำหนดไว้ หลังจากนั้น จะนำเสนอ
คณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อให้ความเห็นชอบ และเสนอสภาประจำสถาบันต่อไป
สถานการณ์ท ี่ 3

สถาบันไต้จัดทำแนวปฏิบัติของสถาบันในการไปทัศนศึกษาดังนี้
• การไปทัศนศึกษาจะต้องมีโครงการรองรับ โดยบรรจุไว้ในแผนการเรียนการสอนของ
อาจารย์
• จะต้องปฏิบัติตามระเบียบการพานักศึกษาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยมีอาจารย์หญิง
และชายควบคุมการเดินทาง ไม่อนุญาตให้เดินทางในตอนกลางคืน จะต้องทำประกันชีวิตก่อน
เดินทาง ที่สำคัญห้ามพนักงานขับรถดื่มสุรา และจะต้องให้พนักงานขับรถมีเวลาพักผ่อนพอสมควร
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นและมีนักศึกษาเสียชีวิต สถาบันจะมอบให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา
เป็นเจ้าของเรื่องดำเนินการ และมอบให้นิติกรรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเสนออธิการบดี
เพื่อวินิจฉัยสั่งการ จะต้องแจ้งตำรวจเพื่อดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย และแจ้งผู้ปกครอง
นักศึกษาที่เสียชีวิตให้ทราบโดยด่วน พร้อมทั้งรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเลขาธิการสภาสถาบัน
ราชกัฎด้วย คณะวิทยาการการจัดการจะต้องร่วมรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่วนนักศึกษา
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ที่ได้รับ บาดเจ็บ จะต้องนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ท ี่ส ุดโดยด่วน ทั้งนี้ส ถาบัน จะเป็น ผู้รับ ผดชอบ
ค่าใช้จ่ายด่าง ๆไปก่อน เนื่องจากผู้ปกครองของนักศึกษาสถาบันราชภัฎส่วนใหญ่มีฐานะยากจน
ในการรักษาผู้ใต้รับบาดเจ็บ สถาบันจะต้องปรึกษาหารือกับผู้ปกครองของนักศึกษา โดยสถาบัน
และผู้ปกครองนักศึกษาจะต้องร่วมกันออกค่าใช้จ่ายในการรักษา และอีกส่วนหนึ่งอาจไต้รับเงิน
ช่วยเหลือจากอาจารยํในคณะ และอาจารย์ของสถาบัน
สถานการณ์ท ี่ 4

สถาบัน ไต้แ ต่งตั้งคณะกรรมการชุด หนึ่งเพื่อ ศึก ษาในเรื่อ งนิต ิบ ุค คลที่เป็น ส่ว นราชการ
และในกำกับของรัฐ ว่ามีจุดดี จุดเด่น และจุดต้อยอย่างไร เมื่อศึกษาเสร็จสินจะทำเอกสารเผยแพร่
ให้กับคณาจารย์ในสถาบันทราบ เมื่อมีการบรรยายในเรื่อ งที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การศึก ษาแห่งชาติ
สถาบันจะส่งคณะกรรมการชุดนี้เช้าร่วมประชุมด้วย เมื่อประชุมเสร็จสินจะต้องสรุปผลการประชุม
ให้อาจารย์ทราบเช่นกัน สถาบันไต้จัดประชุมสัมมนาอาจารย์ โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายการเป็น
นิติบุคคลในส่วนราชการ ในกำกับของรัฐ และองค์การมหาซน สถาบันไต้ตั้งประเด็นให้อาจารย์คิดว่า
สถาบันราซภัฎเทพสตรีจะเป็นอะไรในอนาคต โดยถือว่าทุกคนเป็นเจ้าของสถาบัน จะต้องมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจในครั้งนี้ด้วย ส่วนหนึ่งอธิการบดีไต้ร่วมประชุมอธิการบดีทั่วประเทศเป็นประจำ
เมื่อมีมติเห็นชอบในเรื่องนี้เป็นอย่างไร จะนำมาแจ้งให้อาจารย์ทราบด้วย
คณะกรรมการที่สถาบันแต่งตั้ง ขณะนี้ไต้เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาใช้
ในการร่างพ.ร.บ.สถาบันราซกัฎเทพสตรี แด่สถาบันยังไม'ไต้จัดทำประซาพิจารณ์ในเรื่องนี้ ข้อมูล
ส่วนหนึ่งที่ไต้จากอาจารย์เสนอว่า ควรเป็นนิติบุคคลในส่วนราชการ เนื่องจากเป็นห่วงในเรื่อง
สถานภาพของอาจารย์และวิธีการประเมิน อธิการบดีมีความเห็นว่า การเป็นนิติบุคคลก็คือการพ้น
จากพ้นธการในระบบบริหารในปัจจุบัน โดยจะต้องทำให้กระบวนการบริหารมีอิสระ คล่องตัว
ไม่ว่าจะปรับเปลี่ยนสถานะเป็นอย่างไร สถาบันไต้เตรียมการเพื่อสร้างความพร้อมภายใน ซึ่งมีปัจจัย
ที่สำคัญ 4 ประการ คือ การสร้างศักยภาพของสถาบัน การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ
และการประกันคุณภาพ
ส ถ า น ก า ร ณ ์ท ี่ 5

ในการพิจ ารณาความดีค วามชอบยึด หลัก การประเมิน ตามสายงาน เริ่ม ตั้งแต่ภ าควิชา
หรือฝ่ายด่าง ๆประเมินบุคลากรในหน่วยงาน หลังจากนั้นภาควิชาส่งผลการประเมินไปยังคณะ
ฝ่ายส่งผลการประเมินไปยังศูนย์/สำนัก คณะ ศูนย์/สำนักจะประเมินในภาพรวมของหน่วยงานนั้น ๆ
แล้วนำเสนอต่อรองอธิการบดีที่ดูแลและรับผิดชอบในหน่วยงานนั้น รองอธิการบดีจะพิจารณา
กลั่นกรองในสายงานที่ดูแลรับผิดชอบ และเสนออธิการบดีต่อไป สถาบันจะให้ที่ประชุมรองอธิการบดี
ทั้งหมดพิจารณาตัดสินใจการให้ความดีความชอบทั้งระบบ หลังจากนั้นจะนำเสนออธิการบดีเพื่อ
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ตัดสินใจขั้นสุดท้าย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไปตามที่ประชุมรองอธิการบดีนำเสนอ ยกเว้นในกรณีที่มี
ปัญหาเท่านั้น
สถาบันได้กำหนดภาระงานของบุคลากร และมีการประเมินตามภาระงานนั้น ผลการประเมิน
จะบอกให้รู้ว่าได้รับการขึ้นขั้นในระดับใด เซ่น สองขั้น ขั้นครึ่ง หนึ่งขั้น ครึ่งขั้น สถาบันได้นำข้อมูล
อื่น ๆมาประกอบการพิจารณาด้วย เซ่น ความดีสะสมที่ผ่านมา ในปีการศึกษาต่อไปจะนำผล
การประเมินของนักศึกษาที่ประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์มาพิจารณาร่วมด้วย สิ่งที่สำคัญ
ที่สุดคือ คุณ ภาพของการประเมิน จะต้อ งมิค วามเชื่อ ถือ ได้ ซึ่งต่อไปสถาบันจะกำหนดให้มิ
การประเมิน อย่า งเปีด เผย เปีดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินชี้แจงได้ สถาบันได้ปรับเกณฑ์ภาระงาน
ให้เหมาะสมในแต่ละปี โดยเปีดโอกาสให้อาจารย์ได้มิส่วนร่วมในการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
และได้ชี้แจงให้อาจารย์ทราบก่อนดำเนินการ
สถานการณ์ที่ 6
สถาบันได้จัดท่าแผนรับนักศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถาบัน
ในการเป็ด โปรแกรมวิช าหรือ วิช าเอกในแผนการรับ นัก ศึก ษา จะคูค วามต้อ งการของท้อ งถิ่น
และศักยภาพของสถาบันเป็นหลัก สถาบันจะมอบคณะกรรมการวิชาการเป็นองค์กรพิจารณาการรับ
นักศึกษาเพิ่ม ซึ่งประกอบด้วยอธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี และผู้แทน
คณาจารย์เป็น กรรมการ คณะกรรมการวิชาการมิห น้าที่กลั่นกรองการอนุมัติผลและการสำเร็จ
การศึกษา การเป็ดสอนโปรแกรมวิชาหรือวิชาเอกต่างๆ ฯลฯ
ถ้ามิผู้ส มัค รเพิ่ม ชื่น ถึง 5 เท่าของจำนวนรับ ตามแผนการรับ นักศึกษา สถาบันจะจัด
การศึกษาภาคบ่ายเพื่อรองรับเป็นนักศึกษา โดยถือว่าเป็นนักศึกษาภาคปกติ แต่จะเสียค่าใช้จ่าย
ในการลงทะเบียนสูงกว่านักศึกษาภาคปกติ แต่จะตํ่ากว่านักศึกษาภาคกศ.บป. เนื่องจากจะต้องจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่อาจารย์ผู้สอนด้วย
สถาบันมิแผนรับนักศึกษาโดยขยายจำนวนรับในสายวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น แต่ผู้ต้องการเรียน
ในสายวิทยาศาสตร์มิจำนวนห้อย เนื่องจากคะแนนสอบไม่ถึงเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด ในทางตรงข้าม
สถาบันได้จำกัดจำนวนรับในสายครุศาสตร์ แต่มิผู้ด้องการเรียนในสายนี้จำนวนมาก ในการรับ
นักศึกษาเพิ่มนั้น อธิการบดีเป็ดโอกาสให้โปรแกรมวิชามิส่วนร่วมในการคัดนักศึกษาด้วย เนื่องจาก
โปรแกรมวิชาจะต้องดูแลและรับผิดชอบนักศึกษาในโปรแกรมวิชานั้น ๆตลอดไป แม้แต่การรับ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตเพิ่มก็ใข้วิธีการเดียวกันนี้
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สถานการณ์ที่ 7
การจัด สรรเงิน บำรุง การศึก ษานั้น สถาบัน จะคูภ าพรวมของงบประมาณทั้งหมดของ
สถาบันก่อน ซึ่งประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดิน งบบำรุงการศึกษา งบกศ.บบํ. การจัดสรรเงิน
จะต้องเป็นไปตามระเบียบ โดยจัดสรร 80 เปอร์เซ็นต์ของประมาณการรายรับ และยึดแผนงาน/
งาน/โครงการเป็นหลัก ในการจัดสรรโดยคิดเปอร์เซ็นต์แยกตามแผนงานต่าง ๆ จะอาศัยข้อมูล
การใช้จ่ายเงินจริงที่ผ่านการวิเคราะห์เป็นฐานในการแบ่งเปอร์เซ็นต์ตามแผนงานต่าง ๆ เมื่อได้ยอด
งบประมาณแยกตามแผนงานแล้ว สถาบันจะให้อิสระแก่หน่วยงานต่าง ๆในการคิดงานของตนเอง
สถาบันได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและรักษาผลประโยซน่ในแต่ละแผน เซ่น แผนจัด
การศึก ษาในระดับ อุด มศึก ษามีรองอธิก ารบดีฝ ่ายวิช าการเป็น ประธาน แผนบริห ารการศึกษา
มีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน เป็นด้น เมื่อคณะกรรมการแต่ละแผนพิจารณาเสร็จสิน
จะนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดสรรเงินบำรุงการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร คณบดี ผู้แทน
คณาจารย์เป็นกรรมการ และมีสำนักวางแผน-พัฒนาเป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อปรับ/ลด
ในส่วนงบประมาณที่เสนอเกิน ไปนั้น บางโครงการที่ม ีค วามจำเป็น แต่เกิน ยอดงบประมาณ
คณะกรรมการจะจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการไว้ สุดท้ายจะน่าเสนอสภาประจำสถาบัน
เพื่อให้ความเห็นขอบต่อไป
ในแผนจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะต้องจัดสรรเงินให้คณะต่าง ๆ จะใช้เกณฑ์จำนวน
นักศึกษาและโปรแกรมวิซาที่เปีดสอนเป็นหลักในการจัดสรร เงินบางประเภทที่มีลักษณะการใช้จ่าย
เฉพาะงานก็จะจัดสรรให้งานนั้นๆโดยเฉพาะ เซ่น ค่าธรรมเนียมพิเศษของโปรแกรมวิชาต่างๆ เป็นด้น
การจัดสรรเงินบำรุงการศึกษาจะยึดหลักให้นักศึกษาได้รับผลประโยซนัมากที่สุด บีญหา
ในการบริหารงบประมาณของสถาบันที่ผ่านมาคือการจัดซื้อ-จ้าง ซึ่งอาจารย์จะทำในช่วงใกล้จะหมด
เวลาที่กำหนด จึงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา ดังนั้นสถาบันจึงได้ออกมาตรการว่า การจัด
ซื้อ-จ้างจะต้องทำในช่วงด้นภาคเรียนนั้น ๆ สำนักวางแผน-พัฒนามีหน้าที่ประเมินและติดตามผล
การใช้จ่ายเงินทุกประเภท ซึ่งจะต้องรายงานต่อสภาประจำสถาบันด้วย
สถานการณ์ที่ 8
สถาบันจะเชิญผู้แทนของสถาบันในกลุ่มมาประชุมเพื่อวางแผนในส่วนที่เกี่ยวกับ
• งบประมาณ จะต้องใช้งบประมาณในการแข่งขันร่วมกันเป็นจำนวนเท่าไร
• กรรมการผู้ตัดสิน สถาบันในกลุ่มจะส่งกรรมการผู้ตัดสินมาช่วยสถาบันที่เป็นเจ้าภาพ
ประเภทใดบ้าง
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• กติกาการแข่งขัน สถาบันในกลุ่มจะต้องกำหนดกฎเกณฑ์ กติกา ระเบียบ และแนวปฏิบัติ
ร่วมกัน อธิการบดีจะสั่งการเป็นพิเศษว่าในการแข่งขันจะต้องไม่มีการเอารัดเอาเปรียบเพื่อให้ไต้
ขัยชนะ
สถาบันจะต้องเตรียมการภายในในเรื่องสนามแข่งขัน ในส่วนหนึ่งจะต้องขอความร่วมมือ
จากจังหวัดเพื่อให้การสนับสนุนสนามแข่งขันบางประเภท กรรมการผู้ตัดสิน และการประซาสัมพันธ์
เป็นต้น สถาบันจะมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
เป็นเจ้าของเรื่องดำเนินการและประสานงานทั่วไป สถาบัน จะแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
การแข่งขันกีฬานักศึกษา ซึ่งจะต้องครอบคลุมงานทุกประเภทในการแข่งขันในครั้งนี้
ในความเห็นของอธิการบดีการแข่งขันกีฬานักศึกษาสถาบันราชภัฎมีจุดประสงค์เพื่อแกคน
ให้ทำงาน พัฒนาความเป็นคนที่สมบูรณ์ โดยการทำงานร่วมกัน รู้จักการแบ่งหน้าที่ รู้จักใช้เหตุผล
มีความรักสามัคคี และรู้จักการให้อภัย
สถานการณ์ท ี่ 9

ในการหาบุคคลเพื่อทำหน้าที่รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ไม่เห็นด้วยกับวิธีการ
เลือกตั้ง วิธีการดังกล่าวอาจมีส่วนดี แต่ที่ผ่านมาพบว่าเมื่อเช้ามาทำงานแล้วมีผลประโยชน์เช้ามา
เกี่ยวช้อง จึงทำงานร่วมกันไม่ไต้ และการจะเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่างๆเป็นไปไต้ยาก ฯลฯ ดังนั้น
อธิการบดีจึงเลือกวิธีการหลาย ๆวิธีมาผสมผสานกันดังนี้
• ให้กลุ่มต่างๆเสนอซื่อบุคคล อธิการบดีจะไปพบกลุ่มสนใจ เข่น กลุ่มอาจารย์ใหม่
กลุ่มอาจารย์อาวุโส นักการภารโรง ฯลฯ เปีดโอกาสให้กลุ่มเหล่านั้นไต้เสนอซื่อบุคคลที่เหมาะสม
ในการทำงานในฝ่ายต่าง ๆ
• ให้อาจารย์เสนอซื่อ อธิการบดีจะประชุมอาจารย์ทั่งสถาบัน เปดโอกาสให้อาจารยํใต้
เสนอซื่อบุคคลที่เหมาะสมจะทำงานในแต่ละฝ่าย เซ่น ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวางแผน-พัฒ นา
เป็นต้น
• ใช้ประสบการณ์ของอธิการบดี อธิการบดีทำงานในสถาบันแห่งนี้มานานพอสมควร
จึงรู้จักอาจารย์ในสถาบัน แห่งนี้เป็น อย่างดี อีกทั่งสามารถคาดการณ์ตัวบุคคลที่อยากจะทำงาน
ในฝ่ายต่าง ๆไต้
จากข้อมูลทั่ง 3 ส่วนนี้ อธิการบดีจะนำมาพิจารณาด้วยตนเอง ส่วนใหญ่พบว่าบุคคลที่ไต้รับ
คะแนนนิยมสูง จะตรงกับความศึดฃองอธิการบดีในเบื้องต้น สิ่งที่อธิการบดีคิดไว้ไนใจในการเลือก
รองอธิการบดีคือการกระจายให้รองอธิการบดีไต้มาจากทุกคณะ
อธิการบดีถือหลักการที่ว่า การเลือกรองอธิก ารบดีเป็น ความรับ ผิด ชอบของอธิก ารบดี
การทำงานจะยึดถือทีมงานและให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นหลัก เปดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ไต้ทำงาน
แต่ต้องพิจารณาเรื่องบารมีในตัวบุคคลนั้น ประกอบด้วย เปดโอกาสให้ประชาคมไต้ตรวจสอบ
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และวิพ ากษ์ว ิจ ารณ์ก ารทำงานของคณะผู้บ ริห าร เมื่อ ทำงานครบปีจ ะให้อ าจารย์ท ั้ง หมดได้ป ระเมน
การทำงานของทีม งานด้ว ย

วิธ ีก ารตัด สิน ใจ

วิธีการตัดสินใจนั้นจะใช้กลุ่มในการตัดสินใจเป็นส่วนใหญ่ เมื่อได้ข้อมูลจากหน่วยงาน
ต่างๆแล้ว จะน่ามาวิเคราะห้ร่วมกัน ในบางครั้งไม่จำเป็นต้องลงมติ จะเป็ดโอกาสให้สมาซิกในกลุ่ม
ได้อภิปรายในเรื่องนั้น ๆ อธิการบดีจะฟ้งความเห็นของสมาซิกส่วนใหญ่แล้วตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ

บุห งา วัฒ นะ อธิก ารบดีส ถาบัน ราชภัฏ พระนครศรีอ ยุธ ยา
จัง หวัด พระนครศรีอ ยุธ ยา
ส้มภาษณ์ว้น ที่ 25 ธัน วาคม 2 5 4 2 เวลา 1 3 .0 0 -1 5 .3 0 น.

สถานการณ์ที่ 1
สถาบัน มีแผนพัฒ นาสถาบันอยู่แล้ว ว่าในแต่ล ะคณะมีค วามต้องการปริญ ญาเอกสาขา
ใดบ้าง เซ่น คณะวิทยาการการจัดการ มีความต้องการเรียงลำดับดังนี้ บริหารธุรกิจ/การจัดการ
นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ สถาบันไต้ตั้งเบ้เาหมายไว้ว่าภายในปี 2545 จะต้องเปีนนิติบุคคล
ตามกฎหมาย ต้อ งการให้ค ุณ ภาพและศัก ยภาพของอาจารย์เป็น ไปตามเกณฑ์ม าตรฐานสากล
โดยไต้ทำแผนพัฒนาบุคลากรไว้อย่างซัดเจน เซ่น มีเป้าหมายต้องการปริญ ญาเอกกี่เปอร์เซ็น ต์
จำนวนกี่คน เป็นสาขาอะไรบ้าง ซึ่งสาขาดังกล่าวนี้จะสัมพันธ์กับการให้ทุนปริญญาเอก และสอดคล้อง
กับแผนการเปีดปริญ ญาโทของสถาบัน ด้วย วิธีการจูงใจเพื่อให้อาจารย์ใต้สมัครเรียนตามสาขา
ที่สถาบันต้องการ ขณะนี้สถาบันไต้ตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ซึ่งถ้า
เรียนตามแผนที่สถาบันกำหนดไว้ สถาบันจะดูแลค่าใช้จ่ายจนสำเร็จหลักสูตร แต่ถ้าไม่ตรงตามแผน
จะจัดสรรทุนสนับสนุนให้เพียง 2 แสนบาท
ในการจัดสรรทุนให้คณะหรือโปรแกรมวิชาใดนั้น จะดูเป้าหมายของสถาบันเป็นหลัก เซ่น
ความจำเป็นอันดับแรก ได้แก่ บริหารธุรกิจ เนื่องจากสถาบันไต้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล
ในการเปีดปริญญาโทต้านการจัดการ อันดับต่อไปขณะนี้สถาบันมีปริญญาเอกต้านคณิตศาสตร์
1 คน ถ้าไต้ปริญญาเอกเพื่มฃึ๋นอีก ก็สามารถที่จะเปีดปริญญาโทไต้ เพราะสถาบันไต้ร่วมมือกับ
สถาบันราชภัฎพระนครจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาเฉพาะอยู่แล้ว ดังนั้นการที่จะขยายเปีด
ปริญญาโทก็สามารถดำเนินการไต้ อันดับที่สาม สถาบันมีแผนที่จะเปีดสาขาสังคมศาสตร์เพื่อ
การพัฒนา ขณะนี้มีผู้สำเร็จปริญญาเอกแล้ว 1 คน จะต้องเพิ่มปริญญาเอกอีก 2 คน เป็นต้น
สถาบันไต้แต่งตั้งคณะกรรมการ มีอธีการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน-พัฒนา คณบดีที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ เพื่อพีจารณาให้ทุน และพิจารณา
เงันกองทุนสนับสนุนด้วย การตัดสินใจจะสินสุดที่คณะกรรมการซุดนี้ เนื่องจากเกณฑ์และขั้นตอน
การปฏิบัติไต้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถาบันแล้ว การดัดเสือกบุคคลที่ผ่าน
เกณฑ์พื้นฐานเหมือนกัน เมื่อคณะกรรมการยังไม่สามารถตัดสินใจไต้ อธิการบดีจะเป็นผู้พีจารณา
จากเกณฑ์ความอาวุโส ศักยภาพในตัวบุคคล การทำประโยซน่ให้แก่สถาบันเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว
และประวัติการทำงานที่ผ่านมา เป็นต้น
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สถานการณ์ท ี่ 2

ในการเป็ดสอนปริญญาโทจะพิจารณาดังนี้
• ความพร้อมของสถาบัน เซ่น ขณะนี้สถาบันเปีดสอนสาขาบริหารการศึกษา เนื่องจากมี
ความพร้อมในด้านนี้ โดยมีผู้จบปริญญาเอกในสาขานี้จำนวนมาก
• สภาพพื้นที่และข้อมูลที่เป็นมาในอดีต จากข้อมูลของสถานการณ์ที่ให้มาไม่มีคณิตคาสตริ
ถ้ามีคณิตคาสตริจะเลือกเป็ดเป็นอันดับสอง เพราะคณิตคาสตริเป็นปัญหาในพื้นที่ จากการสำรวจ
ข้อมูลพื้นฐาน ครูคณิตคาสตริท ี่สำเร็จวิชาเอกคณิตคาสตริโดยตรงมีเพิยง 5 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น
การเป็ดสอนในระดับปริญญาโทจะต้องดูว่าเกิดประโยชน์อย่างไรในพื้นที่ เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว
สามารถแก้ปัญหาที่สะสมยาวนานได้หรือไม่ เซ่น นำครูที่จบวิชาเอกสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย มาสอนคณิตคาสตริ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่นักเรียนไม่ชอบคณิตคาสตริและมีความรู้พื้นฐาน
ทางคณิตคาสตริตํ่า เป็นต้น
สถาบัน กำลัง จะเป็ด สอนสาขาการจัด การทั่ว ไป โดยร่ว มมือ กับ มหาวิท ยาลัย มหิด ล
จากการสำรวจพบว่าเป็นสาขาที่คนต้องการเรียนมากเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งจะเป็ดสอนในปี 2543
สาขาต่อไปได้แก่ สังคมคาสตริเพื่อการพัฒนา จะเป็ดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปี 2543 และสาขา
คณิตคาสตริ เมื่อมีความพร้อม คือได้ผ ู้ส ำเร็จปริญ ญาเอกมาเพื่ม อีก ก็เป็ด สอนได้ คาดว่าจะเป็ด
ปี 2544
สถาบันได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นการจัดตั้งภายใน โดยมีคณบดีเป็นผู้ประสานงาน
และบริหารภายในทั่งหมด เนื่องจากขณะนี้ได้เป็ดสอนเพียงสาขาเดียว จึงมีคณะกรรมการบริหาร
สาขาบริหารการศึกษาเท่านั้น
ความเห็นของอธิการบดีในการเปิดบัณฑิตศึกษาของสถาบันราซภัฎ เมื่อสถาบันราซกัฎใด
มีความพร้อมก็ควรเป็ดสอน แต่ให้คำนึงถึงคุณภาพ การที่เป็นสถาบันราซภัฎจะท่าให้สังคมมองว่า
จะไม่ มีคุณ ภาพ ทั่ง ๆที่มหาวิทยาลัยบางแห่งก็ไม,ได้มีกระบวนการที่ท่าให้มองเห็นว่ามีคุณ ภาพ
แต่อย่างใด เซ่น การเรียนแบบทางไกล หรือการเป็ดสอนข้างนอกเป็นจำนวนมาก หรือการกำกับ
ดูแลที่ไม่เข้มข้น เป็นด้น แต่เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยสังคมจึงไม่ค่อยวิจารณ์ พอสถาบันราซภัฎ
เป็ดสอน จะถูกบังคับทุกเรื่อง เซ่น จะต้องเป็นแผนที่ต้องท่าวิทยานิพนธ์ ซึ่งไม่เป็นธรรมกับสถาบัน
ราซภัฏเลย แต่ก็เป็นสิ่งที่ดี ท่าให้แต่ละแห่งต้องตระหนักในเรื่องคุณภาพ
สถานการณ์ที่ 3
สิ่งแรกต้องจัดการกับ ชีวิตคนก่อน ซึ่ง จะต้อ งตรวจสอบเกี่ย วกับ การรัก ษาพยาบาลว่า
มีโ รงพยาบาลเพีย งพอหรือ ไม่ท ี่จ ะดูแ ลรัก ษาชีว ิต ของนัก ศึก ษา จำเป็น ที่จะต้อ งย้ายไปรัก ษา
ที่กรุงเทพฯหรือไม่ ในขณะเดียวกันก็ต้องจัดการกระบวนการทางกฎหมาย เซ่น แจ้งความ เนื่องจาก
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มีการเสียชีวิตเกิดขึ้น เรื่องที่สำคัญ 2 อย่างนี้จะต้อ งรีบ ดำเนิน การทัน ทีในช่วงที่เกิด อุบ ัต ิเหตุ
หลังจากนั้น สถาบันจะตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง หาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร ซึ่งจะต้อง
ดำเนินการตามกฎหมาย ในส่วนนี้อธิการบดีจะมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้ช่วย
ดูแลและรับผิดชอบ แต่ถ้าเปีนการไปศึกษาคูงานต้านวิชาการ จะมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ช่วยดูแล ขึ้นอยู่กับกรณี ในกรณีนี้มีนักศึกษาเสียชีวิต อธิการบดีจะเข้าไปดูแลเหตุการณ์และตัดสินใจ
ในที่เกิดเหตุเอง ตลอดจนไปเยี่ยมผู้!ต้รับบาดเจ็บด้วย
แผนป้องปรามจะพิจารณาว่าไต้ดำเนินการตามระเบียบหรือไม' ถ้ามีการอนุญาตโดยถูกต้อง
ผู้ป กครองจะเรียกร้องจากสถาบัน ไม่ไต้ ส่วนหนึ่งจะต้องเตือนผู้จัดให้ระมัดระวังในการเช่ารถ
การเสือกรถที่ชำนาญเส้นทาง การห้ามดื่มสุราในขณะที่เดินทาง เปีนต้น ความเห็นของอธิการบดี
ในการไปศึกษานอกสถานที่ ถ้ามีการจัดการที่ดีก็จะมีประโยซนั โดยมีแผนและมีการเตรียมการ
มีวัตถุประสงคัที่เป็นประโยซนัไนทางวิชาการเป็นหลัก ส่วนการไต้ไปเที่ยวนั้นเป็นผลพลอยไต้
สถานการณ์ท ี่ 4

สถาบันไต้ตั้งคณะกรรมการร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาขึ้น ตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2542 โดยมีนายกสภาสถาบันและอธิการบดีเป็นที่ปรึกษา และมีคณะกรรมการ
ประมาณ 20 คน มีรองอธิการบดีที่มีความรู้ทางกฎหมายเป็นประธาน ผู้แทนคณบดี ผู้แทน
ผู้อำนวยการศูนย์/สำนัก ผู้แทนคณาจารย์เป็นกรรมการ ในการร่างพ.ร.บ.จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ร่างพ.ร.บ.ในส่วนที่เป็นราชการ และร่างพ.ร.บ.ในกำกับของรัฐ คณะกรรมการซุดนี้จะทำหน้าที่
ประซาสัมพันธ์ด้วย โดยทุกวันจันทร์จะออกจดหมายข่าว จะมีบทความที่เกี่ยวกับพ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ ข้อคิดเห็นในการเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบ และรายงานการประชุมความเคลื่อนไหว
ในการร่างพ.ร.บ.ที่กรรมการร่างพ.ร.บ.ของสถาบันไต้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในที่ต่าง ๆ สถาบันไต้
ดำเนินการจัดประชุมสัมมนา โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในทุกประเด็น ทั้งในส่วนราชการและ
ในกำกับของรัฐ ขณะนี้สถาบันไต้จัดทำวารสารราชภัฎวิซาการกรุงเก่า กำหนดออกปีละ 2 เล่ม
เล่มที่จะออกใหม่นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ โดยมีการสัมภาษณ์บุคคลที่มีซื่อเสียง
และวิเคราะห์ผลกระทบในต้านต่าง ๆต้วย สถาบันไต้ออกแบบสำรวจความคิดเห็น ของอาจารย์
ในประเด็นที่สำคัญๆ ซึ่งขณะนี้สถาบันไต้คำตอบค่อนข้างซัดเจนว่า ภายในปี 2545 สถาบันจะเป็น
นิติบุคคลในส่วนราชการก่อน แต่ก่อนที่จะหมดแผนพัฒ นาระยะที่ 9 คือปี พ.ศ. 2545
ถึง พ.ศ. 2549 จะพัฒนาสถาบันเพื่อไปสู่มหาวิทยาลัยในกำกับต่อไป โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าสถาบัน
มีความพร้อมเมื่อ ใดก็เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับทันทีในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
สถาบันไต้เตรียมการเพื่อรองรับการเป็นนิติบุคคล โดยไต้ตั้งกรรมการพัฒนา 5 ต้าน คือ
ต้านอาคารสถานที่ จะปรับปรุงและตกแต่งอาคารต่างๆ เช่น ปรับปรุงห้องปฎิบัติการ ห้องเรียน
จะต้องมีเครื่องมือและลื่อพร้อมที่จะสอนในระดับอุดมศึกษา ต้านพัฒ นาอาจารย์ ทั้งเพื่มคุณวุฒิ
ให้สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ต้านพัฒนาเทคโนโลยี
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และสารสนเทศ สถาบัน ได้เตรียมการสร้างเครือ ข่ายระบบอิน เทอร์เน็ต ลงสู่ท ุก โปรแกรมวิช า
หอสมุดเข้าสู่ระบบอัตโนมัติและมาตรฐานสากล ด้านคุณภาพนักศึกษา ในช่วงที่ผ่านมาสถาบันได้
ประกันคุณภาพนักศึกษาในด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ เกณฑ์ที่สถาบันจะกำหนดต่อไป คือ
ผู้จะสำเร็จการศึกษาจะต้องมีความรู้ด้านจริยธรรมและคุณ ธรรมด้วย ด้านการหารายได้ สถาบัน
จะดำเนนการหารายได้จากสำนักพิมพิ ศูนย์หนังสือ โรงงานผลิตขนมปง ร้านอาหารสวัสดิการ
และท้องฟ้าจำลอง ฯลฯ
สถานการณ์ท ี่ 5

ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากยอดเงิน 5 เปอร์เซ็นต์มีจำนวนน้อย ดังนั้นจึงได้ตกลงในกลุ่ม
ผู้บริหารว่า การพิจารณาความดีความชอบจะมีเพียงขั้นครึ่ง หนึ่งขั้น ครึ่งขั้น และไม่ขึ้นขั้น สถาบัน
ได้ไห้หน่วยงาน ภาควิชา/ฝ่าย ประเมินภาระงานของบุคลากร และจัดลำดับการให้ความดีความชอบ
เบื้องด้น หลังจากนั้นนำไปพิจารณาในหน่วยงานระดับคณะ ศูนย์/สำนัก เมื่อพิจารณาเสร็จสินแล้ว
จะต้อ งติดประกาศโดยเปีดเผย และเปีดโอกาสให้มีการโต้แย้งได้ แล้วน่าเสนออธิการบดีต่อไป
ปัญหาในการพิจารณาคือการแยกสายผู้บริหารและการสอนออกจากกัน ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในสายผู้บริหาร ดังนั้นในปีถัดไปจะไม่แยกกลุ่ม แต่จะพิจารณารวมกันทั้งหมด ในความคิดของ
อธิการบดี คนที่เป็นกรรมการบริหารสถาบันที่ทำงานในวาระ 4 ปี ควรได้สองขั้นอย่างน้อย 1 ครั้ง
อธิการบดีจะเป็นผู้พิจารณาความดีความชอบกรรมการบริหารสถาบันทุกคน
สถานการณ์ท ี่ 6

สถาบัน ราชภัฎ พระนครศรีอ ยุธ ยาเป็น สถาบัน ที่ร ับ นัก ศึก ษาตามแผนการรับ นัก ศึก ษา
จะไม่รับนักศึกษาฝากเรียน ไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น ดังนั้นปัญหารับนักศึกษาจำนวนมากจึงไม่เกิดขึ้น
ในสถาบันแห่งนี้ สถาบันจะดัดเสือกนักศึกษาโดยใช้คะแนนสอบดัดเสือกเท่านั้น ในบางวิชาเอกที่มี
จำนวนนักศึกษาไม่เต็มตามแผน สถาบันจะคูคะแนนผู้ที่เสือกอันดับสองเพื่อคัดเลือกเข้าไปใน
วิชาเอกนั้น ๆ สถาบันยังมอบให้ภาควิชามีส่วนในการคัดเสือกนักศึกษา เพื่อวัดคุณสมบัติเฉพาะ
ตามเงื่อนไขที่ภาควิชากำหนดด้วย การรับนักศึกษาตามแผนนั้น เนื่องจากสถาบันต้องการควบคุม
คุณภาพ โดยแผนรับนักศึกษานั้นมีฐานมาจากจำนวนอาจารย์ ภาระการสอนของอาจารย์ จำนวน
ห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ นโยบายสถาบันจะส่งเสริมให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อถึงแม้ว่าจะมีอาจารย์
ไม่เพียงพอก็จะจ้างอาจารย์ เพื่อไม่ให้อาจารย์รับภาระการสอนสูงเกินไป สถาบันได้กำหนดเกณฑ์
เฉลี่ยการสอนตลอดปี 12 ชั่วโมง/ล้ปดาห้ ถ้าเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ภาควิชาสามารถจ้างอาจารย์ได้
และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอนที่เกินเกณฑ์
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การจัดสรรเงินบำรุงการศึกษาจะใช้หลักการในการจัดสรรปีที่ผ่านมาเป็นฐาน โดยประเมินผล
การดำเนินงานและนำมาวิเคราะห์ช้อดีช้อเสิย หลังจากนั้นสรุปหลักการในการจัดสรรเงินประจำปี
ยกเว้นบางหน่วยงานเสนองาน/โครงการใหม่ จะต้องได้ข้อยุติที่คณะกรรมการบริหารสถาบัน เซ่น
ที่ผ่านมาคณะครุศาสตร์จะเป็นผู้ดูแลงบจัดสรรสายค.บ.ทั้งหมด แต่เมื่อไต้พูดคุยในคณะกรรมการ
บริหารสถาบัน เห็นว่าควรจัดสรรให้ส่วนวิชาเอกที่สังกัด ก็จะเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรในส่วนนี้ใหม่
หรือการเพิ่ม งบประมาณในแผนวิจัยมีเพียงพอหรือไม่ หรืองบที่จัดสรรให้ห้องสมุดเพื่อจัดซื้อ
หนังสือที่ผ่านมา 60 เปอร์เซ็นต์ของเงินบำรุงห้องสมุดเพียงพอหรือไม่ เป็นต้น ดังนั้นการจัดสรร
เงินให้หน่วยงานต่าง ๆนั้น มีฐานการคิดจากฐานงบประมาณที่ไต้รับในปีที่ผ่านมา และฐานจำนวน
นักศึกษาที่รับเช้ามาใหม่
สถาบันไต้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินบำรุงการศึกษา ประกอบด้วย รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน-พัฒนาเป็นประธาน รองคณบดีฝ่ายวางแผน-พัฒนาเป็นกรรมการ และผู้อำนวยการ
สำนัก วางแผน-พัฒ นาเป็น เลขานุการ ทั้งนี้จะต้องดำเนิน การตามมติของคณะกรรมการบริห าร
สถาบันที่กำหนดไว้
สถานการณ์ท ี่ 8

ในการเตรียมเป็นเจ้าภาพนั้น สถาบันจะส่งทีมงานไปศึกษาดูงานสถาบันที่เป็นเจ้าภาพในปีนี้
ซึ่งจะต้องศึกษากระบวนการเตรียมการ และการดำเนินการทั้งหมดว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง
หลังจากนั้นสถาบันจะน่ามาเตรียมการทุกอย่างที่เกี่ยวช้อง เซ่น สถานที่แข่งขัน ที่พัก อาหาร
ในการเตรียมการงานใหญ่ ๆ ที่เป็นปัญหาสำคัญก็คิอเรื่องสวัสดีการ ดังนั้นจึงให้นโยบายว่าเมื่อเป็น
เจ้าภาพจะจัดให้เกิดความประทับใจในเรื่องอาหาร ที่พักอาศัย การท่องเที่ยว อีกประการหนึ่ง
การเตรียมการแข่งขันนั้น จะต้องให้เกิดความเป็นธรรมที่สุด ตั้งแต่การตั้งเกณฑ์ในการตัดสิน
การแบ่งสาย กรรมการผู้ตัดสิน อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญ จะต้องมีแม่งานหลักที่จะดำเนินการกำกับ
และติดตามงานแทนอธิการบดีไต้ ในกรณีการเป็น เจ้าภาพกีฬ า ซึ่งเป็นงานที่รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาดูแล จะต้องเข้มแข็งและเป็นแม่งานหลักดำเนินการเองไต้
ความเห็นของอธิการบดีในการแข่งขันกีฬานักศึกษาสถาบันราซภัฎนั้น บางสถาบันมุ่งที่จะ
เอาชนะเป็นหลัก โดยการจ้างทีมชาติ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการพัฒนากับนักศึกษาของสถาบันโดยตรง
ส่วนหนึ่งมาตรฐานการจัดการแข่งขันจะต้องยกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลจริง ๆ ตั้งแต่
สนามจัด ที่พัก เป็นต้น
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อธิก ารบดีจ ะเลือ กบุค คลที่ม าทำงานตำแหน่ง รองอธิก ารบดีแ ละผู้ช ่ว ยอธิก ารบดีเอง
อธิการบดีจะเป็นคนที่ไม่ฝ่า'ฝ่นระเบียบ สิ่งใดที่ให้สิทธิแล้วจะต้องตำเนินการเอง อีกส่วนหนึ่งต้อง
เข้าใจสถานการณ์ของสถาบันราซภัฏ จะมีการเมืองแทรกทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาในรูปแบบ
ใดๆก็ตาม การเลือกบุคคลเพื่อเป็นรองอธิการบดีในวาระแรกนั้น จะเลือกคนที่เป็นกลาง สามารถ
เข้ากับอาจารย์ไต้ทุกกลุ่ม แต่ศักยภาพในการทำงานอาจจะไม่ดีเยี่ยม และมีรองอธิการบดีเพียง
4 ฝ่ายเท่านั้นในระยะแรก ส่วนในการเลือกรองอธิการบดีในวาระที่สองนั้น มีความคิดที่ต่างออกไป
โดยมองอนาคตของสถาบันว่า หลังจากหมดวาระของอธิการบดีแล้ว แนวโน้มอาจารย์ส่วนใหญ่
ต้องการใต้อธิการบดีจากภายในมากกว่าภายนอก ดังนั้นจะต้องเตรียมบุคคลที่จะเป็นอธิการบดี
โดยมีสมมุติฐานเบื้องต้นว่าคนที่จะเป็นรองอธิการบดีนั้น จะต้องมีประสบการณ์การทำงานผ่าน
คณะหรือสำนัก และมีโอกาสที่ไต้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี สมมุติฐานต่อไป คนที่เป็นอธิการบดี
จะต้องจบปริญญาเอก หรือมีตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ เนื่องจากจะต้องเคียงน่า
เคียงไหล่กับมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นไต้น่าข้อมูลบุคคลที่มีอยู่มาพิจารณาตามเงื่อนไข ซึ่งมีคนอยู่
ประมาณ 20 คน จึงไต้เชิญบุคคลทั้ง 20 คนมาประชุม เพื่อทำความเข้าใจว่า อธิการบดีจะเปีด
โอกาสให้บุคคลส่วนหนึ่งไต้ทำงานก่อน ส่วนที่เหลือจะต้องเร่งพัฒนาตนเอง เมื่อทำงานในช่วงระยะ
2 ปี จะมีการปรับเปลี่ยน หรือบางคนเมื่อทำงาน 1 ปีแล้วมีปีญหา อาจจะมีการปรับเปลี่ยน
ในการทำงานร่วมกันนั้น อธิการบดีจะมอบนโยบายให้ทำงานเพื่อส่วนรวม และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่
คณาจารย์ทั้งหมด
วิธ ีก ารตัด สิน ใจ

เนื่องจากเป็นคนที่คีดเร็ว ตัดสินใจเร็ว และสั่งการเร็ว เพราะมีพื้นฐานปริญญาตรีทาง
วิท ยาศาสตร์ ปริญญาโทและเอกทางการศึกษา และมีพื้นฐานทางต้านกฎหมายด้วย อีกทั้งมี
พรสวรรคไนต้านการพูดและการเขียน จึงไต้เปรียบในทักษะส่วนนี้ ที่เป็นคนทำงานเร็วและตัดสินใจ
ไต้เร็ว เนื่องจากมีความกล้าที่จะตัดสินใจ ล้าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง จะตัดสินใจโดยไม่คำนึงถึงบีจจัยอื่นๆ
อีกประการหนึ่งเป็นคนที่ยึดความยุติธรรมสูง ถ้ามีข้อโต้แย้งต่าง ๆจะให้ความเป็นธรรมที่เท่าเทียมกัน
นอกจากนี้จะเป็นคนที่จัดการกับบีญหาทันทีทันใด ถ้าจำเป็นต้องหาข้อมูลเพื่มเติม ก็จะกำหนดระยะ
เวลาที่แน่นอน แต่ถ้ามีข้อมูลซัดเจนขณะนั้นก็จะตัดสินใจทันที

ทองหล่อ วงษ์อ ิน ทร์ อธิก ารบดีส ถาบัน ราซภัฏ เพชรบุร ีว ิท ยาลงกรณ
จังหวัด ปทุม ธานี
สัมภาษณ์วันที่ 26 ธัน วาคม 2 5 4 2 เวลา 0 9 .0 0 -1 0 .4 5 น.

สถานการณ์ท ี่ 1

สถาบันจะพิจารณาเป้าหมายของสถาบันเป็นหลักว่า อาจารย์ที่ไปศึกษาต่อเป็นสาขาวิชาใด
ถ้าเป็นสาขาขาดแคลนสถาบันจะสนับสนุนให้ไปศึกษาต่อ สถาบันได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
โดยแยกเป็นสาย เซ่น สายครุศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ โดยมุ่งหวังว่าผู้สำเร็จ
การศึกษาดังกล่าวจะกลับมาทำประโยซน่ให้แก่สถาบัน โดยเฉพาะในด้านการสอนและการวิจัย
เป็นด้น
ในปัจจุบันการคัดเลือกผูใปศึกษาต่อต่างประเทศนั้น สำนักงานสภาสถาบันราซภัฎจะเป็น
ผู้ดำเนินการคัดเลือก โดยมีอาจารย์ของสถาบันส่วนหนึ่งเป็นกรรมการร่วม ถ้าตามสถานการณ์ที่ให้มา
กำหนดให้สถาบันดำเนินการคัดเลือกเอง สถาบันจะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ประกอบด้วย
อธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นรองประธาน คณบดีที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญ
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ผู้แทนอาจารย์ในโปรแกรมวิชาภาษาต่างประเทศ
เป็นกรรมการ การตัดสินจะสันสุดที่คณะกรรมการชุดนี้ ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคล 2 คนที่ผ่าน
เกณฑ์พื้นฐานเหมือนกันเพื่อเลือกไว้ 1 คน จะพิจารณาเกณฑ์อื่นๆ โดยดูศักยภาพส่วนบุคคล
ประกอบด้วย เซ่น ความมุ่งมั่น ความวิริยะและอุตสาหะในการทำงาน อีกส่วนหนึ่งจะคูเวลาที่เหลือ
ที่จะทำประโยซน่ให้กับสถาบัน
สถานการณ์ท ี่ 2

ในการเปีดสอนปริญญาโทจะพิจารณาดังนี้
• ความต้องการเรียนของคนในห้องถิ่น ซึ่งจะเป็นประเด็นหลักในการพิจารณา
• ศักยภาพของอาจารย์ แหล่งการเรียนรู้ของสถาบัน ผลงานวิจัยของอาจารย์ สถาบันมี
ศัก ยภาพเพียงพอในสาขาที่ค นต้อ งการเรียนหรือ ไม่ ถ้า ศัก ยภาพยังไม่พ ร้อ ม จะจัดทำแผน
การเปีดสอนไว้ หลังจากนั้นจะสร้างศักยภาพเพื่อการเปีดสอนต่อไป
• หลักสูตรที่เปีดสอน สถาบันมีหลักสูตรหรือยัง ถ้ายังไม่มีหลักสูตรจะต้องพัฒนาหลักสูตร
ขึ้น มา

ปัจ จุบ ัน สถาบัน ได้เปีด สอนสาขาบริห ารการศึก ษา และมีแ ผนที่จ ะเปีด สอนอีก 4 สาขา คือ
สัง คมศาสตร์เพื่อ การพัฒ นา คาดว่า จะเปีด สอนภาคเรีย นที่ 1 ปี 2 5 4 3 วิท ยาศาสตร์ศ ึก ษาคาดว่า
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จะเปีดสอนภาคเรียนที่ 2 ปี 2543 หลักสูตรและการสอนคาดว่าจะเปีดสอนภาคเรียนที่ 2 ปี 2543
และการวิจัยเพื่อการพัฒนาคาดว่าจะเปีดสอนภาคเรียนที่ 3 ปี 2543
การบริหารบัณฑิตศึกษา สถาบันจะมีคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการอำนวยการ
บัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดี คณบดี เป็นกรรมการ และมี
ประธานดำเนิน งานบัณ ฑิต ศึก ษาเป็น กรรมการและเลขานุก าร คณะกรรมการดำเนิน งาน
บัณฑิตศึกษา มีหน้าที่ดูแลกระบวนการจัดการศึกษาทั่ว ๆไป และคณะกรรมการบริหารประจำสาขา
มีหน้าที่ดูแลจัดการศึกษาในสาขาที่เป็ดสอนนั้นๆ เซ่น กระบวนการรับนักศึกษา กระบวนการจัด
การเรียนการสอน กระบวนการประเมินผล เป็นด้น
ความเห็น ของอธิก ารบดีในการเปีด บัณ ฑิต ศึก ษาในสถาบัน ราซภัฎ ควรจัด การศึก ษา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นจริง ๆ หมายความว่าจะต้องเรียนรู้กับท้องถิ่นให้มากขึ้น งานที่มอบให้นักศึกษาทำ
จะต้องเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น การวิจัย จะต้อ งเป็น การวิจัย เพื่อ พัฒ นาท้อ งถิ่น ไม่ใช่มุ่งแสวงหา
ความรู้ใหม่ จึงแตกต่างจากมหาวิทยาลัยทั่ว ๆไป
สถานการณ์ท ี่ 3

ก่อนที่จะอนุมัติจะต้องตรวจสอบความเป็นไปได้ก่อน เซ่น มีอาจารย์ควบคุม สภาพของรถ
การประกันชีวิต ความปลอดภัยที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในกรณีที่เดินทางเกิน 100 กิโลเมตร
ขึ้นไป ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น อันดับแรกคือศึกษาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร และหาทางช่วยเหลือ
เป็นเบื้องต้นก่อน สถาบันกำลังจะร่างระเบียบการจัดสวัสดีการให้นักศึกษา ซึ่งมีลักษณะคล้าย ๆกับ
การประกันชีวิต แต่สถาบันจะดำเนินการเอง เนื่องจากการประกันชีวิตนั้น เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น
จะต้อ งใช้เวลานานในการหาสาเหตุแ ละจ่ายค่าตอบแทน อีกส่วนหนึ่งสถาบันไต้ขยายเงื่อนไข
การตอบแทนให้สูงกว่าการประกันชีวิต ระเบียบดังกล่าวจะเริ่มใช้ไนภาคเรียนที่ 1 ปี 2543 นี้
ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้ที่เกี่ยวช้องโดยตรงได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แต่ถ้า
ไปศึกษาคูงานจะต้องเสนอผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการก่อน
ในความคิดเห็นของอธิการบดี การไปศึกษานอกสถานที่ของนักศึกษามีความสำคัญ สถาบัน
ให้การสนับสนุนเป็นพิเศษ แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย การเกิดประโยชน์ และการประหยัดด้วย
สถานการณ์ท ี่ 4

สถาบันราซภัฎทุกแห้งจะต้องเป็นนิติบุคคลแน่นอน เพียงแต่จะเป็นส่วนราชการหรือในกำกับ
ของรัฐเท่านั้น การปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นเรื่องที่สำคัญ จะต้องติดตามและดูแลอย่างใกล้ชิด
สถาบัน ไต้ต ั้ง คณะกรรมการศึก ษาเพื่อ เตรีย มการ ประกอบด้วย รองอธิก ารบดีฝ ่ายบริห าร
เป็นประธาน บุคคลที่มีความรู้เรื่องกฎหมายและมีความสนใจประมาณ 7 -8 คนเป็นกรรมการ
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มีหน้าที่หาข้อมูล นำข้อ มูล เผยแพร่ส ู่อ าจารย์แ ละบุค ลากรที่เกี่ย วข้อ ง เปีดโอกาสให้อาจารย์
และบุค ลากรมีส ่วนรวมในการวิพ ากษ์วิจารณ์ และนำข้อ มูล ที่ได้จากการวิพ ากษ์วิจารณ์เสนอ
คณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อตัดสินใจ โดยดูศักยภาพของสถาบันเป็นส่วนประกอบด้วย
ในขณะนี้ข้อมูลต่าง ๆยังไม่ซัดเจน จะต้องคูว่าสถาบันราซภัฏอื่น ๆมีแนวคิดและแนวโน้ม
เป็นอย่างไร ซึ่งในกลุ่มอธิการบดีและในส่วนของคณะกรรมการที่ศึกษาได้มีการประชุมปรึกษาหารือกัน
บ่อยครั้ง รวมทั้งจะต้องศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอื่นที่อย่ในกำกับของรัฐแล้ว หรือที่กำลังจะเป็น
ในกำกับของรัฐ เป็นด้น สถาบันยังไม่จัดทำประซาพิจารณ์อาจารย์ทั้งหมด เนื่องจากมีความคิดว่า
จะต้องให้ความรู้แก่อาจารย์ให้ม าก พอและมีทิศทางที่ซัดเจนก่อน สถาบันมีแผนที่จะทำประซาพิจารณ์
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2543
การตัดสิน ใจในเรื่อ งนี้โดยอธิก ารบดีค นเดียวเป็น เรื่อ งที่ไม่ถ ูกต้อ ง เนื่อ งจากเป็น เรื่อ ง
ที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของอาจารย์ทั้งหมด จากข้อมูลและศักยภาพของสถาบันปัจจุบัน อธิการบดี
มีความเห็นส่วนตัวว่าสถาบันควรปรับเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลในส่วนราชการก่อน แต่จะต้องกำหนดไว้
ว่าจะพัฒนาไปสู่ในกำกับของรัฐไม่เกิน 5 ปี
สถานการณ์ท ี่ 5

สถาบัน ไต้ก ำหนดให้อ าจารย์รายงานการดำเนิน งานของอาจารย์ภ าคเรียนละ 1 ครั้ง
ซึ่งเป็นภาระงานของอาจารย์ในเซิงปริมาณ เช่น ภาระงานสอน การทำงานพิเศษอื่นๆ หลังจากนั้น
จะให้ผ ู้บ ังคับ บัญ ชาและเพื่อ นร่วมงานในหน่วยงานนั้น ๆ ไต้ป ระเมิน เซิงคุณ ภาพในแต่ล ะต้าน
สถาบันจะแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผล ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดีทุกคน มีหน้าที่
ประมวลผลของอาจารย์ทุกคนออกมาเป็นคะแนน การพิจารณาความดีความชอบ จะคูคะแนนที่ไต้
จากการประมวลผลเป็น หลัก โดยเรียงลำดับ แยกแต่ล ะหน่วยงานไว้ หลังจากนั้น จะพิจารณา
5 เปอร์เซ็นตัของยอดเงินเดือนของหน่วยงานนั้นว่าเป็นเงินจำนวนเท่าไร และควรจะไดํฃึ่นขั้นจำนวน
กี่คน ในส่วนของกรรมการบริหารสถาบันทุกคน อธิการบดีจะเป็นผู้ประเมินเซิงคุณภาพ อธิการบดี
จะเป็นผู้พ ิจารณาตัดสินใจการให้ความดีความชอบในขั้นสุดท้าย สถาบันไต้ดำเนินการให้มีการ
ขึ้นขั้นเงินเดือนสูงสุดขั้นครึ่ง โดยไม่มีสองขั้นมาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว
สถานการณ์ท ี่ 6

ในการรับนักศึกษา สถาบันจะพิจารณาว่าผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสถาบันมีจำนวนเท่าไร
และเป็นโปรแกรมวิชาใดบ้าง ถ้าหากมิความต้องการสูง สถาบันจะพิจารณาศักยภาพของสถาบัน
ในเรื่องจำนวนอาจารย์ ห้องเรียน อาคารสถานที่ ฯลฯ ว่ามีเพียงพอที่จะรับจำนวนเพิ่มขึ้นไต้
หรือไม่ สถาบันจะต้องสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งได้แก่ ประธานโปรแกรมวิชา คณบดี
ถึงเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องรับนักศึกษาเพิ่ม เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อ
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อีกส่วนหนึ่งเงินบำรุงการศึกษาที่เก็บได้ก็เพียงพอกับการจัดการศึกษา ไม่ต้องจ้างอาจารย์เพิ่มอีก
เนื่องจากสถาบันจะจัดกระบวนการเรียนการสอนใหม่ เซ่น อาจจะรวมห้องสอนบ้าง หรือ'ใช้
สื่อการสอนช่วย เป็นด้น
ในช่วงที่ผ่านมา สถาบันรับนักศึกษาตามแผนที่กำหนดไว้ประมาณ 1,100 คน มีผู้สมัคร
เข้าศึกษาต่อประมาณ 3 พันกว่าคน สถาบันได้พิจารณาโปรแกรมวิชาที่มีผู้สมัครต้องการเรียนสูง
และขยายหมู่เรียนเพิ่มเป็น 2-3 หมู่ ตามศักยภาพของสถาบันที่พอจะรับได้ การรับนักศึกษาเพิ่ม
ดังกล่าวจะมีผลต่อการเรียนการสอนในอนาคต เนื่องจากนักศึกษามีพี้นฐานความรู้ตํ่า จึงถูกให้ออก
ระหว่างการเรียนเป็นจำนวนมาก
ความเห็นของอธิการบดีในการรับนักศึกษาเพิ่ม ถ้าสถาบันมีศักยภาพก็ควรรับเพิ่ม ซึ่งจะต้อง
คำนึงถึงท้องถิ่น ต้องเปีด้โอกาส'ให้เด็กได้เข้าศึกษา แต่ต้องควบคุมคุณภาพการศึกษาด้วย
สถานการณ์ท ี่ 7

สถาบัน ได้จัด ทำกรอบนโยบายของสถาบัน ไว้ คณะกรรมการบริห ารสถาบัน จะต้อ งรู้
กรอบนโยบายของสถาบันว่าเป็นอย่างไร และมุ่งไปในทิศทางใด สถาบันจะประชุมคณะกรรมการ
บริห ารของสถาบันเพื่อพิจารณายอดงบประมาณการจัดตั้งในแต่ละปี หลังจากนั้นมอบให้แต่ละ
หน่วยงานได้เสนอโครงงาน/โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของสถาบัน โดยหัวหน้า
หน่วยงานต่าง ๆจะเสนอโครงงาน/โครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน เพื่อชี้แจง
รายละเอียด การพิจารณารายละเอียดยอดงบประมาณที่แต่ละหน่วยงานได้รับการจัดสรรนั้น จะดูจาก
จำนวนนักศึกษา รายวิชาที่รับผิดชอบ และโครงการพิเศษที่หน่วยงานนั้นๆรับผิดชอบอยู่ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบันจะพิจารณาปรับปรุงแก้ไข และอนุมัติโครงการที่หน่วยงานต่าง ๆ
น่าเสนอ ทั้งนี้สภาประจำสถาบันได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน-พัฒ นาเป็น ประธานกรรมการ ผู้แทนคณบดี ผู้แทนอาจารย์ในสภา
ประจำสถาบันเป็นกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักวางแผน-พัฒนาเป็นกรรมการและเลขานุการ
เพื่อพิจารณากลั่นกรองงบประมาณในภาพรวม และความสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของ
สถาบัน ก่อนที่จะน่าเสนอสภาประจำสถาบัน
สถานการณ์ท ี่ 8

สถาบัน จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ศึก ษาการจัด การเป็น เจ้าภาพกีฬ านัก ศึก ษา โดยมี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีทุกฝ่าย คณบดี บุคคลภายใน
และภายนอกสถาบันเป็นกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่วางกรอบงานที่เกี่ยวข้องกับการแช่งขัน
กีฬาทั้งหมด เช่น งบประมาณ การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ฯลฯ หลังจากนั้นสถาบันจะไดีโครงร่าง
งานต่าง าทั้งหมด และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆตามโครงร่างงานที่กำหนดไว้
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ความคิดเห็นของอธิการบดีในการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษา ควรจะมีจุดมุ่งหมายที่จะ
สร้างเสริมสุขภาพพลานามัยของนักศึกษา รวมทั้งการสร้างวินัย ความสามัคคีในหมีของนักศึกษาด้วย
ไม่ควรมุ่งเนันที่จะเอาชนะหรือเหรียญมากเกินไป ซึ่งจะทำให้เป้าหมายของการแข่งขันเปลี่ยนไป
ขณะนี้การแข่งขันกีฬานักศึกษาของสถาบันราซภัฏมุ่งหวังเหรียญเกินเหตุ
สถานการณ์ท ี่ 9

สภาประจำสถาบันไม่ได้กำหนดกรอบการได้มาซึ่งรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีไว้ ดังนั้น
จึงเปีดโอกาสให้อธิการบดีเลือกดำเนินการได้เอง เนื่องจากอธิการบดีจะต้องเป้นผู้รับผิดชอบสูงสุด
อธิการบดีจึงควรจะเลือกทีมงานเอง เกณฑํในการเลือกจะพิจารณาจากคนที่มีความรู้ความสามารถ
ที่จะทำงานที่ม อบหมายให้รับ ผิดชอบ การทำงานร่วมกับ อธิก ารบดีและทีม งานรองอธิก ารบดี
สุดท้ายจะพิจารณากลุ่มการเมืองในสถาบัน เพื่อสร้างพลังในการทำงานในสถาบัน วิธีการทำงาน
และการแบ่งงานให้รับผิดชอบ ยึดหลักความสามัคคี การดูแลงานร่วมกัน และรองอธิการบดี
สามารถทำงานทดแทนกันได้ การประเมินผลการปฏิบัติงานจะประเมินด้วยผลงาน เนื่องจากงาน
ของรองอธิการบดีมีดลอดเวลา ดังนั้นจะประเมินคุณภาพการทำงานของรองอธิการบดีอยู่ตลอดเวลา
เซ่นกัน อธิการบดีได้แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 2 ตำแหน่ง คือ ผู้ช่วยอธิการบดีที่ดูแลศูนย์คอมพิวเตอร์
และผู้ช่วยอธิการบดีที่ดูแลโรงเรียนสาธิต
วิธีการตัดสินใจ
วิธีการตัดสินใจในการบริหารงานจะใช้หลักช่วยกันคิดก่อน โดยจะมีการประชุมรองอธิการบดี
ทุกวันอังคาร ซึ่งจะพูดถึงงานทุกเรื่อง เมื่อเกี่ยวช้องกับรองอธิการบดีคนใดก็น่าไปปฏิบัติ และจะมี
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันทุกเดือน ซึ่งจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หาข้อสรุปที่ดีและนำ
ไปปฏิบัติได้เลย ทั้งนี้อยู่ภายใต้กรอบของแผนงาน/งาน/โครงการของสถาบัน

สิริชัย ประทีป ฉาย อธิก ารบดีส ถาบัน ราซภัฏ รำไพพรรณี
จังหวัดจันทบุรี
สัมภาษณ์วันที่ 11 ธัน วาคม 2 5 4 2 เวลา 0 9 .0 0 -1 1 .0 0 น.

สถานการณ์ที่ 1
ขณะนี้สถาบันได้จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาอาจารย์จำนวน 20 ล้านบาท โดยนำดอกผลของ
กองทุนมาใช้ในการพัฒนาอาจารย์ ระเบียบของสภาประจำสถาบันในเรื่องการให้ทุนเพื่อพัฒนา
อาจารย์ ได้กำหนดรายละเอียดขั้นตอนการขอทุน และการพิจารณาทุนของคณะกรรมการไว้
สถาบันสนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทุกซ่องทาง ทั้งไปศึกษา
ต่อในประเทศ และเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันราชกัฎกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ นอกจากนั้น
สถาบันยังจัดอบรมเสริมความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ที่จะไปศึกษาต่ออีกด้วย
ในกรณีทุนต่างประเทศที่ให้มา จะพิจารณาการตรงสาขาวิชาที่ทำการสอนในบีจจุบัน หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้องโดยดูจากความขาดแคลนของสาขาต่างๆของสถาบัน อายุราชการของผู้สมัคร เป็นด้น
สถาบันจะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุน ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธาน
รองอธิการบดี และคณบดีเป็นกรรมการ การตัดสินใจจะเสร็จสินที่คณะกรรมการชุดนี้
สถานการณ์ที่ 2
สถาบันได้เป็ดสอนภาคพิเศษในระดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา ในการรับนักศึกษานั้น
ได้เป็ดรับทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ แต่ภาคปกติมีผู้สนใจสมัครน้อย สถาบันจึงเป็ดสอนภาคพิเศษ
ในขณะนี้เป็ดสอนเป็นรุ่นที่ 2 และกำลังดำเนินการเป็ดรับสมัครรุ่นที่ 3 สถาบันมีแผนที่จะเป็ดสอน
สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ในปี 2543 และสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ในปี 2544 สำหรับ
สาขาหลักสูตรและการสอน ซึ่งเน้นวิธีสอนในสาขาต่าง ๆ ในขณะนี้กำลังสร้างความพร้อมของสถาบัน
จึงยังไม,ได้กำหนดการเป็ดสอน
เกณฑํในการเป็ดสอน จะพิจารณาจากความพร้อมของสถาบัน โดยยึดมาตรฐานของ
สภาวิชาการ และสภาสถาบันราซกัฏเป็นหลัก รวมทั้งความต้องการของผู้ที่-จะศึกษาต่อ ซึ่งได้มาจาก
การสำรวจของสถาบัน
การบริหารงานบัณฑิตศึกษา จะมืคณะกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษาทำหน้าที่อำนวยการ
และควบคุมเรื่องบัณฑิตศึกษา โดยมีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งเป็นการจัดตั้ง
ภายในสถาบัน คณะกรรมการโครงการบัณ ฑิตศึกษา ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธาน
รองอธิการบดี คณบดีเป็นกรรมการ และคณบดีบัณ ฑิตวิทยาลัยเป็นกรรมการและเลขานุการ
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น อกจากน ี้ย ัง ม ีค ณ ะกรรม การด ำเน ิน งาน บ ัณ ฑ ิต ศ ึก ษ า ซ ึ่ง ม ีร องอธิก ารบ ดีฝ ่า ยวิช าการเป ็น ป ระธาน
และอาจารย์ท ี่ส น ใจเป ็น กรรมการ มีห น ้า ที่ด ำเน ิน การและป ระสาน งาน ทั่ว ไป
ความเห็น ของอธิการบดีในเรื่องบัณ ฑิตศึกษานั้น จะพิจารณาเปีดหลากหลายสาขาวิชา
ตามความต้องการของท้องถิ่น แต้ในขณะที่สถาบันยังไม่มีความพร้อม สถาบันจะต้องหาซ่องทาง
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เซ่น มหาวิทยาลัยนอร์ทแธมเปีย ประเทศอังกฤษ
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ เป็นต้น
สถานการณ์ท ี่ 3

สถานการณ์เซ่นนี้เกิดขึ้นกับสถาบันราซภัฏรำไพพรรณีที่ผ่านมา โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษไต้จัดโครงการออกค่าย ขณะเดินทางกลับรถประสบอุบัติเหตุพลิกควํ่าทำให้นักศึกษา
เสียชีวิต เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ขั้นต้นจะต้องประสานงานและแจ้งผู้ปกครองของนักศึกษาที่เสียชีวิต
และไต้รับบาดเจ็บให้เร็วที่สุด จากนั้นจะต้องแกไขปัญหาเฉพาะหน้า เซ่น กรณีบาดเจ็บจะต้องรักษา
พยาบาล กรณีเสียชีวิตจะต้องจัดการกับงานศพ โดยเฉพาะนักศึกษาที่เสียชีวิตจะต้องตัดลินใจ
รับผิดชอบว่าจะช่วยเหลือผู้ปกครองอย่างไร ซึ่งจะต้องตัดสินใจทันทีเพื่อให้ผู้ปกครองของนักศึกษา
ยินยอม หรือยอมรับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะถ้าปล่อยไว้จะเกิดปัญหาการเรียกร้องต่าง ๆตามมา
และจะทำให้การแก้ปัญหาต่อไปลำบากขึ้น ขณะเดียวกันในแง่ของคดี จะต้องประสานกับเจ้าหน้าที่
ตำรวจ อธิก ารบดีจะมอบให้รองอธิก ารบดีฝ ่ายกิจการนัก ศึกษาเป็น หลัก ในการช่วยเหลือ ดูแล
รับผิดชอบ และให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารช่วยดูแลรับผิดชอบรองลงมา โดยคำนึงถึงงานที่แต่ละ
ฝ่ายรับผิดชอบเป็นหลัก
ความจำเป็นที่สถาบันจะต้องดำเนินการคือ ให้นักศึกษาทุกคนในสถาบันต้องทำประกัน
อุบ ัต ิเหตุ ในขณะนี้สถาบัน ไต้จัดทำประกาศของสถาบันออกไปแล้ว ซึ่งจะเป็นประโยซนัต่อ
ทั่งสถาบันและนักศึกษาด้วย โดยเฉพาะนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาห่างไกลจากสถาบัน เซ่น นักศึกษาที่มี
ภูมิลำเนาอยู่ในภาคอีสาน เป็นต้น
ในแต่ละปีการศึกษาคณะแต่ละคณะจะเสนอโครงการศึกษาดูงานของอาจารย์ โครงการ
ศึกษาคูงานของนักศึกษา โครงการปีกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อของบประมาณ เมื่อไต้รับการอนุมัติ
จึงจะดำเนินการตามโครงการที่ไต้รับอนุมัติ
สถานการณ์ท ี่ 4

สถาบ ัน ไต ้ด ำเน ิน การอย่า งต ่อ เน ื่อ ง โดยม ีค ณ ะกรรม การ 2 ชุด คือ
• คณ ะกรรม การเต รีย ม การเพ ื่อ เป ็น น ิต ิบ ุค ค ล ซ ึ่ง เป ็น คณ ะกรรมการอุด ให ญ ่ มีห น้า ที่
ส ร้า งความ เข ้า ใจกับ คณ าจารย์ ใน การป ระช ุม อาจารย์ต ้น ภ าค เรีย น และก่อ น ป ีด ภ าค เรีย น จะสร้า ง
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ความเข้าใจให้แก่คณาจารย์ในเรื่องพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายหลายครั้ง
และสถาบันได้ออกสารประซาสัมพันธ์แจ้งข่าวความเคลื่อนไหว พร้อมทั้งเป็นเวทให้อาจารย์บางท่าน
ได้แสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ยังมีการจัดกลุ่มเสวนาในเรื่องการเป็นนิติบุคคลอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
คณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยอธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน-พัฒ นาเป็น
รองประธาน อาจารย์ที่สนใจเป็นกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเป็นกรรมการและเลขานุการ
• คณะกรรมการร่างพ.ร.บ. การร่างพ.ร.บ.จะร่างทั้งที่เป็นนิติบุคคลในส่วนราชการ
และในกำกับของรัฐทั้งสองอย่างพร้อม ๆกัน คณะกรรมการชุดนี้สถาบันได้แต่งตั้งอาจารย์ที่สนใจ
เป็นกรรมการ ซึ่งมีประมาณ 9 คน
ขณะนี้สถาบันยังไม่ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของอาจารย์ทั้งหมด แต่มีแผนที่จะ
ทำการสำรวจอยู่
อธิการบดีมีความเห็นว่า ในขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนในการที่จะเป็น มหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐ ถ้าข้อมูลส่วนนี้ชัดเจนก็สามารถที่จะตัดสินใจได้ แต่จากการประชุมและรับฟ้งผู้ที่อยู่
ในวงการ มีแนวโน้มที่สถาบันจะต้องปรับเปลี่ยนไปอยู่ในกำกับของรัฐ และถ้าเป็นไปได้ก็จะไปอยู่
ในส่วนนี้เสียเลย
สถานการณ์ท ี่ 5

เนื่องจากอธิการบดีมารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2542 จึงได้มอบให้อดีตอธิการบดี
ตำเนินการพิจารณาความดีความชอบในปีนี้ ปัญหาการให้ความดีความชอบใน 2 ปีที่ผ่านมาลดลง
เนื่องจากสถาบันได้กำหนดว่าไม่มีการขึ้นสองขั้น แต่จะให้ขั้นสูงสุดเพียงขั้นครึ่ง ตังนั้นโอกาส
การกระจายจึงมีมากขึ้น สถาบันได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างภาระงานของอาจารย์และข้าราชการ
พลเรือน หลังจากนั้นได้มอบให้คณะ ศูน ย์/สำนัก ตำเนิน การประเมิน ภาระงานของอาจารย์
ปีละ 2 ครั้ง และน่าข้อมูลการพิจารณาความดีความชอบไปน่าเสนอในที่ประชุมรองอธิการบดี
โดยที่ประชุมรองอธิการบดีจะเป็นองค์กรการพิจารณาความดีความชอบของอาจารย์และข้าราชการ
พลเรือนทั้งหมด
สถานการณ์ท ี่ 6

จำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันมีไม่มากนัก ที่ผ่านมาบางปีจำนวนผู้สมัคร
เข้าศึก ษาต่อ มีจ ำนวนน้อ ยกว่าแผนการรับ นัก ศึก ษา จึงได้ป ระสานไปยังกลุ่ม อีสานใต้เพื่อรับ
นัก ศึก ษาเพื่ม เติม ในระยะหลังมีปัญหาในลักษณะผู้สมัครเรียนบางโปรแกรมวิชามีจำนวนมาก
บางโปรแกรมวิชามีจำนวนน้อย โปรแกรมวิชาที่มีผู้สมัครมากได้แก่ บริหารธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ส่วนโปรแกรมวิชาที่มีผู้สมัครน้อย ได้แก่ สาขาเกษตรศาสตร์ ทั้งๆที่สถาบันมีคณะเกษตรศาสตร์
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และพื้นที่ของจังหวัดก็เน้นทางด้านเกษตรเป็นหลัก ดังนั้นสถาบันจึงขยายจำนวนหมู่เรียนที่มีผู้สมัคร
จำนวนมาก เซ่น บริหารธุรกิจ ขยายเป็น 2 หมู่เรียน เพื่อให้จำนวนนักศึกษาเป็นไปตามแผนของ
สถาบัน และมีผลต่อเงินบำรุงการศึกษาของสถาบันด้วย ปัญหาที่ตามมาก็ศึอภาระการสอนของ
อาจารย์ ซึ่งสถาบันแกิใขปัญหาโดยการจ้างอาจารย์พิเศษ สำหรับอุปกรณ์การเรียนการสอน สถาบัน
จะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้โปรแกรมวิชาต่าง ๆ
สถาบัน มอบให้ค ณะกรรมการวิช าการเป็น ผู้รับ ผิด ขอบในการวางแผนการรับ นัก ศึก ษา
ตลอดจนการรับนักศึกษาเพิ่มเติมในแต่ละปี คณะกรรมการ ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธาน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นรองประธาน คณบดี ผู้แทนอาจารย์คณะละ 1 คน เป็นกรรมการ
และมีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการเป็นกรรมการและเลขานุการ เมื่อคณะกรรมการพิจารณา
ผลการรับนักศึกษาเสร็จสิ้น จะนำเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อรับทราบต่อไป
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 7

ขณะนี้สถาบันกำลังดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสถาบันใน 4 ปีข้างหน้า แผนพัฒนาสถาบันนี้
จะเป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินบำรุงการศึกษาของสถาบันต่อไป เนื่องจากการสรรหาอธิการบดี
ที่ผ่านมา สภาประจำสถาบันกำหนดให้ผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดีจะต้องเสนอแผนพัฒนา
สถาบันในระยะ 4 ปีที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ต่อสภาประจำสถาบันภายใน 6 เดือน อธิการบดี
ได้น ำแผนพัฒ นาสถาบัน เสนอต่อสภาประจำสถาบันเพื่อให้รับทราบ สภาประจำสถาบันเห็นว่า
จะต้องกำหนดเป้าหมายและรายละเอียดให้ซัดเจน นายกสภาประจำสถาบันได้ช่วยเหลือและแนะนำ
ให้สถาบันติดต่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแนะนำการจัดทำ
แผนพัฒนาสถาบัน โดยกำหนดให้มีการประชุมปฏิบัติการในวันที่ 25-26 ธันวาคม 2542 ผู้เข้า
ประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารสถาบันทุกคน ผู้แทนอาจารย์กลุ่มหนุ่มสาว และผู้แทน
อาจารย์ในสภาประจำสถาบัน ทั้งหมดประมาณ 50 คน
ในการพิจารณางบประมาณเงินบำรุงการศึกษาที่ผ่านมา สำนักวางแผน-พัฒนาได้กำหนด
ปฏิทินการจัดตั้งเงินบำรุงการศึกษา โดยให้หน่วยงาน คณะ ศูนย์/สำนักเสนอโครงการ และสถาบัน
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ทำหน้าที่คล้าย ๆกับกรรมาธิการงบประมาณเพื่อปรับลดยอดงบประมาณ
ให้พอดีกับยอด 80 เปอร์เซ็นต์ของประมาณการรายรับ หลังจากนั้นจะนำเสนอคณะกรรมการ
บริหารสถาบันและสภาประจำสถาบันต่อไป
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 8

การเป็นเจ้าภาพกีฬาของกลุ่มสถาบัน จะใข้วิธีหมุนเวียนกันเป็นปี ๆไป ในการเตรียมการจะต้อง
เชิญผู้แทนของกลุ่มสถาบันมาร่วมประชุม เพื่อกำหนดประเภทกีฬา วันแข่งขัน และงบประมาณ
ค่าใช้จ่าย หลังจากนั้น สถาบัน จะแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน การจัดการแข่งขัน กีฬา และขอ
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ความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก เช่น ชมรมต่างๆในจังหวัด เพื่อช่วยในการจัดการแช่งขัน
การเตรียมการเรื่องที่พักและสนามแช่งขันไม่เป็นปัญหา สนามแช่งขันจะมีทั้งสนามกีฬากลางของ
จังหวัด และสนามของสถาบัน สำหรับที่พักจะใช้อาคารหอพักนักศึกษาและอาคารเรียนจัดเป็นที่พัก
นักกีฬา อธิการบดีจะมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นหลักในการดำเนินงาน
ในความคิดเห็นของอธิการบดี การแช่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมที่ต้องสนับสนุนและส่งเสริม
เนื่องจากเป็นการเสริมสร้างนักกีฬาให้แสดงออกทางต้านกีฬาและกองเชียร์ สร้างความคุ้นเคยและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาระหว่างสถาบัน
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 9

ไต้ใช้วธีการแจ้งอาจารย์ให้ทราบว่าจะมีตำแหน่งรองอธิการบดีทั้งหมด 7 ฝ่าย อธิการบดี
จะไม'ใช้อำนาจในการแต่งตั้ง และจะไม่ใช้วธีการเลือกตั้ง แต่จะให้อาจารย์เสนอบุคคลที่สมควร
จะเป็นรองอธิการบดีไม่เกิน 14 คน เมื่อนับคะแนนเสร็จและไต้คนมา 14 คน อธิการบดีจะใช้
อำนาจพิจารณาให้เหลือ 7 คน ในการพิจารณาจาก 14 คนให้เหลือ 7 คนนั้น จะไม่ยึดคะแนน
เป็นหลัก แต่จะพิจารณาจากการเป็นรองอธิการบดีเก่า และเป็นคนที่สามารถทำงานกับอธิการบดีไต้
จากนั้นจะให้ทั้ง 7 คนที่อธิการบดีเลือกมาไต้ตกลงเลือกงานในตำแหน่งฝ่ายต่าง ๆกันเอง
ว ิธ ีก ารต ัด ส ิน ใจ

ถ้ามีปัญหาจะนำปัญหาเช้าที่ประชุมรองอธิการบดี เมื่อไต้ข้อยุติก็จะน่าเสนอคณะกรรมการ
บริหารสถาบันต่อไป ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องที่สำคัญจะใช้ที่ประชุมรองอธิการบดี โดยสรุปจะใช้
องค์คณะบุคคลช่วยในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

ด ิเ รก ต งส าย ัณ ห ้ อ ธ ิก ารบ ด ีส ถ าบ ัน ร าช ภ ัฏ ก าญ จ น บ ุร ี
จัง ห วัด กาญ จน บ ุร ี
สัม ภ าษ ณ ์ว ัน ท ี่ 2 4 ต ุล าค ม 2 5 4 2 เว ล า 0 9 . 0 0 - 1 0 . 0 5 น.

สถานการณ์ที่ 1
สิ่งที่จะต้องพจารณาและดำเนินการมีดังนี้
• โปรแกรมวิชาที่เปีดสอนในปัจจุบัน มีโปรแกรมวิชาอะไรบ้างที่ยังขาดอาจารย
• ศักยภาพของอาจารย์ในโปรแกรมวิชานั้นๆ เป็นไปตามเกณฑ์ หรือใกล้เคียงเกณฑ์มาตรฐาน
ของทบวงมหาวิทยาลัยหรือไม่ ถ้ายังห่างเกณฑ์มากต้องจัดลำดับความสำคัญไว้ต้น ๆ
• จะเชิญหัวหน้าโปรแกรมวิชาที่เกี่ยวข้องมาปรึกษาหารือ เพื่อกำหนดทิศทางของสถาบันว่า
ต้องการที่จะพัฒนาโปรแกรมวิชาใดบ้าง
เมื่อสถาบันมีข้อมูลว่าต้องการที่จะพัฒ นาในสาขาใดแล้ว จะนำข้อมูลผู้สมัครทุกคนมา
พิจารณาว่า สาขาที่จบการศึกษาเดิมกับสาขาที่จะไปศึกษาต่อมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันหรือไม่
รวมทั้งดูโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษา ซื่อเสียงของมหาวิทยาลัยที่จะไปศึกษา ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
และความตั้งใจอุทิศทุ่มเทให้แก่สถาบันและหน่วยงานทางการศึกษา
สถาบันจะมอบให้หัวหน้าโปรแกรมวิชาคัดเสือกบุคคลเบื้องต้นเสนอต่อคณบดีแต่ละคณะ
หลังจากนั้นรองอธิการบดีและคณบดีจะร่วมกันพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และจัดเรียงลำดับ
เสร็จแล้วนำเสนออธิการบดี ซึ่งส่วนใหญ่ก็เห็นชอบตามที่เสนอ ยกเว้น เมื่อมีป ัญ หาอธิการบดี
จะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาปรึกษาหารือ
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 2

สิ่งที่จะต้องพิจารณาในการเปัดสอนระดับปริญญาโท คือ
• ความพร้อมของสถาบัน ความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวกับบุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก
เครื่องมีออุป กรณ์ต่างๆ เปันไปตามเกณฑ์การเปีดสอนบัณฑิตศึกษาหรือไม่ เซ่น เกณฑ์เรื่อง
บุคลากรจะต้องมีผู้จบปริญญาเอกตรงกับสาขาที่เปีดสอนอย่างน้อย 1 คน มีอาจารย์ตำแหน่ง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ และมีอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์เพียงพอ เป็นต้น
• หลักสูตรกลางที่เป็ดสอนในปัจจุบันมีอะไรบ้าง และหลักสูตรที่สถาบันจะต้องพัฒนา
เป็นของสถาบันเองมีอะไรบ้าง
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• ความต้องการของอาจารย์โนสาขา บางสาขามีอาจารย์และมีหลักสูตรพร้อม แต่อาจารย์
ในสาขานั้นไม่อยากเป็ดสอน อธิการบดีจะต้องปรึกษาหารือและหาสาเหตุการที่ไม่อยากเป็ดสอนว่า
มีข้อขัดข้องอะไรบ้าง
สถาบันมีแผนเป็ดสอนปริญญาโทเพิ่มเติมหลายสาขา เซ่น การสอนวิทยาศาสตร์ การสอน
ภาษาอังกฤษ จิตวิทยา ถ้าพิจารณาในต้านบุคลากร สถาบันมีผู้จบปริญญาเอกในสาขาดังกล่าว
แต่ปัญหาในขณะนี้สถาบันต้องสร้างหลักสูตรเหล่านี้ขึ้นเอง
ขั้นตอนการดำเนินการเปีดสอน ในกรณีที่มีหลักสูตรแล้ว โปรแกรมวิชาจะขออนุมัติเปีดสอน
พร้อมแสดงศักยภาพผ่านคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบริหารสถาบัน และสภาประจำสถาบัน
ตามลำดับ องค์กรภายในสถาบันมีหน้าที่ตรวจสอบให้ถูกต้องตามเกณฑ์เท่านั้น อำนาจการตัดสินใจ
ในการเปีดสอนจะอยู่ที่สภาวิชาการ และคณะกรรมการสภาสถาบันราซภัฏ ในการบริหารจัดการนั้น
สถาบันไต้จัดตั้งโครงการบัณฑิตศึกษา โดยโปรแกรมวิชาและโครงการบัณฑิตศึกษาจะต้องท่างาน
ร่วมกัน
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 3

ก่อนที่อธิการบดีจะอนุญาตให้ใปทัคนศึกษา จะตรวจสอบในเรื่องที่จำเปัน และกำหนด
ข้อปฏิบัติในระหว่างการเดินทางดังนี้
• รถบัสจะต้องมีใบประกันอุบัติเหตุบุคคลที่ 3 ซึ่งไม่ขาดอายุประกัน และมีการประกัน
อุบัติเหตุเพิ่มเติม เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วจะเปีนการช่วยเหลือสถาบันไต้อย่างมาก
• รถบัสที่เดินทางจะต้องคุ้นเคยกับเส้นทางในการเดินทาง
• การเดินทางถ้าไม่จำเป็นจะไม่ให้เดินทางในเวลากลางคืน
• สภาพอากาศ เซ่น การเดินทางในฤดูฝน ถ้าไม่จำเป็นจะให้งดการเดินทาง เป็นต้น
• ห้ามอาจารย์และนักศึกษาดื่มสุราขณะเดินทาง
• นักศึกษาจะต้องแต่งเครื่องแบบนักศึกษาในการศึกษาคูงาน ซึ่งจะปัองกันไต้หลาย ๆอย่าง
เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น อธิการบดีจะ!.ข้าไปดูแลโดยตรงและอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการสร้างขวัญ
กำลังใจ และประสานงานในเรื่องคดีไม่ให้ถูกเอาเปรียบ จะต้องแจ้งผู้ปกครองนักศึกษาทราบ
โดยต่ว น กรณีท ี่น ัก ศึกษาเสียชีวิต สถาบัน จะต้องช่วยเหลือผู้ป กครองของนักศึกษาให้โต้รับ
ผลประโยซนัมากที่สุด ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เซ่น ช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวของนักศึกษา
ที่เสียชีวิต ให้เข้าศึกษาต่อในสถาบัน เป็น กรณีพ ิเศษ ติดตามคดีค วามให้ดำเนิน การอย่างรวดเร็ว
โดยมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนิติกรของสถาบันเป็นเจ้าของเรื่อง ในกรณีที่
นักศึกษาไต้รับบาดเจ็บก็ใข้วิธีการเดียวกัน โดยถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญของอธิการบดีที่จะต้องดูแล
และประสานงานอย่างใกล้ชิด
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สถาบัน ได้ก ำหนดให้ก ารไปทัศ นศึก ษาจะต้อ งเป็น โครงการในแผนการเรีย นการสอน
ของอาจารย์ ซึ่งจะกำหนดกํจกรรมการไปทัศนศึกษาไว้ไนแผนอย่างชัดเจน หลักการของการไป
ทัศนศึกษาต้องใช้งบประมาณของสถาบัน และจะต้องไม่กระทบกระเทือนค่าใช้จ่ายของนักศึกษา
สถานการณ์ที่ 4
ขณะนี้สถาบันอยู่ในระหว่างให้ความรู้แกํคณาจารย์โดยทำกิจกรรมดังนี้
• แจกเอกสารที่เกี่ยวข้อง เซ่น พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้อาจารย์ทุกคน
• ประชุมอาจารย์ทั้งหมด โดยอธิการบดีไต้ชี้ประเด็นที่สำคัญของพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 เซ่น จะต้องปรับเปลี่ยนสถาบันภายใน 3 ปี มีการประเมินจากกรรมการภายในและ
ภายนอกสถาบัน
• ประชุมสัมมนาอาจารย์ โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายประเด็นในการเป็นนิติบุคคลในส่วน
ราชการ ในกำกับของรัฐ และองค์การมหาซน
สถาบันไต้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน
ผู้แทนจากคณะที่มีความรู้ทางกฎหมายประมาณ 4 คน เป็นกรรมการ มีหน้าที่รวบรวมความคิดเห็น
ของอาจารย์ และเตรียมการร่างพ.ร.บ. สถาบันถือว่าการกำหนดทิศทางของสถาบันในอนาคต
เป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นอาจารย์ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจครั้งนี้
แผนดำเนินงานของสถาบัน ในปี พ.ศ. 2543 สถาบันจะต้องตัดสินใจว่าจะเป็นนิติบุคคล
ในรูปแบบใด ปี 2544 ดำเนิน การร่างพ.ร.บ. เนึ่อ ไต้ร ่างพ.ร.บ.แล้ว จะต้อ งดำเนิน การผ่าน
กระบวนการต่าง ๆมากมาย ขณะนี้ส ถาบัน ไต้เฝ่ามองมหาวิท ยาลัย ที่ไ ปสู่น อกระบบว่ามีก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างไร รัฐบาลจัดงบประมาณสนับสนุนอย่างไร อธิการบดีจะยังไม่ตัดสินใจในช่วงนี้
สิ่งที่จะช่วยตัดสินใจและเป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือ เมื่อเป็นนิติบุคคลในกำกับของรัฐ ประซาซนใน
ท้องถิ่น หรือผู้มีรายไต้ตํ่า ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของลังคม สามารถส่งลูกหลานเข้ามาศึกษาในสถาบัน
ไต้หรือไม่
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 5

การพิจารณาความดีความชอบในปีท ี่ผ่านมา อดีตอธิการบดีและผู้บรีห าริชุดที่แล้วเป็น
ผู้ดำเนินการ เนื่องจากอธิการบดีเพิ่งมารับงานในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา แต่อธิการบดีไต้ให้
หลักการในการพิจารณาความดีความชอบของทุกหน่วยงานไว้ว่า ต้องอยู่ในรูปคณะกรรมการตั้งแต่
3 คนขึ้นไป เมื่อ คณะกรรมการชุด ต่าง ๆประเม่น เสร็จสิน ให้น ่าเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา
ซึ่งอธิการบดีจะประกาศให้ทราบทันทีเมื่อพิจารณาเสร็จ
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ในปีต่อไปสถาบันจะประกาศให้คณาจารย์ ข้าราชการพลเรือน ได้ลงทะเบียนสายการให้
ความดีความซอบเปีน 3 สาย คือ
• สายบริหารและการสอน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการขึ้นไป สายนี้จะให้
นี้าหนักงานบริหาร 70 เปอร์เซ็นต์ และงานการสอน 30 เปอร์เซ็นต์
• สายการสอนและสนับสนุนการสอน เน้นการสอนเป็นหลัก
• สายสนับสนุนการสอนและการสอน อาจารย์ส ่วนใหญ่จะทำงานประจำศูน ย์/สำนัก
เป็นหลัก
สถาบันจะใช้จำนวนคนในสายต่าง ๆเป็นฐานในการขึ้นขั้น เซ่น คณะครุศาสตร์มีลงทะเบียน
ในสายการสอนและสนับสนุนการสอนจำนวน 15 คน เมื่อคำนวณ 5 เปอร์เซ็นต์ของยอดเงินเดีอน
เป็นเท่าไร จะมอบอำนาจให้คณะดำเนินการเบ็ดเสร็จในการให้ความดีความชอบในส่วนนี้
สถาบันได้กำหนดให้มีการประเมินโดยเปีดเผยปีละ 2 ครั้ง และมีแบบประเมิน 3 แบบ
คือ แบบประเมินปริมาณงาน แบบประเมินคุณภาพงาน และแบบประเมินการสอน การประเมิน
ทุกหน่วยงานจะต้องอยู่ในรูปคณะกรรมการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
อธิการบดีได้ตกลงกับรองอธิการบดีว่าจะไม่มีการขึ้นขั้นสองขั้น ขั้นสูงสุดจะมีเพียงขั้นครึ่ง
เพื่อการกระจายความดีความชอบแก่บุคลากร การให้ความดีความชอบจะขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน
และผลการประเมินตามเกณฑ์เป็นหลัก ขั้นตอนในการพิจารณา คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์/สำนัก
จะส่งผลการประเมินให้รองอธิการบดีที่ดูแลและรับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบและกลั่นกรอง หลังจากนั้น
จะเสนออธิการบดีต่อไป
สถาบัน ได้ม อบให้ร องอธิก ารบดีฝ ่ายวางแผน-พัฒ นา และรองอธิก ารบดีฝ ่ายบริห าร
สร้างเกณฑ์และแบบฟอร์มการประเมิน เมื่อสร้างเสร็จจะนำเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อ
การเห็นชอบ หลังจากนั้นจะประกาศใช้และแจ้งให้คณาจารย์ทราบ นอกจากนี้ได้มอบให้สำนักวิจัย
เป็นเจ้าของเรื่องดำเนินการให้นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ในแต่ละภาคเรียน แล้วแจ้งผล
การประเมินไปยังคณะ ซึ่งจะน่ามาเป็นข้อมูลในการพิจารณาความดีความชอบของอาจารย์ด้วย
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 6

แนวคิด ของอธิก ารบดีจะต้อ งรับ นัก ศึก ษาไม่จำกัด จำนวน ถ้า ยัง มีห ้อ งเรีย นรองรับ อยู่
ส่วนอาจารย์นั้นสามารถจ้างอาจารย์อัตราจ้าง โดยให้อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเป็นหลักในการดูแล
การสอน ซึ่งจะต้องสอนตามแนวการสอน คู่มือ เอกสารประกอบการสอน และข้อสอบของอาจารย์
ประจำในโปรแกรมวิชานั้น ดังนั้นเมื่อรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นจะได้งบประมาณในการจ้างอัตราจ้างเพิ่มขึ้น
คุณภาพการสอนของอาจารย์อัตราจ้างจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชานั้นด้วย
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การเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบัน มีเงื่อนไขไม่ให้เลือกโปรแกรมวิชาที่เฉพาะเจาะจงมากเกินไป
เพราะบางโปรแกรมวิชาต้องมีการปฏิบัติ แต่เครื่องมือและอุปกรณ์มีจำนวนจำกัด จึงไม่สามารถรับ
นักศึกษาจำนวนมากไต้ เซ่น โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นต้น บางโปรแกรมวิชาที่ไม่มีข้อจำกัด
เซ่น โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน ห้องหนึ่งอาจรับไต้ถึง 60 คน อธิการบดีไต้ทำความเข้าใจกับ
คณาจารยํในการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น โดยซื้ไห้เห็นว่าคุณภาพนั้นไม่ได*ขึ้นอยู่กับจำนวน แต่จะขึ้นอยู่กับ
กระบวนการเรียนการสอนเป็นสำคัญ ดังนั้นโปรแกรมวิชาต่าง ๆจะต้องดูแลและควบคุมเพื่อให้เกิด
คุณภาพ
ในการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น อธิการบดีจะตัดสินใจเองในโปรแกรมวิชาที่ไม่มีการ!!กปฏิบัติ
แต่ถ้าเป็นโปรแกรมวิชาที่มีการ!เกปฏิบัติ อธิการบดีจะสอบถามไปยังโปรแกรมวิชาก่อนจะตัดสินใจ
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 7

ในการพิจารณาจัดสรรเงินบำรุงการศึกษา สถาบันจะประมาณการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นพื้นฐาน
ทั้งระบบ ซึ่งเป็นรายจ่ายประจำของสถาบัน โดยคำนวณจากการใช้จ่ายจริงในปีที่ผ่านมา และเพิ่ม
ยอดขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ในแต่ละปีในส่วนนี้ หลังจากนั้นงบที่เหลือจะเป็ดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ
ไต้เสนอโครงการ คณะกรรมการบริหารสถาบันจะกำหนดเพดานเงินที่หน่วยงานนั้น ๆน่าจะไต้รับ
และเป็นองค์การพิจารณาอนุมัติโครงการ หรือไม่อนุมัติโครงการ ดังนั้นหน่วยงานนั้น ๆจะต้อง
น่าเสนอและชี้แจงรายละเอียดความจำเป็นต่อที่ประชุม ทั้งนี้สถาบันไต้มอบให้สำนักวางแผน-พัฒนา
เป็นผู้รวบรวมและเสนอข้อมูลเบื้องต้นต่อที่ประชุม
งบประมาณที่ใช้เฉพาะทาง สถาบันจะจัดสรรให้หน่วยงานนั้นๆ 80 เปอร์เซ็นต์ โดยให้
หน่วยงานเสนอโครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน เซ่น เงินบำรุงกีฬา เงินบำรุง
หอสมุด เงินบำรุงหอพัก ฯลฯ การจัดสรรเงินในแผนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะต้อง
จัดสรรเงินให้คณะต่างๆ จะใช้เกณฑ์จำนวนนักศึกษา และจำนวนหน่วยกีดชั่วโมง
ในปีต่อไป สถาบันจะตั้งเกณฑ์ในการจัดสรรเพิ่มเติม โดยดูจากโครงการที่ก่อให้เกิดรายไต้
เพิ่มขึ้นจากการลงทุน และความคุ้มค่าในการลงทุนด้วย
สถานการณ์ที่ 8
เมื่อสถาบันรับเป็นเจ้าภาพจะต้องเตรียมการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
• สนามแข่งขัน จะต้องเตรียมสนามแข่งขันให้ใต้มาตรฐาน ถ้าเป็นประเภทกีฬาที่สถาบัน
ไม่พร้อมในเรื่องสนาม อาจขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก เซ่น สระว่ายนี้าจะต้องขอ
ความร่วมมือจากเทศบาล เป็นต้น
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• ความพร้อมของอาจารย์ในสถาบัน การแข่งขันกีฬาจะต้องได้รับความร่วมมือจากอาจารย์
ส่วนใหญ่ ในความคิดของอธิการบดี การแข่งขันกีฬานักศึกษาอย่างเดียวนั้นไม่คุ้มค่า กลุ่มสถาบัน
น่าจะจัดการแข่งขันทางวิชาการควบคู,ไปด้วย เซ่น การแข่งขันเขียนโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
การประดิษฐ์ดอกไม้ การทำอาหาร การโต้วาที ฯลฯ บางครั้งการเล่นกีฬาเพื่อการแข่งขันอาจจะเกิด
ปัญหา เซ่น ในกรณีที่แพ้ไม่ไต้ เป็นต้น อธิการบดีมืความมุ่งหวังให้นักศึกษาไต้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากกว่าการเล่น กีฬาเพื่อแข่งขัน ดังนั้นสถาบันจึงไต้ลงทุนสร้าง
สนามเปตอง สนามตะกร้อ และจัดซื้อโต้ะปีงปอง เพื่อให้นักศึกษาไต้เล่นกีฬาอย่างทั่วถึง
• การเตรียมเรื่องที่พัก จะต้องตกลงกันในกลุ่มว่าจะจัดการให้ไต้มาตรฐานในระดับใด
สถาบันจะแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขัน โดยพิจารณาบุคคลที่มืหน้าที่และ
เกี่ยวช้องกับงานนั้นเป็นหลัก เซ่น ที่พัก มอบให้ฝ่ายหอพักและสวัสดิการ การจัดการแข่งขันมอบให้
ฝ่ายสนามและผู้ควบคุมทีม เป็นต้น ในส่วนของอธิการบดีจะให้นโยบายและจัดงบประมาณสนับสนุน
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 9

ในการสรรหารองอธิการบดี ไต้ดำเนินการให้อาจารย์และข้าราชการพลเรือนเลือกบุคคล
ที่เหมาะสมในตำแหน่งรองอธิการบดีจำนวน 3 ซื่อ หลังจากนั้นจะนับคะแนนและจัดเรียงลำดับ
ในการเลือกตำแหน่งฝ่ายต่าง ๆ จะให้สิทธิคนที่มืคะแนนสูงเป็นผู้เลือกก่อน อธิการบดีมืความเชื่อว่า
ทุก คนทำงานด้วยเหตุด้วยผล แม้จะมืความขัดแย้งกัน ในเรื่องส่วนตัว แต่ถ้ายึด งานเป็น หลัก
ก็สามารถทำงานร่วมกันไต้ อธิการบดีไม่เห็นด้วยที่จะเลือกทีมงานเดียวกันมาทำงาน เพราะจะมื
ข้อบกพร่อง คือ ไม่กล้าตรวจสอบ ไม่กล้าโต้แย้ง ดังนั้นการพิจารณาปัญหาต่างๆจึงไม่รอบคอบ
ถ้ารองอธิการบดีมาจากกลุ่มต่าง ๆมากเท่าไรยิ่งดี เพราะจะไต้ตรวจสอบซึ่งกันและกัน แต่ก็มืขัอเสีย
คือเกิดความล่าช้าในการพิจารณาปัญหา
อธิการบดีไต้ให้กติกากับทีมงานว่า จะไม่มืการขึ้นสองขั้นโดยเด็ดขาด การทำงานของ
รองอธิการบดีจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และนโยบายของสถาบันที่ไต้กำหนดไว้
การที่เปีดโอกาสให้คณาจารย์และข้าราชการพลเรือนไต้เลือกรองอธิการบดีนั้น อธิการบดี
มีความเชื่อว่า อาจารย์มีวิจารณญาณในการเลือกคนดีที่มืความรู้ความสามารถเช้ามาทำงาน แต่ถ้า
อธิการบดีเลือกเอง ก็ต้องเลือกคนของอธิการบดีเข้ามาทำงาน ซึ่งจะสร้างความแตกแยกในองค์การ
สถาบันไต้กำหนดให้มีการประชุมรองอธิการบดีทุกวันจันทร์เพื่อติดตามการทำงาน ซึ่งแต่ละฝ่าย
จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุม
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ว ิธ ีก ารต ัด ส ิน ใจ

อธิการบดีจะมอบหมายงานให้ผู้บริหารดูแลรับผิดชอบและตัดสินใจเบื้องต้น รวมทั้งเสนอ
ความคิดเห็นต่ออธิการบดี แต่การตัดสินในขั้นสุดห้ายอยู,ที่อธิการบดี ในการทำงาน อธิการบดี
จะยึดงานและประโยชน์ขององค์การเป็นหลัก ดังนั้นงานที่ออกมาจะต้องมีความถูกต้องและสมบูรณ์
การตัด สิน ใจของอธิก ารบดีส ามารถเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าหากผู้ท ี่เกี่ยวข้อ งสามารถชี้แจงเหตุผ ล
และความจำเป็นในเรื่องนั้น ๆได้'ซัดเจน และมีเหตุมีผลพอ

นิว ัต ก ล ิ่น งาม อ ธ ิก ารบ ด ีส ถ าบ ัน ร าช ภ ัฏ น ค ร ป ฐ ม
จัง ห วัด น ค รป ฐม
ส้ม ภ าษ ณ ์ว ัน ท ี่ 5 ต ุล าค ม 2 5 4 2 เว ล า 1 3 . 0 0 - 1 5 . 3 0 น.

สถานการณ์ที่ 1
การพิจารณาเกณฑ์เพื่อจัดสรรทุน มีดังนี้
• แผนการเปีดสอนในอนาคตโดยดูจากแผนพัฒนาโปรแกรมวิชาต่างๆในสถาบัน
• กำลังคนที่มีอยู่'ในฟ้จจุบัน โดยพิจารณาว่าในสาขา/โปรแกรมวิชานั้นมีอาจารย์จำนวนกี่คน
มีวุฒิอะไรบ้าง ไปศึกษาต่อจำนวนกี่คน และในอนาคตจะเกษียณกี่คน นอกจากนั้นจะดูความจำเปนว่า
สาขา/โปรแกรมวิชาเหล่านั้นจะพัฒนาต่อไปอีกได้หรือไม่ ข้อมูลนี้จะนำมาใช้ในการจัดลำดับความสำคัญ
• ศักยภาพของกำลังคน โดยพิจารณาศักยภาพรายบุคคล ศักยภาพในคณะ และศักยภาพ
รวมทั้งองค์การ
สถาบันอาจพิจารณาศักยภาพของผู้สมัครรับทุนประกอบด้วย เซ่น มีศักยภาพเพียงพอที่จะ
รับทุนหรือไม, มีความสามารถที่จะไปศึกษาต่อได้สำเร็จหรือไม่ ฯลฯ
ขั้น ตอนการดำเนิน การ สถาบันจะมอบให้คณบดีคณะต่าง ๆเสนอข้อมูลและความเห็น
เบี้อ งต้น ผ่านคณะกรรมการวิช าการ หลังจากนั้น อธิการบดีจะนำข้อมูลและความเห็นเหล่านั้น
มาพิจารณาประกอบการตัดสินใจต่อไป
ในกรณีที่คัดเลือกบุคคล 2 คนที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นเหมือนกันให้เหลือ 1 คน จะคูเกณฑ์
อื่นๆเพื่มเติม เซ่น การอุทิศตนให้กับงาน อายุราชการก็เป็นตัวแปรอีกตัวหนึ่ง แต่การไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศนั้น ส่วนใหญ่ทุนจะระบุอายุผู้ที่จะไปศึกษาต่อเป็นเงื่อนไขอยู่แล้ว
โดยสรุปเกณฑ์ในการพิจารณาจะดูแผนงาน แผนคน ศักยภาพ และอาจคูตัวแปรย่อยๆ
ประกอบด้วย
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 2

ปัจจัยร่วมในการพิจารณา มีตังนี้
• วัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตร จะนำวัตถุประสงค์ของหลักสูตรต่าง ๆมาเปรียบเทียบกับ
ปัญหา หรือแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานหรือองค์การในท้องถิ่นที่สถาบันรับผิดชอบ โดยดูว่า
หน่วยงานมีความต้องการจะพัฒนาคนอย่างไร ต้องการคนหรือขาดแคลนคนในสาขาใด และสอดคล้อง
กับหลักสูตรที่มีอยู่หรือไม่ ทั้งนี้จะยึดความต้องการของหน่วยงานหรือองค์การเป็นหลัก ไม่ใช่
ความต้องการของบุคคล
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• ศักยภาพของสถาบัน จะดูว่ามีสาขาหรือโปรแกรมวิชาใดบ้างที่มีความสามารถ หรือมี
ความเชี่ยวชาญที่จะเปีดได้ โดยพิจารณาจากศักยภาพของอาจารย์ ตลอดจนเครื่องมือและสิงอำนวย
ความสะดวกต่าง ๆ ตามมาตรฐานการเปีดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ถ้าความต้องการของหน่วยงานในท้องถิ่น/ชุมชน มีความสอดคล้องกับศักยภาพของสถาบัน
จะน่ามาพิจารณาจัดอันดับความสำคัญเป็นอันดับแรก แต่ถ้าไม่สอดคล้องกันก็จัดอันดับเอาไว้ก่อน
แล้วนำมาพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง เซ่น ถ้าหน่วยงานมีความต้องการที่จะพัฒนาคนในสาขาหนึ่ง
แต่สถาบันมีศักยภาพไม่เพียงพอ สถาบันจะต้องสร้างศักยภาพของสถาบันอย่างไร จะนำทรัพยากร
บุคคลในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถมาใซ่ให้เกิดประโยซน่ไต้หรือไม่
งบประมาณที่ใซ่ในการดำเนินการ จะต้องใช้หลัก Project Management ซึ่งจะต้องจัดการ
ในลักษณะที่เลี้ยงตัวเองใหใต้ เนื่องจากรัฐไม่จัดสรรงบประมาณให้ การเปีดบัณฑิตศึกษาเป็นเรื่อง
ของ Education for Some ไม่ใช่ Education for All
ในกระบวนการตัดสินใจนั้น จะผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการวิชาการของสถาบัน
ซึ่งอธิการบดีจะน่าข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรองแล้วมาพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้าย กรณีที่ข้อมูลบางอย่าง
ไม่ชัดเจนอาจตั้งคณะกรรมการศึกษาในเรื่องนั้นโดยตรงก็ไต้
สถานการณ์ที่ 3

สิ่งที่จะต้องพิจารณาดำเนินการในเรื่องนี้มี 3 ประเด็น คือ
• ดูแลคน คนที่ไต้รับบาดเจ็บจะต้องดูแลและรักษา เพื่อเรียกขวัญและกำลังใจให้กลับคืนมา
โดยมอบให้รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาดูแลรับผิดชอบ และต้องมีกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา
• ดูแลเรื่องกฎหมาย หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ โดยมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และฝ่ายนิติการรับผิดชอบดูแล ทั้งนี้มีพ.ร.บ.ป็องกันบุคคลที่ 3 อยู่แล้ว
• วางแผนป้องปราม จะต้องกำหนดกฎเกณฑ์และบรรทัดฐาน โดยความเป็นจริงเรื่องนี้มี
ระเบียบอยู่แล้ว แต่ในทางปฏิบัติจะต้องดูแลและตรวจสอบ
การบริหารในภาวะเศร้าโศกอย่างนี้บริหารไต้ง่าย เนื่องจากทุกคนในองค์การพร้อมที่จะ
ช่วยเหลือ สภาวะที่เกิดขึ๋นเป็นอุบัติเหตุ ไม่ใช่เหตุจงใจ ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุครั้งนี้
ยังไม่รู้สาเหตุของการพลิกควํ่า ซึ่งอาจมีไต้หลายสาเหตุ แต่เราสามารถป้องกันไดโดยกำหนดให้
คนขับรถบัสต้องมี 2 คน และมีอาจารย์เป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษา ตลอดจนยึดระเบียบและ
ข้อบังคับเป็นเกณฑ์ความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา อธิการบดีและผู้บริหารของ
สถาบันจะต้องมีหน้าที่ไปเยี่ยมเยียนดูแลคนที่ไต้รับบาดเจ็บและผู้ปกครอง ตลอดจนไปร่วมงานศพ
และต้องติดต่อขอความร่วมมือจากตำรวจ โดยจะต้องดำเนินการทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
เพื่อให้การดำเนินคดีเป็นกลางที่สุด
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สถานการณ์ที่ 4

การปรับเปลี่ยนจะคูจาก 3 บริบทที่สำคัญ ได้แก่ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
กระแสโลก และกระแสสังคม ในการทำหนังสือแสดงเจตจำนงกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
เป็นความจำนนที่จะต้องทำ ซึ่งจะออกเป็นรูปแบบใดนั้นเป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง สิ่งที่สำคัญคือ
ความพร้อมชององคัการ โดยเฉพาะบุคลากรเป็นป๋จจัยที่สำคัญ กฎหมายนั้นเขียนง่าย แต่เขียนแล้ว
จะทำให้ประซาคมปฏิบัติอย่างเต็มใจเป็นสิ่งที่ยาก
ดังนั้นในขั้นตอนแรก จะต้องทำความเข้าใจกับบุคลากรเป็นสำคัญ โดยให้ข้อมูลข่าวสาร
ให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ อธิการบดีจะไม่ให้ข้อสรุป ส่วนเรื่องจะเกิดความไม่มั่นคงในตำแหน่งหน้าที่
ก็ให้อิสระในการวิพากษ์วิจารณ์ ในที่สุดจะเห็นทิศทางว่าจะดำเนินการอย่างไร หลังจากนั้นน่าทิศทาง
ดังกล่าวไปเป็นแนวในการร่างพ.ร.บ. โดยนำบริบททั้งสามมาเป็นองค์,ประกอบด้วย และขณะเดียวกัน
ก็ต้องดูสถาบันอื่นๆด้วย เซ่น มหาวิทยาลัยที่กำลังตำเนินการอยู่
การให้ข้อมูลซ่าวสารแก่บุคลากรนั้น ไต้ตำเนินการมาตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา โดยเชิญวิทยากร
มาให้ข้อมูลเกือบทุกบ่ายวันพุธ ในเรื่องที่เกี่ยวกับพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ทิศทางการบริหาร
โดยใข้วิลัยทัศบั นอกจากนี้ยังไต้จัดทำจดหมายข่าวของสถาบัน และประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ทราบ
จากการสำรวจของฝ่ายประซาสัมพันธ์ที่ผ่านมา พบว่าประชาคมประมาณ 50 เห็นด้วยที่จะออก
นอกระบบ 20 ไม่เห็นด้วย และอีก 30 ไม่ออกความเห็น สำหรับ 20 ที่ไม่เห็นด้วยนั้น
เนื่องจากเกรงว่าระบบประเมินจะไม่เป็นธรรม และจะเกิดภาวะไม่มั่นคงในอาชีพ
° /o

° /o

° /o

° /o

เนื่องจากสถาบันเป็นองคัการสาธารณะ ซึ่งไม่สามารถบริหารเบ็ดเสร็จได้ด้วยตนเอง ส่วนหนึ่ง
จะต้องดูคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการในการกำหนดแนวทาง
และทิศทาง แต่สถาบันก็ได้เตรียมการในเรื่องศักยภาพของบุคลากร และระบบการบริหารจัดการ
ต่าง ๆ โดยจะยังไม่ประกาศเวลาว่าจะเป็นช่วงใด
สถานการณ์ที่ 5
การพั้จารณาความดีความชอบ แบ่งเป็น 2 ระดับดังนี้
• ระดับคณะ ศูนย์/สำนัก มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานจัดลำดับบุคลากรในหน่วยงาน
โดยจะต้องแนบเอกสารตามแบบฟอร์มที่สถาบันกำหนดด้วย สถาบันได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
จัดทำหลักเกณฑ์ โดยกำหนดภารกิจของสถาบัน 5 อย่างเป็นหลัก และจัดทำแบบประเมินตาม
ภารกิจที่กำหนดนั้น วิธีการจัดลำดับจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และการประเมินตามที่สถาบัน
กำหนด สถาบันไม่ได้จัดโควด้าให้หน่วยงานต่าง ๆอย่างซัดเจน เนื่องจากการประเมินจะต้องคำนึงถึง
คุณภาพของงานเป็นหลักด้วย
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• ระดับสถาบัน สถาบันจะมอบให้รองอธิการบดีทุกคนนำข้อมูลที่ได้จากคณะ ศูนย์/สำนัก
มาจัดลำดับในภาพรวมทั้งสถาบัน หลังจากนั้นนำเสนออธิการบดีพิจารณา โดยปกติอธิการบดี
จะเห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนอ ยกเว้น'ในกรณีที่เป็นป็ญหาเท่านั้น อธิการบดีจะดูแลในกรณี
เก็บตกที่เหลืออยู่ ซึ่งอาจจะอยู่นอกสายการพิจารณา เป็นต้น
สถาบันจะนำข้อมูลการขึ้นเงินเดือนย้อนหลัง 1 5 ปี มาประกอบในการพิจารณาด้วย ในการ
พิจารณาความดีความชอบจะเปีนไปตามลำดับขั้น โดยรองอธิการบดีพ ิจารณาความดีความชอบ
ผู้บริหารระดับคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์/ลำนัก อธิการบดีพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหาร
ระดับรองอธิการบดี
สถาบันเน้นคุณภาพของงานเปีนหลัก ดังนั้นบุคคลใดทำงานมีคุณภาพที่ซัดเจนก็สามารถ
ที่จะได้รับความดีความชอบ 2 ขั้นติดต่อกันไต้
สถานการณ์ที่ 6

ขั้นตอนการปฏบัติในการรับนักศึกษาเพิ่มมีดังนี้
• ให้ผู้สนใจที่จะศึกษาต่อในสถาบัน แต่สอบไม่ผ่านการคัดเลือก มาลงซื่อแจ้งความจำนง
ไว้ภายใน 3 วัน หลังจากประกาศผลสอบดัดเลือก
• สถาบันจะทำการคัดเลือกโดยให้สอบใหม่ เนื่องจากมีผู้ต้องการเรียนเปีนจำนวนมาก ดังนั้น
จะต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดความยุติธรรม
• จัดลำดับการคัดเลือกตามโปรแกรมวิชาต่าง ๆ โปรแกรมวิชาที่เปีดใหม่นั้นจะต้องไม่เปีน
หลักสูตร 4 ปี และไม่เป็นสาขาครุศาสตร์ จะเป็นโปรแกรมวิชาระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
2 ปีหลัง นักศึกษาที่เข้ามาใหม่จัดเป็นนักศึกษาภาคปกติของสถาบัน
สถาบันจะจัดทำประกาศแจ้งจำนวนที่จะรับนักศึกษาเพิ่ม และวิชาเอกที่จะเปีดเพิ่ม การรับ
นักศึกษาเพิ่มจะมี 2 ลักษณะ คือ เพิ่มจำนวนนักศึกษาในหมู่เรียนต่างๆให้เต็ม และขยายจำนวนห้อง
โดยการเปีดโปรแกรมวิชาใหม่ ในการเป็ดโปรแกรมวิชาใหม่นอกเหนือจากแผนการรับนักศึกษา
อธิการบดีจะต้องทำความเข้าใจกับอาจารย์ในสถาบันถึงความจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีที่เรียน
การที่สถาบันเป็นองค์การสาธารณะ จะต้องให้โอกาสแก่สูกหลานของคนไทย ในการรับนักศึกษา
เพิ่มขึ้นจะไม่ไต้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้น เนื่องจากระบบงบประมาณแผ่นดินนั้น
จัดสรรเงินให้แก่สถาบันก่อนการรับนักศึกษาในแต่ละปี
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สถานการณ์ที่ 7

การจัดสรรเงินบำรุงการศึกษาจะยึดผลประโยชน์ของนักศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม
เป็นหลัก เพราะเงินส่วนนี้เก็บมาจากนักศึกษา สถาบันจะวิเคราะห์นโยบายของสถาบัน และเขียน
รายการเป็นข้อ ๆออกมา หลังจากนั้นจึงพิจารณางบประมาณว่าจะจัดสรรเงินให้หน่วยงานใดบ้าง
แล้วมอบให้หน่วยงานนั้นไปเขียนแผนและโครงการตามแบบฟอร์มงบประมาณที่กำหนดให้
เงินงบประมาณแผ่นดินที่สถาบันได้รับมีอะไรบ้าง เงินบำรุงการศึกษาจะต้องเติมเต็ม
ในงบประมาณแผ่นดิน ถ้างาน/โครงการใดซํ้ากันก็จะตัดออกไป
การจัดเงินบำรุงการศึกษาเป็นหลักของเศรษฐศาสตร์การศึกษาทั่วไป เมื่อได้รับเงินจาก
ทางใดก็จะต้องจัดสรรให้ส่วนนั้น สำหรับวิธีการคิด หน่วยงานต่าง ๆต้องคิดไว้ก่อนว่าจะทำอะไร
แล้วจึงบรรจุตามแบบฟอร์มงบประมาณที่กำหนด การเก็บเงินเป็นประ๓ทต่าง ๆ ในแง่คิดแล้วเป็นธรรม
แก่ผู้บริโภค โดยผู้ที่เรียนจำนวนหน่วยกิตมากจะต้องจ่ายมากกว่าผู้ที่เรียนหน่วยกิตนัอย และสายที่
จัดการศึกษาด้วยต้นทุนที่สูงกว่า จะต้องเก็บเงินจากผู้เรียนมากกว่า เซ่น สายคอมพิวเตอร์จะต้อง
สูงกว่าสายสังคมศาสตร์ เป็นต้น
การจัดสรรเงินคืนนักศึกษาที่เป็นรูปธรรม จะเห็นไต้ว่าสถาบันจัดสรรเงินบำรุงการศึกษา
ให้คณะเป็นส่วนใหญ่ เซ่น การทุ่มงบประมาณลงในหอสมุด หรือคณะที่จัดตั้งใหม่ เป็นต้น
สถานการณ์ที่ 8
ในการเตรียมการเป็นเจ้าภาพมี 2 เรื่องที่ต้องพิจารณา คือ การจัดการแข่งขัน และการส่ง
ทีมเข้าแข่งข้น
การจัดการแข่งขัน มีกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการตังนี้
1. การเตรียมสถานที่
• เตรียมสถานที่แข่งข้น
• เตรียมที่พัก ไต้แก่ ที่พักนักกีฬา ที่พักผู้ฝ่กสอนและผู้ควบคุมทีม
2. การจัดการแข่งขัน จะมีเอกสารคู่มือการแข่งขันกีฬา มีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ในการจัดการแต่ละฝ่ายในเรื่องต่างๆ เซ่น
• งานเทคนิคกีฬา การจัดการแข่งขัน การแบ่งสายการแข่งขัน ซึ่งฝ่ายพลศึกษาจะเป็น
เจ้าของเรื่องหลัก
• การมอบเหรียญและวุฒิบัตร
• การสรุปยอดแข่งขันในแต่ละต้าน

334

การเตรียมทีม เข้าแข่งขัน
สถาบันจะต้องเตรียมนักกีฬาของสถาบัน โดยให้เข้าค่ายฉกซ้อม และมีผฉู ก สอนแต่ละ
ประเภทกีฬา ซึ่งสถาบันต้องสนับสนุนงบประมาณและให้กำลังใจ หลังจากนั้นจึงเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาในกลุ่ม
ในการแข่ง ข้น กีฬ าถือ ว่า ทุก คนเป็น เจ้า ภาพร่ว มกัน แต่ค นที่เป็น แม่ง านหลัก ไต้แ ก'
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สำหรับการรายงานผลการแข่งข้น
ในแต่ละวัน การแจกเหรียญหรือโล่รางวัล และการมอบวุฒิบัตรซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำ
จะมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ หรือรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยดูแล
ในการเตรียมการแข่งข้นนั้น เวลา 1 ปีไม่มีปัญหา คิดว่ามีเวลาเพียงพอหรือมากไปด้วยซํ้า
เพราะสถาบันสามารถประสานและขอความร่วมมือจากจังหวัด ซึ่งมีสนามกีฬาประจำจังหวัดอยู่แล้ว
วัตถุประสงค์ของการแข่งข้นกีฬา ที่สำคัญคือ เพื่อให้นักศึกษาไต้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
เรียนรู้การทำกิจกรรม ฉกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี โดยใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ แต่การสร้าง
นักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศนั้นเป็นประเด็นรอง เนื่องจากจะต้องใช้เวลานาน เว้นแต่นักกีฬานั้น
มีความสามารถเฉพาะตัวอยู่แล้ว
สถานการณที่ 9

เกณฑไนการพิจารณาเลือกรองอธิการบดีมีดังนี้
• ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของงานว่าจะพัฒนางานไปทางไหน
• ความรู้ความสามารถ
• นิสัยใจคอ
• ดูโอกาสเติบโตในอนาคต เป็นกำลังสำคัญขององค์การในอนาคต จะเป็นอธิการบดี
ในอนาคต หรือเป็นรองอธิการบดีที่เป็นหลักไต้หรือไม่
โดยปกติอธิการบดีจะมีร่างความคิดในตัวอยู่แล้ว เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้อง
ลองทำ เอาองค์การมาลองทำไม่ไต้ อธิการบดีจะต้องหาคนมาช่วยคิดและลงสู่การปฏิบัติ จะต้องหา
คนที่มีทักษะทางความคิด มีมนุษยสัมพันธ์ บางทีการแต่งตั้งรองอธิการบดีจะต้องคำนึงด้วยว่า
ในอนาคตคนเหล่านั้นสามารถจะนำสถาบันหรือเป็นอธิการบดีไต้หรือไม่ ซึ่งจะต้องดูความตั้งใจ
ในการทำงาน การมองประโยชน์ขององค์การมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้นจึงใหิโอกาสในการ
เรียนรู้การทำงาน เพื่อองค์การจะไดีใม่ขาดแคลนผู้บริหารและเป็นหลักให้องค์กรในระยะยาว
ในการเป็นอธิการบดีครั้งแรก ไต้เปีดโอกาสให้อาจารย์ลงคะแนนว่าคนที่เหมาะสมจะเป็น
รองอธิการบดีมีใครบ้าง แล้วดำเนินการแต่งตั้งบุคคลตามกระบวนการดังกล่าว ในครั้งต่อมาไต้เปีด
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โอกาสให้อาจารยไห้คำแนะนำ แต่การตัดสินใจแต่งตั้งขึ้นอยู่กับอธิการบดี ฑั้งนี้ไม่มีวิธีการใดที่ดี
ที่สุด ขึ้นอยู่กับบริบท วัฒนธรรมองค์การ และวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
วิธีการตัดสินใจ

ใช้หลักวิจัย หลักอริยสัจ 4 คูว่าข้อมูลเชื่อถือได้หรือไม่ หลัก Management /Valid/
Variable ใช้ Mean ของนักวิจัย อธิการบดีจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย แต่วิธีการอาจมอบอำนาจ
ให้แก่เพื่อนร่วมงาน

ปัญ ญา การพานิซ อธิก ารบดีส ถาบัน ราชภัฏ เพชรบุร ี
จังหวัด เพชรบุรี
สัมภาษณ์วันที่ 16 ตุล าคม 2 5 4 2 เวลา 1 6 .0 0 -1 8 .0 0 น.

สถานการณ์ที่ 1
การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุน จะดูจากแผนพัฒนาบุคลากรเป็นหลัก ซึ่งเป็นแผน
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาวิชาการ โดยมีรายละเอียดในเรื่องการเปีดโปรแกรมวิชาต่าง ๆ โปรแกรมวิชา
ที่เป็นสาขาขาดแคลน โปรแกรมวิชาที่จะเปีดสอนในระดับปริญญาโท เป็นต้น สถาบันจะพิจารณา
บุคคลที่สมัครรับทุนในสาขาที่เป็นความต้องการของสถาบัน และมีความรู้ความสามารถตรงสาขา
นั้นด้วย นอกจากนี้จะพิจารณาความรู้พื้นฐานอื่นๆประกอบ เซ่น ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
เกณฑ์อื่นๆที่จะพิจารณาประกอบได้แก่ อายุราชการ เงินเดือน ฯลฯ โดยสรุป เกณฑ์ทสี่ ำคัญ ในการ
คัดเลือกคือ สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร ตรงกับสาขาที่สถาบันมีความต้องการที่จะพัฒนา
สถาบันได้ตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อ โดยมีเงื่อนไขว่า การจะไต้รับทุนสนับสนุน
จะต้องเป็นสาขาที่เป็นความต้องการของสถาบัน โดยสถาบันไต้จัดลำดับสาขาต่าง ๆไว่ในแผนพัฒนา
บุคลากร
สถาบันจะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุน ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการเป็นประธาน คณบดีที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ เมื่อคณะกรรมการดังกล่าว
พิจารณาเสร็จสิ้น จะนำเสนออธิการบดีต่อไป
สถานการณ์ท ี่ 2

จากข้อมูลของสถานการณ์ สาขาที่มีผู้ต้องการเรียนสูงเรียงลำดับได้แก่ สาขาบริหารการศึกษา
สาขาสังคมศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน ฯลฯ ในความเห็นของอธิการบดีจะให้ความสำคัญกับ
จำนวนผู้ต้องการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นลูกค้า สถาบันจะต้องหาทางที่จะเปีดสอนในสาขาดังกล่าวให้ใต้
อีกส่วนหนึ่งที่จะต้องพิจารณาคือ ความต้องการและความจำเป็นของหน่วยงานที่ขาดแคลนบุคลากร
ในสาขานั้นๆในท้องถิ่น เซ่น สาขาวัดผลการศึกษา มีผู้ต้องการเรียนจำนวนน้อย แต่เป็นสาขาที่มี
ความจำเป็นตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เนื่องจากเขตการศึกษาในพื้นที่จะต้องมี
นักวัดและประเมินผล เพื่อดูแลงานด้านการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ในท้องถิ่น เป็นต้น ดังนั้น จึงจำเป็น อย่างยิ่งที่เขตการศึกษาต่าง ๆจะต้องพัฒนานักวิชาการศึกษา
เพื่มขึ้น เซ่น นักพัฒนาหลักสูตร นักวัดผลการศึกษา นักวิจัย ฯลฯ
สถาบันจะนำข้อมูลทั้ง 2 ส่วนนี้มาใซ่ในการวางแผนและเตรียมการเปีดสอนในระดับ
ปริญญาโท ขณะเดียวกัน สถาบันจะต้องพัฒนาอาจารย์ของสถาบันให้จบปริญญาเอกในสาขา
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ดังกล่าวเพิ่มขึ้น เตรียมการพัฒนาหลักสูตรไปพร้อมกัน และล่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยเพิ่มขึ้น
สถาบัน มีค ณะกรรมการบัณ ฑิต วิท ยาลัยเป็น องค์ก รที่ท ำหน้าที่ว างแผนและเตรียมการเปีด สอน
ดังกล่าว
สถานการณ์ท ี่ 3

การเช่ารถบัสจ้างเหมาจะเปนการแบ่งเบาภาระของสถาบันเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ในการเช่ารถ
จะต้องดูรถให้อยู่ในสภาพที่ดี ถ้ามีการขออนุญาตตามระเบียบทุกอย่าง และเกิดอุบัติเหตุขึ้นถือเปีน
เรื่องสุดวิสัย ไม่ใช่เพราะความประมาท
เมื่อ เกิด อุบ ัต ิเหตุข ึ้น ถือ ว่าเป็น ปัญ หาใหญ่ จะต้อ งช่ว ยเหลือ นัก ศึก ษาที่ไ ต้ร ับ บาดเจ็บ
นัก ศึก ษาที่เสียชีวิต นั้น สถาบัน จะต้อ งหาเงิน เพื่อ ช่วยเหลือ จะต้อ งดำเนิน การแจ้งความตำรวจ
โดยด่วน พร้อ มทั้งสอบหาสาเหตุการเกิดอุบ ัติเหตุเพื่อชี้แจงให้ผู้ป กครองของนักศึกษาและผู้ท ี่
เกี่ยวข้องทราบ สถาบันจะมอบให้ฝ่ายนิติการของสถาบันสอบข้อเท็จจริงของอุบัติเหตุจากนักศึกษา
ที่ร่วมเดินทาง และอาจารย์ผู้ควบคุมการเดินทาง สุดท้ายต้องรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อสำนักงาน
สภาสถาบันราซภัฏ
ในการวางแผนป้องปรามนั้น จะต้องชี้แจงและทำความเข้าใจกับอาจารย์ว่า ในการไป
ท้ศนศึกษาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ มีการประกันชีวิตก่อนออกเดินทาง การจ้างเหมารถจะต้อง
ตรวจสอบสภาพรถให้ใช้การไต้ดี การควบคุมการเดินทางจะต้องดูแลและระมัดระวังเป็นพิเศษ
คนขับต้องไม่ดื่มสุราในขณะขับรถ เป็นต้น
การมอบหมายงานให้ผู้บริหารช่วยดูแลเรื่องที่เกิดขึ้น จะยึดงานในหน้าที่และสายงานเป็นหลัก
โดยมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารดูแลเรื่องคดี และมีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นผู้ช่วย
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลนักศึกษาที่ไต้รับบาดเจ็บ เป็นต้น ทั้งนี้คณบดีและรองคณบดี
คณะวิทยาการการจัดการจะต้องมีส่วนช่วยเหลือดูแลด้วย
สถานการณ์ท ี่ 4

การปรับเปลี่ยนสถาบันนั้นจะต้องพิงความเห็นของประชาคม ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์
ข้าราชการพลเรือน นักศึกษา ศึษย์เก่า บุคคลในท้องถิ่น และสภาประจำสถาบัน สิงที่สำคัญต้อง
สร้างความเข้าใจว่าการเป็นนิติบุคคลที่เป็นส่วนราชการ หรือในกำกับของรัฐ มีข้อดีข้อเสียอย่างไร
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ท ิศ ท างใน อน าค ต ข องส ถาบ ัน จะเป ็น อย่า งไร จะต ้อ งให ้ค วาม รู้แ ก่ป ระช าค ม โด ยจัด ให ้ม ีก ารป ระช ุม
เซ ิง วิช าก ารห ล ายๆค เง ส ถาบ ัน จะจัด ป ระช ุม ค เงแรกใน เดือ น พ ฤศ จิก ายน 2 5 4 2 น ี้
โดยส่วนตัวอธิการบดีเห็นว่ายังไม่พร้อมที่จะเปีนนิติบุคคลในกำกับของรัฐ จะต้องเตรียม
ความพร้อมเพื่อไปเปีนในกำกับของรัฐในช่วงระยะเวลาหนึ่ง สิ่งที่จะต้องศึกษาคือมหาวิทยาลัย
ที่ป รับ ปสิ่ยนไปเปีน ในกำกับ ของรัฐแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเป็น อย่างไร ข้อมูลส่วนนี้จะช่วยให้
ประชาคมตัดสินใจไต้ชัดเจนขึ้น สถาบันราซกัฏไม่ไต้อยู่ในเงื่อนไขของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย
ซึ่งจะต้อ งปรับ เปลี่ย นเป็น ในกำกับ ของรัฐ เหมือ นกับ ของมหาวิท ยาลัย แต่ในอนาคตจะต้อ ง
ปรับเปลี่ยนไปสู้ในกำกับของรัฐแน่นอน ตังนั้นจะต้องเตรียมการปรับระบบงานในส่วนที่เกี่ยวกับ
ความคล่องตัว อำนาจการตัดสินใจที่เบ็ดเสร็จในสถาบัน การบริการวิชาการแก่ห้องถิ่น ฯลฯ
สถาบันมีแผนที่จะปรับเปลี่ยนไปสู้ในกำกับของรัฐประมาณ 5-10 ปีข้างหน้า หรือในช่วงสินสุด
แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 9 ขณะนี้สถาบันไต้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างพ.ร.บ.เป็นนิติบุคคล
ในส่วนราชการ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน-พัฒนาเป็นประธาน
สถานการณที่ 5
สถาบัน ไต้ด ำเนิน การพัฒ นาระบบการให้ค วามดีค วามซอบอย่างต่อ เนื่อ ง ในปีจจุบัน
ดำเนินการตังนี้
• ข้าราชการพลเรือน มอบให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีดำเนินการและพิจารณา
ตัดสินใจให้ความดีความชอบข้าราชการพลเรือนทั้งหมด
• อาจารย์ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
• ผู้บริหาร ตั้งแต่คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์/สำนักขึ้นไป อธิการบดีและรองอธิการบดี
จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจให้ความดีความชอบ
• อาจารย์ทั่วไป สถาบัน จะมอบให้คณะพิจารณาตัดสินใจให้ความดีความชอบ
โดยกำหนดยอดเงินประมาณ 4.1-4.5 เปอร์เซ็นต์ของยอดเงินเดือน ซึ่งคำนวณจากฐานจำนวน
อาจารย์และจำนวนเงิน เดือนในคณะนั้น ๆ สถาบัน จะมอบอำนาจให้คณะพิจารณาให้เบ็ดเสร็จ
ในคณะ ทั้งนี้การพิจารณาจะอยู่ในรูปคณะกรรมการบริหารของคณะนั้น ๆ คณะจะประเมินผล
การปฏิบัติงานของอาจารย์ปีละ 2 ครั้ง ในการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม อธิการบดีจะ
มอบหมายให้รองอธิการบดีพิจารณากลั่น กรองดูความเหมาะสมในภาพรวม ก่อนที่จะนำเสนอ
อธิการบดีพิจารณาในขั้นตอนสุดท้าย

ส ถ าบ ัน จะก ำห น ด เก ณ ฑ ์แ ล ะแน วป ฏ ิบ ัต ิใ น ก ารพ ิจ ารณ าค วาม ด ีค วาม ช อ บ ไว้ ห ลัง จากน ั้น
ม อ บ ให ้ค ณ ะไป ด ำเน ิน ก าร น อ ก จ าก น ี้ส ถ าบ ัน ไต ้แ น บ ข ้อ ม ูล ก ารให ้ค วาม ด ีค วาม ช อ บ ข อ งบ ุค ล าก ร
ย้อ น ห ลัง ให ้ด ้ว ย ส ่ว น เป อร์เ ซ ็น ต์ท ี่ก ำห น ดให ้ค ณ ะม ีฐ าน คิด มาจากข้อ ม ูล จริง ท ี่ไ ต้ร ับ ใน ป ีท ี่ผ ่า น มา
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โดยปกติก ารรับ นัก ศึก ษาเพิ่ม เติม จะมอบให้ร องอธิก ารบดีฝ ่ายวิช าการเป็น เจ้าของเรื่อ ง
ดำเนินการ ที่ผ่านมารับเพิ่มโดยการขยายหมู่เรียนเพิ่มเติม หรือเพิ่มจำนวนนักศึกษาในหมู่เรียน
ต่าง ๆ ในปีนี้ได้มอบให้ฝ่ายวิชาการเตรียมการรับนักศึกษาเพิ่มอย่างเป็นระบบ โดยจะเป็ดสอน
ภาคสมทบหรือภาคบ่าย เนื่องจากจำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอ ป็จจุบันสถาบันมีจำนวนหมู่เรียน
ทั้งสิ้นประมาณ 120 หมู่เรียน แต่มีห้องเรียนเพียง 70 ห้องเรียนเท่านั้น
ความเห็นของอธิการบดีในการรับนักศึกษาเพิ่ม สถาบันจะต้องจัดรูปแบบการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย เซ่น จะต้องจัดระบบเป็ดผสมผสานกับระบบปีดให้มากขึ้น บางวิชาอาจไม่ต้องเข้า
ชั้นเรียน ไม่มีการแบ่งประเภทของนักศึกษา แต่จะเป็นนักศึกษาระบบเดียวกัน สถาบันจะเป็ดสอน
ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. ไม่มีวันหยุด นักศึกษาอยากเลือกเรียนเวลาไหนให้เลือกไต้ตาม
อัธยาศัย ซึ่งน่าจะเป็นระบบที่ดีในการบริหารและจัดการในทรัพยากรที่จำกัด อาจารย์ผู้สอนจะมี
หลายประเภท ทั้งอาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ รูปแบบการเรียนจะหลากหลาย โดยผ่านระบบ
ทางไกล อินเทอร์เนต มัลติมีเดีย ระบบซีดี เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะต้องกระตุ้นให้คณะกรรมการวิชาการ
ไต้คิดและนำไปสู่การปฏิบัติ ป็จจุบ ัน มีผู้ต ้อ งการเรียนในคณะวิท ยาการการจัด การจำนวนมาก
จะต้องใช้วิธีการใหม่ ๆเหล่านี้เข้ามาจัดการในการเรียนการสอน จึงจะสามารถรองรับการรับนักศึกษา
จำนวนมากไต้
สถานการณ์ท ี่ 7

การจัดสรรเงินบำรุงการศึกษา ไต้ม อบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน-พัฒ นาเป็น
เจ้าของเรื่องดำเนินการ ในการจัดสรรเงินส่วนนี้จะไม่ค่อยมีปัญหามากนัก เนื่องจากเป็นงบที่จ่าย
ในงานประจำเป็นส่วนใหญ่ ส่วนงบที่ใซ่ในงานพัฒนานั้นสถาบันจะใข้งบกศ.บป. ในการจัดสรร
งบประมาณของสถาบัน จะมองในภาพรวมของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน เงินบำรุงการศึกษา และเงินกศ.บป.
การจัดสรรเงินบำรุงการศึกษาจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายของสถาบัน โดยสถาบัน
ไต้กำหนดนโยบายเป็นการพัฒนารายปี งานที่เป็นนโยบายเร่งต่วนจะต้องไต้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในลำดับต้น ๆ ในการจัดสรรเงินให้หน่วยงานต่าง ๆ บางประเภทจะใช้เกณฑ์จำนวนนักศึกษาเป็นฐาน
ในการแบ่งเงิน เซ่น เงินวัสดุการศึกษา เป็นต้น
ชั้นตอนการพิจารณา สำนักวางแผน-พัฒนาจะรวบรวมข้อมูลการจัดสรรให้คณะกรรมการ
บริหารสถาบันเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา หลังจากนั้น
จะน่าเสนอสภาประจำสถาบันเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
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สถาบัน จะมอบให้รองอธิก ารบดีฝ ่ายกิจการนักศึก ษาเป็น ประธานในการเตรียมการเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษา ซึ่งจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน สิงสำคัญที่สถาบัน
จะต้องเตรียมการ ไต้แก่ สนามแข่งขัน ที่พักนักกีฬา และกรรมการผู้ตัดสิน ฯลฯ
สนามแข่งขันนั้น กีฬาบางชนิดที่สถาบันไม่มีความพร้อม จะต้องขอความร่วมมือใช้สนาม
กีฬาจังหวัด ส่วนที่พักอาจขอความร่วมมือจากหน่วยงานในจังหวัดด้วย
งบประมาณที่ใช้ในการแข่งขัน จะต้องวางแผนการใช้งบประมาณโดยพิจารณางบที่ไต้จาก
การลงขัน งบที่สถาบัน จัดตั้งไว้ ตลอดจนงบที่ข อความช่วยเหลือและสนับ สนุน จากหน่วยงาน
นอกสถาบันด้วย
สำหรับผลกระทบในต้านการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการจะต้องกำหนดวันซดเขยไว้อย่าง
ชัดเจน การใช้เวลา 1 ปีเพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพนั้นไม่มืปัญหา สามารถดำเนินการไต้ เมื่อจัด
การแข่งขันเสร็จ สถาบันจะประเมินผลเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
การแข่งขันกีฬานักศึกษาของกลุ่มสถาบัน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่าง
นัก ศึก ษาในกลุ่ม เพื่อ คัด นัก กีฬ าไปแข่ง ขัน กีฬ าราซภัฏ เกม เพื่อ สร้างสปิร ิต สร้างความรัก
ความผูกพันต่อสถาบัน โดยใช้กระบวนการเชียร์ และอีกส่วนหนึ่งเพื่อสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมของ
กลุ่มตะวันตก โดยมีกิจกรรมการแสดงต่าง ๆต้วย
สถานการณ์ท ี่ 9

การไต้มาซึ่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี เมื่ออธิการบดีไต้ดำรงตำแหน่งในวาระ
แรกนั้น จะให้อาจารย์เลือกบุคคลที่เหมาะสมในการทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ โดยการลงคะแนน
บุคคลที่ไต้คะแนนสูงสุด อธิการบดีจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามคะแนนเสียงที่ไต้รับ
ในวาระที่ส องของการดำรงตำแหน่ง อธิก ารบดีไ ต้ป รับ เปลี่ย นวิธ ีก ารเป็น อธิก ารบดี
เป็นผู้ตัดสินใจเลือกรองอธิการบดีเอง โดยพิงเสียงอาจารย์ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ เพราะถ้า
เปีดให้ซาวเสียงโดยการหย่อนบัตร จะเกิดปัญ หาว่าจะต้องแต่งตั้งคนที่ไต้คะแนนสูงสุดเท่านั้น
เกณฑํในการพิจารณาบุคคลคำนึงถึงความอาวุโส ความรู้ความสามารถ การทำงานด้วยกันไต้
ในการหาข้อมูลนั้นอธิการบดีจะดำเนินการเอง และส่วนหนึ่งจากประสบการณ์ที่ไต้บริหารในสถาบัน
มา 5 ปี จึงสามารถมองคุณลักษณะและการทำงานของอาจารย์ในสถาบันไต้
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ในการตัดสินใจจะใช้ข้อมูลเป็นสำคัญ งานบางประเภทที่เป็นงานประจำจะใช้)จารณญาณ
ส่วนตัวตัดสินใจ เซ่น เงิน คน การก่อสร้าง ฯลฯ ในการตัดสินใจงานใหญ่และมีความสำคัญจะต้อง
ศึกษาข้อมูลให้ซัดเจน และตัดสินใจในรูปคณะกรรมการโดยฟังเสียงส่วนใหญ่ ถ้าเสียงส่วนใหญ่
มีความเห็นอย่างไรก็ตัดสินใจตามนั้น

พิท ัก ษ์ อาจคุ้ม วงศ์ อธิก ารบดีส ถาบัน ราซภัฎ หมู่บ ้า นจอมบึง
จังหวัด ราชบุรี
สัมภาษณ์วันที่ 17 ตุล าคม 2 5 4 2 เวลา 1 3 .0 0 -1 5 .0 0 น.

ส ถ า น ก า ร ณ ์ท ี่ 1

ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคล สถาบันจะดำเนินการดังนี้
• แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเกณฑ์ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
คณบดี ผู้แทนโปรแกรมวิชา เนินกรรมการ มีหน้าที่พิจารณาเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุน
เซ่น อายุราชการ คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ส่วนหนึ่งจะต้องสร้างเครื่องมือและดำเนินการเพื่อให้ได้
ผลคะแนนคัดเลือกเบื้องด้น
• แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ประกอบด้วย อธิการบดีเนินประธาน รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ คณบดีท ี่เกี่ยวข้อ งเนิน กรรมการ มีห น้าที่พ ิจารณาผลคะแนนคัด เลือ กเบื้อ งด้น
และคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนของสถาบัน ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้อาจดูเกณฑ์อื่น ๆประกอบ เซ่น
โอกาสในการสำเร็จการศึกษาของผู้รับ ทุน ระยะเวลาที่จะทำงานให้กับ สถาบัน หลังจากสำเร็จ
การศึกษา เนินด้น
ในการกำหนดวิชาเอกของทุนนั้น จะดูจากความจำเนินของสถาบัน เซ่น แผนการเปีดสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา หรือแนวโน้มการเปีดบัณฑิตศึกษาในอนาคต เนื่องจากสถาบันจะต้องมีอาจารย์
ที่สำเร็จวุฒิปริญญาเอก เพื่อให้เนินไปตามมาตรฐานการเปีดปริญญาโท
ส ถ า น ก า ร ณ ์ท ี่ 2

จากข้อมูลในสถานการณ์สัมภาษณ์ จะคูความต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
เนินส่วนหนึ่งในการพิจารณา ทั้งนี้จะต้องดูศักยภาพและความพร้อมของสถาบันควบคู่กันไปด้วย
ถ้าสาขาใดข้อ มูล ทั้งสองส่ว นนี้ส อดคล้อ งกัน จะดำเนิน การเปีด สอน หรือจัดไว้เนิน อัน ดับด้น
ถ้าศักยภาพของสถาบันไม่เพียงพอ สถาบันจะทำแผนการเปีดสอนระยะยาวไว้ หลังจากนั้นสถาบัน
จะต้องสร้างศักยภาพและความพร้อมตามแผนที่กำหนดไว้ เซ่น พัฒนาบุคลากร หรือหาบุคคลที่จบ
ปริญญาเอก เพื่อให้เนินไปตามมาตรฐานการเปีดสอน ส่วนหนึ่งที่สถาบันจะต้องพิจารณาคือ สาขา
ที่เปีดสอนนั้นเนินประโยซน้ต่อหน่วยงานทางการศึกษาหรือท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด ไม่ใซ่เปดสอน
เพื่อสนองตอบการเพื่มวุฒิให้แก่ผู้เรียนอย่างเดียวเท่านั้น สถาบันจะให้ความสำคัญกับความต้องการ
ของผู้เรียน ศักยภาพของสถาบัน และประโยชน์ต่อหน่วยงานด้นสังกัด ตามลำดับ
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ขั้นตอนการเปีดสอนมีดังนี้
• สำรวจความต้องการของผู้เรียน สถาบันจะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการในเรื่องนี้
• พิจารณาการเปีดสอนของสถาบัน สถาบันจะมอบให้คณะกรรมการวิชาการเนินผู้พิจารณา
เบื้องต้นในการเปีดสอน โดยดูจากข้อมูลความต้องการของผู้เรียนในสาขาต่าง ๆ ศักยภาพและ
ความพร้อมของสถาบัน เซ่น จากการสำรวจพบว่ามีผู้ต้องการศึกษาต่อในสาขาบรีหารการศึกษาสูง
และสถาบันมีความพร้อมในสาขานี้ ดังนั้นสถาบันจึงไต้เป้ดสอนในสาขาบริหารการศึกษาในปัจจุบัน
ส่วนสาขาสังคมศึกษา สถาบันยังไม่มีความพร้อม และพิจารณาว่าเกดประโยชน์ต่อต้นสังกัดน้อย
สถาบันจะยังไม่เปีดสอนในสาขานี้ เนินต้น ปัจจุบันสถาบันไต้จัดตั้งโครงการบัณฑิตศึกษาเพื่อ
ดำเนินงานในส่วนของการเปัดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
จากการติดตามผลนักศึกษาที่เรียนปริญญาโทรุ่นที่ 1 อย่างไม่เนินทางการ พบว่าผู้เรียนมี
ความกระตือรีอร้นในการเรียน แต่ความรู้พื้นฐานในต้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และความคิด
สร้างสรรค์ยังตํ่า
ส ถ า น ก า ร ณ ์ท ี่ 3

สถาบัน จะมอบให้ร องอธิก ารบดีฝ ่ายกิจ การนัก ศึก ษา และผู้อ ำนวยการสำนักกิจการ
นัก ศึก ษาเนิน ผู้รับ ผิด ชอบหลัก ในเหตุก ารณ์น ี้ สถาบันจะต้องหาข้อมูลภูมิสำเนาของนักศึกษา
ที่เสียชีวิต และรีบแจ้งผู้ปกครองนักศึกษาทราบโดยต่วน หลังจากนั้นจะประสานงานกับผู้ปกครอง
ของนักศึกษาในการจัดการเรื่องศพ สถาบันจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เนินลำดับแรก โดยจะให้
การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองนักศึกษาที่เสียชีวิตให้ดีที่สุด อีกทั้งจะมอบให้
อาจารยัคนใดคนหนึ่งเนินเจ้าของเรื่องดำเนินการเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์ของนักศึกษาที่เสียชีวิต
จากเจ้าของบริษัทรถบัสจ้างเหมา
ขณะเดียวกันสถาบันจะต้องจัดการนำนักศึกษาที่ไต้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
อธิการบดีและผู้บริหารทุกคนจะต้องดูแลอาการและให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ พร้อมทั้งแจ้งให้
ผู้ปกครองของนักศึกษาที่ไต้รับบาดเจ็บทราบโดยต่วนเช่นกัน สถาบันจะมอบให้ฝ่ายนิติการดำเนินการ
ในเรื่องคดีความ โดยประสานงานกับตำรวจที่เนินเจ้าของคดี
ในการมอบหมายให้รองอธิก ารบดีด ูแ ลในเรื่อ งต่าง ๆ จะมอบอำนาจการตัดสินใจด้วย
โดยให้ยึดหลักการช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเต็มความสามารถ ส่วนประเด็นเรื่องเงินที่จะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายนั้นให้ลือเนินเรื่องรอง นำมาปรึกษาหารีอกันภายหลังไต้
สำหรับการวางแผนป้องปรามนั้น จะต้องดำเนินการให้เนินไปตามระเบียบ ในขั้นตอน
การปฏิบัติจริง อาจารย์ผู้ควบคุมดูแลจะต้องขออนุญาตสถาบัน โดยเสนอโครงการ พร้อมทั้งมี
ใบอนุญาตจากผู้ปกครองนักศึกษาแนบมากับโครงการด้วย ในการติดต่อเช่ารถจะต้องตรวจสอบ
สภาพรถและเลือกรถที่มีประกัน
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หลังจากจัดการเรื่องต่าง ๆเสร็จสิ้น สถาบันจะต้องติดตามหาข้อบกพร่องของเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทาง{เองกันไม่ให้เกิดในประเด็นนั้น ๆอีก
ในการไปทัศ นศึก ษาของนัก ศึก ษา สถาบัน ไต้ก ำหนดในแผนการเรีย นการสอนของ
โปรแกรมวิชาหรือคณะไว้ล่วงหน้า เนื่องจากจะต้องมีการขอตั้งงบประมาณในโครงการ ซึ่งการอนุมัติ
โครงการต่าง ๆจะดำเนินการตั้งแต่ต้นปีการศึกษา ดังนั้นในแผนของคณะต่าง ๆในแต่ละปีจะมีการ
กำหนดไว้อย่างซัดเจนว่า จะไปทัศนศึกษาจำนวนกี่คเง งบประมาณที่ใข้จำนวนเท่าไร เป็นต้น
สถานการณ์ท ี่ 4

อธิการบดีจะต้องมีแนวคิดของตัวเองในเรื่องนี้ ซึ่งไต้ข้อมูลมาจากการเข้าประชุมสัมมนา
ในเรื่องมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในที่ต่าง ๆ และจากการวิเคราะห้สภาพปัจจุบันของสถาบันราซกัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ซึ่งเป็นสถาบันที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นที่ไม่เอื้อต่อการหารายไต้ จำนวนอาจารย์น้อย
คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน เป็นต้น แนวคิดของอธิการบดี
ในการพัฒนาสถาบัน จะต้องแน่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก สถาบันจะต้องพัฒนาเป็นนิติบุคคล
ในส่วนราชการก่อน หลังจากนั้นในช่วงระยะ 5 ปี จะพัฒนาความพร้อมต่างๆเพื่อไปสู่ในกำกับของ
รัฐต่อไป
สถาบันจะต้องสร้างความเข้าใจกับคณาจารย์ ในการประชุมอาจารย์ของสถาบัน อธิการบดี
จะแจ้งแนวคิด ของอธิก ารบดีในการพัฒ นาสถาบัน ให้ค ณาจารย์ท ราบโดยตลอด ขณะเดียวกัน
สถาบันจะต้องพัฒนาความแข็งแกร่งในต้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนสถานะดังกล่าว เช่น
การพัฒนาอาจารย์ไห้มีวุฒิสูงขึ้น ตำแหน่งทางวิชาเพื่มขึ้น การเตรียมสู่ทางในการหารายไต้ของ
สถาบัน การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น สถาบันไต้จัดทำแผนพัฒนาสถาบันระยะ 4 ปี
ซึ่งเป็น ช่วงที่อธิการบดีดำรงตำแหน่งอยู่ ในแผนจะระบุไว้ว่าสถาบันต้องพัฒนาไปในทิศทางใด
กระบวนการในการจัดท่าแผนพัฒนานี้ ไต้เปีดโอกาสให้อาจารย์วิพากษ์วิจารณ์ ให้ข้อเสนอแนะ
และความคิดเห็นต่าง ๆด้วย จากการสำรวจความเห็นของอาจารย์โนเบื้องต้น พบว่าอาจารย์ส่วนใหญ่
ต้องการที่จะพัฒนาสถาบันไปในแนวทางเดียวกันกับแนวคิดของอธิการบดี
สถาบันไต้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างพ.ร.บ.สถาบันราซภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยเป็นนิติบุคคล
ในส่วนราชการ ส่วนหลักการในการทำงานร่วมกับสถาบันอื่นๆ จะต้องคงไว้เช่นเติม แต่ไม่จำเป็นที่
จะต้องระบุไว้ในสาระของพ.ร.บ.
ส ถ า น ก า ร ณ ์ท ี่ 5

การพิจารณาความดีความชอบในปีนี้ ไต้มอบให้อดีตอธิการบดีเป็นผู้ตำเนินการ เนื่องจาก
เป็นผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งอดีตอธิการบดีดูแลรับผิดชอบ
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ในทางปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบ สถาบันได้กำหนดเกณฑ์และภาระงานไว้
เป็นหลัก หลังจากนั้นจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน นำมาคิดเป็นคะแนน หรือเปอร์เซ็นต์
และนำมาจัดลำดับในการพิจารณาขึ้นขั้นต่าง ๆ สถาบันได้มอบให้หัวหน้าภาควิชาหรือประธาน
โปรแกรมวิชาประเมินอาจารย์ในภาควิชานั้น ๆ หัวหน้าฝ่ายประเมินบุคลากรประจำฝ่ายต่าง ๆใน
คูนย์/สำนัก สถาบันได้จัดสรรโควด้าให้แก่คณะต่าง ๆ โดยใช้จำนวนอาจารย์เป็นฐานในการจัดสรร
สถาบันจะใช้ที่ประชุมอธิการบดีและรองอธิการบดี ตัดสินใจในการให้ความดีความชอบของบุคลากร
ทั๋งหมด
สถานการณ์ท ี่ 6

เมื่อคูว่าผู้สมัครมีจำนวนมาก เบื้องตันอธิการบดีจะเชิญผู้ที่เกี่ยวช้อง ซึ่งได้แก่ รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดี มาปรึกษาหารือเพื่อวางแผนเปีดสอนนักศึกษา
จำนวนมาก ทางออกที่เป็นไปได้คือการเปีดสอนในระบบหลายรอบ ทั้งนี้จะด้องจัดการเรียนการสอน
ให้ครอบคลุมทั้งวันเสาร์-อาทิตย์ด้วย การเป็ดสอนหลายรอบนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อภาระการสอน
ของอาจารย์และอาคารสถานที่ สิงที่จะต้องพิจารณาต่อเนื่อง ได้แก่ งบประมาณที่จะจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้
เพื่อใช้ในห้องเรียนที่เพื่มขึ้น หรือเพื่อใช้ในหอประชุมที่จะจัดเป็นห้องเรียนรวม เป็นด้น การจัด
การเรียนการสอนอาจต้องจัดระบบใหม่ เซ่น วิชาพื้นฐานอาจจัดรวมหมู่เรียน หรืออาจใช้การสอน
ทางไกลเช้ามาเสริม
เนื่องจากเป็ดสอนหลายระบบ จึงได้จัดแยกประเภทนักศึกษาเป็นภาคปกติและภาคสมทบ
ทำให้อาจารย์ผู้สอนส่วนหนึ่งต้องสอนนอกเวลาราชการ ซึ่งจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาจารย์
ผู้สอนเหล่านี้ ตังนั้นการชำระเงินของนักศึกษาทั้งสองระบบนี้จะต้องแตกต่างกัน
คณะกรรมการบริห ารสถาบัน จะเป็น องค์ก รที่พ ิจ ารณาตัด สิน ใจในการเป็ด สอนระบบ
ที่เพิ่มขึ้นมา โดยแนวทางที่นำเสนอนั้นได้มาจากการที่อธิการบดีได้ปรึกษากับผู้เกี่ยวช้องเบื้องด้น
ในสภาพที่เป็นจริง การรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นของสถาบันราซภัฎหมู่บ้านจอมบึง จะพิจารณา
ศักยภาพของสถาบันเป็นหลัก เนื่องจากภาระหน้าที่ของอาจารย์มีมาก เซ่น การสอน การวิจัย
การเขียนเอกสาร ตำรา ตังนั้นการรับนักศึกษาเพิ่มจะต้องไม่กระทบภาระงานของอาจารย์มากเกนไป
สถาบันจะดำเนํนการโดยเป็ดหมู่เรียนเพิ่ม และเพิ่มจำนวนนักศึกษาในหมู่เรียนต่าง ๆ การรับนักศึกษา
เพิ่มนั้นสถาบันได้ประสานงานกับโปรแกรมวิชา โดยผ่านคณบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สุดท้าย
นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน
การประกันคุณภาพของสถาบัน ในกระบวนการเรียนการสอน อาจารย์จะต้องมีโครงการสอน
คณบดีจะเป็นผู้กำกับดูแลการสอน และมีการประเมินการสอนโดยคณบดีและนักศึกษา
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ส ถ า น ก า ร ณ ์ท ี่ 7

การจัดสรรเงินบำรุงการศึกษา สถาบันได้เป็ดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆเสนอโครงการมาให้
พจารณา กรอบในการพิจารณาโครงการจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันและจุดเน้นของ
สถาบันในแต่ละปี ซึ่งในแบบฟอร์มเขียนโครงการจะให้ผู้เสนอระบุด้วยว่าสอดคล้องกับจุดเน้นข้อใด
สถาบันได้มอบให้ฝ่ายวางแผน-พัฒนาดำเนินการจัดทำจุดเน้นในแต่ละปี โดยดึงมาจากแผนพัฒนา
สถาบันระยะ 4 ปี จุดเน้นดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถาบันด้วย
การที่เปีดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆเสนอโครงการ มีผลให้ยอดงบประมาณในการขอตั้ง
สูงกว่ายอดงบประมาณที่มีอยู่มาก สถาบันจึงแต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ชุดย่อย โดยมีรองอธิการบดี
เปีนประธานแต่ละชุด เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองโครงการ และจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ
หลังจากนั้นนำเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบัน เพื่อพิจารณาโครงการตามลำดับที่คณะกรรมการ
ชุดย่อยได้จัดทำไว้ คณะกรรมการบริหารสถาบันจะพิจารณาตรวจสอบโครงการอีกคเงให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาสถาบัน จุดเน้นรายปี และประโยชน์ที่จะเกิดต่อสถาบัน โดยจะมีการประชุมกัน
หลายครั้ง เพื่อให้โครงการต่างๆที่เสนอมาลงตัวในยอดงบประมาณ 30 ล้านบาท
การจัดสรรเงินบำรุงการศึกษา สถาบันจะแยกงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในงานประจำที่จำเป็น
ออกมาก่อน โดยใช้ฐานข้อมูลจากการใช้จ่ายจริงของปีที่ผ่านมา หลังจากนั้นจึงนำยอดงบประมาณ
ที่เหลีอไปจัดสรรให้หน่วยงานต่าง ๆ เซ่น เงินงบประมาณจัดสรร 30 ล้านบาท สถาบันจะกันเป็น
ค่าใช้จ่ายงานประจำประมาณ 5 ล้านบาท อีก 25 ล้านบาทจัดสรรให้หน่วยงานต่างๆ โดยพิจารณา
จากโครงการที่น่าเสนอ เป็นด้น
สถานการณ์ท ี่ 8

เมื่อ สถาบัน ได้รับ มอบหมายจากกลุ่ม ให้เป็น เจ้าภาพการแข่งขัน กีฬ านัก ศึก ษาในปีห น้า
สถาบันจะล่งคณะทำงานไปสังเกตการณ์สถาบันที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีนี้ โดยแบ่งทีม
ทำงานเป็นเรื่องๆ เข่น พิธีเป็ด-ปีด การจัดการแข่งขันกีฬา การจัดที่พัก การจัดอาหาร ฯลฯ
หลังจากนั้นคณะทำงานจะต้องสรุปผล และน่าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการวางแผนเตรียมการในการ
เป็นเจ้าภาพต่อไป
สถาบันจะมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้ยกร่างการเตรียมการจัดการแข่งขัน
กีฬานักศึกษา โดยถือว่าทุกคนในสถาบันจะต้องเป็นเจ้าภาพร่วมกันทั้งหมด อธิการบดีเห็นว่า
การเตรียมการสนามแข่งขันในระยะเวลาจำกัด 1 ปี จะมีปัญหาพอสมควร
การจัดการแข่งขันกีฬาในกลุ่มมีจุดมุ่งหมาย 2 ประการ คือ ดัดเลือกนักกีฬาเพื่อแข่งขัน
กีฬาราซกัฏทั่วประเทศ และเพื่อกระตุ้นให้แต่ละสถาบันในกลุ่มตื่นตัวในการกีฬา การแข่งขันกีฬา
ภายในก็มีจุดมุ่งหมาย 2 ประการเข่นกัน คือ เพื่อดัดเลือกนักกีฬาของสถาบันไปแข่งขันกีฬา
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ของกลุ่ม และเพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายเป็นประจำ ในความเห็นของอธิการบดีจะต้อง
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการออกกำลังกายของนักศึกษาให้เพียงพอ การจัดแข่งขันกีฬาไม่ควร
จะมุ่งหวังเหรียญเพียงอย่างเดียว สิ่งที่สำคัญคือให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและเรียนรู้กระบวนการ
ทำงานในเรื่องต่าง ๆ
เนื่องจากรองอธิการบดีทุกคนเป็นประธานกรรมการในฝ่ายต่าง ๆ ดังนั้นสถาบันจะมอบให้
ที่ประชุมรองอธิการบดีเป็นองคักรพิจารณางบประมาณสนับสนุนให้ฝ่ายต่าง ๆ
สถานการณ์ท ี่ 9

อธิการบดีจะเลือกรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีด้วยตนเอง การที่ไม่เปีดโอกาสให้
อาจารย์มีส่วนร่วมในการคัดเลือกนั้น เนื่องจากเห็นว่าความกระดือรีอร้นของอาจารย์ที่จะมีส่วนร่วม
ในการเลือกรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีมีไม่มากนัก อธิการบดีมีความมุ่งหวังในผลงานสูง
ดังนั้นการทำงานกับรองอธิการบดี 4 ปี จะต้องทำงานเป็นทีม และประสานกันได้ดี ไม่ใช่มาจาก
คนละกลุ่ม เมื่อพิจารณาบุคคลแล้ว จะนำไปปรึกษาหารือกับอดีตอธิการบดีด้วย หลังจากนั้นจะไป
ทาบทามทีละคนจนครบ 5 คน เกณฑ์การพิจารณาบุคคลมี 2 อย่าง คือ ความสามารถที่จะทำงาน
ร่วมกับอธิการบดีและทีมงานรองอธิการบดีได้ และความรู้ความสามารถในการทำงานในฝ่ายที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบ เนื่องจากอธิการบดีทำงานประจำที่สถาบันแห่งนี้ จึงมีความเข้าใจธรรมชาติ
และสภาพปัญหาของสถาบัน เช่น กระแสการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งรองอธิการบดีไม่แรง ดังนั้น
อธิก ารบดีจึงสามารถตัด สิน ใจเลือ กเองได้ หรือปัจจุบ ัน สถาบัน มีป ัญ หาเรื่องคอมพิวเตอร์ม าก
ดังนั้นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการต้องมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์และเคยเป็นคณบดีมาก่อน เป็นด้น
อธิการบดีให้ความสำคัญในการเลือกคน ซึ่งจะต้องเป็นคนที่แก้ปัญหาและพัฒนางานในส่วนต่าง ๆ
เป็นหลัก สถาบันได้กำหนดให้มีการประชุมรองอธิการบดีทุกลัปดาห้ เพื่อติดตามประสานงาน
และแก่ไขปัญหาร่วมกัน
ว ิธ ีก า ร ต ัด ส ิน ใ จ

การตัดสินใจส่วนใหญ่จะใช้คณะกรรมการตัดสินใจ มีน้อยเรื่องมากที่อธิการบดีจะตัดสินใจ
คนเดียว ที่สำคัญอธิการบดีจะต้องมีแนวคิดของตัวเองส่วนหนึ่ง แต่จะไม่ใช้แนวคิดของอธิการบดี
ตัดสินใจทันที ในการประชุมเพื่อแก้ปัญหาทุกครั้ง อธิการบดีจะนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาต่อ
ที่ประชุม และเป็ดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปราย ถ้าเห็นด้วยก็ตัดสินใจดำเนํนการ

วิเชีย ร แก้ว บุญ ส่ง อธิก ารบดีส ถาบัน ราซภัฏ นครศรีธ รรมราช
จังหวัด นครศรีธ รรมราช
สัมภาษณ์วันที่ 12 มกราคม 2 5 4 3 เวลา 1 5 .0 0 -1 7 .0 0 น.

สถานการณ์ที่ 1
การคัดบุคคลไปศึกษาต่อต่างประเทศพิจารณาจาก
• ความสามารถที่จะเรียนได้สำเร็จ
• ความสามารถที่จะกลับมาทำประโยซน่ให้สถาบันเมื่อเรียนสำเร็จ
• ประวัติการทำงานที่ผ่านมา จะต้องดูประวัติการทำงานอย่างจริงจัง ทั้งด้านการเรียน
การสอน และอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวไปเรียนไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวอย่างเดียว
แต่'จะต้องนำความรู้ที่'ได้มาพัฒนางานอย่างเต็มที่ด้วย
การระบุวิชาเอกนั้น สถาบันจะคูทิศทางการพัฒนาสถาบันว่า จะเปีดสอนโปรแกรมวิชา
ใดบ้าง เช่น ในระดับปริญญาโท ขณะนี้กำลังเปีดสอนสาขาบริหารการศึกษา และสาขาอุดมศึกษา
ดังนั้นคนที่จะไปเรียนต้องตรงกับทิศทางการพัฒนาสถาบัน แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสายการศึกษาก็เปีด
โอกาสให้
ส่วนในรายละเอียดการคัดเลือกบุคคล จะดูว่าตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษามาหรือไม่ ถ้าไม่ตรง
สาขาที่สำเร็จมา แต่เป็นสาขาที่เปนทิศทางการพัฒนาสถาบันในอนาคต เช่น การเป็ดสอนในระดับ
ปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา ไทยคดีศึกษา การศึกษาเพื่อพัฒ นาท้องถิ่น ฯลฯ หรือเป็น
โปรแกรมวิชาที่สถาบันขาดแคลนอาจารย์ เช่น โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ถ้ามีบุคคล
ที่จะไปเรียนสาขาเหล่านี้ สถาบันจะสนับสนุนเต็มที่
สถาบันจะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคล ประกอบด้วย อธิการบดีเป็น
ประธาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน-พัฒนา ผู้แทนคณบดี ผู้แทนอาจารย์
ในสภาประจำสถาบันเป็นกรรมการ มีรองอธิการบดีฝ่ายวิช าการเป็น กรรมการและเลขานุการ
การดัดสนใจจะเบ็ดเสร็จในคณะกรรมการซุดนี้ เนื่องจากมีอธิการบดีเป็นประธานอยู่แล้ว การคัดเลือก
บุคคล 2 คนที่ผ่านเกณฑ์พื้นฐานให้เหลือ 1 คน อธิการบดีจะพิจารณาความตั้งใจในการทำงาน
ทั้งงานวิชาการและงานอื่น ๆที่ช่วยสถาบัน อายุราชการจะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่จะให้ความสำคัญกับ
ประเด็นแรกมากกว่า
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สถานการณ์ท ี่ 2

การเปีดสอนในระดับปริญญาโทจะพิจารณาจาก
• ความต้องการของผู้เรียน อธิการบดีความเห็นว่า เมื่อผู้เรียนมีความต้องการเรียน ก็จะ
ต้องมองเห็นสิ่งที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยซน่ไต้ ส่วนความต้องการของห้องถิ่นก็คือความต้องการ
ของผู้เรียนนั่นเอง
• ศักยภาพของสถาบัน
ปัจจุบันสถาบันไต้เปีดสอนสาขาบริหารการศึกษา ซึ่งมีผ ู้ต ้อ งการเรียนเป็น จำนวนมาก
และได้เป็ดสอนไป 2 รุ่นแล้ว อีกสาขาหนึ่งศึอสาขาไทยคดีศึกษา สาขานี้เป็นโครงการที่ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ แผนการเป็ดสอนต่อไป ได้แก่ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คาดว่าจะ
เป็ดสอนภาคเรียนที่ 1 ปี 2543 สาขาวิจัยและการพัฒนา ขณะนี้อยู่ในระหว่างปรับปรุงหลักสูตร
สถาบัน ไต้จ ัด ตั้ง โครงการจัด ตั้ง บัณ ฑิต วิท ยาลัย โดยมีผ ู้อ ำนวยการโครงการจัด ตั้ง
บัณ ฑิตวิทยาลัยเป็น ผู้ประสานงานและดำเนิน การ และมีคณะกรรมการบริห ารบัณฑิตวิทยาลัย
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโครงการเป็นประธาน คณบดีทุกคณะ และบุคคลที่มีตำแหน่งวิชาการ
หรือมีคุณวุฒิปริญญาเอกจำนวนหนึ่งเป็นกรรมการ มีหน้าที่กำหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน
ส่วนคณะกรรมการสาขาจะดูแลงานวิชาการ ตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
และการควบคุมการเรียนการสอน
ความเห็น ของอธิการบดีในการเป็ดบัณฑิตศึกษา มีความพอใจในการเป็ดบัณฑิตศึกษา
ในสถาบันราซกัฎนครศรีธรรมราช สาขาแรกที่เป็ดคือสาขาไท ย คดีศึกษา ที่พอใจเนื่องจากในช่วง
ที่ไดํไปศึกษาในระดับปริญญาโทนั่น อาจารย์ที่สอนส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ประจำภาควิชา แต่ในการ
เป็ดสอนของสถาบันไต้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีศักยภาพทางวิชาการสูงในกรุงเทพฯมาสอนและบรรยาย
เป็น ระยะๆ รวมทั้ง สาขาบริห ารการศึก ษาก็ไ ต้เชิญ ผู้ท รง คุณวุฒิท ี่ม ีป ระสบการณ์ในห้องถิ่น
และในกรุงเทพๆมาบรรยายให้น ักศึกษาพิงด้วย ดังนั่นในมุมมองของอธิการบดีในการเป็ดสอน
ในระดับนี้ ไม่ได้ต้อยไปกว่าสถาบันอื่น ๆ และทำไต้ดีเท่ากับมหาวิทยาลัยต่าง ๆด้วย
สถานการณ์ท ี่ 3

ถ้า เหตุก ารณ์เกิด ขึ้น สถาบัน จะประสานงานให้อ าจารย์ผ ู้ค วบคุม นัก ศึก ษาจัด การกับ
เหตุการณ์เฉพาะหน้า โดยแจ้งความกับตำรวจ และจัดการส่งนักศึกษาที่ไต้รับบาดเจํบไปโรงพยาบาล
ที่ใกล้ที่สุด ส่วนสถาบันจะรีบตำเนินการส่งคนไปช่วยเหลือ และให้กำลังใจกับนักศึกษาที่ไต้รับบาดเจ็บ
นักศึกษาที่เสียชีวิตจะตำเนินการรับศพกลับสถาบันก่อนเพื่อทำพิธีทางศาสนา ขณะเดียวกันจะต้อง
แจ้งผู้ปกครองของนักศึกษาที่เสียชีวิตโดยต่วน หลังจากนั้นต้องทำความเข้าใจ เล่าเหตุการณ์'ที่เกิดขึ้น
และแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น ช่วยเหลือเงนเบื้องต้น จัดการกับเหตุการณ์
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อธิการบดีและผู้บริหารจะพูดคุยกัน และมอบหมายให้จัดการงานต่าง ๆ โดยพิจารณางานที่เกี่ยวข้อง
กับตำแหน่ง หรือหาคนที่มีศักยภาพทำงานในเรื่องนั้น ๆได้
ในการป้อ งปรามจะใช้เหตุก ารณ์น ี้เป็น บทเรียนเพื่อ เตือ น โดยเฉพาะอาจารย์ผ ู้ควบคุม
ให้ระมัดระวังในการเช่ารถ การคัดเลือกพนักงานขับรถ ฯลฯ
การไปทัศนศึกษาของนักศึกษานั้น อธิการบดีมีความเห็นว่า การเรียนไม,จำเป็นต้องอยู่ใน
ห้องเรียนอย่างเดียว การไปทัศนศึกษาถือว่าเป็นการเรียนอย่างหนึ่ง สิ่งที่ไดีไปพบหรือประสบการณ์
เหล่านั้นคือบทเรียน ทำให้นักศึกษาหูตากว้างขวางฃี้น แต่การไปทัศนศึกษาจะต้องระมัดระวัง
ในการเดินทาง จะต้องทำประกันชีวิตก่อน และมีใบอนุญาตของผู้ปกครองนักศึกษา
สถานการณ์ท ี่ 4

ปลายทางของสถาบัน อุด มศึก ษา โดยเฉพาะมหาวิท ยาลัย จะต้อ งเป็น มหาวิท ยาลัย
ในกำกับของรัฐ สำหรับสถาบันราซภัฏนครศรีธรรมราชนั้น ไต้บอกกับประชาคมว่าจะต้องไปสู่
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ภายในปี 2545 ขณะที่กำลังดำเนินการอยู่ ถ้ามีอุปสรรคก็ต้องพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่ว่าจะเป็น รูป แบบใดก็ต าม จะต้อ งตำเนิน การในเรื่อ งการประกัน คุณ ภาพ
การประเมิน อาจารย์ และการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก การที่รัฐบาลต้องการผลักดัน ให้
มหาวิทยาลัยไปสู่นอกระบบนั้น อธิก ารบดีเห็น ว่าเหตุผ ลที่ส ำคัญ เนื่อ งจากมหาวิท ยาลัย ต่าง ๆ
ไม่สามารถบริหารบุคคลไต้ มีบุคลากรจำนวนมากแต่ทำงานน้อย ใช้งบประมาณไม่คุ้ม จึงต้องการ
ให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆดูแลตนเอง สถานการณ์ดังกล่าวก็เกิดขึ้นในสถาบันราซภัฏนครศรีธรรมราช
เช่นเดียวกัน ดังนั้นการออกนอกระบบจะทำให้การบริหารบุคคลง่ายขึ้น และยังสามารถออกระเบียบ
และข้อบังคับที่เบ็ดเสร็จภายในสถาบันไต้เอง
ขณะนี้สถาบันไต้เตรียมการและดำเนินการในเรื่องการประกันคุณ ภาพ การปรับเปลี่ยน
องค์กรให้กะทัดรัด และการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้น ทั้งในส่วนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่
โดยในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ไต้แจ้งให้ทราบว่าจะมีการประเมินเมื่อถึงสิ่นปี เพื่อสร้าง
นิสัยเคยชินกับระบบการประเมิน สำหรับการให้ข้อมูลข่าวสารน ั้น ไต้มีการประชุมอาจารย์เป็นระยะ
เชิญวิทยากรที่มีความรู้มาบรรยายอย่างต่อเนื่อง และให้ความรู้ผ่านวารสารของสถาบัน ดังนั้นช่วงนี้
จะเป็นช่วงสร้างความเข้าใจและปรับเปลี่ยนกิจกรรมบางอย่าง เพื่อรองรับการไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐ
. สถาบันไต้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการทั้งหมด 7 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรรมการ
ร่างพ.ร.บ. คณะกรรมการร่างระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ หลังจากทำงานไประยะหนึ่ง
เกิด บีญหาการทำงานที่เป็นส่วนย่อย โดยขาดการประสานงานและเชื่อมโยงระหว่างคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ สถาบันจึงไต้ปรับเปลี่ยนให้เป็นคณะกรรมการเพียงชุดเดียว คือคณะกรรมการร่างพ.ร.บ.
ซึ่งเป็นพ.ร.บ.ที่มุ่งออกนอกระบบราชการ ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธาน ผู้แทนผู้บริหาร
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ผู้แทนคณาจารย์ในสภาประจำสถาบัน และนักคิดของสถาบัน เป็นกรรมการ สถาบันได้ตั้งเป้าหมาย
ในการทำประซาพิจารณ์ในช่วงปลายปี 2543
สถานการณ์ท ี่ 5

ภารกิจของสถาบันมีมากมาย อาจารย์หลายๆคนมีภาระงานที่รับผิดขอบสูง เมื่อพิจารณา
โอกาสที่อาจารย์จะได้รับความดีความชอบสองขั้น จะมีจำนวนน้อยคน ดังนั้นสถาบันจึงได้กำหนด
การขึ้นขั้นเงินเดือนสูงสุดเพียงขั้นครึ่งเท่านั้น เพื่อที่จะกระจายความดีความขอบให้แก่อาจารย์และ
ข้าราชการพลเรือนได้จำนวนมากขึ้น อีกประการหนึ่งคนที่ได้รับการพิจารณาความดีความชอบจะต้อง
เป็นคนที่มีนํ้าใจ อาจารย์หลายคนมุ่งแต่การสอนอย่างเดียว แต่ไม่ทำงานสาธารณะที่มีความจำเป็น
สำหรับสถาบัน ดังนั้นภาระงานจึงตกหนักอยู่กับบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง ทั้งนี้สถาบันจะให้ความสำคัญ
กับ คนกลุ่มหลังนี้ แต่อย่างไรก็ตาม คนกลุ่มนี้จะต้องไม่ให้การเรียนการสอนด้อยคุณภาพด้วย
สถาบันได้มอบให้หน่วยงานต่าง ๆประเมินภาระงานของบุคลากรในหน่วยงาน โดยแยกเป็น
หน่วยงานคณะและศูนย์/สำนัก หลังจากนั้นให้หน่วยงานจัดเรียงลำดับผู้ได้รับความดีความชอบ
ขั้นครึ่ง ในจำนวน 15 เปอรัเซ็นต่ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด น่าเสนออธิการบดี ซึ่งอธิการบดีจะใช้
ที่ประชุมร่วมระหว่างอธิการบดีและรองอธิการบดี พิจารณาความดีความชอบทั้งหมด
สถานการณ์ท ี่ 6

ในส่วนของบุคลากร โดยเฉพาะอาจารย์ ได้ชี้แจงและทำความเข้าใจว่า ในบางโปรแกรมวิชา
มีอาจารย์จำนวนน้อย ไม่สามารถเปีดสอนได้ทุกปี เพื่อที่จะรองรับการรับนักศึกษาที่เพื่มขึ้นในแต่ละ
ปีได้ สถาบันได้เปีดโอกาสให้โปรแกรมวิชานั้น ๆจ้างอาจารย่ได้ ในส่วนเจ้าหน้าที่นั้นไม่มีป้ญหาในการ
บริหารและจัดการ สำหรับอาคารสถานที่สถาบันได้ตั้งเป้าหมายว่า จะต้องรองรับนักศึกษาภาคปกติ
อย่างตํ่า 4.000 คน ซึ่งขณะนี้จำนวนนักศึกษาใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้ นักศึกษาที่มีจำนวน
เกินศักยภาพของสถาบันที่วางไว้ จะให้เข้าสู่ระบบกศ.บป. ซึ่งขณะนี้ได้ขยายศูนย์กศ.บป.ไปที่อำเภอ
ทุ่งสง สถาบันจะรับนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาที่กำหนดไว้ โดยเปีดโอกาสให้ทุกคนได้รับ
ความเที่ยงธรรม ดังนั้นจะไม่มีการรับนักศึกษาในระบบการฝากเข้าเรียน
สถานการณ์ท ี่ 7

สถาบันได้จัดทำประกาศจุดเน้นของสถาบันในปี 2543 โดยจะเร่งรัดและพัฒนาการสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม การบริหารและการบริการของหน่วยงาน การประกันคุณภาพ การพัฒนา
บุคลากรให้มีคุณวุฒและตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น ในการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานเพื่อสร้างความ
แข็งแกร่งของโปรแกรมวิชา โดยเฉพาะจุดเน้นที่สร้างปัจจัยพื้นฐานให้แก่โปรแกรมวิชานั้น สถาบัน
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ได้ดึงงบประมาณคงคลังมาจัดสรรให้ส่วนนี้ด้วย สถาบันจะมอบให้หน่วยงานต่าง ๆเสนอโครงการ
ที่สอดคล้องกับจุดเน้นดังกล่าวของสถาบัน
สถาบันจะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการ มีหน้าที่พิจารณาความเป็นไปได้ของ
โครงการ และการบรรลุเป้าหมายของจุดเน้นที่หน่วยงานต่าง ๆเสนอ คณะกรรมการประกอบด้วย
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน-พัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้แทนคณาจารย์ในสภาประจำสถาบันเป็นกรรมการ เมื่อคณะกรรมการซุดนี้พ ิจารณาเสร็จสิ้น
จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของสถาบันและสภาประจำสถาบันต่อไป
สถานการณ์ที่ 8
การเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬานักศึกษา ส่วนแรกจะต้องเป็นความเห็นร่วมกันของอธิการบดี
ในกลุ่มทุกคน ในขั้นเตรียมการสถาบันจะเชิญรองอธิการบดีและผู้ที่เกี่ยวข้องมาปรึกษาหารือร่วมกัน
ว่าจะเตรียมการอย่างไร ใครรับผิดขอบเรื่องอะไร ในส่วนกีฬาแต่ละประเภทนั้นจะต้องตกลงในเรื่อง
กฎกติกาต่างๆ หลังจากนั้นสถาบันจะแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เซ่น ฝ่ายอาคารสถานที่
ฝ่ายเทคนิคกีฬา ฯลฯ และมีการประชุมอาจารย์ทั้งหมดเพื่อหาความเห็นร่วม โดยเปีดโอกาส'ให้
อาจารย์มีส่วนร่วมตั้งแต่ด้น อธิการบดีซึ่งเป็นประธานอำนวยการจะต้องติดตามและตรวจสอบ
โดยตลอด การมอบหมายงานให้ด ูแลฝ่ายต่างๆ จะดูความสามารถของบุคคลเป็นหลัก เข่น
ฝ่ายเทคนิคกีฬาจะต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ มีความสามารถ และมีการยอมรับจากบุคลากร
ของสถาบัน
ความเห็นของอธิการบดีในการแข่งขันกีฬานักศึกษาสถาบันราซกัฎ เป็นกิจกรรมที่ควรจัด
เพราะได้ฝ่กนักศึกษาในเรื่องอื่นๆด้วย เข่น กระบวนการทำงานของนักศึกษา นักกีฬาก็ได้|]ก
ในส่วนของการมีนั้าใจเป็นนักกีฬา ส่วนสถาบันเองก็ได้แสวงหาความร่วมมือจากอาจารย์ทั้งหมด
ในการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้
สถานการณ์ที่ 9
อธิการบดีม ีเกณฑํในการพิจารณาบุค คล โดยมุ่งความสำเร็จของงานเป็น ที่ต ั้ง สามารถ
ประสานงานกับคนอื่นได้ มีภูมิคุ้มกัน เข่น มีความอดทนเพียงพอ มีความรู้ความสามารถ ในการหา
บุคคลนั้น อธิการบดีได้สอบถามและพูดคุยกับกลุ่มอาจารย์ในช่วงระยะเวลา 1 ลัปดาห้ เพื่อคู
การยอมรับของบุคลากรในสถาบัน อีกส่วนหนึ่งอธิการบดีมีข้อมูลบุคคลในสถาบันเป็นอย่างดี
เนื่องจากได้ทำงานในสถาบันนี่เป็นเวลานาน ในการทำงานร่วมกันนั้นมีข้อตกลงเบื้องด้นว่า ผู้บริหาร
จะต้องใจกว้างพอ รองอธิการบดีทุกคนจะต้องพูดคุยประสานงานกันได้ ในกรณีที่มีปัญหาจะต้อง
ปรึกษาหารือร่วมกัน อย่าด่วนตัดสินใจโดยไม่มีข้อมูล สถาบันยังไม่มีตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีในขณะนี้
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วิธีการตัดสินใจ
อธิการบดีจะตัดสินใจด้วยตนเองในบางเรื่องที่เปนอำนาจของอธิการบดีโดยเฉพาะ เซ่น
การสอบสวนทางวินัย tilนด้น อธิการบดีได้ให้หลักการไว้ว่า งานบางอย่างที่กํ้ากึ่ง ให้พูดคุยกัน
และตกลงกัน ถ้าตกลงกันไม,ได้ให้เสนออธิการบดีตัดสินใจ ในการกำหนดนโยบายหรือการก้าว
ไปข้างหน้าจะต้องใช้ความเห็นร่วมของคณะกรรมการทั้งหมด

ซิรวัฒน์ นิจเนตร อธิการบดีสถาบันราชภัฎภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
สัมภาษณ์วันที่ 11 มกราคม 2543 เวลา 1 3 .0 0 -1 5 .0 0 น.

สถานการณ์ที่ 1
ในการคัดเลือกอาจารย์เพื่อรับทุน จะพิจารณาจาก
• แผนพัฒนาสถาบัน โดยเฉพาะแผนผลิตบัณฑิต ว่ามีเป้าหมายการผลิตบัณฑิตในระยะ
5 ปีข้างหน้าในสาขาใด และระดับใดบ้าง ซึ่งแผนดังกล่าวนี้ได้จากการประมวลความต้องการของ
ท้องถิ่น นอกจากนี้การที่จะเปีดโปรแกรมวิชานั้น ๆได้ จะต้อ งมีศักยภาพอาจารย์ในด้านคุณ วุฒ ิ
และตำแหน่งทางวิชาการอย่างไรบ้าง
• คุณสมบัติผู้สมัคร นอกจากจะตรงสาขาที่สถาบันต้องการแล้ว ผู้สมัครจะต้องท้างาน
ในสายที่เกี่ยวข้องกับที่จะรับทุน หรือสอนวิชา หรืออยู่ในโปรแกรมวิชาที่ใกล้เคียงกับทุน ถ้ามีการเปลี่ยน
โปรแกรมวิชาที่สังกัด จะต้องมีความซัดเจนว่าเมื่อรับทุนในสาขานั้นแล้ว จะต้องไปอยู่ในโปรแกรมวิชา
ที่เตรียมจะเปีดสอนนั้น
• คุณสมบัติส่วนตัว จะพิจารณาสาขาที่จบการศึกษา ความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
อายุราชการ ซึ่งจะต้องเปีนไปตามระเบียบของทุน
กรณีที่ไต้รับการจัดสรรทุนในลักษณะนี้ สถาบันจะมอบให้คณะกรรมการวิชาการเปีนผู้ดัดเลือก
ถ้าเปีนระดับบัณฑิตศึกษา จะมีคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาสัยเปีนผู้พิจารณาว่า ทุนปริญญาเอก
ที่ใหใปนั้นเพื่อเตรียมการเปีดสอนในระดับปริญญาโทต่อไป คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย
อธิการบดีเปีนประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปีนกรรมการ และมี
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการเป็นกรรมการและเลขานุการ การตัดสินใจจะสิ้นสุดที่คณะกรรมการ
ชุดนี้
ในการพิจารณาบุคคลที่ผ่านคุณสมบัติพื้นฐาน 2 คน ให้เหลือ 1 คนนั้น จะพิจารณาเลือก
บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับสถาบันไต้ซัดเจนมากกว่า หรือทุ่มเทให้กับสถาบันมากกว่า
สถานการณ์ที่ 2
การพิจารณาเปีดปริญญาโทจะพิจารณา 2 ประเด็น คือ
• สาขาที่เป็นความต้องการ หรือสาขาที่ขาดแคลน หรือสาขาที่เป็นประโยซน้ต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด ซึ่งเป็นประเด็นหลักในการพิจารณา ถ้าสถาบันมีความพร้อมในสาขาเหล่านี้ก็เปิดสอน
ไต้เลย เซ่น โรงเรียนต่างๆต้องการนักบริหารการศึกษา และสถาบันมีความพร้อมก็เปิดสอนสาขา
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บริห ารการศึกษาได้ แต่ถ้าหากโรงเรียนมีความต้องการนักวิชาการสาขาหลักสูตรและการสอน
แต่สถาบันมีความพร้อมในสาขาบริหารการศึกษา วิธีการพิจารณาของสถาบันคือ จะต้องระดม
ศักยภาพจากสถาบันอื่น ๆที่'ใกล้เคียง หรือมหาวิทยาลัยใกล้เคียง ข้อมูลเหล่านี้ไต้จากการสำรวจ
และใช้สำหรับการวางแผนการเปิดสอนภาคพิเศษด้วย
• ความต้องการที่ไม่ใช่เซิงการใช้ประโยซบัจากกำลังคน แต่เป็น ความต้องการเพิ่ม วุฒ ิ
หรือต้องการประสบการณ์ สถาบันจะเปิดสอนตามความพร้อมของสถาบันเป็นหลัก
ปัจ จุบ ัน สถาบัน ไต้ร ่ว มมือ กับ มหาวิท ยาลัย ทัก ษิณ เปิด สอนในสาขาบริห ารการศึก ษา
และในขณะนี้สถาบันไต้ดำเนินการเสนอศักยภาพการเปิดสอนในหลักสูตรของสถาบันเอง 2 สาขา
ได้แก่ สาขาบริหารการศึกษา และสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คาดว่าจะเปิดสอนปี 2543
ส่วนสาขาที่อยู่ในแผนที่จะเปิดสอนต่อไป ไต้แก่ สาขาหลักสูตรและการสอน แต่ยังไม่ไต้กำหนด
ปีที่'จะเปิดสอน เนื่องจากจะต้องคูหลักสูตรพื้นฐาน 12 ปีก่อนว่าจะไปในทิศทางใด
สถาบันไต้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เป็นการจัดตั้งภายใน เนื่องจากต้องการให้มีความชัดเจน
ในการดำเนินงานต้านนี้ มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณบดีทุกคน เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการ
บริหารสาขา ทำหน้าที่จัดทำศักยภาพ จัดทำแผนการสอน จัดผู้สอน และควบคุมคุณภาพ ฯลฯ
ความเห็นของอธิการบดีในการเปิดบัณฑิตศึกษา เป็นการเปิดตามความพร้อมของสถาบัน
มากกว่าที่จะเปิดเพื่อสนองความต้องการของบุคลากรในท้องถิ่น หลักสูตรที่เปิดสอนก็เป็นหลักสูตร
ทั่วๆไป เหมือนกับหลักสูตรมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ไต้เน้นการวิจัยและการปฏิบัติจริง จึงไม่สอดคล้อง
กับปรัชญาของสถาบันราชภัฏที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
สถานการณ์ที่ 3
สถาบันจะให้ความสำคัญของการป้องปรามก่อน ต้องคิดล่วงหน้าว่าถ้าไปท้ศนศึกษาจะต้อง
เจอกับเหตุการณ์อะไร และอย่างไร ดังนั้นสถาบันจึงมีขั้นตอนการปฏิบัติในการไปศึกษานอกสถานที่
คือจะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง ถ้าเป็นนักศึกษาหอพัก อาจารย์หอพักจะต้องรับร้ รับทราบ
โครงการที่ไปท้ศนศึกษาจะต้องมีกำหนดการเดินทางที่ชัดเจน และต้องมีอาจารย์ควบคุมการเดินทาง
ดังนั้นที่ผ่านมาจึงไม่เกดเหตุการณ์ดังกล่าวกับสถาบันราซภัฏภูเก็ต
ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้น มีขั้นตอนการปฏิบัติคือ ต้องรีบดำเนินการแจ้งกลับมายังสถาบัน เมื่อมี
การเสียชีวิตและบาดเจ็บของนักศึกษา จะต้อ งแจ้งเหตุกับสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งขณะนี้
การติดต่อสื่อสารสะดวกมาก บางกรณีก ็ไต้ร ับ ความอนุเคราะห์จากเครือ ข่ายและศิษ ย์เก่าที่จะ
ช่วยเหลือดูแลและประสานงานให้ ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ถ้าเป็นเรื่องที่มีผลกระทบมาก อธิการบดี
จะเช้าไปดูแลและประสานงานเอง

356

ในความเห็นของอธิการบดี สถาบันส่งเสริมการไปศึกษานอกสถานที่อย่างเต็มที่ เนื่องจาก
การเรียนในชั้นเรียนได้ความรู้น้อย สถาบันได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้ โดยได้จัดซื้อรถด้ 1 คัน
และรถบัส 50 ที่นั่ง 1 คัน เพื่อใช้ในการไปศึกษานอกสถานที่ เนื่องจากมีการเก็บ ค่าธรรมเนียม
โปรแกรมวิชา หลาย ๆโปรแกรมวิชาจะใช้เงินส่วนนี้เพื่อเสรีมประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา
สถานการณ์ที่ 4
การปรับเปลี่ยนสถานภาพชั้นตํ่าจะต้องเป็นนิติบุคคล เพราะสถาบันอุดมศึกษาใดที่ไม่ได้
เป็นนิติบุคคล จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่อุดมศึกษาได้อย่างเต็มที่ เซ่น ความเป็นอิสระทางวิชาการ
การบริหารบุคคลและทรัพยากร ถ้าให้บุคคลอื่นตัดสินหรือกำหนดก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในเซิง
อุด มศึก ษาได้ ดังนั้น ตามพ.ร.บ.ใหม่ในขั้น ตํ่าจะต้อ งเป็น นิต ิบ ุค คล แต่จะเป็นรูปแบบใดนั้น
เมื่อพิจารณาประวัติความเป็นมาและพื้นฐานของสถาบันราซภัฎภูเก็ต น่าจะเป็นส่วนราชการก่อน
จะต้องยอมรับว่าการพัฒนาของสถาบันนั้นมีลำดับชั้นตอนอยู่ การที่จะออกนอกระบบทันทียังมี
ความไม่พร้อมในหลายเรื่อง เซ่น การบริหารบุคลากร สถาบันทำได้เต็มรูปหรือยัง การจัดซื้อจัดจ้าง
การทำนิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ การจัดหาทรัพยากรของสถาบัน การเป็นส่วนราชการสถาบัน
สามารถที่จะเลือกเขียนประเด็นที่เอื้ออำนวยต่อสถาบันให้เหมือนกับการออกนอกระบบได้ เซ่น
เงินรายได้ของสถาบันไม่ต้องส่งคืนกระทรวงการคลัง ซึ่งสถาบันจะต้องเลือกเขียนประเด็นเหล่านี้
ในลักษณะที่เป็นส่วนราชการพอที่จะยอมรับได้ โดยไม่กระทบต่อโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม
ซึ่งมีกฎหมาย พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการต่างๆกำหนดไว้
สถาบันได้เตรียมการไว้ 2 ส่วน ส่วนที่เน้นคือความแข็งแกร่งภายในสถาบัน เซ่น การพัฒนา
อาจารยั ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนวิถีการปฏิบัติราชการ อาจารย์จะต้องถูกประเมินเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
ซึ่งจะก่อให้เกิดการลดค่าใช้จ่าย หรือลดทรัพยากรที่ไม่จ่าเป็นลง ตลอดจนวัฒนธรรมหรือวัตรปฏิบัติ
จะต้องเปลี่ยนวิธีคืด วิธีปฏิบัติในการทำงานใหม่ การวางแผนการทำงานหรือการสอนจะต้องสู่
การเป็นมืออาชีพ ส่วนการร่างพ.ร.บ.นั้นเป็นประเด็นรอง ทำได้ง่าย ใช้เวลาไม่นานนัก ในกลุ่ม
สถาบันราซกัฏภาคใต้ใต้ตกลงให้สถาบันราชภัฏภูเก็ตศึกษาข้อมูลการเป็นนิติบุคคลในส่วนราชการ
และร่างพ.ร.บ.ที่เป็นส่วนราชการ เพื่อจะไปแลกเปลี่ยนข้อมูลกันต่อไป สรุปว่าสถาบันได้เตรียมการ
สร้างความแข็งแกร่งภายในสถาบัน โดยมีค ณะกรรมการทำแผนพัฒ นาอาจารย์ ทุนศึกษาต่อ
การร่ว มมือ กับ มหาวิท ยาลัย ต่างประเทศ ในส่วนโครงสร้างองคัการนั้นจะพยายามลดขนาดลง
การเตรียมการในการแบ่งส่วนราชการจะมี 5 คณะ และสำนักอีกประมาณ 4-5 สำนัก การบริหาร
วิชาการจะอยู่ในรูปโปรแกรม ซึ่งไม'ใช่หน่วยงาน อีกส่วนหนึ่งจะพัฒนาระบบแบบแผนการปฏิบัติงาน
เซ่น ระบบสารบัญจะต้องทำให้สั้นลง ระบบพัสดุจะต้องมีความซัดเจนขึ้น เป็นด้น
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สถานการณ์ท ี่ 5

ในการพิจารณาความดีความชอบในปี 2542 อดีตอธิการบดีได้ดำเนินการในส่วนนี้ ส่วนใน
ปี 2543 ได้แจ้งให้คณาจารย์ทราบว่า สถาบันจะกระจายหน้าที่ในการพิจารณาความดีความชอบ
ไปสู่ระดับต่างๆ โดยใช้กรอบภาระงานเป็นหลัก และจะมีการประเมินภาระงานที่ทำนั้น สถาบันได้
จัดระบบการประเมิน โดยมีผู้ประเมิน 3 ประเภท คือ นักศึกษา คณะกรรมการ และอาจารย์เอง
การรายงานผลการปฎิบัติงานตามกฎก.พ.ฉบับที่ 20 จะต้องมีการประเมินในรอบปีจำนวน 2 ค!ง
และแจ้งให้ผู้ถูกประเมินทราบด้วย ในการกระจายหน้าที่นั้นสถาบันจะมอบให้คณะกรรมการบริหาร
ของคณะได้กลั่นกรองในคณะ โดยสถาบัน กำลังจะเตรียมการที่จะกำหนดโควด้าให้คณะต่าง ๆ
คณะกรรมการบริห ารคณะจะต้องนำผลการประเมิน ที่ได้จากคณะและผลการประเมิน ที่อาจารย์
ทำงานในศูน ย์/สำนัก มารวมกัน หลัง จากนั้น จัด ลำดับ และจัด สรรตามโควด้าที่ส ถาบัน ให้ไ ป
ส่วนคณะกรรมการบริหารของสถาบันจะจัดสรรโควด้าไว้จำนวนหนึ่ง แล้วมอบให้คณะกรรมการ
บริหารสถาบันได้พิจารณาร่วมกันในส่วนนี้ ในปีแรกอธิการบดีจะจัดโควด้ากลางไว้จำนวนหนึ่ง
ซึ่งไม่มากนัก เพื่ออุดซ่องโหว่ในบางส่วน ต่อไปเมื่อเช้าสู่ระบบทั้งหมด อธิการบดีเพียงแต่รับทราบ
ในสิ่งที่มอบให้คณะไปดำเนินการ ดังนั้นการทำงานของคณะต่อไปไม'ใซ่มีหน้าที่เพียงอย่างเดียว
แ ต ่จะมีอ ำนาจเพิ่มขึ้น และสามารถตัด สิน ใจได้ การดำเนิน งานดังกล่าวนี้ก ็คือ การเป็น นิติบ ุคคล
ในส่วนย่อยนั่นเอง
สถานการณ์ที่ 6
การรับนักศึกษาจำนวนมากนั้น สถาบันได้เตรียมการโดยการจัดห้องเรียนรวม ซึ่งมีอุปกรณ์
ที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้สอน ส่วนใหญ่จะใช้กับวิชาพื้นฐานที่ไม่มีการปีกปฏิบัติ สถาบันได้กำหนด
เกณฑ์ไว้ว่าห้องเรียนรวมจะต้องมีตำราและสื่อ และสถาบันจะนับภาระการสอนของอาจารย์ 1 ครั้ง
ให้เท่ากับจำนวน 5 ห้อง ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาอาจารย์ และประหยัดห้องเรียน อีกส่วนหนึ่ง
สถาบันได้ดำเนินการส่งเสริมให้ผลิตสื่อผสมบางวิชา โดยไม่ต้องเช้าชั้นเรียน ซึ่งจะใช้กับการเรียน
การสอนของนักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.บป. สุดท้ายคือการแต่งตั้งอาจารย์พ ิเศษ สถาบันจะ
ประกาศแจ้งทั่วไป และขึ้นทำเนียบไว้เพื่อทำการคัดเลือก โดยดูจะประวัติ ผลงาน สาขาที่จบ
หลังจากทำการคัดเลือกแล้ว สถาบันก็จะเชิญมาสอน การขยายจำนวนนักศึกษาทำได้ในบางสาขา
เท่านั้น บางสาขาที่ต้องการปีกทักษะ เซ่น คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ จะขยายจำนวนไต่ไม่มากนัก
แต่ถ้าเป็นสาขาสังคมศึกษา พัฒนาชุมชน การจัดการทั่วไปสามารถที่จะดำเนินการได้
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สถานการณ์ท ี่ 7

การจัดสรรเงินบำรุงการศึกษามีระเบียบกำหนดไว้ ในแต่ละปีสถาบันจะเสนอกรอบการจัดสรร
เข้าสู่สภาประจำสถาบัน โดยมีคณะกรรมการงบประมาณเป็นผู้ร่างกรอบการจัดสรรตามเกณฑ์ของ
สถาบัน และจัดสรรเป็นสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์แยกตามงาน เซ่น งบดำเนินการตามปกติ งบพัฒนา
งบวิจัย งบสนับสนุนโปรแกรมใหม่ งบสนับสนุนการเรียนการสอน ฯลฯ ในกรณีที่เป็นวัสดุปีก สถาบัน
จะจัดสรรให้ทั้งหมด 80 เปอร์เซ็นต์ สำหรับค่าธรรมเนียมโปรแกรมวิชานั้น โปรแกรมวิชาจะต้อง
เสนอโครงการเพื่อใช้จ่ายเงินดังกล่าว สิงเหล่านี้เป็นกรอบของการจัดสรรเพื่อนำเสนอสภาประจำ
สถาบัน สภาประจำสถาบันอาจแต่งเติม ให้ความคิดเห็น และเสนอแนะเพิ่มเติม หลังจากไต้กรอบ
ดังกล่าวแล้ว สถาบันจะมอบให้หน่วยงานต่าง ๆเสนองบประมาณขึ้นมา การพิจารณางบดำเนินการ
ตามปกติจะจัดสรรตามเกณฑ์ที่วางไว้ ที่เหลือเป็นงบพัฒนาซึ่งหน่วยงานต่าง ๆจะต้องเสนอโครงการ
โดยละเอียด เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา เซ่น โปรแกรมวิชาใหม่จะจัดสรรให้อย่างเต็มที่ งบวิจัย
จะตั้งไวิไม่นัอยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น เมื่อคณะกรรมการงบประมาณพิจารณาเสร็จสิ้นจะน่าเสนอ
ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสภาประจำสถาบัน ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ
บริหารสถาบัน และผู้แทนคณาจารยในสภาประจำสถาบัน คณะอนุกรรมการมีหน้าที่กลั่นกรอง
งบประมาณเงินบำรุงการศึกษาก่อนที่จะน่าเสนอสภาประจำสถาบันต่อไป
สถานการณ์ที่ 8
การเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬานักศึกษาจะต้องเตรียมการล่วงหน้า จะมีคณะกรรมการพิจารณา
ข้อมูลว่านักกีฬาเช้าแข่งขันทั้งหมดเท่าไร กีฬาที่แข่งขันมีกี่ประเภท ฯลฯ สถาบันจะมอบหมายให้
ฝ่ายกิจการนักศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมการ โดยพิจารณาว่าสถาบันมีความพร้อมในเรื่อง
สถานที่ คน อุปกรณ์ต่างๆอย่างไร และสิ่งที่จะต้องขอความอนุเคราะห์จากภายนอกมีอะไรบ้าง
ในส่วนของงบประมาณนั้นไต้มาจาก 2 ส่วน คือ เงินสมทบจากสถาบันที่เช้าแข่งขัน และเงินสถาบัน
ที่เตรียมการไว้สำหรับการเป็นเจ้าภาพ สถาบันจะประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เข่น จังหวัด
การกีฬาแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด เทศบาลเมือง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในเรื่องที่จำเป็น
โดยปกติแล้วงานกีฬาจะมีเครือข่าย และส่วนหนึ่งสถาบันไต้เปีดสอนโปรแกรมวิชาพลศึกษาด้วย
ในความเห็นของอธิการบดี การแข่งขันกีฬานักศึกษาน่าจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
การปีกคนเพื่อแข่งขัน ซึ่งส่วนนี้จะไม่เน้นเท่าไรนัก อีก กลุ่ม หนึ่งคือ การปีกคนเพื่อ พัฒ นาคน
มี 2 ส่วน คือ เพื่อสุขภาพร่างกาย และเพื่อพัฒนาจิตสำนึก เข่น ความรับผิดชอบ การเอื่อเพื่อ
การรู้จักกฎกติกาต่างๆ ฯลฯ อธิการบดีจะให้แนวนโยบายกับคณะกรรมการบริหารสถาบันว่า จะต้อง
บูรณาการงานต่าง ๆให้เช้ากันให่ใต้ โดยให้นักศึกษาเป็นตัวตั้ง เนื่องจากการผลิตบัณฑิตนั้นจะต้องมี
ทั้งความรู้ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พิงประสงค์ด้วย
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สถานการณ์ท ี่ 9

การหาคนที่จะดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีนั้น อธิการบดีจะเป็นผู้เสือกเอง
เกณฑิในการเสือกจะพิจารณาจากความตั้งใจ เอาจริงเอาจังกับงาน ถ้ามีทักษะและประสบการณ์
ด้วยก็ยิ่งดี ส่วนหนึ่งจะพิงเสียงจากคณาจารย์ด้วยว่า รับได้หรือรับไม่ได้ในตัวบุคคลที่จะแต่งตั้ง
รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีจะเก่งไม่เหมือนกัน ที่สำคัญจะด้องรับพิงคนอื่น ไม่ใช่ยึดตัวเอง
เป็นหลัก เมื่อผิดก็ต้องยอมรับ ผิดและแก่ไข อธิการบดีจะเริ่มด้นจากการมองหาบุคคลที่จะมา
ทำงานในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ซึ่งจะต้องเป็นคนที่มีหลักการมั่นคง เอาจริงเอาจัง
และไม่รองาน เพราะงานวิชาการจะต้องเตรียมการและมีขั้นตอนในการทำงาน รองอธิการบดี
สามารถทำงานแทนอธิการบดีได้ เช่น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเกือบจะตัดสินใจได้ทั้งหมด
ในงานวิชาการ ตังนั้นหลาย ๆงานจะสิ้นสุดที่รองอธิการบดี แต่งานผู้ช่วยอธิการบดีจะเป็นงานเฉพาะ
สถาบันมีผู้ช่วยอธิการบดีอยู่ 2 คน คือ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
การศึกษาปวงซน ในการทำงานร่วมกันนั้น ถ้ามีปัญหาจะต้องพูดคุยกัน วิธีการทำงานของอธิการบดี
จะหารือจนได้ข้อสรุปจึงจะตำเนินการ
วิธีการตัดสินใจ
การตัดสินใจจะแบ่งออกเป็นหลายระดับ บางระดับอธิการบดีจะตัดสินใจเอง เช่น ระดับ
นโยบายที่ผ่านการวิเคราะหมาแล้ว มีผลกระทบในระยะยาว และเป็นภาพรวมขององค์การ บางงาน
ตัดสินใจในระดับรองอธิการบดี เพราะถ้าให้ตัดสินใจในระดับคณะกรรมการบริหารสถาบันที่มีคณะ
ศูนย์/สำนัก ทุกคนจะมองผลประโยชน์ของหน่วยงานตนเอง บางงานตัดสินใจในระดับคณะกรรมการ
บริหารสถาบัน องค์กรระดับสูงจะตัดสินใจงานนโยบายเป็นส่วนใหญ่ บางเรื่องที่ได้ตัดสินใจไปแล้ว
และมีการคัดด้านจำนวนมากจะตัองใช้เวลาให้ข้อมูลบ่อยๆ หรือเชิญบุคคลภายนอกมาให้ข้อมูลบ้าง

วิโรจน์ ป็ยวัชรพันธ์ อธิการบดีสถาบันราซภัฎยะลา
จังหวัดยะลา
สัมภาษณ์วันที่ 15 มกราคม 2543 เวลา 0 8 .0 0 -1 0 .1 0 น.

สถานการณ์ที่ 1

การคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนจะพิจารณาดังนี้
• แผนการเป็ดสอนของสถาบัน ซึ่งจะดูจากแผนการรับนักศึกษา และแผนพัฒนาบุคลากร
ควบคู่กันไป
• ตัวบุคคลผู้สมัคร จะดูว่ามีความสามารถที่จะศึกษาได้สำเร็จหรือไม่ โดยคูจากพื้นฐาน
ความรู้เดิมประกอบ และความอาวุโสในเวลาราชการ
• ระยะเวลาที่จะทำประโยชน์ไห้แก่สถาบัน เมื่อไปศึกษากลับ มาควรจะมีเวลาทำงาน
อย่างน้อย 1 เท่าของเวลาที่ใซในการศึกษา ปกติทางราชการจะกำหนดเงื่อนไขนี้ไวัอยู่แล้ว แต่ก็ต้อง
พิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะการอนุญาตให้คนไปศึกษาต่อนั้น เปาหมายของสถาบันศึอด้องการ
ให้คนเหล่านั้นกลับมาทำประโยซนไห้แก่สถาบัน
• บุคลิกส่วนตัว ซึ่งจะดูจากความรับผิดชอบ การช่วยเหลือส่วนรวม สถาบันมุ่งหวังว่าผูใป
ศึกษาต่อจะต้องมีความรู้ และนำความรู้มาพัฒนาในสาขานั้นๆ เช่น เขียนตำรา ทำการวิจัย รวมทั้ง
จะต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ช่วยเหลือสังคมด้วย
สถาบันมีคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน-พัฒนา คณบดี เป็นกรรมการ และมีผู้อำนวยการสำนักวางแผน-พัฒนา
เป็นกรรมการและเลขานุการ เมื่อคณะกรรมการชุดนี้พิจารณาเสร็จลิน จะนำเสนอคณะกรรมการ
บรืหารสถาบันต่อไป โดยปกติสถาบันจะทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นข้อมูลพื้นฐานไว้อยู่แล้ว
สถานการณ์ที่ 2
การเป็ดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาจาก
• ศักยภาพของสถาบัน ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์การเป็ดสอนระดับบัณฑิตศึกษาของ
สภาวิชาการ สำนักงานสภาสถาบันราซภัฏ การอนุมัติการเป็ดสอนจะเป็นอำนาจของคณะกรรมการ
สภาสถาบันราซภัฏ แต่ขั้น ตอนการตรวจสอบศักยภาพและความพร้อมเบื้องต้น เป็นเรื่องของ
สภาประจำสถาบัน
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• ความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งสถาบันจะต้องมองว่าควรจะพัฒนาไใ_1ในต้านใด สถาบัน
จะต้องแยกความต้องการของบุคคล และความต้องการในถิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
ออกจากกันให้ไต้ ในการเปีดสอนระดับปริญญาโทในสาขาบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน
วัด ผลการศึกษา วิธีสอนวิทยาศาสตร์ จะต้องพิจารณาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
ในพื้นที่ด้วย เซ่น นักเรียนเป็นจำนวนมากอ่อนต้านวิทยาศาสตร์ ถ้าสถาบันเปีดสอนในสาขาวิธีสอน
วิทยาศาสตร์ให้แก่ครูผู้สอน ก็จะไปช่วยพัฒนาสังคมโดยส่วนรวม เป็นต้น
ขณะนี้สถาบันยังไม่ไต้เปีดสอนในระดับปริญญาโท แต่'ใต้เตรียมเปีดสอนสาขาสังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา ในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2542 สาขาบริหารการศึกษา ในปี 2543
โดยมองแผนเซิงรุกที่จะขยายลูกค้าที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการโรงเรียน และสาขา
วิธีสอนในวิชาสามัญ เซ่น วิธีสอนวิทยาศาสตร์ วิธีสอนภาษาไทย ฯลฯ
สถาบัน ไต้ต ั้ง โครงการจัด ตั้ง บัณ ฑิต วิท ยาลัย ซึ่ง เป็น การแบ่ง ส่ว นราชการภายใน
โดยสภาประจำสถาบันไดให้ความเห็นชอบ มีผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งเป็นประธานคณะกรรมการ
ดำเนินงาน อาจารยัผู้สำเร็จระดับปริญญาเอกในสถาบันเป็นกรรมการ มีหน้าที่เตรียมศักยภาพและ
ความพร้อม เตรียมหลักสูตร เตรียมการเปีดสอน ฯลฯ
ความเห็น ของอธีก ารบดีใ นการเปีด บัณ ฑิต ศึก ษาในสถาบัน ราซกัฎ ถ้า มองศัก ยภาพ
ในภาพรวมทั้ง 36 แห่ง เป็นศักยภาพที่มีความพร้อมสูง แต่สิงที่จะต้องมองควบคู่กันไปด้วยคือ
คุณ ภาพของบุคคลที่จบปริญ ญาโทและปริญ ญาเอก ถ้าพิจารณาแยกย่อ ยในรายสถาบัน ผู้จบ
ปริญญาเอกจะกระจัดกระจาย ทำให้การเปีดบัณฑิตศึกษาบางสถาบันทำไต้ยาก
สถานการณ์ที่ 3
สถาบันจะจัดการกับนักศึกษาที่ไต้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตก่อน อธิการบดีและผู้ที่เกี่ยวข้อง
จะเข้าไปดูแลในที่เกิดเหตุ เพื่อแก้ป ัญ หาเฉพาะหน้า และจะมอบให้อาจารย์ส่วนหนึ่งไปดูแล
นักศึกษาที่เสียชีวิตและบาดเจ็บที่โรงพยาบาล ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจต้อง
ดำเนินการอยู่แล้ว สถาบันจะต้องรีบดำเนินการแจ้งผู้ปกครองของนักศึกษาที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ
โดยต่วน หลังจากนั้นจะตรวจสอบว่านักศึกษาที่เสียชีวิตใครจะเป็นผู้รับผิดซอน และไต้ทำประกัน
ชีวิตไว้หรือไม่ ตลอดจนตรวจสอบว่า นักศึกษาเหล่านี้ไต้ขออนุญาตถูกต้องหรือไม่
ในการวางแผนปองปราม งานนี้เป็นงานของสำนักกิจการนักศึกษา สถาบันจะต้องให้
นโยบายในการจัด กิจ กรรมของนัก ศึก ษาว่ามีข ั้น ตอนดำเนิน การอย่างไร โดยเฉพาะกิจ กรรม
ทัศนศึกษาจะมีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักศึกษาไปทัศนศึกษา ซึ่งผู้จัดกิจกรรม
จะต้องขออนุญาตสถาบัน ขออนุญาตผู้ปกครองนักศึกษา และจะต้องเขียนโครงการ พร้อมทั้งแนบ
แบบฟอร์มทั้งหมดเสนออธิการบดีเพื่อขออนุมัติ
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ในความเห็นของอธิการบดี การไปทัศนศึกษาของนักศึกษานั้นมีหลายรูปแบบ บางครั้ง
ถ้ามองในเซิงวิชาการจะไม่ค่อยมี แต่เป็นทางหนึ่งที่ได้ผ่อนคลายและใกล้เคียงกับสิงที่เรียน สถาบัน
จะต้องดูแลการจัดทัศนศึกษาในรูปแบบนี้ ไม่ใช่ปล่อยอิสระอย่างเต็มที่ อีกแบบหนึ่งคือการไป
ทัศนศึกษาเซิงวิชาการ เช่น การไปศึกษาคูงานในโรงงานอุตสาหกรรมในโปรแกรมวิชาทางวิทยาศาสตร์
เป็นด้น
สถานการณ์ที่ 4
การเปลี่ยนแปลงสถาบันราซกัฏนั้น ตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติได้ให้สถาบันการศึกษา
ที่สอนในระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล แต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด หรีอเป็น
รายเฉพาะสถาบัน ในกลุ่มอธิการบดีสถาบันราชภัฎมีความเห็นว่าจะเป็นนิติบุคคลในส่วนราชการก่อน
หลังจากนั้นจึงพัฒนาไปเป็นนิติบุคคลในกำกับของรัฐในเวลาที่กำหนด ในกลุ่มภาคใต้ ถ้าคูศักยภาพ
ของแต่ละสถาบัน ไม่มีสถาบันใดที่พร้อมจะเป็นนิติบุคคลได้ แต่ถ้ารวมกัน 3-4 สถาบัน จะมี
ศักยภาพที่แข็งแกร่งกว่ามหาวิทยาลัยใหม่ ดังนั้นการจะออกนอกระบบในปี พ.ศ. 2545 ยังออก
ได้โม่หมดทุกสถาบัน สถาบัน ราซกัฎยะลาได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะปรับ เปลี่ยนเป็น นิติบ ุคคล
ในส่วนราชการ ในขณะเดียวกันก็จะพัฒนาไปสู่ในกำกับของรัฐ ถ้าเมื่อใดที่รัฐกำหนดให้ออก
นอกระบบก็จะออกอย่างมีเงื่อนไขตามที่รัฐบาลกำหนด เช่น จะต้องมีงบประมาณสนับสนุนในระดับ
ที่ป ระกัน คุณ ภาพการศึก ษาได้ ซึ่งจะต้อ งถามกลับ ไปยังรัฐบาลว่าให้ค วามมั่น ใจได้ในระดับ ใด
ไม่ใช่ให้นโยบายอย่างเดียวว่าสถาบันต้องหารายได้ด้วยตนเอง เพราะรัฐบาลจะต้องใช้งบประมาณ
ทุ่มเทกับการศึกษาพื้นฐาน 12 ปี ส่วนการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น ผู้เรียนจะต้องลงทุน ถ้าเป็น
ตามสถานการณ์น ี้ คนที่มีฐานะดีและฐานะปานกลางค่อนช้างสูงเท่านั้นจึงจะมีโอกาสที่จะเรียน
ในระดับอุดมศึกษา คนส่วนใหญ่ของประเทศจะขาดโอกาสนี้ ดังนั้นเมื่อสถาบันไม่มีเงินดำเนินการ
จำเป็นจะต้องขึ้นค่าหน่วยกต จะท่าให้ประซาซนส่วนใหญ่ของประเทศเดือดร้อน สถาบันราซกัฏ
เป็นอุดมศึกษาในส่วนราชการ เพราะสถาบันราซกัฎเป็นสถาบันที่รับใช้ท้องถิ่นและเป็นคนของ
พระราชา ทำงานเพื่อประซาซน ในขณะนี้เป็นขั้นระดมความคด ความซัดเจนในข้อมูลต่างๆยังไม่มี
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในขั้นนี้จะมีปัญหาทั้งนั้น ขณะนี้ที่สำคัญที่สุด สถาบันจะต้องสร้าง
ศักยภาพของสถาบันโดยพัฒนาบุคลากรให้พร้อม เพื่อทำงานให้เต็มศักยภาพ และสร้างความเคยซิน
ให้แก่คนในสถาบัน เช่น ระบบการประเมิน การพัฒนาระบบบริหารในสถาบัน ซึ่งจะต้องเตรียม
พัฒนาระบบงบประมาณ โดยปีกให้คุ้นเคยกับการใช้เงินเป็นก้อน เช่น อาจจะใช้ในระดับคณะ
ไปก่อน ขณะนี้มีคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจะต้องจัดระบบอุดมศึกษาในส่วนมหาวิทยาลัย
สถาบันราซกัฎ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และส่วนที่ตํ่ากว่านั้นให้ซัดเจนก่อน
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ในช่วงที่รับงานอธิการบดี ยังไม่ได้ดำเนินการพิจารณาความดีความชอบ เนื่องจากในปีนี้
อดีต อธิก ารบดีเป็น ผู้พ ิจ ารณาดำเนิน การ แต่ในช่วงที่ผ ่านมาได้ม ีส ่วนร่วมในระดับ ที่ไ ม่ต ้อ ง
รับผิดชอบสูงสุดมาบ้าง มีความเห็นว่าการให้ความดีความชอบเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้คนเสียกำลังใจ
และเป็นปัญหาของผู้บริหารมาโดยตลอด หลักการทำงานของอธิการบดี ถ้าสามารถตอบคำถาม
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพอใจได้ ถือว่าประสบผลสำเร็จในการบริหาร ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะผู้บริหารขาด
ความเป็นธรรม ที่จริงผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ให้ และสิ่งที่ให้ที่สำคัญที่สุดก็คือ ให้ความเป็นธรรม
และให้อภัยแกํผู้ได้บังคับบัญชา
ในการให้ความดีความชอบ จะต้องมีกฎเกณฑ์ มีคณะกรรมการช่วยกลั่นกรอง และสุดท้าย
ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจ หลักเกณฑ์ในการให้ความดีความชอบมีอยู่แล้ว เช่น กฎก.ค. ต่อไปมอบให้
คณะกรรมการกลั่นกรองตามลำดับขั้น ระดับโปรแกรมวิชา ระดับคณะ สุดท้ายเสนออธิการบดี
เพื่อตัดสินใจ ขณะนี้มีกฎเกณฑ์การให้ความดีความชอบตามกฎกค.ใหม่ ซึ่งจะต้องมีการประเนิน
งานที่ปฏิบัติ อธิการบดีไต้ประกาศเป็นนโยบายก่อนรับงานว่า การให้ความดีความชอบจะให้
ความเป็นธรรมตามกฎเกณฑ์ที่สามารถตอบคำถามไต้และโปร่งใส ขณะนี้ไต้มอบให้รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน-พัฒ นารวบรวมข้อ มูลทั้งหมด และทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติให้อาจารย์
ไต้รับทราบร่วมกัน โดยจะเริ่มดำเนิน การตั้งแต่ป ีก ารศึกษาหน้าเป็น ต้น ไป จากแนววิธีใหม่นี้
อธิการบดีมีแนวศึดที่จะสร้างคณะให้เข้มแข็ง ดังนั้นจะมอบอำนาจในส่วนหนึ่ง และการพิจารณา
ความดีความชอบจะวัดจากผลงานที่ทำเป็นหลัก ทั้งในเซิงปริมาณและคุณภาพ และผลงานที่ทำ
สามารถที่จะสะสมไว่ใต้
สถานการณ์ที่ 6
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีผู้ต้องการศึกษาต่อ'ในสถาบันราซภัฎเพิ่มขึ้น การรับนักศึกษาเพิ่มนั้น
จะเพิ่มจำนวนในแต่ละหมู่เรียน ซึ่งคัดจากบัญชีสำรองของการสอบคัดเลือก เพื่อให้ความเป็นธรรม
และกระจายโอกาสเท่าเทียมกัน เช่น โปรแกรมวิชาเคมี ตามแผนจะรับนักศึกษาห้องละ 40 คน
ก็ขยายเป็นห้องละ 45 คน โดยไม่ให้เสียคุณภาพ และส่วนหนึ่งเมื่อเปีดสอนไประยะหนึ่งจะมีการออก
ระหว่างเรียนจำนวนหนึ่งด้วย ส่วนที่เหลือจากนักศึกษาภาคปกติ สถาบันจะรองรับโดยการจัด
การศึกษานอกเวลาที่เรียกว่า การศึกษาเพื่อปวงซน โดยคัดเลือกจากผู้สมัครสอบที่เลือกเรียน
สถาบันราซกัฎยะลาเป็นอันดับหนึ่ง และเข้าสอบที่สนามสอบของสถาบันเท่านั้น เพราะต้องการ
กระจายโอกาสให้แก่คนในพื้นที่ก่อนโดยเปีดสอนเวลา 16.30 - 21.00 น. เพื่อสลับกา.;ใช้ทรัพยากร
ของสถาบัน แต่อาจารย์จะทำงานหนัก ในปีการศึกษา 2542 สถาบันจะรับนักศึกษาในระบบนี้
ประมาณ 1,700 คน ตามศักยภาพที่สถาบันรองรับไต้
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การจัดสรรเงิน บำรุงการศึกษาขึ้น อยู่กับ เป้าหมายของสถาบัน โดยสถาบันจะต้องจัดทำ
นโยบาย แต่จะไม่ใช้คำว่านโยบาย จะใช้คำว่าทิศทางของสถาบันราซภัฎยะลา ในช่วงเวลา 4 ปี
ประกอบด้วย ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ศักยภาพโปรแกรมวิชา และการประกันคุณภาพ
การศึกษา เฉพาะในส่วนของท้องถิ่น สถาบันจะต้องเป้นศูนย์ข้อมูล หรือเป้นมันสมองของท้องถิ่น
ซึ่งจะต้องศึกษาข้อมูล สำรวจและวิจัยภูมิปัญญาของท้องถิ่น และสร้างท้องถิ่นให้ศรัทธาต่อสถาบัน
หลังจากนั้นนำมาจัดทำจุดเน้นของสถาบันจำนวน 16 ข้อ ปัญหาที่สถาบันราซกัฏถูกวิพากษ์วิจารณ์
มากที่สุดคือคุณภาพการศึกษา ต้องยอมรับว่าตัวป้อนของสถาบันนั้นคุณภาพยังไม่ดีพอ ดังนั้นจึง
อยู่ที่กระบวนการที่จะต้องทำให้วัตถุดิบที่เป้นดัวป้อนมีคุณภาพดีขึ้น ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังกระบวน
การเรียนการสอนต้านคุณภาพทางวิชาการ ผู้ที่'จะดูแลโดยตรงไต้แก่ คณะ โปรแกรมวิชา ส่วนต้าน
คุณลักษณะของนักศึกษาที่จะเป้นคนดีนั้น สำนักกิจการนักศึกษาจะเป้นผู้ดูแล ดังนั้นรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จะต้องทำงานควบคู่กันไป เพื่อสร้างนักศึกษา
ให้เป็นคนเก่ง และคนดีไปพร้อม ๆกัน ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาที่สำคัญส่วนหนึ่งคืองานวิจัย
การที่จะทำภารกิจต่าง ๆให้สมบูรณ์ไต้ จะต้องไต้รับการสนับสนุนจากฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ฝ่ายวางแผน-พัฒนา และฝ่ายบริหาร เป้นต้น จากจุดเนันของสถาบันทั้ง 16 ข้อ ไต้กำหนดขั้นตอน
ในการดำเนํนการ 4 ปี ดังนี้ ปีที่ 1 การพัฒนาตนเองทุกต้าน เช่น การจัดระบบการทำงาน การออก
ระเบียบข้อบังคับของสถาบัน ฯลฯ ปีที่ 2 เน้นงานวิชาการเป็นหลัก เช่น การประกันคุณภาพ
การวิจัยข้อมูลท้องถิ่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ปีที่ 3 พัฒ นาศัก ยภาพให้เต็ม รูป
ปีที่ 4 เตรียมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐภายในปี 2545 ซึ่งเขียนไว้ก่อนพ.ร.บ.การศึกษา
ประกาศใช้ ดังนั้นจึงต้องมีการปรับรายละเอียดอีกเล็กน้อย
การจัดสรรเงินบำรุงการศึกษา จะแบ่งเงินเป้นเปอร้เซ็นต้ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ใข้ไนการเรียน
การสอน 35 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจัดสรรให้แก่คณะ และโปรแกรมวิชาโดยเฉพาะ ส่วนสนับสนุนงานสถาบัน
65 เปอร์เซ็นต์ การจัดสรรจะอยู่ในรูปเงินก้อน คณะต้องเขียนโครงการ ถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่
ที่ใช้'งบประมาณมาก สถาบันจะใช้เงินคงคลังสนับสนุน สถาบันจะแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
งบประมาณเงินบำรุงการศึกษา 2 ชุด คือ คณะกรรมการกลั่นกรองงานการเรียนการสอน ประกอบด้วย
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและชุม ชนสัม พันธ์ คณบดี เป็นกรรมการ
และคณะกรรมการกลั่นกรองงานสนับสนุนสถาบัน ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน-พัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นกรรมการ ซึ่งจะทำหน้าที่
วิเคราะหํโครงการที่สอดคล้องกับจุดเน้น และเป้าหมายของสถาบัน เมื่อคณะกรรมการกลั่นกรอง
ทั้งสองชุดฟ้จารณาเสร็จสิ้นจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันและสภาประจำสถาบันต่อไป
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สถานการณ์ที่ 8
การเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬานักศึกษา ปกติสถาบันมีความพร้อมอยู่ส่วนหนึ่งแล้ว เพียงแต่
เสริมความพร้อมขึ้น ในส่วนที่เกี่ยวกับสนามแข่งขัน ที่พักนักกีฬา ที่พ ักอาจารย์ผ ู้ค วบคุม ทีม
บุคลากรที่ทำงานจัดการแข่งขันกีฬา ฯลฯ สถาบันราซกัฏยะลาเป็นสถาบันที่ทำโครงการร่วมกับ
วิทยาลัยพลศึกษายะลา ดังนั้นในปีหน้าที่สถาบันจะเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬานักศึกษา วิทยาลัย
พลศึกษายะลาก็ต้องเป็นเจ้าภาพร่วมด้วย ในส่วนที่เกี่ยวกับสนาม กรรมการผู้ตัดสิน และการจัด
การแข่งขันนั้น สถาบันมีความพร้อมมาก แต่สถานที่พักของนักกีฬาอาจจะไม่เพียงพอ เนื่องจาก
จังหวัดยะลาเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็ก จึงอาจจะต้องใซ้ที่พักในจังหวัดใกล้เคียง เข่น จังหวัดปัตตานี
ในเรื่องสนามนั้น ล้าสถาบันไม่มีสนามสำหรับใช้ในการแข่งขัน อาจใช้ทรัพยากรร่วมกับท้องถิ่น เข่น
สนามเทศบาล หรือสนามของวิทยาลัยพลศึกษายะลา เป็นต้น
ในความเห็นของอธิการบดี การแข่งขันกีฬานักศึกษาสถาบันราซกัฎจะต้องพัฒนาสู่ระดับ
มาตรฐาน แต่การแข่งขันกีฬาก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ด้วยว่าต้องการเน้นที่จุดใด เข่น การทำงาน
ด้วยกัน หรือต้องการเหรียญ การแข่งขันกีฬานักศึกษาต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
ที่จะสร้างเสริมให้นักศึกษามีความอดทน เข้มแข็ง และสามัคคี สิ่งที่จะต้องแกีใขส่วนหนึ่งคือ
การประซาสัมพันธ์จะต้องทำให้ดีกว่าในปัจจุบัน
สถานการณ์ที่ 9
ในกระบวนการสรรหาอธิการบดี ทุกแห่งจะมีการแบ่งกลุ่ม และมีการขัดแย้งเป็นเบื้องต้น
ในการสรรหาอธิการบดีครั้งนี้ เป็นการแข่งขันกับตัวเองของผู้ใต้รับการสรรหา ไม่ได้แข่งขันระหว่าง
ตัวบุคคล ซึ่งมีกระบวนการดำเนินการที่เป็นขึ้นตอน ตังนั้นจากแนวความคิดตังกล่าว อธิการบดี
จึงสามารถนำผู้ใต้รับการสรรหาเพื่อเป็นอธิการบดีมาทำงานเป็นรองอธิการบดีได้ทุกคน อธิการบดี
จะวิเคราะห์ว่าอธิการบดีขาดความเชี่ยวชาญในส่วนใด ซึ่งจะต้องหาคนมาเสริมในส่วนที่อธิการบดีขาด
และพิจารณาคนให้เหมาะสมกับงานในส่วนนั้น ๆ ส่วนผู้ช่วยอธิการบดีนั้นขณะนี้ยังไม่มี สถาบันมี
รองอธิการบดี 6 ฝ่าย เมื่อไต้ตัวบุคคลแล้ว อธิการบดีไต้ซี้เป้าหมายของสถาบันและให้ร่วมกันคิด
ตั้งแต่ต้น อธิการบดีไต้ทำความเข้าใจกับทีมงานว่า รองอธิการบดีก็คือคนที่ทำงานให้อธิการบดี
ตังนั้นรองอธิการบดีจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับอธิการบดี และร่วมกันแก้ปัญหา อธิการบดี
จะมอบงานและอำนาจตัดสินใจควบคู่กันไปด้วย การประเมินและติดตามงานจะคูงานที่ให้รับผิดชอบ
และจะใช้วิธีการกระตุ้น ประสานงาน ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
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วิธีการตัดสินใจ
วิธีการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับระดับของงาน งานบางอย่างสามารถใช้ดุลยพินิจหรือความรู้
ประสบการณ์ตัดสินใจได้เลย งานที่ยากและซับช้อนจะต้องใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ ซึ่งฐานของ
ข้อมูลก็มีหลายระตับ เซ่น ระเบียบ กฎหมาย ข้อมูลเก่าที่เคยดำเนินการไว้ ฯลฯ ตังนั้นองตักรที่ใข้
ในการตัดสินใจ มีตั้งแต่อธิการบดีเอง ที่ประชุมรองอธิการบดี และคณะกรรมการบริหารของสถาบัน

นิรัตน จรจิตร อธิการบดีสถาบันราซภัฏสงขลา
จังหวัดสงขลา
สัมภาษณ์รันที่ 13 มกราคม 2543 เวลา 0 9 .0 0 -1 0 .4 5 น.

สถานการณ์ที่ 1
ในทางปฏิบัติ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนจะพิจารณาความต้องการของสถาบันว่าจะเน้นไป
ในทิศทางใด เซ่น สถาบันต้องการเน้นทางต้านเกษตร จะต้องจัดสรรทุนในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
หรือในขณะนี้กรณีที่มีทุนในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท สถาบันมีความต้องการทุนในระดับ
ปริญญาเอกมากกว่า เนื่องจากวุฒิปริญญาโทของสถาบันมีจำนวนเกินมาตรฐานอยู่แล้ว
ในขั้นตอนการปฏิบัตินั้น สถาบันจะประกาศให้ผู้สนใจทราบ และเป็ดโอกาสให้อาจารย์
ไต้สมัคร หลังจากการสมัครเสร็จสิ้น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจะรวบรวมรายซื่อและเอกสารนำเสนอ
ที่ประชุมรองอธิการบดีเพื่อกลั่นกรอง หลังจากนั้นจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน
ต่อไป การตัดลันใจจะสิ้นสุดที่คณะกรรมการบริหารสถาบัน เนื่องจากอธิการบดีเป็นประธาน
คณะกรรมการธุดนี้อยู่แล้ว
นอกจากเกณฑ์ท ี่เป็น ทิศ ทางของสถาบัน แล้ว อาจมีแนวทางการพิจารณาอื่น ๆที่เป็น
ส่วนประกอบย่อย เซ่น อายุราชการ อายุจริง อายุราชการที่ปฏิบัติงานในสถาบันราซภัฎสงขลา
ในส่วนของอายุราชการนั้น จะพิจารณาด้วยว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วจะต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ
ให้แก่สถาบันอย่างน้อย 1 0 ปี
ในการพิจารณาบุคคล 2 คน ที่ผ่านเกณฑ์พื้นฐานเหมือนกัน เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 1 คน
สถาบันจะดูความรับผดชอบงานในปัจจุบัน ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะทำ
ประโยซนํไห้แก่ส ถาบัน มากน้อ ยเพียงใด หรือ จะดูว่าเป็น คนที่รับ ตำแหน่งบริห ารในสถาบัน
เนื่องจากตำแหน่งบริห ารส่วนใหญ่ในสถาบัน จะไม่ม ีเงินประจำตำแหน่ง และไม่ค่อยมีอำนาจ
เท่าไรนัก มีแต่งานรับผิดชอบ ดังนั้นคนที่รับตำแหน่งงานบริหารต่าง ๆถือว่าเป็นผู้เสียสละในส่วนหนึ่ง
และคูผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นด้วย
สถานการณ์ที่ 2
การเป็ดสอนปริญญาโทจะพิจารณาดังนี้
• ความต้องการของผู้เรียน
• ความต้องการของตลาด เซ่น หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานผู้ไข้ครูมีความต้องการ
ครูสอนภาษาอังกฤษ หรือสถานประกอบการทางธุรกิจต้องการผู้สำเร็จการศึกษาต้านภาษาที่ใข้ใน
ยุโรป เซ่น ภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส ฯลฯ ความต้องการของตลาดนี้ สำนักวิจัยไต้ดำเนินการวิจัย
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เช่งสำรวจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการ■ ฝ่กอบรมระยะสั้น และการเป็ดสอนในระดับปริญญาตรี
ส่วนข้อมูลที่ใช้สำหรับการเป็ดปริญญาโทนั้น จังหวัด เซ่น สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ได้แสดงความต้องการให้เป็ดสอน โดยเฉพาะสาขาบริหารการศึกษา มีจำนวนถึง 200 คน เป็นด้น
• ความพร้อมของสถาบัน ซึ่งเป็นปจจัยที่สำคัญ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่สภาวิชาการ
กำหนด
ขณะนี้สถาบันยังไม่เป็ดสอนระดับปริญญาโท กำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการเพื่อเป็ดสอน
ในสาขาหลักสูตรและการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปี 2543 และสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
ในภาคเรียนที่ 2 ปี 2543
สถาบันไดัทำโครงการจัดตั้งบัณฑิตศึกษา โดยมีผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งเป็นผู้ประสานงาน
และดำเนินการ การดำเนินงานจะอยู่ในรูปคณะกรรมการโครงการจัดตั้งบัณฑิตศึกษา โดยมีกรรมการ
ประมาณ 7-8 คน ซึ่งพิจารณาจากบุคคลที่จบปริญญาเอก หรือมีตำแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารยั หรือผู้ช่วยศาสตราจารยัที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางวิจัย คณะกรรมการ
ซุดนี้มีหน้าที่เตรียมความพร้อมที่จะเป็ดบัณฑิตศึกษา จัดการเรียนการสอน ฯลฯ
ความเห็นของอธิการบดีในการเป็ดสอนปริญญาโทในสถาบันราซภัฏนั้น ถ้าสถาบันมี
ความพร้อมก็ควรจะเป็ดสอน เพราะการเป็ดโอกาสให้คนได้ศึกษาในระดับสูงขึ้นจะเป็นประโยชน์
เนื่องจากวิทยาการทั้งหลายแปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว แต่ก็มีส่วนหนึ่งมองว่าสถาบันราซภัฏเป็ดสอน
ปริญญาโทแล้วจะทำให้ด้อยคุณภาพ อธิการบดีมองว่าคุณภาพดังกล่าวเอาอะไรมาเป็นตัววัด
เพราะถ้าบัณฑิตเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถและทำประโยชน์ให้สังคม ลี่งเหล่านี้ก็ศึอคุณภาพ
สถานการณ์ที่ 3

ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้น สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดคือ จะต้องไปช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุ
ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยก่อน หลังจากนั้นสถาบันจะเชิญฝ่ายกิจการนักศึกษา คณบดี อาจารย์ที่ปรึกษา
และอาจารย์ผู้จัดทัศนศึกษามาประชุมร่วมกัน เพื่อตรวจสอบว่าได้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ
หรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามระเบียบจะต้องพิจารณาโทษตามสมควร เซ่น มีการว่ากล่าวดักเตือน
หรือตามความผิดที่ควรได้รับ
สถาบันได้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการไปทัศนศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยจะต้องมีอาจารย์ผู้ควบคุมการเดินทาง ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองของ
นักศึกษา การเดินทางเป็นกลุ่มจะต้องทำประกันชีวิตไว้ก่อน ถ้าเกิดเหตุการณ์เซ่นนี้อธิการบดีและ
ผู้บริหารจะไปดูเหตุการณ์ด้วยตนเอง และจะมอบหมายงานให้ผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ
การที่อธิการบดีจะต้องไปดูแลเอง เนื่องจากจะต้องแสดงให้ญาติของนักศึกษาที่บาดเจ็บและ
เสียชีวิตเห็นว่า สถาบันให้ความสำคัญ และแก้ไขบีญหาที่เกิดขึ้นอย่างดีที่สุด

369

การไปทัศนศึกษากับการไปเที่ยวน่าจะแตกต่างกัน อธิการบดีมีความเห็นว่าการไป
ทัศนศึกษาจะต้องมีโครงการ มีจุดมุ่งหมายซัดเจน มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาทำในระหว่าง
การศึกษาคูงาน และหลังจากการศึกษาดูงานเสร็จสิ้น
ในการวางแผน{เองปราม จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ เซ่น จะต้องมีอาจารย์ควบคุมดูแล
พนักงานซับรถ และให้อาจารย์ผู้ควบคุมรถดูแลพนักงานซับรถให้แต่งกายให้เรียบร้อยด้วย เนื่องจาก
มีความเชื่อว่า เครื่องแบบจะควบคุมความประพฤติภายในตัวด้วย รถเช่าต้องอยู่ในสภาพที่ดี ถ้าใน
กรณีที่รถของสถาบันไม่ติดภารกิจอื่น ๆ จะอนุญาตให้ใช้รถของสถาบันไปทัศนศึกษา
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 4

ในการทำงานของสถาบัน จะมีกรรมการหลักอยู่ 3 ขุด ขุดแรกได้แก่ รองอธิการบดีและ
ผู้ช่วยอธิการบดี หลังจากนั้นจะนำไปหารือในคณะกรรมการบริหารสถาบัน เพื่อความรอบคอบยิ่งขึ๋น
และน่าเสนอสภาประจำสถาบัน ดังนั้นถ้าเป็นเรื่องนโยบายที่สำคัญจะต้องนำเสนอคณะกรรมการ
ครบทั้ง 3 ขุด ในเรื่องการออกนอกระบบนั้นจะฟังคณะกรรมการทั้ง 3 ขุดดังกล่าว พร้อมทั้งคู
ในส่วนสำนักงานสภาสถาบันราซภัฎด้วยว่ามีความติดเห็นอย่างไร ในที่ประขุมอธิการบดีสถาบัน
ราซภัฎที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไต้ข้อสรุปว่าสถาบันจะพัฒนาเป็นนิติบุคคลในส่วนราชการ
แต่สถาบันใดที่สามารถพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐก็ดำเนินการไต้เลย ดังนั้นสถาบัน
ราซภัฏสงขลาจะยึดแนวทางจากที่ประขุมอธิการบดีสถาบันราชภัฎที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นหลัก โดยกำหนดเปีาหมายไว้ไนปี 2545 จะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
สถาบันไต้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างพ.ร.บ. ซึ่งประกอบด้วย นักกฎหมาย และผู้มี'ประสบการณ์
ประมาณ 5 คน เป็นกรรมการ โดยจะร่างพ.ร.บ.เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ อีกส่วนหนึ่ง
สถาบันไต้แต่งตั้งคณะกรรมการเรื่องการประกันคุณภาพ และคณะกรรมการพื้นฐาน 5 ส. ขณะนี้
สถาบันยังไม่ไต้สำรวจความติดเห็นของอาจารย์ แต่ไต้เชิญวิทยากรมาบรรยายหลายครั้ง แต่ก็ยัง
ไม่ซัดเจนจนกว่าร่างพ.ร.บ.จะเสร็จสิ๋น นอกจากนี้ยังไต้จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่และมีการประขุม
กลุ่มผู้สนใจอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 5

สถาบันจะมอบให้คณะ ศูนย์/สำนัก เสนอรายชื่อและเรียงลำดับอาจารย์ที่ไต้รับการพิจารณา
ความดีความขอบ โดยคณะจะมีแฟ้มสะสมงานของอาจารย์คณะนั้น ๆ คณะกรรมการบรีหารคณะ
จะเป็นผู้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ในคณะ แล้วจัดเรียงลำดับ ในการพิจารณาความดี
ความขอบจะให้นํ้าหนักสายคณะเป็นหลัก ส่วนการทำงานที่ศูนย์/สำนักจะเป็นส่วนเสริม สถาบันจะ
มอบให้รองอธิการบดีทุกคนเป็นองคัคณะพิจารณาความดีความชอบ โดยดูจากผลการปฏิบัติงาน
ความถี่ที่ไต้รับความดีความชอบ ในเมื่อไม่มีสองขึ้น และมีขั้นสูงสุดเพียงขั้นครึ่ง อาจารย์สามารถที่จะ
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ได้รับความดีความชอบติดต่อกันได้ เมื่อที่ประชุมรองอธิการบดีพิจารณาเสร็จสิน จะนำเสนอ
อธิการบดีเพื่อตัดสินใจขั้นสุดท้ายต่อไป ส่วนคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์/สำนัก รองอธิการบดี
ที่รับผิดชอบดูแล จะเป็นผู้ดูแลความดีความชอบ และอธิการบดีจะเป็นผู้พิจารณาความดีความชอบ
ของรองอธิการบดีตามลำดับ
ส ถ าน ก ารณ ท ี่ 6

สถาบันมีนโยบายที่จะสนองตอบผู้ต้องการเรียนให้มีที่เรียน โดยจะกำกับมาตรฐานด้าน
คุณภาพอย่างเต็มที่ ตังนั้นสถาบันจะรับนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา โดยเพิ่มจำนวนในแต่ละ
ห้องอย่างเต็มที่ เซ่น ห้องละ 50 คน หลังจากการรับนักศึกษาภาคปกติเสร็จสัน ถ้ามีผู้,ประสงค์
ที่จะเข้าศึกษาต่อ สถาบันจะเปีดภาคกศ.บป.รองรับ ซึ่งขณะนี้ได้เป็ดศูนย์อำเภอหาดใหญ่ และศูนย์
จังหวัดพัทลุง
การจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับนักศึกษาจำนวนมาก อธิการบดีมีความเห็นว่าการเรียน
นั้นมีหลายวิธี เซ่น เรียนโดยใช้สื่อการสอน เรียนโดยครู เรียนโดยกิจกรรม เรียนด้ายตนเอง
ตังนั้นสถาบันจะต้องจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างหลากหลาย ซึ่งจะต้องมีสื่อและ
ตำราหลัก โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้
ในส่วนของอาจารย์นั้น เนื่องจากเป็นความโซคดีของสถาบันที่มีนักวิชาการของท้องถิ่น
จำนวนมาก และอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย 2 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งสามารถที่จะ
ระดมทรัพยากรบุคคลมาช่วยสอนได้ จึงไม่มีปัญหาเรื่องอาจารย์ผู้สอน สำหรับอาคารสถานที่นั้น
ในภาคกศ.บป.สถาบันได้ขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาอื่นที่เป็นศูนย์ในการเป็ดสอน
ส ถ าน ก ารณ ท ี่ 7

ในการจัดสรรงบประมาณที่ผ่านมา จะใช้เกณฑ์จำนวนนักศึกษาเป็นหลักในการจัดสรร
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ในปีนี้ได้เปลี่ยนวิธีการจัดสรรใหม่ โดยเป็ดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆได้เสนอ
โครงการอย่างเต็มที่ ในส่วนของงานริเริ่มและงานพัฒนา ซึ่งสถาบันจะมีกรอบนโยบาย 4 ปีเป็นตัว
กำกับ ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพของสถาบันและอาจารย์ การพัฒนาสถาบันเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ควบคู่กับการก้าวไปส่สากล การประกันคุณภาพ และการออกนอกระบบ สถาบันจะมอบหมาย
ให้ที่ประชุมรองอธิการบดีเป็นองคกรพิจารณาโครงการที่หน่วยงานต่าง ๆน่าเสนอ การพิจารณา
โครงการตามกรอบนโยบายนั้น ถ้าเป็นโครงการที่ดีจะไม่ตัดยอดเงิน แต่จะหาเงินยอดอื่นมาเสริม
ในส่วนหนึ่งสถาบันจะแยกเงินประจำไว้ก่อน ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆจะต้องเสนอโครงการเงินประจำ
โดยมีฐานการจัดสรรมาจากจำนวนนักศึกษา เมื่อที่ประชุมรองอธิการบดีพิจารณาเสร็จสันจะน่าเสนอ
คณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อพิจารณากลั่นกรองอีกครั้ง แล้วน่าเสนอสภาประจำสถาบันต่อไป

37 1

สถานการณ์ท ี่ 8

การกำหนดให้สถาบันใดเป็นเจ้าภาพ จะตกลงในกลุ่มสถาบันราซภัฎ เมื่อสถาบันรับเป็น
เจ้าภาพ จะนำมาปรึกษาหารือในที่ประชุมรองอธิการบดีก่อน ซึ่งจะได้กรอบงานอย่างกว้าง ๆ
หลังจากนั้นจะนำไปหารือในคณะกรรมการบริหารสถาบัน และมอบหมายผู้รับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ
สถาบันจะเน้นถึงการบริการที่ดี พิธีiปด/ปด และพิธีการต่างๆ เพราะเป็นตัวชี้มาตรฐานการแข่งขัน
กีฬาด้วย คณะกรรมการตัดสินจะด้องทำให้กฎกติกาซัดเจน การแข่งขันกีฬาจะต้องให้นักศึกษา
ได้มีส่วนร่วมจำนวนมากๆ โดยเน้นกีฬาเพื่อพัฒนาตน ไม่ใช่กีฬาเพื่อเหรียญ การเป็นเจ้าภาพแข่งขัน
กีฬานักศึกษา ถือว่าเป็นงานของสถาบันที่ทุกคนจะต้องเป็นเจ้าภาพ โดยจะมอบให้ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาเป็นแม่งานหลัก ในการเริ่มด้นงาน อธิการบดีจะเป็นประธานในที่ประชุม เพื่อให้เห็นว่า
เป็นงานของทุกคน หลังจากนั้นจะมีการประชุมคณะกรรมการย่อย ๆอย่างต่อเนื่อง และมีการประชุม
ติดตามผลเป็นระยะ ๆ เพื่อรายงานความก้าวหน้าในงานของฝ่ายต่าง ๆ
ความเห็นของอธิการบดีในการแข่งขันกีฬานักศึกษาของสถาบันราซภัฏนั้น ไม่ควรจะจัด
แข่งขันทุกปี เนื่องจากทำให้คุณภาพตํ่าลง เพราะไม่มีการเตรียมการที่ดี ส่วนหนึ่งจะเสียเวลาเรียน
ของนักศึกษามาก การแข่งขันกีฬานักศึกษาจะด้องมีความหลากหลายของประเภทกีฬาที่แข่งขันด้วย
เข่น นำจะเพิ่มกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งเป็นกีฬาที่เน้นความสนุกสนานและความสามัคคี
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 9

เนื่องจากอธิการบดีได้ทำงานที่สถาบันแห่งนี้เป็นเวลานาน และเป็นศิษย์เก่าของสถาบันด้วย
ทำให้รู้จักอาจารย์เป็น อย่างดี ทั้งเรื่องนิสัยใจคอและความรับผิดชอบในการทำงาน สถาบันมี
รองอธิการบดีอยู่ 6 ตำแหน่ง อธิการบดีจะเรียงรายซื่ออาจารย์ที่อยู่ในกลุ่มทำงานที่รับผิดชอบสูงๆ
และส่วนหนึ่งเป็นคนที่เคยเป็นรองอธิการบดีมาก่อน หลังจากนั้นอธิการบดีจะวิเคราะห้ผลการทำงาน
ของแต่ละคนที่ผ่านมาว่าเป็น อย่างไรบ้าง โดยจะปรึกษาเป็น การส่วนตัวกับ บุคคลที่เป็น ผู้ใหญ่
ในสถาบัน ซึ่งมองสถาบันเป็นหลัก ไม่เป็นการเมีองภายในสถาบัน และปรึกษาอาจารย์เก่าๆ
ที่เกษียณไปแล้ว ซึ่งได้ทำงานให้สถาบันมาโดยตลอด หลังจากนั้น อธิการบดีจะเริ่มทาบทาม
ตัวบุคคลตามลำดับที่เรียงไว้ โดยให้เวลาในการตัดสินใจช่วงระยะเวลาหนึ่ง
เกณฑไนการพิจารณาบุคคลเพื่อเป็นรองอธิการบดี จะคูประสบการณ์ในงาน ผลการทำงาน
ที่เกี่ยวข้องกับงานที่อธิการบดีมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยเน้นการบริการ เพราะถือว่าการบริหาร
คือการบริการ นิสัยใจคอจะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรม จะต้องเป็นแบบอย่างให้แก่คณาจารย์และ
นักศึกษาได้ สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี จะมุ่งความเชี่ยวชาญงานเป็นหลัก จะมีผู้ช่วยอธิการบดี
2 คน คือ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระเบียบกฎหมาย และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
อธิการบดีได้ให้แนวทางในการทำงานว่า จะต้องร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
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จุดที่เน้นมากๆคือ จะต้องซื่อสัตย์สุจริต ทำอะไรจะต้องอธิบายไต้ ถ้ามีส่วนนี้แล้ว การตัดสินใจ
จะไม่ค่อยขัดแย้งกัน เนื่องจากไม่มีผลประโยซน้เน้นที่ตั้ง
ว ิธ ีก ารต ัด ส ิน ใจ

วิธีการตัดสินใจส่วนใหญ่จะใช้ทีมงานเน้นหลัก เมื่อตัดสินใจไปแล้ว อธิการบดียินดีที่จะ
รับผั้ดซอบทุกเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องที่เกดผลเสียต่อส่วนรวม อธิการบดีจะขอรับไว้เอง

ป ราณ ี เพ ช รแ ก ้ว อ ธ ิก ารบ ด ีส ถ าบ ัน ราช ภ ัฎ ส ุร าษ ฎ ร์ธ าน ี
จ ัง ห วัด ส ุร าษ ฎ ร์ธ าน ี
ส้ม ภ าษ ณ ีว ัน ท ี่ 1 0 ม ก ร าค ม 2 5 4 3 เว ล า 1 3 . 0 0 - 1 4 . 3 0 น.

ส ถ าน ก ารณ ีท ี่ 1

วิธีการบริหารของสถาบันจะอยู่ในรูปของคณะกรรมการ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุน
ไปศึกษาต่อต่างประเทศก็เซ่นกัน จะมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 2 ชุด คือ คณะกรรมการกองทุน
เพื่อจัดสรรเงินทุนศึกษาต่อต่างประเทศ และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร เกณฑ์ที่ใข้ในการ
พจารณาให้ทุน ได้แก่ สาขาที่เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาของสถาบัน อีกส่วนหนึ่งเป็นเงื่อนไข
ที่เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องมาปฏิบัติงานให้แก่สถาบันเป็นเวลา 2 เท่าของเวลาที่ลาศึกษาต่อ
สุดท้ายจะต้องผ่านกระบวนการอื่นๆที่สถาบันกำหนด เซ่น ต้องผ่านการคัดสรรมาจากคณะ เป็นต้น
ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนทั้งปริญญาโทและเอก สถาบันจะประสานงานไปยังคณะ
ต่าง ๆ คณะต้องคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่สถาบันกำหนด หลังจากนั้นส่งรายซื่อผู้ใต้รับ
การคัดเลือกไปยังคณะกรรมการทั้งสองชุดดังกล่าว
สภาประจำสถาบันไต้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อจัดสรรทุน ประกอบด้วย รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารเป็นประธาน ผู้,แทนคณบดี ผู้,แทนอาจารย์ในสภาประจำสถาบัน และผู้,แทน
ผู้,ทรงคุณวุฒในสภาประจำสถาบัน เป็นกรรมการ ส่วนสถาบันไต้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากร ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน-พัฒนาเป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการเป็นรองประธานกรรมการ ผู้,แทนคณบดี และผู้,ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ
เมื่อคณะกรรมการทั้งสองชุดพิจารณาเสร็จสน จะต้องนำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาตัดสินใจ
ขั้นสุดท้ายต่อไป
ส ถ าน ก ารณ ีท ี่ 2

ในการเป็ดสอนปริญญาโทจะพิจารณาคังนี้
• ศักยภาพและความพร้อมของสถาบัน ในกรณีที่เป็ดสอนปริญญาโทร่วมกับสถาบันอื่น
สถาบันจะทำศักยภาพของสถาบันร่วมกับสถาบันที่เป็ดสอน หลังจากนั้นจะดูจำนวนผู้,ที่ต้องการ
ศึกษาต่อในสาขานั้น ๆว่ามีมากน้อยเท่าไร
• การทำให้อาจารย์ใต้รับรู้และเห็นชอบในการเป็ดสอน โดยผ่านกรรมการชุดต่างๆ เซ่น
คณะกรรมการบริหารสถาบัน คณะกรรมการจัดการศึกษาเพื่อปวงซน สุดท้ายจะต้องขอความเห็นชอบ
และอนุมัติจากสภาประจำสถาบัน
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ปัจจุบันสถาบันได้เปิดสอนสาขาลังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา แผนการเปิดสอนต่อไปของ
สถาบัน ได้แก่ สาขาบริหารการศึกษา เนื่องจากเป็นความต้องการของสำนักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งซาติ แต่ศักยภาพของสถาบันยังขาดผู้สำเร็จปริญญาเอกสาขาบริหาร
การศึกษา ขณะนี้กำลังหาบุคคลมาเป็นอาจารยัในสาขานี้อยู่ สถาบันมีโครงการความร่วมมือกับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการเปิดสอนสาขาหลักสูตรและการสอน และสาขาอุดมศึกษา
ในปี 2543 ส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศนั้น ได้ทำความร่วมมือกับ University of Technology
of Sydney (UTS) ในสาขาวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเปิดสอนในปี 2543 เซ่นกัน
สถาบันได้จัดตั้งหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นการจัดตั้งภายใน มืคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นหัวหน้าหน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัยจะทำหน้าที่ประสานงาน ดำเนินงานด้านธุรการ และกำกับ
มาตรฐาน ส่วนงานวิชาการนั้นจะเป็นหน้าที่ของคณะที่จะดูแลและรับผิดชอบ
ความเห็นของอธิการบดีในการเปิดบัณฑิตศึกษา ถ้าพิจารณาโดยภาพรวม สถาบันจะต้องมี
ศักยภาพและความพร้อมสูงจึงจะเปิดสอน แต่ในสภาพที่เป็นจริง ถ้าไม่เริ่มด้นเปิดสอนจะรอใหัมื
ความพร้อมเต็มที่กัไม่พร้อมลักที สถาบันหลายแห่งที่เปิดสอนเมื่อพิงเสียงสะท้อนจากผู้เข้าเรียน
และอาจารย์ก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง สถาบันจะต้องควบคุมคุณภาพกระบวนการเรียน
การสอน และเชิญอาจารย์พิเศษที่มืความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆมาสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 3

ป้จ จุบ ัน มืก ารน่า นัก ศึก ษาคณะวิท ยาการการจัด การไปศึก ษาดูง านเป็น จำนวนมาก
โดยลักษณะของหลักสูตร การที่จะให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จากการไปสัมผัสด้วยตนเองนั้น
มีประโยชน์มาก แต่จะมืปัญหาอื่นๆตามมา เซ่น การขาดเรียนในวิชาอื่นๆ ดังนั้นสถาบันจึงวาง
มาตรการเบื้องด้นว่า นักศึกษาในกลุ่มหนึ่งๆจะไปศึกษาคูงานไดํปีละไม่เกิน 1 ครั้ง
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น จะต้องแก่ไขตามสถานการณ์ โดยดูแลนักศึกษาที่เสียชีวิตและ
บาดเจ็บตามเงื่อนไข สิ่งที่สถาบันให้ความสำคัญก็คือ ก่อนที่สถาบันจะออกคำสั่ง จะต้องเข้มงวด
ให้เป็นไปตามร ะเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เซ่น มีอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล มีใบอนุญาตจาก
ผู้ปกครอง ฯลฯ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ถือเป็นเหตุสุดวิสัย สถาบันจะต้องทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในการ
ช่วยเหลือนักศึกษาในนามของสถาบัน หรือมอบเงินที่ได้จากกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา เป็นด้น
อธิการบดีจะมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้ช่วยดูแล
รับผิดชอบ ทั้งนี้อธิการบดีจะต้องร้บรู้และเข้าไปดูเหตุการณ์ รวมทั้งพร้อมที่จะตัดสินใจในเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น
ความคืดเห็นฃองอธิการบดีในการไปศึกษานอกสถานที่ เป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการสร้าง
ประสบการณ์ให้กับนักศึกษา แต่จะต้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับธรรมชาติของโปรแกรมวิชานั้นๆด้วย
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สถานการณ์ท ี่ 4

ก่อนที่จะมีร่างพ.ร.บ.สถาบัน อธิการบดีได้เขียนเรื่องความก้าวหน้าลงในสารขุนทะเล
ทุกสัปดาห์ นอกจากนี้ยังได้เชิญ วิทยากรมาบรรยายเมื่อด้นปีที่แล้ว และสถาบันได้เปีนเจ้าภาพ
ประขุมสัมมนาเรื่องพ.ร.บ.สถาบันราซภัฏเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งผู้เข้าร่วมประขุมมาจาก
สถาบันราซภัฏทั่วประเทศ ผลที่ได้จากการประชุมสัมมนาทำให์ได้แนวทางการปรับเปลี่ยนสถาบัน
และการเตรียมการที่จะก้าวไปสู่แนวทางที่กำหนดไว้
ความเห็น ของคณะกรรมการบริห ารสถาบัน ต้องการจะเปีน นิติบุคคลในกำกับของรัฐ
ส่วนจะถึงจุดนั้นได้หรือไม่ จะดูความพร้อมและข้อจำกัดที่จะเตรียมการได้ทันหรือไม่ภายในปี 2545
ในการประชุมอาจารย์ของสถาบันที่ผ่านมา ได้บรรจุวาระการประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงและ
ทางเลือกของสถาบันไว้ทุกครั้ง สถาบันมีความมั่นใจว่าอาจารย์ทั้งหมดได้รับรู้ความเคลื่อนไหวของ
การเปลี่ยนแปลงสถาบันในขณะนี้
สถาบันได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างพ.ร.บ.สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี โดยมีรองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน-พัฒนาเป็นประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้แทนจากคณะ และนักกฎหมาย
ของสถาบันเป็นกรรมการ ในกลุ่มสถาบันราซภัฎภาคใต้ 5 แห่ง ได้มอบหมายให้สถาบันหาข้อมูล
รายละเอียดและทางเลือกในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สถาบันได้จัดทำประซาพิจารณ์
อาจารย์ทั่งหมด และอาจารย์เข้าใจว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถาบันแน่นอน ความเห็นของ
อธิการบดีในการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสถาบันนั้น รัฐจะต้องให้ความมั่นใจโดยให้งบประมาณ
สนับสนุนไม่ตำกว่างบประมาณที่สถาบันได้รับในป็จจุบัน ไม่เซ่นนั้นแล้วจะมีผลกระทบต่อนักศึกษา
ในสถาบัน
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 5

ในการพิจารณาความดีความขอบ จะมอบให้หน่วยงานต่าง ๆประเมินภาระงานของอาจารย์
ตามกรอบของก.พ. แล้วเสนอตามลำดับขั้น โดยให้คณะ ศูนย์/สำนัก เสนอต่อรองอธิการบดีที่ดูแล
หน่วยงานนั้น ๆ ในภาพรวมจะกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างซัดเจน โดยแบ่งสายวิชาการประมาณ
70 เปอร์เซ็นต์ และสายบริหารประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ การขึ้นขั้นสูงสุดมีเพียงขั้นครึ่งเท่านั้น
นโยบายของสถาบัน จะพิจารณาผู้ท ี่มีเงิน เดือนน้อยเป็น กรณีพ ิเศษ และที่ประชุมรองอธิการบดี
จะเป็นองค์กรพิจารณาความดีความชอบของอาจารย์ทั่งสถาบัน
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ในปีที่ผ่านมาสถาบันรับนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาที่กำหนดไว้ ในการรับนักศึกษา
จำนวนเพิ่มขึ้น สถาบันได้มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการประชุมร่วมกับคณบดีว่า จะรับจำนวน
ให้เต็มในแต่ละห้องเรียน และไม่ขยายจำนวนห้องเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งในช่วงที่รัฐมีนโยบายให้รับ
นักศึกษาเพิ่มและได้จัดสรรงบก่อสร้างอาคารชั่วคราวและงบค่าใช้จ่ายให้ส่วนหนึ่ง สถาบันก็ได้
ดำเนินการตามนโยบายของรัฐ ปีที่ผ่านมาสถาบันไม่รับฝากนักศึกษาเช้าเรียนในภาคปกติ ด้งนั้น
จึงเปีดสอนภาคสมทบขึ้นเป็นปีแรก ซึ่งจะเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 14.00-18.00 น. การชำระเงินตาม
ระเบียบภาคสมทบจะสูงกว่านักศึกษาภาคปกติเล็กน้อย แต่จะตํ่ากว่าภาคกศ.บป. เนื่องจากสถาบัน
จะต้องจ่ายเป็นค่าสอนของอาจารย์ส่วนหนึ่ง
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 7

การจัดสรรงบประมาณจะจัดสรรตามนโยบายของสถาบันและแผนงานที่วางไว้ ตั้งแต่รับงาน
ของสถาบัน อธิการบดีได้แถลงนโยบายว่า ในปีที่ 1 จะต้องเตรียมความพร้อมในศักยภาพพื้นฐาน
ของสถาบัน ปีที่ 2 สร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ปีที่ 3 สร้างสถาบันให้ทันสมัย
โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ และปีที่ 4 เช้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น ดังนั้นในแผนการจัด
งบประมาณจะกำหนดไว้อย่างซัดเจนว่า จะจัดงบประมาณให้ส่วนใด และเป็นจำนวนเท่าไร ปีนี้เป็น
ปีที่ 2 ที่อธิการบดีรับงาน จะทุ่มงบประมาณในด้านวิชาการ โดยเน้นในเรื่องของการประกันคุณภาพ
ดังนั้นหน่วยงานต่าง ๆภายในสถาบันจะต้องของบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน
ของสถาบัน สถาบันจะมอบให้สำนักวางแผน-พัฒนาเป็นหน่วยงานดำเนินการและประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ หลังจากรวบรวมคำขอตั้งงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆเสร็จสิ้น จะน่าเสนอต่อ
คณะกรรมการวิเคราะห้งบประมาณ ซึ่งประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน-พัฒนาเป็นประธาน
รองอธิการบดีทุกคน ผู้แทนคณบดี ผู้แทนอาจารย์ในสภาประจำสถาบัน 2 คน ผู้แทนผู้อำนวยการ
ศูนย์/สำนัก 2 คน เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักวางแผน-พัฒนาเป็นกรรมการและเลขานุการ
มีห น้าที่วิเคราะห์งบประมาณให้เป็น ไปตามกรอบนโยบายของสถาบัน เมื่อวิเคราะห์เสร็จสิ้น
จะน่าเสนอต่อคณะกรรมการงบประมาณและการเงิน ซึ่งประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน-พัฒนาเป็นรองประธาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่ายการเงิน
เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ หลังจากนั้นจึงน่าเสนอ
สภาประจำสถาบันต่อไป
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สถาบันจะเชิญคนที่เกี่ยวข้องมาปรึกษาหารือว่า ที่ผ่านมาเมื่อสถาบันรับเปีนเจ้าภาพกีฬา
จัดลักษณะอย่างไร และมีป๋ญหาอุปสรรคอย่างไร ส่วนหนึ่งอธิการบดีจะปรึกษาในกลุ่มอธิการบดี
ด้วยกันว่าจะจัดในลักษณะอย่างไรด้วย หลังจากนั้นจะนำมาปรึกษาในกลุ่มรองอธิการบดี และจะ
มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาไปยกร่างแผนการดำเนินงานขึ้นมา อีกส่วนหนึ่ง
จะขอความร่วมมือจากบุคคลภายนอกเรื่องอะไรบ้าง หรือขอบุคคลภายนอกมาเป็นที่ปรึกษาในเรื่อง
ใดบ้าง สถาบันจะต้องเป็ดตัวให้คนข้างนอกทราบว่า ลักษณะการแข่งขันกีฬาของสถาบันเป็นสากล
ที่บุคคลภายนอกจะต้องรับรู้ด้วย ตังนั้นจะขอความร่วมมือจากจังหวัดในเรื่องของสถานที่ กรรมการ
ที่ปรึกษา ฯลฯ เนื่องจากที่ตั้งของสถาบันมักจะอย่นอกเมือง ถ้าไม่ดึงคนข้างนอกเข้ามาร่วมก็จะ
เป็นการจัดภายในกลุ่มของสถาบันราซภัฏเอง จะไม่ก่อประโยซนัเท่าที่ควร กีฬาบางประเภทไปจัด
การแข่งขันในตัวเมืองบ้างก็จะเป็นการดีในด้านของการประซาสัมพันธ์
ความเห็นของอธิการบดีในการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษา เป็นเรื่องที่จำเป็น จะทำให้
นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับชีวิตส่วนหนึ่ง แต่การจัดการแข่งขันยังไม่เป็นสากล
จึงเกิดการไม่ยอมรับทั่วไป ป็ญหาก็คือสนามที่ใช้แข่งขัน และกรรมการผู้ตัดสิน การแข่งขันจะต้อง
เน้น ในเชิงคุณ ภาพมากกว่าในเชิงปริม าณ อธิการบดีไม่เห็นด้วยที่จะต้องมีการแข่งขันกันทุกปี
สุดท้ายรัฐจะต้องสนับสนุนงบประมาณเข่นเดียวกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 9

ในการสรรหาอธิการบดีนั้น ได้เป็ดโอกาสให้ห น่วยงานต่างๆเสือกบุคคลที่ควรจะเป็น
อธิการบดีจำนวนหนึ่ง เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอธิการบดี มืความตั้งใจจะทำงานในตำแหน่งนี้
ให้ดีที่สุด ยึดประโยซนัของสถาบันให้มากที่สุด และให้โอกาสคนอื่นทำงานเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่ง
อธิการบดีต่อไป ตังนั้นในการตัดสินใจเสือกรองอธิการบดีจะเสือกคนที่หน่วยงานต่าง ๆเสนอซื่อ
เพื่อเป็นอธิการบดีไว้ก่อน เพราะเป็น บุคคลที่ม ืความสามารถ และอธิการบดีทำงานที่สถาบัน
เป็นระยะเวลานาน จึงมองเห็นและรู้จักบุคคลต่าง ๆเหล่านี้เป็นอย่างดี อธิการบดีเพียงแต่พิจารณา
ว่าบุคคลใดที่จะเหมาะสมกับตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายใดเท่านั้น ข้อตกลงเบื้องตันในการทำงาน
เมื่อได้รับเสือกเข้ามาทำงานในตำแหน่งรองอธิการบดีแล้ว แต่ละคนมืสิทธิที่จะเสือกทีมงานในการ
ทำงานโดยอิสระ การทำงานจะต้องเป็นทีมงานเดียวกัน เมื่อมืป็ญหาจะต้องช่วยกันแก่ไขและ
รับผิดชอบร่วมกัน อธิการบดีได้ให้นโยบายไว้ว่า เมื่อสิ้นปีการทำงานอยากจะให้รองอธิการบดี
แต่ล ะคนได้ป ระเมิน การทำงานที่ต นเองดูแ ลและรับ ผิด ชอบก่อ น หลังจากนั้น จึงจะมอบให้
ฝ่ายวางแผน-พัฒนาประเมินต่อไป
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ในเรื่องที่ไม่เป็น ผลร้ายต่อสถาบัน หรือไม่เป็นผลกระทบต่อคนในสถาบัน อธิการบดี
จะตัดสินใจเอง ถ้าเป็นงานที่มอบหมายให้รองอธิการบดีรับผิดชอบ จะมอบอำนาจการตัดสินใจ
ไปด้วย และถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลาย ๆฝ่าย จะให้ที่ประชุมรองอธิการบดีตัดสินใจในเรื่อง
นน ๆ

สุว รรณ ี ศ ร ีค ุณ อ ธ ิก ารบ ด ีส ถ าบ ัน ราซ ภ ัฎ จ ัน ท รเก ษ ม
ก รุง เท พ ม ห าน ค ร
ส ้ม ภ าษ ณ ์ว ัน ท ี่ 2 3 ม ก ราค ม 2 5 4 3 เว ล า 1 1 . 0 0 - 1 2 . 3 0 น.

ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 1

อธิการบดีได้ให้นโยบายกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการว่า ผู้ที่จะสมัครนั้นน่าจะอายุไม่เกิน
35-40 ปี และจะต้องเป็นสาขาขาดแคลน ในปัจจุบันสถาบันได้จ้างอาจารยํในสาขาขาดแคลน
จำนวนมาก โดยมีเกณฑ์การจ้างผู้จบปริญญาโทขึ้นไป เซ่น วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการ
การจัดการ ในวิชาเอกการตลาด เศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวิชาเอก
รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ โดยเฉพาะวิชาเอกนิติศาสตร์นั้น สถาบันมีความต้องการสูง เพื่อรองรับ
การเปีดสอนโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ของสถาบัน เนื่องจากพิจารณาว่าสามารถที่จะหาวิทยากรไต้ง่าย
เพราะว่าสถาบันตั้งอยู่ตรงข้ามกับศาล แต่อย่างไรก็ตามสถาบันจะต้องมีอาจารย์ประจำของสถาบัน
ซึ่งขณะนี้กำลังขอโอนผู้จบในระดับปริญญาเอกอยู่
ขั้นตอนการดำเนินการ สถาบันจะประกาศรับสมัครทั่วไป โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นอาจารย์
ของสถาบันเท่านั้น จะเปีดโอกาสให้สถาบันอื่นที่สนใจเข้ารับทุนของสถาบันราชกัฏจันทรเกษม
โดยมีสัญญาว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องมาท่างานที่สถาบัน
สถาบัน จะแต่งตั้งคณะกรรมการคัด เลือ ก ประกอบด้วย รองอธิก ารบดีฝ ่ายวิช าการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน-พัฒนา คณบดี หัวหน้าโปรแกรมวิชาที่เกี่ยวข้อง
เป็นกรรมการ เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกดำเนินการเสร็จสิ้น จะนำเสนออธิการบดีเพื่อคูข้อมูล
ในการดำเนินการ และตัดสินใจเพื่อความเหมาะสมขั้นสุดท้าย
การคัดเลือกบุคคล 2 คนที่ผ่านคุณสมบัติพื๋นฐานให้เหลือ 1 คน จะให้ความสำคัญกับ
อาจารย์ที่ปฏิบัติงานในสถาบันเป็นอันดับแรก เพราะจะไม่มีปัญหาในการโอนย้ายเมื่อสำเร็จการศึกษา
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 2

ขณะนี้สถาบันไต้เปีดสอนระดับปริญญาโทในสาขาบริหารการศึกษา ส่วนสาขาสังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนาผ่านการอนุมัติจากสภาวิชาการแล้ว กำลังเตรียมการเสนอคณะกรรมการสภาสถาบัน
ราซกัฎ สาขาวิจัยและพัฒนาท้องอื่นไต้เสนอหลักสูตรผ่านสภาประจำสถาบันไปแล้ว แต่ในการน่าเสนอ
สภาวิชาการ มีข้อเสนอแนะให้แกํใขบางประเด็น แผนการเปีดสอนต่อไปของสถาบันได้แก่ สาขา
หลักสูตรและการสอน ซึ่งไต้ท่าหลักสูตรร่วมกับสถาบันราชกัฏพระนคร คาดว่าจะเปีดในภาคเรียน
ที่ 2 ปี 2543 สาขาส่งเสริมการเกษตร ไต้จัดท่าหลักสูตรเสร็จแล้ว กำลังเตรียมการน่าเสนอ
สภาประจำสถาบัน คาดว่าจะเปีดในภาคเรียนที่ 2 ปี 2543 เซ่นกัน ในการเปีดสอนระดับปริฌณาโท
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จะพิจารณาจากความต้องการของบุคคลที่จะศึกษาต่อ ความพร้อมของหลักสูตร ซึ่งจะพิจารณาจาก
หลักสูตรกลางที่มีอยู่ และหลักสูตรที่สถาบันจะต้องจัดทำเอง ศักยภาพของบุคลากรของสถาบัน
ซึ่ง จะพิจ ารณาครอบคลุม ถึง อาจารย์พ ิเศษด้ว ย จะต้อ งเป็น บุค คลที่ม ีป ระสบการณ์ มีค วามรู้
ความสามารถสูง จากการประเมินผู้สอนเป็นระยะๆ นักศึกษามีความพอใจในระดับสูง สถาบันจะ
ระมัดระวังในเรื่องผู้สอนเป็นอย่างมาก
สถาบันไต้จัดตั้งหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย เป็นการจัดตั้งภายใน โดยมีรักษาการคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหัวหน้าโครงการ การบริหารจะอยู่ในรูปของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการบัณฑิตประจำสาขา
ความเห็น ของอธิก ารบดีใ นการเปีด บัณ ฑิต ศึก ษาในสถาบัน ราซภัฏ จะเปีด สอนตาม
ความต้อ งการของสังคม ในขณะที่ตามพ.ร.บ.ของสถาบันราซภัฏสามารถเปีดสอนไต้ถึงระดับ
ปริญ ญาเอก ขณะนี้ส ถาบัน ราซภัฎ ราชนคริน ทร์ก ำลัง เป็น แกนนำในการร่า งหลัก สูต รระดับ
ปริญ ญาเอกทางการศึก ษา ซึ่งเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าศักยภาพของสถาบันราซภัฏไปถึงจุดนั้นได้
กรรมการผู้ทรงคุณ วุฒ ิในคณะกรรมการสภาสถาบันราซภัฎบางท่านไต่ให้ความเห็นว่า สถาบัน
ราชภัฎในกรุงเทพฯควรจะเน้นการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากหาวิทยากรไต้ง่าย
ส่วนสถาบันราซภัฏต่างจังหวัดควรเน้นผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 3

เหตุการณ์ในลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นกับสถาบันราชภัฎจันทรเกษม แต่ไม่มีนักศึกษาเสียชีวิต
สถาบันมีกระบวนการการป้องปราม เซ่น นักศึกษาที่จะไปทำกิจกรรมนอกสถาบันจะต้องทำโครงการ
เสนอสถาบัน โดยมีอาจารย์รับผิดชอบโครงการ และไม่ให้ใช้รถของสถาบัน สถาบันไต้กำหนด
เป็นนโยบายไว้ว่า โครงการที่จะไปทำกิจกรรมช้างนอกจะต้องตั้งงบประมาณสำหรับ จ้างเหมา
รถบริการไว้ด้วย รวมทั้งจะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง การที่สถาบันทำถูกต้องตามระเบียบ
เมื่อมีบีญหาเกิดขึ้นจะสามารถแก้ไขบีญหาไต้ ในกรณีที่นักศึกษาเสียชีวิตสถาบันจะต้องช่วยเหลือ
ซึ่งขณะนี้กำลังตั้งกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา การช่วยเหลือนักศึกษานี้ไม่ไต้มีระเบียบ แต่เป็นหลัก
มนุษยธรรมที่จะต้องทำ ซึ่งจะไต้รับความร่วมมือจากอาจารย์ นักศึกษา ในการช่วยเหลือสมทบ
ร่วมกับสถาบัน
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 4

สถาบัน ไต้เตรียมการและดำเนิน การเพื่อ รองรับ การปรับ เปลี่ยนสถานภาพมาโดยตลอด
ในที่ประชุมอธิการบดีเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา ไต้มีวาระการประชุมเรื่องนี้ โดยอธิการบดีสถาบันราซกัฏ
พระนครศรีอยุธยาน่าเสนอต่อที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมไต้มองภาพรวมการปรับเปลี่ยนสถานะเป็น
นิติบุคคลในส่วนราชการ หลังจากนั้นจะพัฒนาไปสู่ในกำกับของรัฐต่อไป ขณะนี้มีร่างพ.ร.บ.ที่สถาบัน
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ราซภัฎบางแห่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เซ่น สถาบันราซภัฎเชียงราย สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
และสำนักงานสภาสถาบันราซภัฎ ที่ประชุมอธิการบดีอยากจะเห็นภาพรวมของสถาบันราซภัฎทั้ง
36 แห่งว่าจะปรับเปลี่ยนฐานะเป็นนิติบุคคลในส่วนราชการ หรือในกำกับของรัฐ จึงได้มอบให้
สถาบันแต่ละแห่งไปร่างพ.ร.บ. แล้วนำมาเสนอในที่ประชุมอธิการบดีในวันที่ 20-21 มีนาคม
2543 ณ สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
สถาบัน ได้แ ต่งตั้งคณะกรรมการร่างพ.ร.บ. มีร องอธิก ารบดีฝ ่ายวางแผน-พัฒ นาเป็น
ประธาน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการสำนัก
วางแผน-พัฒนา ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายและผู้สนใจประมาณ 4-5 คน เป็นกรรมการ
โดยกำหนดว่าจะด้องร่างให้เสร็จกายในเดือนกุมภาพันธ์ 2543 หลังจากนั้นจะให้อาจารย์ทั้งหมด
ประซาพิจารณ์ ในร่างพ.ร.บ. จะทำเป็น 2 ขั้นตอน คือเป็นนิติบุคคลในส่วนราชการในปี 2545
แล้วพัฒนาไปสู่การเป็นในกำกับของรัฐ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
จะต้องอยู่บนพื้นฐานความพร้อมของสถาบัน ซึ่งขณะนี้อาจารย์ส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคยกับระบบ
การประเมิน
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 5

ในปีท ี่ผ ่านมา สถาบัน ได้ร ่า งแบบประเม่น โดยเปีด เผย และได้ใ ห้อ าจารย์ท ั้ง หมด
ประซาพิจารณ์ ปรากฏว่าอาจารย์ส่วนใหญ่ยังไม่กล้าตัดสินใจที่จะใช้แบบประเมินดังกล่าว เนื่องจาก
มีข ั้น ตอนที่ย ุ่งยากและไม่เป็น รูป ธรรม สุด ท้า ยยัง ไม่ส ามารถใช้แ บบประเม่น โดยเปีด เผยได้
คณะกรรมการบริหารสถาบันจึงมีมติให่ใช้แบบประเมินเติมไปก่อน ดังนั้นจำนวนเงิน 5 เปอร์เซ็นต์
ของยอดเงินเดือน ได้แบ่งโควด้าจัดสรรให้หน่วยงานคณะ 50 เปอร์เซ็นต์ และอีก 50 เปอร์เซ็นต์
จัดไว้ส่วนกลางสำหรับบุคลากรที่ทำงานประจำศูนย์/สำนัก และผู้บริหารระดับผู้อำนวยการศูนย์/
สำนักขึ้นไป เมื่อกำหนดเป็นโควด้าเสร็จสิ้น จึงมอบให้หน่วยงานต่างๆได้เสนอรายซื่อ และเรียงลำดับ
ผู้ใด้รับความดีความชอบให้อธิการบดีเห็นชอบ ในปีที่ผ่านมาไม่มีสองขั้น ขั้นสูงสุดมีเพียงขั้นครึ่ง
สถาบันมีจำนวนอาจารย์และช้าราชการพลเรือนประมาณ 325 คน ได้ขั้นครึ่งทั้งหมดประมาณ
112 คน จัดเป็นโควด้าของคณะประมาณ 50 กว่าคน
สถานการณ์ที่ 6
ขณะนี้อาคารสถานที่ของสถาบันราชภัฏจันทรเกษมเพียงพอที่จะรองรับนักศึกษาภาคปกติ
แต่ภาคสมทบอาจมีปัญหาบ้าง เนื่องจากรับนักศึกษาจำนวนมาก สถาบันจะเปีดสอนตั้งแต่วันจันทร์
ถึงวันอาทํตย์ โดยไม่มีวันหยุด ขณะนี้สถาบันมีอาคารเรียนรวม 15 ขั้น ประกอบด้วยห้องเรียนรวม
12 ห้อง และห้องเรียนปกติ 42 ห้อง ซึ่งนับว่าเพียงพอ
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ในส่วนของอาจารย์ มีปัญหาเฉพาะในคณะที่มีผู้ต้องการเรียนมากและเปีดจำนวนหลายห้อง
ซึ่งต้องใช้อาจารย์พิเศษช่วย เนื่องจากนโยบายรัฐไม่ให้เพิ่มจำนวนอาจารย์ แม้แต่อัตราเกษียณก็ถูกยึด
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในบางส่วน สถาบัน'ใช้วิธี'จ้างเหมาบริษัท เช่น จ้างเหมาบริษัท
ทำความสะอาด ดูแลอาคารใหม่ 15 ชั้น อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคารคณะเกษตรศาสตร์
อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เน้นต้น ระบบรักษาความปลอดภัยก็ดำเนินการจ้างเหมา
บริษัทเช่นกัน
สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ถ้าเน้นสิ่งอำนวยความสะดวกในต้านการเรียนการสอนที่คณะ
ดูแลและรับผิดชอบ สถาบันจะจัดสรรเงินบำรุงการศึกษา หรือ ค่าธรรมเนียมพิเศษให้ โดยคณะ
ต่าง ๆจะต้องทำโครงการใช้เงินเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน
การรับนักศึกษาภาคปกติ จะรับตามแผนการรับนักศึกษา ในกรณีที่ต้องรับนักศึกษาเพิ่ม
เนื่องจากผู้ม่อุปการคุณต่อสถาบันฝากเช้าเรียน สถาบันจะพิจารณาในรูปคณะกรรมการ โดยมี
อธิการบดีเน้นประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน-พัฒนา ผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการเน้นกรรมการ ซึ่งจะดูคะแนนจากการสอบ
คัดเลือกเน้นหลัก และจัดสอนภาคพิเศษให้ตั้งแต่เวลา 15.30-17.30 น. และวันเสาร์เต็มวัน
ภาคพิเศษที่เปีดสอนนี้จะเน้น โปรแกรมวิชาที่ผ ู้เรียนมีความต้องการเรียนสูง เช่น โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจัดการทั่วไป วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฯลฯ มีนักศึกษา
ทั่งสันประมาณ 1 พันกว่าคน ที่เหลือจาก11นสถาบันจะเปีดภาคสมทบเพื่อรองรับ ซึ่งมีระเบียบ
การรับจ่ายเงินภาคสมทบโดยเฉพาะ เปีดสอนตั้งแต่เวลา 17.20-20.30 น. และมีศูนย์นอกสถาบัน
1 ศูนย์ด้วย
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 7

สถาบันไต้จัดสรรเงินบำรุงการศึกษาตามระเบียบ โดยจัดสรรเงินเท่ากับ 80 เปอร์เซ็นต์ของ
ประมาณการรายรับ ในปีที่ผ่านมาสถาบันไต้ขอตัดเงินในยอดนี้เพื่อใช้จ่ายเน้นค่าสาธารณูปโภค
15 ล้านบาท และค่าพัฒนาสถาบันส่วนรวม 10 ล้านบาทก่อน หลังจากนั้นจึงจัดสรรให้คณะ
ศูนย์/สำนัก การจัดสรรเงินเฉพาะในส่วนคณะนั้น จะใช้จำนวนนักศึกษาเน้นฐานในการจัดสรรเงิน
หลังจากนั้นให้คณะ ศูนย์/สำนัก เขียนโครงการเพื่อรองรับการใช้เงิน ในการจัดสรรเงินปีการศึกษาใหม่
สถาบันจะเปลี่ยนแปลงการจัดสรรเงินใหม่ ไม่คิดจากฐานจำนวนนักศึกษาแล้ว แต่จะดูความสำคัญ
และความจำเน้นของโครงการที่คณะต่าง ๆเสนอมาเน้นหลัก
สถาบันไต้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินบำรุงการศึกษา ประกอบด้วย อธิการบดีเน้น
ประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน-พัฒนาเน้นรองประธาน รองอธิการบดีทุกคน ผู้แทนจากคณะ
คณะละ 2 คนเน้นกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักวางแผน-พัฒ นาเน้นกรรมการและเลขานุการ
ในคณะกรรมการดังกล่าวจะพิจารณาโครงการต่าง ๆให้สอดคล้องกับวิสัยทัศนั พันธกจ และกรอบ

383

นโยบายของสถาบัน เมื่อคณะกรรมการชุดนี้ดำเนินการเสร็จสิ้น จะนำเสนอคณะกรรมการบริหาร
สถาบันและสภาประจำสถาบันต่อไป
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 8

สถาบันจะเตรียมการในเรื่องต่างๆ เซ่น พิธีเปีด -ปีด การต้อนรับ การเตรียมนักกีฬาของ
สถาบันในฐานะเจ้าภาพ เรื่องงบประมาณซึ่งเป็นหัวใจของการจัดการ จะต้องประชุมคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง งบประมาณส่วนหนึ่งไต้จากการลงขันของสถาบันที่เข้าแข่งขัน แต่ไม่เพียงพอ จะต้องหา
จากแหล่งอื่นๆ เซ่น จากผู้สนับสนุน โดยเขียนป้ายโฆษณาสินค้าข้างสนามแข่งขัน ขณะนี้สถาบันราซภัฎ
จันทรเกษมไต้ส่งทีมฟุตบอลเข้าแข่งขันในยูลีก เพื่อเป็นการประซาสัมพันธ์สถาบันอีกทางหนึ่งด้วย
ความเห็นของอธิการบดีในการแข่งขันกีฬานักศึกษาสถาบันราซภัฎ ถ้ามองว่าเป็นการแข่งขัน
กีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคีก็ดี แต่ขณะนี้เป็นการแข่งขันเพื่อที่จะวัดว่าสถาบันใดเก่งกว่ากัน อธิการบดี
ไต้ให้นโยบายกับอาจารย์ผู้ควบคุมทีมว่า ถ้านักกีฬาของสถาบันเก่งและไต้เหรียญก็ดี แต่จะต้อง
แข่งขันอย่างสุภาพ และต้องการให้เชื่อมความสามัคคีระหว่างสถาบันราชภัฎด้วยกัน
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 9

ในการหาบุค คลที่จ ะเป็น รองอธิก ารบดี อธิการบดีเปีดโอกาสให้อาจารย์ไต้มีส่วนร่วม
โดยเสนอบุคคลที่เหมาะสมจะเป็นรองอธิการบดี หลังจากนับคะแนน อธิการบดีจะนำรายชื่อบุคคล
ที่มีคะแนนสูงจำนวน 10 คน มาพิจารณาคัดเลือกให้เหมาะสมกับงานที่จะมอบหมายให้รับผดชอบ
ส่วนหนึ่งอธิการบดีไต้ทำงานที่สถาบันแห่งนี้เป็นเวลานาน จึงรู้ข้อมูลบุคคลในสถาบันเป็นอย่างดี
ส่วนผู้ช่วยอธิการบดีนั้น อธิการบดีจะเป็น ผู้เลือ กเอง โดยดูจากการเป็น ที่ยอมรับ ของอาจารย์
ในสถาบัน ทำงานกับอธิการบดีไต้ มีจิตและวิญญาณเสียสละ ซึ่งมีประมาณ 3-4 คน เมื่อทำงาน
ครึ่งเทอมจะมีการปรับเปลี่ยนรองอธิการบดีบางตำแหน่ง โดยสับเปลี่ยนงานที่รับผ้ดซอบ ไม่ไต้ปรับ
ออกจากตำแหน่ง อธิการบดีไต้ตกลงกับทีมงานทั้งหมดว่า ถ้ามีป้ญหาต้องพูดคุยกัน แก้ปัญหา
ร่วมกัน และจริงใจในการทำงานร่วมกัน
วิธีการตัดสินใจ
ส่วนใหญ่จะใซวิธีการตัดสินใจด้วยคณะกรรมการ ด้วยการพูดคุยเพื่อให่ใต้ข้อมูลและเข้าใจ
ร่วมกัน สุดท้ายจึงตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ

วิช ัย เท ีย น น ้อ ย อ ธ ิก ารบ ด ีส ถ าบ ัน ราซ ภ ัฏ ธ น บ ุร ี
ก รุง เท พ ม ห าน ค ร
สัม ภ าษ ณ ์ว ัน ท ี่ 1 9 ม ก ราค ม 2 5 4 3 เว ล า 1 4 . 0 0 - 1 6 . 1 0 น.

สถานการณ์ที่ 1
การคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุน จะพิจารณาดังนี้
• ความตั้งใจ คนที่เข้ามาสู่ระบบการดัดเลือกจะต้องมีความตั้งใจก่อน
• ตรงกับสาขาที่จะพัฒนา สถาบันได้กำหนดทิศทางการพัฒนาสถาบันไว้ ดังนั้นการคัดเลือก
คนจะต้อ งตรงกับ ทิศ ทางการพัฒ นาดังกล่าว ถ้าไม่มีคนในสาขานั้น โดยตรงจะพิจารณาสาขา
ที่ใกล้เคียงที่สุด
• การสร้างศักยภาพของสถาบัน ในกรณีที่คัดเลือกคนให้ตรงสาขา หรีอสาขาใกล้เคียงไม่ได้
จะต้องพิจารณาประเด็นที่ 3 เพราะมีความเชื่อว่าการพัฒนาคนให้มีคุณวุฒิสูงขึ้นเปีนการสร้าง
วิสัยทัศน้ควบคู่ไปด้วย ที่สำคัญคือสถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีสัดส่วนคุณวุฒิปริญญาเอก : โท:ตรี
ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วย
ในการกำหนดสาขาของทุนที่จัดสรร จะดูความจำเป็นของสถาบัน เซ่น สถาบันจะเปีดสอน
ปริญญาโทสาขาใดสาขาหนี่งที่ตอบสนองความต้องการของห้องถิ่น จำเป็นต้องจัดสรรทุนให้เพื่อ
รองรับการเป็ดสอน หรือสถาบันไต้ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีในสาขาการศึกษาออกไปเป็น
จำนวนมาก สถาบันจะช่วยพัฒนาบัณฑิตเหล่านั้นให้มีคุณวุฒิสูงขึ้นได้อย่างไร โดยมีเป็าหมายหลัก
อยู่ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มผู้สอน และกลุ่มผู้สนับสนุนการสอน ดังนั้นสถาบันจะต้อง
จัดทำแผนการเป็ดปริญญาโท และพัฒนาอาจารย่ในสถาบัน อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือ อนาคตของ
สถาบันในระยะยาว โดยวิเคราะห้ว่าสถาบันราซภัฏธนบุรีจะทำภารกิจใดที่จะก่อให้เกิดจุดเด่น จุดดัง
ของสถาบันโดยเฉพาะ ทั้งนี้จะต้องทำแผนพัฒนาสถาบันระยะยาวกำกับด้วย
การคัดเลือกบุคคล 2 คนที่ผ่านเกณฑ์พื้นฐานเหมือนกันให้เหลือ 1 คน ถ้ายึดหลักคุณธรรม
ก็ต้องเลือกคนที่มีอายุราชการมากกว่า แด่ถ้ายึดหลักการใช้ประโยชน์ ก็ต้องเลือกคนที่มีอายุราชการ
น้อยกว่า เพราะคุ้มค่ากับการลงทุน ในความเห็นของอธิการบดีจะพิจารณาเวลาที่จะทำประโยชน์
ให้แก่สถาบันและโอกาสที่จะอยู่กับสถาบันตลอดไป
สถาบันจะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกที่ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ กรรมการโดยตำแหน่ง
เซ่น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน-พัฒนา คณบดี และกรรมการที่มาจาก
ศาสตริในสาขานั้น หลังจากคณะกรรมการซุดนี้พิจารณาเสร็จสน จะนำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา
ตัดสินใจขั้นสุดท้ายต่อไป
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สถานการณ์ที่ 2
ในการเป็ดสอนปริญญาโท มีกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มผู้สอน
และกลุ่มสนับสนุนการสอน การจัดลำดับความสำคัญจะเป็นดังนี้ กลุ่มผู้สอน กลุ่มผู้บริหาร และกลุ่ม
สนับสนุนการสอน ดังนั้นการเป็ดสอนจะยึดความต้องการของผู้ใช้มากกว่าจะยึดความต้องการของ
สถาบัน
ปัจจุบันสถาบันเป็ดสอนในสาขาไทยคดีศึกษา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒ นา และบริหาร
การศึกษา สถาบันไต้วางแผนการเป็ดสอนเพื่อตอบสนองให้ครบทั้ง 3 กลุ่มข้างต้น ประกอบด้วย
สาขาหลักสูตรและการสอน เน้นวิธีสอนในสาขาต่างๆ สาขาที่อยู่ในกลุ่มสนับสนุนการสอน และสาขา
บริหารธุรกิจ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งทิเลิปปีนส์
ขณะนี้สถาบันมีโครงการพัฒนาอาจารย์ 2 รูปแบบ ใข้งบประมาณทั้งสิน 20 ล้านบาท
รูปแบบแรก คือ การพัฒนาแบบฟ้งกระจาย ซึ่งสถาบันจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน
75 เปอร์เซ็นต้ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด และรูปแบบที่ 2 คือ การพัฒนาตามสาขาที่สถาบันกำหนดไว้
ซึ่งสถาบันจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด ครอบคลุมถึงการไปศึกษาต่อต่างประเทศด้วย
สถาบันไต้จัดตั้งโครงการบัณฑิตศึกษา โดยมีความคิดว่า โครงการหมายถึงโปรแกรม
ขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในสถาบัน ดังนั้นผู้อำนวยการโครงการศึอผู้จัดการให้เกิดการเรียนการสอน
บัณฑิตศึกษา และกำกับเรื่องคุณภาพ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจะทำหน้าที่ต้านธุรการเท่านั้น
แต่งานวิชาการจะยังคงอยู่กับคณะต่าง ๆ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย อธิการบดีเป็น
ประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิก ารบดีฝ ่า ยวางแผน-พัฒ นา คณบดีที่เกี่ยวช้อง
เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการโครงการเป็นกรรมการและเลขานุการ
ความเห็นของอธิการบดีในการเปีดบัณฑิตศึกษาในสถาบันราซภัฎนั้น ต้องไม่ใช่การเป็ด
แบบภาคคำ หรือ แบบกศ.บป. การเปีด สอนจะต้อ งเป็น หลัก สูต รที่ท ำวิท ยานิพ นธ์เท่า นั้น
การสอนจะต้องเป็นทีมและเชิญวิทยากรพิเศษมาเป็นครั้งคราว สถาบันจะต้องสร้างบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียน เช่น ห้องเรียน ตำราเรียน และอินเทอร์เนตจะต้องพร้อมด้วย การลงทุนทางการศึกษา
อย่าเสียดายเงิน และอย่าคำนึงถึงกำไรขาดทุนโดยเด็ดขาด
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 3

สถาบัน จะให้ความสำคัญ กับ การป้องกัน ไว้ก่อน โดยเฉพาะรถบัส ที่ใช้ในการเดิน ทาง
จะต้องมีการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ และก่อนออกเดินทางจะต้องตรวจเช็คสภาพรถให้เรียบร้อยก่อน
อีกประเด็นหนึ่ง คนขับรถบัสจะต้องคุ้นเคยกับรถคันนั้น และประจำรถคันนั้น ทางที่ดีที่สุดผู้บริหาร
ไม่ควรซื้อรถบัสประจำสถาบัน เพราะมีราคาสูง และค่าเสื่อมสภาพรถก็สูงด้วย พนักงานขับรถ
จ้างเหมาบริการนั้นจะเป็นมืออาชีพ ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้น ความเสียหายทั้งหลายบริษัทจะรับผัดชอบ

386

ซึ่งจะแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบจากสถาบันไปได้ แต่สถาบันก็ไม่ทอดทิ้ง เพราะถือว่านักศึกษา
เนินลูกหลาน จะต้องหาเงินมาสนับสนุนทางอื่น ๆด้วย ในการจ้างเหมารถจะมอบให้นักศึกษา
ดำเนินการเอง เนื่องจากนักศึกษาเนินผู้ใหญ่แล้ว จะต้องคิดและทำเอง อาจารย์เพียงแต่สนับสนุน
และช่วยแก้ปัญหาเท่านั้น ล้าจำเนินจริง ๆสถาบันควรจะจัดซี้อรถคูให้อาจารย์ไต้ใช้ หากนักศึกษา
จะใช้ก็เดินทางด้วยรถด้หลาย ๆคัน
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ ผู้สูญเสียมากที่สุดคือพ่อแม่ สถาบันจะต้องสร้างความเช้าใจกับ
พ่อแม่ของนักศึกษาที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต สถาบันจะต้องใช้กรณีที่เกิดขึ้นเนินบทเรียนและชี้
ให้เห็นว่าสาเหตุเกิดจากอะไร อย่าให้เกิดเหตุการณ์นั้นซํ้าอีก สถาบันจะต้องช่วยเหลือทุกสิ่งให้ดีที่สุด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสะดวกสบาย อย่าปล่อยปละละเลย เช่น การติดต่อตำรวจ การติดต่อ
เรื่องประกัน ฯลฯ เพราะถือว่าเนินธุระของสถาบัน และส่วนหนึ่งจะลดความกดดันของผู้ปกครอง
นักศึกษาด้วย
เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น อธิการบดีมีความเห็นว่า แก้ปัญหาหลายหัวดีกว่าหัวเดียว ซึ่งจะต้อง
เชิญผู้เกี่ยวช้องมาปรึกษาหารือ และแบ่งกันทำหน้าที่ต่าง ๆ โดยทำความเช้าใจว่าสิ่งนี้ถือเนินหน้าที่
ไม่ใช่ภาระ หลักในการแบ่งงานจะดูจากงานที่บุคคลนั้นรับผิดชอบโดยตรง เนินคนที่มีจิตบริการ ฯลฯ
ทั้งนี้อธิการบดีจะติดตามกำกับอย่างใกล้ชิด
ความเห็นของอธิการบดีในการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักศึกษา เนินสิ่งที่จำเนิน
และต้องสนับสนุน ถือว่าสิบรู้ไม่เท่าเคย ถ้าสิ่งใดที่เนินประสบการณ์ตรง จะเนินสิ่งที่จำไต้แม่นยำ
แต่ต้องมีการวางแผนที่ดีและรอบคอบ กิจกรรมที่จัดขึ้นจะต้องเนินความต้องการของนักศึกษา
เนินหลัก ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ การไปทัศนศึกษาจะต้องเกี่ยวช้องกับการเรียนการสอนจริง ๆ
ไม,ใช่มุ่งเพื่อการท่องเที่ยวและสนุกสนานเท่านั้น
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 4

การปรับ เปลี่ย นสถานะของสถาบัน จะต้อ งมีฃ ั้น ตอนและมีค วามซัด เจน สถาบันต้อง
ปรับเปลี่ยนเนินนิติบุคคลแน่นอน แต่จะเนินส่วนราชการหรือในกำกับของรัฐเท่านั้น สถาบันจะใช้
วิธีการวิเคราะห้แบบมีส่วนร่วม โดยมีคำถามว่าท่าไมต้องออกนอกระบบ และอยู่ในระบบมีปัญหา
อะไร ทำไมในระบบจึงแก้ปัญหาไม่ไต้ จึงก้าวกระโดดไปสู่นอกระบบ ความเห็นของอธิการบดีนั้น
ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนราชการ หรือออกนอกระบบ ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ส่วนที่สำคัญคือจะต้องท่าการ
ประเมีนทุกอย่างให้เนินระบบ เช่น กรณีที่อยู่ในระบบราชการ และอาจารย์ท่างานไม่ใต้เต็มที่นั้น
วิธีการแก้ไขก็คิอจะต้องมีการประเมีนอาจารย์ โดยจัดท่าภาระงานให้ซัดเจน การประเมินจะต้อง
เกิดผล 3 อย่าง คือ ประเมินเพื่อแล้ไขข้อบกพร่อง ประเมินเพื่อพัฒนา ประเมินเพื่อท่า ดังนั้น
การประเมินจะต้องมีระบบและมีความเชื่อถือไต้
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สถาบันได้เตรียมการร่างพ.ร.บ.เป็นนิติบุคคลในส่วนราชการ เตรียมการระบบงบประมาณ
ในรูปแบบเงินอุดหนุน และปรับเรื่องคุณภาพ สถาบันได้สอบถามอาจารย์ทั้งหมด มีมติออกมาว่า
จะเป็นนิติบุคคลในส่วนราชการ หลังจากนั้นจะค่อย ๆพัฒนาเป็นขั้น ๆ เมื่อมีความพร้อมทุกด้าน
จะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐต่อไป ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 10 ปี เพราะการเป็นนิติบุคคล
ในส่วนราชการนั้น จะต้องสร้างความพร้อมก่อน แต่สิ่งที่อยากจะเห็นในขณะนี้คือ มหาวิทยาลัยที่มี
ความพร้อม เซ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ
เมื่อปรับเปลี่ยนไปเป็นในกำกับของรัฐแล้ว มีการพัฒนาเป็นอย่างไร เพราะการพัฒนาสถาบันจะต้อง
มีรูปแบบที่ซัดเจน ไม'ใช่พัฒนาโดยการเสี่ยง หรือการเอาสถาบันเป็นเติมพัน เมื่อสถาบันเหล่านี๋
ปรับเปลี่ยนไปแล้วมีปัญหา รัฐบาลจะต้องทบทวนนโยบายในเรื่องนี้ด้วย
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 5

การพิจารณาความคืความชอบเป็นเรื่องที่น่าเบื่อที่สุดสำหรับผู้บริหาร เพราะล้าอาจารย์
ไม'ได้รับผลประโยชน์ก็จะมองผู้บรีหารในทางที่ไม่ดี อีกประเด็นหนึ่งความอยากของคนไม่รู้จักพอ
ไม่มีความคืดที่จะแบ่งปันให้คนอื่น ดังนั้นการพิจารณาความดีความชอบจะต้องใช้ระบบคุณธรรม
ร่วมกับการบริหาร สถาบันจะต้องแจ้งให้คณาจารย์ได้เช้าใจระบบและวิธีการประเมินล่วงหน้าก่อน
การประเมินจะใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วม โดยถือว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียว
สถาบันได้กำหนดสัดส่วนของนั้าหนักการประเมินไร้ดังนี้ หัวหน้าภาควิชา 30 เปอร์เซ็นต์
คณบดี 20 เปอร์เซ็นต์ ผู้อำนวยการศูน ย์/สำนัก 30 เปอร์เซ็นต์ รองอธิการบดี/อธิการบดี
20 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้นประมวลผลออกมาและเรียงลำดับตามเปอร์เซ็นต์รวมที่ได้ การประเมิน
ดังกล่าวจะเป็น การประเมิน เซิงปริม าณ ซึ่งจะต้อ งน่ามาพิจารณาในเซิงคุณ ภาพประกอบด้ว ย
การดัดสินใจขั้นสุดท้าย อธิการบดีและรองอธิการบดีจะมาพิจารณาร่วมกัน สถาบันได้มอบหมาย
ให้ฝ่ายการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงานในการประเมิน โดยจะมีการประเมินปีละ 2 ครั้ง
ผลการประเมินทั้งหมดจะส่งตรงไปยังอธิการบดี
ในส่วนของการประเมินผู้บริหารระดับคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์/สำนัก ได้กำหนดลัดส่วน
นั้าหนักการประเมินดังนี้ รองอธิการบดีที่ดูแลโดยตรง 30 เปอร์เซ็นต์ รองอธิการบดีอื่นๆที่เหลือ
30 เปอร์เซ็นต์ อธิการบดี 40 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในระดับที่ปรึกษาอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
และรองอธิการบดีนั้น อธิการบดีจะเป็นผู้ประเมินเอง
ปัจจุบันสถาบันได้บริหารงานแบบโปรแกรมวิชา ซึ่งไม่ใช่หน่วยงานทางบริหาร แต่เป็น
หน่วยงานทางวิชาการ ดังนั้นโปรแกรมวิชาจึงไม่มีอำนาจในการบริหารบุคคล โปรแกรมวิชาจะเป็น
ผู้จัดการให้เกิดการเรียนการสอนเท่านั้น และทำหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย ดังนั้นบุคลากรทุกคน
จะสังกัดคณะทั้งหมด สถาบันจึงได้ปรับสัดส่วนนั้าหนักการประเมินใหม่ คือ คณบดี 60 เปอร์เซ็นต์
ได้มาจาก 2 ส่วน คือ งานวิชาการ 30 เปอร์เซ็นต์ และงานบริการ 30 เปอร์เซ็นต์ รองอธิการบดี
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ศ ูน ย ์/ ส ำน ัก จะใช้ว ิธ ีก ารป ระเม ิน แบ บ เดิม

สถานการณ์ท ี่ 6

สถาบันได้ดำเนินการที่จะรับนักศึกษาให้มากที่สุด โดยคำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
เพื่อเปีดโอกาสให้ผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ อธิการบดีอยากจะเห็นสถาบันราชกัฎธนบุรีเป็นมหาวิทยาลัย
ที่ไม่มีกำแพง ใครอยากเรียนต้องมีที่เรียน แต่การจะสำเร็จการศึกษานั้นจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กำหนดไว้ โดยเป็ดสอนตั้งแต่เวลา 07.00-21.00 น. ไม่มีการแบ่งนักศึกษาเป็นประเภทต่างๆ
การกำหนดภาระการสอนของอาจารย์ ถ้าสอนเกิน 12 ชั่วโมง/สัปดาห้ สถาบันจะจ่ายค่าตอบแทน
การสอนให้ แต่ม ีป ็ญ หาติด ขัด ที่เปลี่ยนระเบียบยังไม่ได้ และการเปลี่ย นทัศ นคติข องอาจารย์
เป็นเรื่องยาก เนื่องจากไม่เคยทำ
สถาบันได้เป็ดโอกาสให้แก่ผู้ต้องการศึกษาต่อจำนวนหนึ่ง เพราะมีทรัพยากรจำกัด และจะ
ไม่เป็ด ในเซิงธุรกิจศึกษา สถาบัน ไต้วิเคราะห์ภาระการสอนของอาจารย์ พบว่าบางสาขาขาด
บางสาขาเกิน ทำให้อัตราเฉลี่ยของอาจารย์ต่อนักศึกษาทั้งหมดไม่ยุติธรรม ในอนาคตสถาบันจะมี
บีญหาเรื่องการจัดการในการเรียนการสอน เนื่องจากจำนวนอาจารย์ลดลง แต่จำนวนนักศึกษา
เพื่มขึ้นทุกปี จำเป็นต้องเสนอผู้รับผิดขอบให้แก่ไขประเด็นนี้ ความเชื่อและความเห็นอกเห็นใจ
ระหว่างอาจารย์ท ี่อ ยู่ในกรุงเทพมหานครกับ อาจารย์ท ี่อ ยู่ต ่างจังหวัด จะมีค วามแตกต่างกัน เซ่น
อาจารย์ในกรุงเทพฯเชื่อว่าสอนห้อยไต้คุณภาพ เป็นต้น ปีญหาการจัดการศึกษาของสถาบันราซกัฏ
ที่อยู่ในกรุงเทพก็จะมีความแตกต่างกัน กับ สถาบัน ราชกัฎ ที่อยู่ต่างจังหวัด เนื่องจากในกรุงเทพ
มีสถาบันอุดมศึกษาจำนวนมากที่รองรับผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับนี้
สถานการณ์ที่ 7
การจัดสรรเงินบำรุงการศึกษาจะใช้ระบบให้หน่วยงานระดับล่างเสนอขอขึ้นมา เดิมนั้น
การจัดสรรงบจะเป็นไปตามกรอบแผนงาน/งาน/โครงการ การจัดตั้งงบจะจัดทำตั้งแต่ต้นปีการศึกษา
และส่วนใหญ่จะขอใช้เงินในช่วงปลายปี ทำให้มีการเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงการใช้เงิน
จำนวนมาก สถาบันจึงเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรเงินบำรุงการศึกษาและเงินกศ.บป.ใหม่ โดยจัดสรร
ให็ในรูปเงินก่อน ซึ่งจะใช้จำนวนนักศึกษาและจำนวนหน่วยกิตเป็นเกณฑํในการจัดสรร ทำให้อาจารย์
ตื่นตัวที่จะเป็ดสอน เพราะถ้าไม่มีนักศึกษาจะไม่มีเงินใช้จ่าย สถาบันจะจัดงบกลางเพื่อเป็นค่า
ใช้จ่ ายงานประจำของสถาบัน ซึ่งก็จะจัดสรรในรูปเงินก้อนเซ่น กัน หลังจากนั้นมอบให้คณะ
ศูนย์/สำนัก เสนอโครงการการใช้เงินต่อสถาบันเพื่อการอนุมัติต่อไป เงินที่เหลือจ่ายในแต่ละปี
คณะ ศูน ย์/สำนักถือว่าเป็นรายไต้ส่วนหนึ่งที่จะนำไปใช้จ่ายในปีต่อไปไต้ ที่สำคัญก็คือ คณะ
ศูนย์/สำนัก จะต้องมีทิศทางที่เด่นขัดว่าจะพัฒนาไปทางใด ทั้งนี้สถาบันไต้จัดทำทิศทางรวมของ
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สถาบันเพื่อเป็นกรอบไว้แล้ว สถาบันได้มีนโยบายในการใช้เงินประเภทต่าง ๆเรียงตามลำดับดังนี้
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินบำรุงการศึกษา และเงินกศ.บป.
สถานการณ์ที่ 8
สถาบัน ได้รับมอบหมายให้เป็น เจ้าภาพในนามของกลุ่มสถาบัน กลุ่มสถาบันจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการและเชิญประชุมเพื่อแบ่งงานที่รับผิดชอบร่วมกัน เซ่น การประซาสัมพันธ์ สนาม
และเรื่องอื่น ๆที่เกี่ยวช้องกับกีฬาทั้งหมด ประเด็นที่สำคัญที่สุดคือ งบประมาณที่แต่ละสถาบันจะร่วม
สมทบจำนวนเท่าไร และสถาบันจะตั้งงบประมาณรองรับจำนวนเท่าไร อีกประการหนึ่งจะต้องท่าให้
อาจารย์ทุกคนในกลุ่มสถาบันมีความคิดว่า เป็นงานที่จะต้องช่วยกันในฐานะเจ้าภาพร่วม ไม่ใช่งานฝาก
ดังนั้นจะต้องมีการวางแผนร่วมกัน ปรึกษาหารือกัน ใช้ระบบจัดการมากกว่าการบริหาร อาจารย์
ทุกคนในกลุ่มสถาบันร่วมมือร่วมใจกัน แบ่งงานกันรับผิดชอบ และสุดท้ายจะต้องมีการวางแผน
เป็นอย่างดี โดยมีรายละเอียดทุกขั้นตอน รอบคอบ ถูกต้อง แม่นยำ และนำไปสู่การปฏิบัติไต้
ในความเห็นของอธิการบดี การแข่งขันกีฬานักศึกษาของสถาบันราซภัฎมุ่งให้เกิดความสามัคคี
และนันทนาการ ไม่ใช่มุ่งเพื่อแพ้-ซนะกัน และไม่เห็นด้วยที่บางสถาบันดึงนักกีฬาทีมชาติเช้ามาร่วม
แข่งขัน โดยแฝงมาในรูปนักศึกษา ไม่ไต้มาด้วยจิตวิญญาณการเป็นนักศึกษาของสถาบัน ดังนั้น
จะต้องเป็ดโอกาสให้นักศึกษาในสถาบันแต่ละแห่งเช้าแช่งขัน และต้องตั้งจุดประสงค์ชัดเจนว่า
เพื่อสร้างนักกีฬาใหม่ หรือให้นักกีฬารุ่นเก่ามาเล่นโซว้ ความคิดของครู-อาจารย์ท ี่ม ุ่งเอาชนะ
อย่างเดียว เป็นครู-อาจารย์ที่ไม่เหมาะจะเป็นครูอาชีพ แต่เป็นอาชีพครู
สถานการณ์ที่ 9
ในการดำรงตำแหน่งอธิการบดีวาระแรก อธิการบดีไม่รู้จักอาจารย์ไนสถาบัน มีความคิดว่า
อาจารย์ในสถาบันเก่ง ดี และเป็นมิตรทุกคน จึงใช้วิธีเลือกตั้ง แต่วิธีนี้ก็มีข้อเสียคือ คนที่เป็น
รองอธิการบดีจะมีฐานเสียงอาจารย์ และรักษาฐานเสียงของแต่ละคนไว้ ไม่ตัดสินใจในงานที่ดูแล
งานต่าง ๆจึงมุ่งสู่อธิการบดีทั้งหมด ขาดการท่างานเป็นทีม บางคนที่มีความหวังจะเป็นอธิการบดี
แทนที่จะเช้ามาเพื่อท่างาน กลับเช้ามาเพื่อหาเสียงเป็นอธิการบดีในโอกาสต่อไป ในการเป็นผู้บริหารนั้น
ตำแหน่งที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายการเงิน หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และหัวหน้าฝ่าย
พัสดุ ส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งที่ไม่ควรมาจากการเลือกตั้ง ได้แก่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี
ในวาระที่สองของการตำรงตำแหน่งอธิการบดี เนื่องจากไต้รู้จักทุกคนในสถาบันเป็นอย่างดี
และสามารถที่จะพิจารณาว่าใครเหมาะสมในการท่างานตำแหน่งใด ตังนั้นในวาระที่สอง อธิการบดี
จึงเป็น ผู้เลือกรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีเอง เพื่อต้องการให้ท่างานเป็นทีม จึงเลือกคน
ให้เหมาะสมกับงาน โดยเลือกคนที่เคยท่างานมาแล้ว เช่น เคยเป็นคณบดี หรือผู้อำนวยการศูนย์/
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สำนักมาก่อน คนที่ดีงมาเป็นรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีจะต้องพิจารณาถึงมวลซนที่จะมาร่วม
ทำงานด้วย รองอธิการบดีคนเก่าจำเป็นจะต้องเอาออก เพราะรองอธิการบดีทำงานมา 4 ปี
ที่ผ่านมานั้นเป็นวัยเดียวกับอธิการบดี จะเกษียณพร้อมกัน ดังนั้นจะต้องเตรียมคนที่จะทำงาน
เป็นอธิการบดีต่อไป ในการทำงาน 4 ปีนั้น กระแสคนเริ่มเบื่อการทำงานแล้ว เมื่ออธิการบดีอยู่
คนที่เป็นรองอธิการบดีต้องไม่อยู่ แต่ก็ต้องพิจารณารองอธิการบดีบางคนเอาไว้เช่นกัน อธิการบดี
ให้สิท ธิรองอธิการบดีในการเลือกผู้อำนวยการที่อยู่ในสายงานรับ ผิดชอบ ผู้ช่วยอธิการบดีนั้น
เป็น งานเฉพาะมากกว่า การบริห ารตามสายงาน สถาบัน มีผ ู้ช ่ว ยอธิก ารบดีฝ ่ายวิเทศสัม พัน ธ์
และ ฝ่ายนิติการ
ในการทำงานร่วมกัน อธิการบดีไต้ให้เงื่อนไขว่า เมื่อประชุมจะต้องมีมติที่ประชุมออกมา
ไม่ใช่เป็นความเห็นของคนใดคนหนึ่งเท่านั้น ถ้ามือไม่พายอย่าเอาเท้ารานั้า ทำงานต้องร่วมมือกัน
อย่าทำงานคนเดียว
ว ิธ ีก ารต ัด ส ิน ใจ

การตัดสินใจบางเรื่อง ถ้ามืฃ้อมูลเพียงพอจะตัดสินใจเลย ถ้าเป็นเรื่องที่วิกฤตมาก ๆจะทิ้ง
เวลาไว้ระยะหนึ่งเพื่อคิดทบทวน ปีองกันไม่ให้พลาดในการตัดสินใจ การบริหารที่ไต้ผลมากคือ
การปล่อยข่าว ถ้าเสียงสะท้อนออกมาในทางที่ดีก็ตัดสินใจเลย แต่ถ้าไม่ดีก็ปล่อยไว้อีกระยะหนึ่งก่อน

สัน ต์ ธรรม บ ำรุง อ ธ ิก าร บ ด ีส ถ าบ ัน ร าช ภ ัฏ บ ้า น ส ม เด ็จ เจ ้า พ ร ะ ย า
ก รุง เท พ ม ห าน ค ร
สัม ภ าษ ณ ์ว ัน ท ี่ 2 2 ม ก ร าค ม 2 5 4 3 เว ล า 0 8 . 0 0 - 1 0 . 0 0 น.

สถานการณ์ที่ 1
ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนจะพิจารณาดังนี้
• แผนพัฒ นาบุคลากร การให้ทุนในระดับปริญญาเอกนั้นจะต้องเป็นสาขาที่นำมาเป็น
ศักยภาพในการเป็ดสอนในระดับปริญญาโทของสถาบัน
• ศักยภาพที่มีอยู่'ในปัจจุบัน มีสาขาใดที่เป็ดสอนปริญญาโทได้ และมีแนวโน้มเป็นสาขา
ที่จะเป็ดสอนปริญญาโทในอนาคต ซึ่งจะต้องมีแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน
• การเตรียมความรู้พื้นฐานต้านภาษาอังกฤษ เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ บางครั้งสถาบันมีทุน
แล้วไม่สามารถส่งคนเข้าศึกษาต่อได้ เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องภาษาอังกฤษ และอีกประการหนึ่ง
ที่สำคัญที่อาจารย์จะต้องเรียนรู้ คือ เทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์
• ทุนในระดับปริญญาโท สถาบันจะพิจารณาสาขาที่ขาดแคลนและตรงสาขาวิชาที่สถาบัน
ต้องการ เพื่อสร้างศักยภาพในการเป็ดสอนในระดับปริญญาตรี
การดัดเลือกบุคคล ต้องกลั่นกรองผ่านระดับคณะ นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
โดยให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน-พัฒนาเป็นกรรมการด้วย เนื่องจากเป็นผู้กำกับดูแลแผนพัฒนา
บุคลากร เมื่อคณะกรรมการวิชาการพิจารณาเสร็จสิ้นจะต้องนำเสนออธิการบดีเพื่อทราบตามหลักการ
และอนุมัติดำเนินการต่อไป
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 2

การเป็ดสอนในระดับปริญญาโท จะดำเนินการดังนี้
• พิจารณาศักยภาพของสถาบัน ซึ่งประกอบด้วย คุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ ว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่สภาวิชาการ สำนักงานสภาสถาบันราซภัฎกำหนดไว้หรือไม่
ตำรับตำรา สื่อต่างๆ และหลักสูตรที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทันสมัยมากน้อยเพียงใด
• วิเคราะห้ภาพรวมของสถาบัน เนื่องจากการบริหารและจัดการในระดับบัณฑิตศึกษา
จะต้องมองภาพรวมทั้งสถาบัน ไม่ใซ่ดูเฉพาะโปรแกรมวิชา หรือคณะเท่านั้น โดยระดมคนทั้งสถาบัน
เข้ามาเพื่อ สร้างศัก ยภาพและความพร้อ มในการเป็ด สอน รวมทั้งจะต้องเสาะแสวงหาวิทยากร
ภายนอกด้วย เพราะมีความเชื่อว่าการเป็ดสอนระดับปริญญาโทในระยะแรกจะต้องใซวิทยากร

392

ภายนอกค่อ นข้า งมาก เนื่อ งจากเป็น ผู้ท ี่ม ีป ระสบการณ์ ส่วนอาจารย์ของสถาบัน น่าจะเป็น
ผู้สังเกตการณ์ หรือสอนบางวิชาที่ถนัดเท่านั้น
ปัจจุบันสถาบันได้เปีดสอนสาขาบริหารการศึกษา สาขาสังคมศาสตริเพื่อการพัฒนา และมี
แผนที่จะเป็ดสอนในสาขาบรรณารักษ์และสารสนเทศ ในปี 2543 ขณะเดียวกันสถาบันก็มีโครงการ
ความร่ว มมือ กับ มหาวิท ยาลัย ธัม เบรืย นิวคาสเซิล ที่จะเป็ดสอนสาขาบริหารข้อมูลและสาขา
การบริหารสารสนเทศ ในปี 2543 เซ่นเดียวกัน
สถาบันได้แต่งตั้งหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยขึ้นเป็นการภายใน โดยมีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นหัวหน้าหน่วยงาน การบริหารงานอยู่ในรูปคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีอธิการบดีเป็น
ประธานกรรมการ มีหน้าที่ควบคุมมาตรฐานการศึกษา เพื่อใหัได้คุณภาพมากที่สุด
ในความเห็นของอธิการบดี การเป็ดบัณฑิตศึกษาในสถาบันราซภัฎเป็นการกระจายโอกาส
ให้คนได้มีส่วนในการเลือกเรียนมากขึ้น เนื่องจากสถาบันราชภัฎตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศ และอยู่ใกล้
กับภูมิลำเนาของผู้เรียน จึงเสียค่าใช้จ่ายน้อย อีกประการหนึ่ง เป็นความจำเป็นที่จะต้องยกระดับ
คุณวุฒิบุคลากรในท้องถิ่นให้สูงขึ้น เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป็นการทำหน้าที่ของสถาบันราซภัฏให้สมบูรณ์ โดยเฉพาะการอบรมครูประจำการ สถาบันราซภัฏ
แต่ละแห่งจะต้องสร้างหลักสูตรของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของห้องถิ่น และสามารถน่า
ปัญหาของห้องถิ่นหรือชุมชนมาแกไข โดยการทดลองที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงได้ การเป็ดสอน
จะต้องคำนึงถึงความแกร่ง ความเข้มข้นให้มาก ซึ่งผู้เรียนจะต้องเรียนสาขาที่ทำวิทยานิพนธ์เท่านั้น
เพราะการทำวิทยานิพนธ์เป็นการรวบรวมกระบวนการหาความรู้ใหม่
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 3

การพานักศึกษาไปทำกิจกรรมภายนอก จะต้อ งปฏิบ ัต ิต ามระเบียบทางราชการว่าด้วย
การอนุญาตให้นักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่ ซึ่งมีขั้นตอนที่ซัดเจน เริ่มตั้งแต่อาจารย์ที่น่าไปจะต้อง
ขออนุญาตผ่านโปรแกรมวิชา คณะ รองอธิการบดี และอธิการบดี โดยจะต้องมีวัตถุประสงค่ที่ชัดเจน
ว่าการจัด กิจ กรรมนั้น เป็น ส่ว นที่ช ่ว ยเพิ่ม ประสบการณ์แ ละความรู้ในวิช าที่อ าจารย์ร ับ ผ่ด ซอบ
สถาบันถือว่าการจัดการศึกษาในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ ทั่งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน
และตามอัธยาศัย การศึกษาดูงานเป็นสิ่งจำเป็น เพราะจะทำให่ใต้ประสบการณ์จริง อีกส่วนหนึ่ง
ที่สำคัญจะต้องมีการประกันชีวิตก่อนออกเดินทางด้วย
เมื่อเกิดเหตุการณ์ เป็นหน้าที่ของสถาบันที่จะต้องดูแลและรับผิดชอบ โดยแจ้งผู้ปกครอง
ของนัก ศึก ษาที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ ทราบ พร้อมทั่งทำความเข้าใจกับ ผู้ป กครองของนักศึกษา
เหล่านั้น สำหรับนักศึกษาที่บาดเจ็บและส่งโรงพยาบาลแล้ว จะมอบให้สำนักกิจการนักศึกษาและ
อาจารย์คณะวิทยาการการจัดการเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชีดและต่อเนื่อง สถาบันจะไปร่วมงานศพและ
ให้ค วามช่วยเหลือเท่าที่จะทำไต้ เหตุการณ์เช่น นี้อธิการบดีจะเข้าไปดูแลร่วมกับรองอธิการบดี
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ฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อให้ผู้ปกครองนักศึกษาเห็นว่าสถาบันได้เอาใจใส่อย่างเต็มที่ ในส่วนของ
การป้องปราม จะมอบให้อาจารย์ที่ปรึกษา คณบดี สำนักกิจการนักศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาร่วมกันวางมาตรการ และให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
สถานการณ์ที่ 4
สถาบันจะต้องมีปณิธานหรือเป้าหมายที่ซัดเจน โดยยึดมาตรา 36 แห่งพ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป้นหลัก หลักการแรกจะเป็นนิติบุคคล หลักการต่อมาจะเป็นส่วนราชการ
หรือในกำกับของรัฐ ส่วนซื่อจะต้องเปลี่ยนให้เป็นสากล คือ มหาวิทยาลัยราซภัฏ สถาบันต้องศึกษา
วัฒนธรรมองค์การว่ามีความพร้อมอยู่ในระดับใด เซ่น คุณวุฒิอาจารย์ โครงสร้างการบริหารภายใน
การประกันคุณภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ฯลฯ สิ่งที่สำคัญที่สุดจะต้องมีการประซาสัมพันธ์
ให้ประชาคมมีความรู้ความเข้าใจในการเป็นนิติบุคคลในส่วนราชการและในกำกับของรัฐ หลังจากนั้น
สถาบันจะออกแบบสำรวจให้ประชาคมตัดสินใจ และสถาบันจะดำเนินการตามเสียงส่วนใหญ่ของ
ประชาคม
สถาบันไต้เชิญวิทยากรมาให้ข้อมูลเบื้องต้นกับคณาจารย์ทั้งหมดประมาณ 4 ครั้ง และไต้
แต่งตั้งคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของสภาประจำสถาบัน จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย
คณะกรรมการประซาสัมพันธ์ คณะกรรมการศึกษาเอกสาร คณะกรรมการพิจารณาศักยภาพของ
สถาบัน และคณะกรรมการศึกษาการดำเนินงานโรงเรียนสาธิตในอนาคต ขณะเดียวกันอธิการบดี
ไต้ศึกษาการเคลื่อนไหวของสถาบัน ราซภัฏอื่น ๆด้วย สถาบัน มีแผนที่จะจัดกิจกรรมในวันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2543 โดยจะเชิญวิทยากรประมาณ 4 คนมาให้ความรู้ความเข้าใจกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่ง
และจะนำร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฎในส่วนราชการและในกำกับของรัฐ ที่สถาบันราซภัฏอื่น ๆ
ร่างเสร็จแล้วมาแจกให้อาจารย์ไต้ศึกษา หลังจากนั้นจะออกแบบสอบถามเพื่อให้อาจารย์ตัดสินใจ
อธิก ารบดีม ีค วามเห็น ว่าจะต้อ งดำเนิน การเป็น ขั้น ตอน โดยมีก ำหนดระยะเวลาที่แ น่น อนว่า
ในปี 2545 จะพัฒนาเป็นนิติบุคคลในส่วนราชการก่อน และในปี 2550 จะเป็นในกำกับของรัฐ
ต่อไป หรือในร่างพ.ร.บ.อาจทำเป็นกระบวนการให้เป็นนิติบุคคลในกำกับของรัฐ แล้วกำหนด
เงื่อนไขการพัฒนาในบทเฉพาะกาลก็ไต้
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 5

กระบวนการพิจารณาความดีความชอบจะต้องยึดกฎก.ค. ซึ่งแบ่งการขึ้นขั้นเป็น 5 ระดับ
โดยประยุกต์ให้เข้ากับภารกิจหลักของสถาบัน ตามมาตรา 7 พ.ร.บ.สถาบันราซภัฎ เนื่องจาก
สถาบันมีข้าราชการพลเรือนไม่เพียงพอ ดังนั้นอาจารย์จะต้องทำหน้าที่อื่น ๆที่นอกเหนือไปจาก
การสอนด้วย สถาบันไต้กำหนดเกณฑ์ในการประเมิน โดยให้นํ้าหนักงานการสอน 60 เปอร์เซ็นต์
และงานอื่นๆอีก 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกณฑ์นี้จะประกาศให้อาจารย์ทราบล่วงหน้า สถาบันไต้กำหนด

394

ให้มีการประเมินปีละ 2 ครั้ง และเนื่องจากจำนวนเงินน้อยจึงได้ตกลงในคณะกรรมการบริหาร
สถาบันว่า จะไม่มีสองขั้น ขั้นสูงสุดมีเพียงขั้นครึ่งเท่านั้น คณะกรรมการบริหารสถาบันจะเป็นองค่กร
ที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการต่าง ๆเหล่านี้
วิธีดำเนินการจะมอบให้อาจารย์กรอกรายละเอียดของงานที่ท่า โดยแบ่งออกเป็น 7 ด้าน คือ
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิซาการแก่ชุมซน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การเผยแพร่
และถ่ายทอดเทคโนโลยี และอื่นๆที่สถาบันได้มอบหมาย หลังจากนั้นนำล่งคณะ ซึ่งคณะจะด้อง
ดำเนินการประเมินในรูปคณะกรรมการบริหารคณะ พร้อมทั้งจัดลำดับที่ด้วย โดยมีนั้าหนักของ
การประเมิน 60 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก 40 เปอร์เซ็นต์ รองอธิการบดีจะเป็นผู้ประเมิน
ในการพิจารณาความดีความชอบ ผู้บริหารระดับคณบดี และผู้อำนวยการศูน ย์/ลำนัก
จะแบ่งนํ้าหนักการประเมินให้รองอธิการบดี 60 เปอร์เซ็นต์ อธิการบดี 40 เปอร์เซ็นต์ ส่วนระดับ
รองอธิการบดี อธิการบดีจะเป็นผู้พิจารณา หลักในการพิจารณา จะคำนวณความดีความซอบหนึ่งขั้น
ให้อาจารย์ทั้งหมดก่อน เหลือเงินจำนวนเท่าไรจึงนำมาคิดขั้นครึ่งทีหลัง สถาบันได้แยกเปอร์เซ็นต์
ตามคณะต่างๆ โดยจัดสรรให้ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ของอาจารย์ในคณะนั้น ส่วนที่เหลือเป็นสิทธิ
ของอธิการบดีที่จะพิจารณา และส่วนหนึ่งอธิการบดีจะนำบัญชีรายซื่อสำรองของปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูล
ในการพิจารณาด้วย
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 6

เมื่อมิผู้สมัครถึง 5 เท่าของแผนรับนักศึกษา สถาบันมิทางเลือกหลายทาง ทางเลือกหนึ่งคือ
เปีดสอนภาคบ่าย โดยมิเกณฑ์กำหนดว่า อาจารย์ที่สอนเกิน 12 ชั่วโมง/ลัปดาห้ สามารถจะเบิก
ค่าสอนได้ สถาบัน จะต้องเตรียมความพร้อมห้องเรียนรวมขนาดใหญ่ และนำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใข้ในการสอน มิก ารกำหนดดำราหลัก และเตรียมเครื่อ งมือ สื่อ โสตให้พ ร้อ ม
อีกวิธีหนึ่งคือเปีดสอนภาคกศ.บป.
สถาบันราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้กำหนดรับนักศึกษาตามแผนรับนักศึกษาประมาณ
1,500 คน มิผู้สมัครสอบเข้าศึกษาประมาณ 1.800 คน ในการรับนักศึกษาเพิ่ม จะเพิ่มจำนวน
ในห้องเรียนต่าง ๆจึงไม่มิปีญหา สถาบันสามารถดำเนินการรับนักศึกษาส่วนเกินนี้ได้
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 7

หลักการจัดสรรเงินบำรุงการศึกษานั้น เงิน ที่ได้มาจากทางใดจะต้องจัดสรรเพื่อใช้จ่าย
ในส่วนนั้นๆ โดยเฉพาะ เซ่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมพิเศษ ต้องจัดสรรให้คณะต่างๆ ค่าบำรุง
หอสมุดจัดสรรให้สำนักวิทยบริการ ค่าบำรุงกีฬาจัดสรรให้ฝ่ายกีฬา เป็นด้น อีกส่วนหนึ่งจะต้อง
พิจารณาแผนพัฒนาสถาบันระยะ 4 ปีว่าเน้นหนักไปทีศทางใด การจัดสรรเงินให้คณะต่างๆจะใช้
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จำนวนนักศึกษาในแต่ละโปรแกรมวิชา แต่ละคณะ เป็นเกณฑในการคำนวณ สถาบันจะมอบให้
สำนักวางแผน-พัฒ นาเป็นเจ้าของเรื่องดำเนินการจัดงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา การจัดสรร
ให้หน่วยงานต่าง ๆจะอยู่ในรูปเงินก้อน และมอบให้แต่ละหน่วยงานไปจัดทำโครงการการใช้เงิน
ต่อไป สถาบันได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ประกอบด้วย อธิการบดี
เป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิในสภาประจำสถาบัน 3 คน ผู้แทนคณาจารยในสภาประจำสถาบัน
4 คน ผู้แทนผู้บริหารในสภาประจำสถาบัน 4 คน และนักกฎหมายจำนวนหนึ่งเป็นกรรมการ โดยมี
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน-พัฒนา เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการสำนักวางแผน-พัฒนา
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่วิเคราะห์ ตรวจสอบงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา
ก่อนที่จะน่าเสนอสภาประจำสถาบัน ในการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน จะพิจารณารวมเงิน
ทุกประเภทเช้าด้วยกัน ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินบำรุงการศึกษา และเงินกศ.บป. เพื่อให้เห็น
ภาพรวมของการใช้จ่ายเงิน และป้องกันการซํ้าซ้อนในการใช้เงินด้วย
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 8

จะต้องมีการปรึกษาหารือในระดับอธิการบดีของกลุ่มว่า มีนโยบายอย่างไรในการจัดแช่งขัน
กีฬาทั้ง 12 ประเภทในปีนี้ ถ้าปีใดที่มีการแช่งขันกีฬาราซภัฎเกมทั่วประเทศ ปีนั้นกลุ่มจะต้องมีการ
เตรียมการเป็นพิเศษ เพื่อดัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของกลุ่ม อีกส่วนหนึ่งที่จะต้องปรึกษาหารือคือ
ค่าใช้จ่าย ในการเป็นเจ้าภาพของกลุ่มในกรุงเทพฯ จะกระจายกันเป็นเจ้าภาพกีฬาแต่ละอย่าง รูปแบบ
การแช่งขันกีฬาในกลุ่ม จะแช่งขันกีฬาประเภทอื่น ๆให้หมดก่อน ส่วนกรีฑาจะจัดการแช่งขัน
หลังจากนั้น 1 วัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเช่าสนามกรีฑาที่ได้มาตรฐานเพื่อเป็นสนามแช่งขัน
เมื่อได้นโยบายแน่ซัดแล้ว จะมอบให้ร องอธิก ารบดีฝ ่ายกิจ การนัก ศึก ษาเป็น ประธาน
ดำเนินการ โดยมีการประชุมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้อำนวยการสำนักกิจการ
นักศึกษาของกลุ่ม ในเรื่องกติกา คุณสมบัตินักกีฬา กรรมการตัดสิน สนามแช่งขัน ฯลฯ
ขณะนี้ในกลุ่มอธิการบดีได้มีมติร่วมกันว่า จะจัดการแข่งขันกีฬาราซภัฏเกม 2 ปีต่อ 1 ครั้ง
และได้กำหนดสถาบันที่จะเป็นเจ้าภาพไว้แน่นอนจนถึงปี พ.ศ. 2550 เช่น ปี 2544 สถาบัน
ราชภัฏสวนดุสิตเป็นเจ้าภาพ ปี 2546 สถาบันราซภัฏเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ เป็นต้น ในการเป็น
เจ้าภาพของสถาบันราซภัฏต่างๆ จะคูใไจจัยทุกด้านพร้อมกันเช่น สนามแข่งขัน ที่พักนักกีฬา ฯลฯ
สำหรับสถาบันราชภัฏสวนดุสิตซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในปี 2544 จะเช่าสนามเมืองทองธานี เพื่อให้
การแข่งขันได้มาตรฐาน ส่วนหนึ่งที่อธิการบดีเรียกร้องคือ การจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาสถาบัน
ราซกัฏ ควรได้งบประมาณแผ่นดินสนับสนุนเช่นเดียวกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แต่การแข่ง?รัน
กีฬาราซภัฎเกมมีข้อเสียคือ มุ่งเอาชนะกันมากเกินไป ทำให้เกิดการดิงตัวนักกีฬา ซึ่งเป็นสิ่งที่
ไม่เหมาะสม
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สถานการณ์ที่ 9
โดยหลักการ รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีก็คือเงาของอธิการบดี เพราะเtl นคนที่
อธิการบดีมอบหมายอำนาจหน้าที่และการตัดสินใจแทนอธิการบดี ตังนั้นจะต้องเป็นคนที่พูดจากันได้
สามารถนำนโยบายของอธิการบดี หรือนโยบายของตัวเองไปสู่การปฏิบัติไต้ มีความซื่อสัตย์สุจริต
มีผลงานในอดีตที่ผ่านมา เป็นคนเก่ง ดี มีจริยธรรมและคุณธรรม ที่สำคัญที่สุดจะต้องมีทีมงาน
และเป็นที่ยอมรับในหมู่คณาจารย์ ที่สำคัญที่สุดของที่สุดจะต้องทำงานเป็นทีม และช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ส่วนผู้ช่วยอธิการบดีจะต้องทำงานกับอธิการบดีไต้ อธิการบดีจะใช้อำนาจโดยตรงของ
อธิการบดีเสนอแต่งตั้งรองอธิการบดีตามขั้นตอน ผ่านสภาประจำสถาบัน และให้คณะกรรมการ
สภาสถาบันราซกัฎแต่งตั้ง ในการทำงานร่วมกันไต้ตกลงกันว่า จะทำงานเพื่อสถาบัน เพื่อความ
ก้าวหน้าขององค์การ การเป็นรองอธิการบดีมีวาระ 4 ปี ตังนั้นแต่ละคนจะต้องทำงานที่ไต้รับ
มอบหมายให้เต็มที่ เพราะงานต่าง ๆเหล่านี้จะเป็นเครื่องบ่งขี้ความสำเร็จในอนาคต หรือทำให้เป็นที่
ยอมรับของคณาจารย์ เนื่องจากอธิการบดีทำงานในสถาบันแห่งนี้มานานพอสมควร จึงรู้จักข้อมูล
อาจารย์ดี และสามารถเลือกบุคคลตามเกณฑ์เช้ามาทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ ไต้
ว ิธ ีก ารต ัด ส ิน ใจ

การตัดสินใจจะใช้แบบมีส่วนร่วม ภาษาอังกฤษกล่าวไว้ว่า Coming together is beginning
โดยวิธีการบริหารทำอย่างไรจะรวมพลังแสงอาทิตย์ให้!ปในทางเดียวกัน ซึ่งจะต้องระบุให้ซัดเจน
ในเรื่องนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และป ณ ิ ธ า น ส่วนที่สองคือ Giving together is process
เมื่อมีช้อตกลงหรือกติการ่วมกันแล้ว จะต้องยึดถือเป็นหลักเพื่อความก้าวหน้า ส่วนที่สาม Working
together is success และ Together we are strong เมื่อทำงานร่วมกันแล้วจะให้ความแข็งแรง
และแข็งแกร่ง

เป รื่อ ง กิจ รัต น ์ภ ร อ ธิก ารบ ด ีส ถ าบ ัน ราซ ภ ัฎ พ ระน ค ร
ก รุง เท พ ม ห าน ค ร
สัม ภ าษ ณ ์ว ัน ท ี่ 1 6 ม ก ราค ม 2 5 4 3 เว ล า 0 9 . 0 0 - 1 1 . 1 0 น.

ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 1

การพิจารณาคัดเลือกอาจารย์เพื่อรับ ทุน จะต้องศึกษาว่าที่สำนักงานสภาสถาบันราซภัฎ
ให้ทุนแก่สถาบันนั้น มีจุดมุ่งหมายอย่างไร ถ้าสถาบันไม่เข้าใจนโยบายเบื้องต้นของการให้ทุน
จะทำให้เกิดปัญหาในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุน ซึ่งจะทำให้ผิดเป้าหมายไป หลังจากนั้นสถาบัน
จะพิจารณาในภาพรวม ในส่วนที่เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของทุน นโยบายในการพัฒ นาบุคลากร
แผนพัฒนาสถาบัน ศักยภาพของบุคลากร เกณฑ์การคัดเลือก วิธีการคัดเลือกและประกาศผล
การคัดเลือก เป้นต้น
เกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลจะต้องสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานสภาสถาบันราซภัฎ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบัน แผนรับนักศึกษา หรือแผนการเปิดสอนในสาขาต่างๆ และแผน
พัฒนาบุคลากรของสถาบัน สุดท้ายจะพิจารณาศักยภาพและความสามารถของผู้สมัครรับทุน
สถาบัน จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกบุคคลตามเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่สถาบัน
กำหนดไว้ หลังจากคณะกรรมการคัดเลือกเสร็จสินจะต้องนำเสนออธิการบดีเพื่อตัดสินใจในขั้น
สุดท้ายต่อไป
สถานการณ์ที่ 2
จากข้อมลที่ไต้ สถาบันจะนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้สำหรับเตรียมการเปิดสอนในระดับปริญญาโท
โดยพิจารณาดังนี้
• ศักยภาพของสถาบัน สาขาทั้ง 6 สาขาจากการสำรวจ สถาบันมีความพร้อมมากบัอย
เพียงใด การเปิดสอนขึ้นอยู่กับศักยภาพและความพร้อมของสถาบันเป็นหลัก ถ้าหากผู้เรียนมี
ความต้องการเรียน ในขณะที่สถาบันไม่มีศักยภาพและความพร้อม แต่หาวิธีการที่จะเปิดสอนจนไต้
จะก่อให้เกิดการขาดคุณภาพ
• การวางแผนการเปิดสอนของสถาบัน จากข้อมูลที่ไต้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้ในการ
เตรียมการ และตรวจสอบศักยภาพของสถาบัน ถ้าใน 6 สาขานี้ สาขาใดที่สถาบันมีศักยภาพและ
ความพร้อม ก็เปิดสอนไต้ทันที แต่ถ้าสาขาใดมีศักยภาพและความพร้อมยังไม่เพียงพอ จะวางแผน
การเปิดสอนต่อไป ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยในเรื่องบุคลากร ครุภัณฑ์ สื่อ สถานที่ ฯลฯ เฉพาะใน
ส่วนของบุคลากรนั้น สถาบันอาจใช้วิธีการบริหารและการจัดการ โดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ
ทั้งภาครัฐและเอกซน เพื่อใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเปิดสอนในระดับนี้
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ปีจจุบันสถาบันได้เขดสอนในสาขาต่างๆ ได้แก่ บริหารการศึกษา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์ศึกษา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา ขณะนี้
กำลังเตรียมการเขตสอนในสาขาหลักสูตรและการสอน คาดว่าจะเขตได้ในปี 2543 นี้
การแบ่งส่วนราชการตามพ.ร.บ.สถาบันราชภัฎมีหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย แต่เนื่องจาก
นโยบายของรัฐให้ชะลอการตั้งหน่วยงานใหม่ไว้ก่อน หากจะพิจารณาเสนอเขตสอนในสาขาต่าง ๆ
ต่อสภาวิชาการ จะต้องทำในรูปโครงการการเขตสอนในสาขานั้น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ
คณะกรรมการสภาสถาบันราซภัฎ ดังนั้นเมื่อสถาบันได้รับการอนุมัติโครงการเขตสอนจะต้อง
ดำเนินการในรูปคณะกรรมการ ซึ่งเรียกว่าคณะกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษา โดยมีอธิการบดี
เปีนประธานโครงการ รองอธิการบดี คณบดีท ี่เกี่ยวข้อ งกับ สาขาที่เขตสอน เป็นกรรมการ
และแต่งตั้งอาจารย์ที่มีศักยภาพ 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ โครงการบัณฑิตศึกษานี้
จะแบ่งย่อยเป็นสาขาต่าง ๆ โดยให้สังกัดคณะตามสาขานั้น ๆ สถาบันได้ตั้งสำนักงานโครงการบัณฑิต
ศึกษา โดยมีผู้อำนวยการโครงการเป็นผู้ประสานงานทั่วไป และเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
โครงการบัณฑิตศึกษาด้วย
เนื่องจากสถาบันราซภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามกฎหมายให้สามารถ
จัดการศึกษาและพัฒนาคนในท้องถิ่น และเขดโอกาสให้สถาบันสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั่งจัดหลักสูตรในรูปแบบที่หลากหลายได้ อธิการบดีมองว่า
การเปีดบัณฑิตศึกษาขึ้นอยู่กับวิธีคิดและวิธีการจัดการเป็นสำคัญ ซึ่งศักยภาพในการเขตสอนจะอยู่ที่
สถาบันและเครือข่ายของสถาบันด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าศักยภาพและความพร้อมของสถาบันราซกัฏ
ไม่มีขีดจำกัด
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 3

การนำนักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่ มีระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ชัดเจน
ว่าจะต้องมีอาจารย์ผู้ควบคุม 1 คน ต่อนักศึกษากี่คน มีใบอนุญาตจากผู้ปกครองของนักศึกษา และจะ
ต้องได้รับการอนุมัติจากสถาบัน สถาบันจะต้องทำความเข้าใจกับอาจารย์ นักศึกษา และผู้ปกครอง
ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ไม่ใช่ทำโดยพลการ มิฉะนั้นจะเป็นช่องทางจัดกิจกรรมเพื่อสนองคนกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง ซึ่งอาจจะหาเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด
เมื่อ เกิด เหตุก ารณ์ข ึ้น จะต้อ งหาข้อ เท็จ จริง ของการพานัก ศึก ษาไปทัศ นศึก ษาในครั้ง นี้
เพื่อวินิจฉัยว่าคณะกรรมการนักศึกษาได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ และอาจารย์ที่ปรึกษา
ในคณะรับ ทราบเรื่อ งหรือ ไม่ ถ้า อาจารย์ท ี่ป รึก ษารับ ทราบจะต้อ งรับ ผิด ชอบส่ว นหนึ่ง ด้ว ย
ถ้าคณะกรรมการนักศึกษาจัดกัน เอง จะต้อ งเป็น ความผิด ของคณะกรรมการนัก ศึก ษา แต่ถ้า
คณะกรรมการนักศึกษาอ้างว่าไม่เข้าใจว่าจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ก็ถือเป็นความผิดของสถาบัน
ที่ไม่ประกาศให้ชัดเจน ในการอนุมัตินั้นจะต้องผ่านคณะและเสนอต่อสถาบัน ทั่งนี้สถาบันจะกำกับ
ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข เช่น มีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง กำกับดูแลการเก็บเงิน การใช้รถจ้างเหมา
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จะต้องมีการประกัน ซึ่งจะลดปัญหาเกี่ยวกับค่าซดเชยเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ดังนั้นสถาบันจะต้องมี
นโยบายและมีมาตรการกำกับให้ซัดเจน
ความเห็นของอธิการบดีนั้น การไปทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักศึกษาถือเปีนส่วนหนึ่ง
ของการเรียนการสอน ในสภาวะปัจจุบันซึ่งมีปัญหาต้านเศรษฐกิจ ถ้าไม่กระทบเรื่องเงินยินดี
สนับสนุน แต่จะดูเงื่อนไขต่อไปว่าเหมาะสมหรือไม่ในการไปค้างคืน เพราะเป็นปัญหาของเด็กวัยรุ่น
ซึ่งจะดูสถานการณ์และยืดหยุ่นตามความเหมาะสม ผู้บริหารสถาบันจะต้องให้คณะ โปรแกรมวิชา
อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่างไกลซด และรายงานสถาบันทราบตลอดเวลา สถาบันไต้กำหนดว่าการจัด
ทัศนศึกษาจะต้องเสนอโครงการต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน เพราะในโครงการสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดในเรื่องหลักการและเหตุผล จุดมุ่งหมาย วิธีดำเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบไต้
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 4

การปรับเปลี่ยนสถาบันจะขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ส่วน คือ กฎหมาย ความพร้อมและความต้องการ
บุคลากรในองค์การ ดังนั้นสถาบันจะต้องศึกษานโยบายให้รอบคอบ และศึกษากฎหมายให้ซัดเจน
อีกส่วนหนึ่งจะต้องศึกษาว่าความต้องการของบุคลากรในองค์การเป็นอย่างไร และจะต้องให้ข้อมูล
แก่บุคลากรในองค์การด้วย ที่ผ่านมาสถาบันจะไม่เร่งรีบ และในขณะเดียวกันก็ไม่ชะล่าใจ ที่ไม่เร่งรีบ
เนื่องจากคนในองค์การไม่มีประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนบทบาทไปสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
มีความคุ้นเคยแต่ในระบบราชการเท่านั้น เพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนทิศทางใหม่จะต้องใช้เวลา
สถาบันไต้ตั้งกรรมการร่างพ.ร.บ.ขึ้น และไต้เชิญวิทยากรมาบรรยาย ซึ่งอาจารย์ส่วน'ใหญ่ก็เข้าร่วมฟัง
แต่การวิเคราะห้วิจารณ์ร่วมยังมีน้อย เพราะยังไม่รู้ข้อมูลที่ซัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นอย่างไร
อาจารย์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าระบบราชการมีความมั่นคงสูง ดังนั้นพ.ร.บ.ที่ร่างขึ้นใหม่ตามเงื่อนไข
จะมีความมั่นคงเซ่นเดียวกับระบบปัจจุบันหรือไม่ ซึ่งอาจารย์จะต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดว่า
จะเป็นอย่างไร ในพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีนัยทางเลือกการเป็น มหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐเป็น เปาหมายสุดท้าย แต่นัยตอนแรกนั้นไม่ไต้บังคับว่าจะต้องเป็นมหาวิทยาลัย
ในกำกับทุกกรณี ขณะนี้สถาบันราซภัฏทุกแห่งยังไม่ไต้เป็นนิติบุคคล การถ้าวกระโดดไปเป็น
มหาวิทยาลัยในกำกับนั้น คณาจารย์ส่วนใหญ่ยังไม่มีการเคลื่อนไหว เพราะข้อมูลยังไม่ซัดเจน
จึงตัดสินใจยังไม่ไต้ สถาบันไต้กำหนดว่าขณะนี้สถาบันยังไม่ไต้เป็นนิติบุคคล ท่าอย่างไรจะให้
เป็นนิติบุคคลให้เร็วที่สุด เพราะการปรับเปลี่ยนจากสถานภาพที่ไม่เป็นนิติบุคคลไปสู่นิติบุคคลใน
ส่วนราชการจะดีขึ้นมากกว่าเสีย และคณาจารย์ส่วนใหญ่ไม่มีปฏิกิริยา เพราะยังเป็นระบบราชการอยู่
หลังจากนั้นจะต้องพัฒนาไปสู่นอกระบบต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ความเห็นของอธิการบดี
น่าจะไข้เวลาอย่างน้อยประมาณ 5 ปี เนื่องจากการปรับเปลี่ยนสถาบันที่ผ่านมาก็ใข้เวลาประมาณ
5-10 ปี
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สถานการณ์ท ี่ 5

การให้ความดีความชอบเป็นปัญหาในระบบราชการ เกณฑ์ในการให้ความดีความชอบในแง่
หลักการดี แต่ผู้'ที่ถูกประเมิน ผู้ได้รับความดีความชอบ และผู้ไม่ได้รับความดีความชอบ มีความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเองมากน้อยเพียงใด ล้าไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่และไม่รู้จักกฎเกณฑ์ก็จะก่อปัญหา
ให้กับผู้บริหาร ที่สำคัญก็คือผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มากน้อยเพียงใด ดังนั้นหลักการในการ
ปฏิบัติก็คือตั้งเกณฑ์ การนำเกณฑ์ไปสู่การปฏิบัติจะต้องขึ้นอยู่กับจริยธรรมของผู้บริหารทุกระดับ
ทำอย่างไรที่จะให้ผู้รับผิดชอบมีส่วนร่วมและช่วยกัน โดยมีบรรทัดฐานที่ถูกต้อง
สำนักงานสภาสถาบันราซกัฏได้สนองนโยบายรัฐบาล โดยกำหนดให้สถาบันราซภัฎทุกแห่ง
จะต้องมีการประเมีนการทำงานของบุคลากรปีละ 2 ครั้ง สถาบันได้ให้นโยบายว่า หน่วยงานในระดับด้น
จะต้องเก็บข้อมูลและแจ้งให้ผู้ถูกประเมินรับทราบ เจตนาของการประเมินเพื่อให้ผู้ถูกประเมิน
ได้พัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น สถาบันได้ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อพิจารณานโยบาย
เกณฑ์ และกติกาของสถาบัน หลังจากนั้นมอบให้คณบดีไปดำเนินการ เนื่องจากต้องการกระจาย
อำนาจไปสู่หน่วยงานปฏิบัติ เมื่อคณะพิจารณาเสร็จจะส่งให้รองอธิการบดีเพื่อกลั่นกรอง แล้วนำเสนอ
อธิการบดี ซึ่งอธิการบดีจะน่าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อพิจารณาร่วมกัน
ต่อไป สถาบันได้กำหนดสัดส่วนในการขึ้นความดีความชอบไว้ดังนี้ งานวิชาการ : งานสนับสนุน
งานสอน ะงานบริหาร เท่ากับ 9 : 4 : 2
สถานการณ์ที่ 6
นักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาในสถาบันราชภัฎมีจำนวนเพิ่มขึ้น และเป็นปัญหาของทุกสถาบัน
แต่การแล้ไขปัญหาแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน สถาบันจะรับนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปี
แต่ล้าดูรายละเอียดพบว่า บางโปรแกรมวิชามีผู้สมัครจำนวนมาก บางโปรแกรมวิชามีผู้สมัครจำนวนน้อย
สถาบันได้ยึดนโยบายของสำนักงานสภาสถาบันราซภัฏ และคณะกรรมการสภาสถาบันราซภัฎ
และรับนักศึกษาตามแผนรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาที่ยังมีนักศึกษายังไม่เต็มก็จะปรับเพิ่มจำนวน
ในโปรแกรมวิชานั้น เพื่อให้ได้ยอดรวมตามแผนรับนักศึกษา ในการปรับเพิ่ม สถาบันจะแจ้งให้ผู้สอบ
ไม่ผ่านมาสมัครเพิ่มเติมเป็นการภายใน เนื่องจากโปรแกรมวิชาเติมที่สมัครนั้นเต็ม หลังจากนั้น
จะทำการสอบสัมภาษณ์เพื่อดัดเลือกต่อไป ที่ผ่านมาบางปีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มีนโยบายให้รับนักศึกษาเพิ่มเป็น 2 เท่า ของแผนการรับนักศึกษา โดยมีเงื่อนไขจะจัดสรรอัตรากำลัง
และงบประมาณให้แก่สถาบัน ซึ่งสถาบันก็ได้ดำเนินการตามนโยบาย เมื่อรับนักศึกษาจำนวนมาก
มีผลทำให้สถานที่เรียนไม่เพียงพอ สถาบันได้แล้ปัญหาโดยจัดสถานที่เรียนใหม่ให้เหมาะสม เนื่องจาก
รัฐบาลได้จัดสรรงบก่อสร้างอาคารเรียนใหม่มาให้ ส่วนอาจารยันั้นไม่มีปัญหา เนื่องจากหาอาจารย์
พิเศษเพิ่มขึ้นได้
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สถาบันได้แก้ปัญหาในการรับนักศึกษาเพิ่มอีกวิธีหนึ่งคือ รับนักศึกษาภาคพิเศษ โดยถือว่า
เป็นนักศึกษาภาคปกติ มีระเบียบปฏิบัติเฉพาะ ซึ่งจะต้องไปใช้สถานที่นอกสถาบัน เซ่น โรงเรียนต่างๆ
เปันด้น นักศึกษากลุ่มนึ่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น,ในการ'ใช้สถานที่ ซึ่งจะต้องทำความเช้าใจ
เบื้องต้นกับนักศึกษา สถาบันจะรับนักศึกษากลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเปันปริญญาตรี 2 ปีหลัง โดยมีเงื่อนไข
ว่าจะต้องเรียนที่ศูนย์บริการการศึกษานอกสถาบัน 1 ปี เมื่อขึ้นปี 2 จึงเช้ามาเรียนในสถาบัน
สถาบันมีปัญหาเรื่องสถานที่ เนื่องจากมีหน่วยราชการอื่นมาอาศัยพื้นที่ แต่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
คือไม่ยอมออกไป สถาบันไต้ดำเน่นการที่จะผลักดันให้หน่วยราชการนั้นออกไป และขณะนี้
คณะรัฐมนตรีไต้มีมติแล้วที่จะให้หน่วยงานนั้นย้ายออกไป
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 7

ในการจัดสรรเงินบำรุงการศึกษา จะยึดข้อบังคับของคณะกรรมการสภาสถาบันราซภัฎ
เปันหลัก โดยมีหลักการว่าเงินบำรุงการศึกษาจะต้องไปส่นักศึกษาให้มากที่สุด คณะกรรมการบริหาร
สถาบันจะเป็นผู้กำหนดเกณฑ์ในการจัดสรรเงิน โดยมอบให้ฝ่ายวางแผน-พัฒนาเป็นเจ้าของเรื่อง
เงินบำรุงการศึกษาจะต้องอยู่ในกรอบของแผนงาน/งาน/โครงการ สถาบันจะมอบให้หน่วยงาน
ต่าง ๆเสนอโครงการผ่านคณะ ศูนย์/สำนัก หลังจากนั้นสถาบันจะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
โครงการ ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน-พัฒนาเป็นประธาน คณบดี ผู้แทนคณาจารย์
ในสภาประจำสถาบันเป็นกรรมการ การพิจารณาโครงการที่หน่วยงานต่าง ๆนำเสนอนั้น จะต้อง
สอดคล้องกับนโยบายและเกณฑ์ของสถาบันที่กำหนดไว้ ดังนั้นการจัดตั้งเงินบำรุงการศึกษาจะมี
กระบวนการดำเนินการเซ่นเดียวกับการจัดทำงบประมาณแผ่นดินทุกประการ
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 8

ในทางปฏิบัติ กลุ่มสถาบันรัตนโกลินทรีใต้ตกลงกันว่า จะต้องหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
ดังนั้น เมื่อ สถาบัน รับ เป็น เจ้าภาพจัด การแข่งขัน จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน
และมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษารับรดชอบ หลังจากนั้นจะเชิญผู้แทนทั้ง 6 แห่ง
มาประชุมเพื่อเตรียมการในเงื่อนไขตามสถานการณ์ที่กำหนดให้ โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวช้องและงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในกลุ่มรัตนโกลินทรีมีความแตกต่างจากสถาบัน
ในต่างจังหวัดคือไม่มีปัญหาในเรื่องที่พัก แต่สนามแข่งขันภายในสถาบันไม่สมบรณ์ ดังนั้นจะต้อง
ตกลงกันว่าจะใช้สนามแข่งขันกลางที่ไหน จึงจะสะดวกในการเดนทาง ปัญหาการแข่งขันกีฬา
นักศึกษาสถาบันราซภัฎคือไม่ไต้รับการจัดสรรเงินจากงบประมาณแผ่นดิน

สถานการณท 9

เมื่อคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฎพิจารณาเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบัน
ราซภัฎ จะแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนอธิการบดีไปก่อน แล้วเสนอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
และแต่งตั้งย้อนหลัง เพื่อไม่ให้การบริหารราชการติดขัด ดังนั้นรักษาราชการแทนอธิการบดีจึง
สามารถที่จะเสนอบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีได้ ตามพ.ร.บ.สถาบัน
ราซภัฎได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของอธิการบดีไว้อย่างขัดเจน อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาเสนอบุคคล
ที่เหมาะสมเป็นรองอธิการบดี โดยดุลยพินิจของอธิการบดี ด้งนั้นอธิการบดีจึงใช้ดุลยพินิจอย่าง
กว้างขวาง และมีความเห็นว่ารองอธิการบดีก็คือตัวอธิการบดี เนื่องจากอธิการบดีไม่สามารถปฏิบัติ
งานในส่วนนั้นได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต่ แต่ต้องรับผิดชอบเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ ด้งนั้นพ.ร.บ.สถาบัน
ราซภัฎจึงได้กำหนดให้มีรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีไว้
ด้ง นั้น รองอธิก ารบดีจ ะต้อ งเป็น คนที่ม ีค วามรู้ค วามสามารถในงานที่จ ะมอบหมายให้
รับผิดชอบ และทำงานร่วมกับอธิการบดีและอาจารย์ไต้ อธิการบดีจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
บุคคล โดยจะตรวจสอบว่าเคยทำงานอะไรมาก่อน และพิงเสียงสะท้อนอย่างไม่เป็นทางการจาก
คณาจารย์ทั่วๆไป ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 ลัปดาห้ เนื่องจากเป็นคนภายในสถาบันเอง หลังจากนั้น
อธิการบดีจะทาบทามตัวบุคคล เมื่อไต้รับการตอบรับแล้ว จึงเสนอซื่อแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดี
ต่อไป
ในกรณีผู้ช่วยอธิการบดีนั้น ในหน่วยงานใหม่ที่สถาบันจัดตั้งเป็นการภายใน ผู้ที่เป็นหัวหน้า
ดูแลส่วนนี้จะแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยอธิการบดี หรืองานกิจการนักศึกษาบางอย่างที่ทำงานเฉพาะกิจ
จะแยกออกมา และแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีเพิ่มขึ้น สถาบันไต้กำหนดให้มีการประชุมรองอธิการบดี
ด้วยกันเองทุกวันพุธ ส่วนวันศุกร์จะประชุมร่วมกันระหว่างอธิการบดีและรองอธิการบดี เพื่อเตรียม
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันต่อไป
ว ิธ ีก ารต ัด ส ิน ใจ

วิธีการตัดสินใจจะใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ และทุกคนต้องรับรู้ว่าเป็นประเด็นที่จะต้อง
ตัดสินใจ โดยการหาข้อมูลแล้วตัดสินใจ การตัดสินใจส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปคณะกรรมการบริหาร
สถาบัน โดยมีประเด็นต่าง ๆผ่านการพูดศุยที่ประชุมรองอธิการบดีมาก่อนแล้ว เนื่องจากสถาบัน
เป็นสถาบันอุดมศึกษา ต้องยึดถือว่าโครงสร้างอุดมศึกษาจะต้องเป็นในรูปคณะกรรมการ เพราะใน
พ.ร.บ.สถาบันราซกัฏจะมีคณะกรรมการสกาสถาบันราซกัฏ สภาประจำสถาบัน และมีเงื่อนไข
การบริหารในรูปของคณะกรรมการบริหารสถาบันด้วย

ศ ิโ รจน ์ ผลพ ัน ธิน อ ธ ิก ารบ ด ีส ถ าบ ัน ราช ภ ัฏ ส ว น ด ุส ิต
ก รุง เท พ ม ห าน ค ร
ส ัม ภ าษ ณ ์ว ัน ท ี่ 2 4 ม ก ราค ม 2 5 4 3 เว ล า 1 7 . 0 0 - 1 8 . 3 0 น.

ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 1

ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนมีเกณฑ์ดังนี้
• พื่นฐานความรู้เดิม ผู้ที่สำเร็จในสาขาใดจะต้องเรียนต่อในสาขานั้น ตามความต้องการ
ของสถาบัน ผู้ที่จบสาขาหนึ่งแล้วไปเรียนอีกสาขาหนึ่ง ถือว่าไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร
จะก่อให้เกิดการสูญเปล่า
• อายุราชการ จะดูว่าเมื่อจบการศึกษาแล้ว ควรมีเวลาที่จะทำประโยชน์ให้แก่สถาบัน
ไม่น้อยกว่า 10-15 ปี ถึงจะคุ้มค่าในการลงทุน
• ความสามารถทางภาษา ถ้ามีความสามารถทางภาษาจะไม่เกิดการสูญเปล่า เพราะไม่ต้อง
มารอว่าจะผ่านภาษาอังกฤษหรีอไม่ ผู้ที่สมัครรับทุนจะต้องมีความพร้อมทางต้านภาษาเป็นอย่างดี
สถาบัน จะมอบให้ฝ ่ายการเจ้าหน้าที่เป็น เจ้าของเรื่อ งดำเนิน การ และสถาบันจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือก ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน คณบดีที่เกี่ยวข้อง
เป็นกรรมการ และหัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ เมื่อคณะกรรมการ
พิจารณาเสร็จสิ้น จะนำเสนออธิการบดีเพื่อทราบต่อไป
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 2

ในการเปีดสอนระดับปริญญาโท จะพิจารณาจาก
• ความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นความต้องการจริง เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำ
• ศักยภาพการเปีด สถาบันมีความพร้อมในสาขาใดบ้าง
ปีจจุบันสถาบันเปีดสอนในสาขาบริหารการศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ แผนการเปีดสอนต่อไป
ของสถาบัน ได้แก่ สาขานิเทศศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาการศึกษาพิเศษ
และสาขาสารสนเทศ คาดว่าปี พ.ศ. 2544 จะเป็ดสอนทั้ง 4 สาขาดังกล่าว
สถาบันไต้จัดตั้งหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นการจัดตั้งภายใน โดยมีคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยเป็นผู้ประสานงานทั่วไป การบริหารงานอยู่ในรูปคณะกรรมการ โดยเฉพาะกรรมการ
บัณฑิตประจำสาขาต่าง ๆ ประกอบด้วยบุคคลภายนอกและภายในสถาบัน สำหรับบุคคลภายนอกนั้น
มีความจำเป็น เพราะเป็นผ้มีประสบการณ์สงในสาขานั้น
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ความเห็นในการเปีดบัณฑิตศึกษาของสถาบันราชภัฎนั้น อธิการบดีมองว่าการเห็ดสอน
ต้องรู้จริง ที่สถาบันเปีดสอนสาขาบริหารการศึกษา เพราะสถาบันมีผู้สำเร็จระดับปริญญาเอก
สาขาบริหารการศึกษา 13 คน แต่ถ้าพิจารณาขณะที่เรียน จะเรียนทางต้านวิชาการเห็นส่วนใหญ่
โดยไม่เคยเรียนรู้วิธีการจัดการมาก่อน ดังนั้นเมื่อสถาบันเห็ดสอน อาจารย์ผู้สอนจะมีความรูวิธีการ
จัดการไต้อย่างไร มีประสบการณ์ในการบริหารจริง ๆหรือไม่ ในการเตรียมเห็ดสอนสาขาบริหาร
การศึกษา สถาบันจึงไต้ส่งอาจารย์ผู้สอนไปเรียนรูวิธีการจัดการที่มหาวิทยาลัยวิคทอเรีย ประเทศ
แคนาดา
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 3

อุบัติเหตุเห็นสงที่เกิดขึ้นโดยไม่สามารถจะคาดการณ์ล่วงหน้าไต้ ในกรณีที่นำนักศึกษา
ไปทัศนศึกษา สถาบันมีกระบวนการดำเนินการคือจะต้องมีการประกันชีวิต มีอาจารย์ควบคุมดูแล
มีการขออนุญาตจากสถาบัน โดยจะต้องชี้ให้เห็นว่าเห็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน และมีความ
จำเห็นที่จะต้องพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน
เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น สถาบันจะดูแลเห็นอย่างดี นักศึกษาที่เสิยชีวิต นอกจากจะไต้รับ
ค่าตอบแทนจากการประกันชีวิตแล้ว สถาบันจะต้องดูแลส่วนหนึ่งด้วย ส่วนการป้องปรามคงไม่ต้องทำ
เพราะการป้องปรามหลังจากเกิดเหตุแล้วไม่ก่อให้เกิดประโยซนั ดังนั้นผู้บริหารจะต้องพิจารณา
อย่างดีในการอนุญาตให้นักศึกษาไปทัศนศึกษา โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และการเกิดประโยชน์
ที่คุ้มค่าแก'นักศึกษา เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น อธิการบดีจะเข้าไปดูแลและประสานงานด้วยตนเอง
เพราะถือว่าเห็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง
ความเห็นของอธิการบดีในการไปทัศนศึกษาของนักศึกษา บางอย่างมีความจำเห็นจริง เซ่น
โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ถ้าไม่ไปศึกษานอกสถานที่ก็ไม่เกิดการเรียนรู้กระบวนการ
ที่จ ำเห็น จะต้อ งเห็น และเรีย นรู้ ดังนั้น เมื่อ จำเห็น ต้อ งเรีย นรู้ก ระบวนการ สถาบันจะต้องทำ
หลักประกันให้ดีที่สุด เซ่น เลือกสถานที่ไปให้มีความปลอดภัยสูง เห็นต้น
สถานการณ์ที่ 4
การปรับเปลี่ยนสถานภาพของสถาบัน จะมองเงื่อนไขที่ว่าความเจริญของสถาบันควรจะอยู่ที่
จุดใด ถ้าพิจารณาว่าเมื่อปรับเปลี่ยนเห็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแล้วสามารถที่จะพัฒนาไต้มากกว่า
ก็จะต้องตัดสินใจไปเห็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และต้องดำเนินการทุกอย่างเพื่อไปสู่จุดนั้น
เซ่น ให้ความรู้แก่คนในองค์การตลอดเวลา ปรับกระบวนการบริหารและการจัดการในรูปแบบ
ในกำกับของรัฐ ให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆที่ให้คนในองค์การมั่นใจว่ามีสวัสดีการที่ดีพอและเห็นรูปธรรม
ฯลฯ สถาบันจะทำประซาพิจารณ์ภายหลังเมื่อระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายทุกอย่างเสร็จ
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เรียบร้อยแล้ว และจะต้องทำให้คนในองค์การมีฐานความรู้ความเข้าใจในระบบที่เปลี่ยนแปลง
ใกล้เคียงกันก่อน
สถาบันไต้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการทั้งหมด 10 คณะ เซ่น คณะกรรมการการจัด
องค์การ คณะกรรมการกำหนดบัญชีและการเงิน คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการ
วางแผนเพื่อ สวัส ดิก าร ฯลฯ เมื่อ คณะกรรมการชุด ต่างๆไต้ด ำเนิน การเสร็จ สิ้น จะต้องเสนอ
รายละเอียดต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อให้ความเห็นชอบ หลังจากนั้นจะส่งให้อาจารย์
ทุกคนเพื่อให้แสดงความคิดเห็น ในเรื่องนั้น ๆ สถาบันไต้กำหนดเป้าหมายการปรับเปลี่ยนเป็น
นิดิบุคคลในกำกับของรัฐบาลในปี 2544
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 5

สถาบันจะมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานเสนอบุคคลที่ไต้รับการพิจารณาความดีความชอบ
ตามลำดับขั้นของสายงาน และมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆที่ดูแลหน่วยงานนั้น ๆเป็นผู้พิจารณา
กลั่นกรองอีกขั้นหนึ่ง หลังจากนั้นจะน่าเสนอต่อที่ประชุมรองอธิการบดีด้วยกัน เพื่อพิจารณาเป็น
ภาพรวมทั้งสถาบัน สถาบันไต้กำหนดให้มีการประเมีนผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง โดยแยก
แบบประเมินเป็น 2 สาย คือ สายวิชาการ และสายสนับสนุน่วิชาการ การพิจารณาจำนวนคนที่ไต้รับ
ความดีความชอบ จะใช้ฐาน 5 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนในหน่วยงานนั้นๆเป็นหลัก แล้วเสนอรายซื่อ
บุคคลเรียงลำดับขึ้นมา ในสายบริหารนั้นรองอธิการบดีจะเป็นผู้พิจารณาความดีความชอบผู้บริหาร
ระดับคณบดี ผู้อ ำนวยการศูน ย์/สำนัก และอธิก ารบดีจะเป็น ผู้พ ิจารณาระดับ รองอธิก ารบดี
ตามลำดับ
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 6

ในการรับนักศึกษาของสถาบัน ไม่ไต้คิดลัดส่วนของจำนวนอาจารย์ : จำนวนนักศึกษา
เป็นหลัก แต่จะมองจากความสามารถของอาจารย์และเทคโนโลยีที่จะพัฒนาเป็นสำคัญ สถาบัน
ราชภัฎสวนดุสิตมีพื้นที่ 31 ไร่ มีอาคารเรียนและห้องเรียนจำกัด ทำให้รับนักศึกษาไต้จำนวนจำกัด
เซ่นกัน แ ต ่ข ณะนี้คนมีความต้องการเข้าศึกษาต่อเพิ่ม ขึ้น ทุกปี ทำไมต้องไปจำกัดในสิ่งเหส่านี้
สถาบันมีวิธีการที่จะรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นหลายวิธี เซ่น จำนวนอาจารย์ล้ามีไม่เพียงพอก็สามารถ
ที่จะจ้างไต้ เครื่องมีอก็สามารถที่จะพัฒนาระบบวิดีโอคอนเฟอเร็นซ์ พัฒนาระบบศูนย์การเรียน
นอกสถาบัน พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ฯลฯ ในเมื่อคนมีความต้องการเรียนจำนวนเพิ่มขึ้น
ทำไมไม่เปีดโอกาสให้คนเหล่านั้นไต้เรียนบ้าง ถ้ามองในแง่ความเป็นธรรม สถาบันไต้งบประมาณ
เพิ่มขึ้น และเงินเดือนอาจารย์ก็เพิ่มขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์ทุกปี ดังนั้นจำนวนนักศึกษาที่รับจะคงที่
ไต้อย่างไร และอาจารย์จะทำงานเท่าเดิมไต้อย่างไร ในความคิดของอธิการบดีคนของสถาบันไม่ขาด
สดิป้ญญา ดังนั้นจะต้องน่าสติปัญญามาแกํใขเหตุการณ์เหล่านี้ให้ไต้ มีวิธีการใดที่จะเกิดการเรียนรู้
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ขึ้นมาได้ โดยไม่จำเป็นต้องมานั่งเรียนในห้องเรียน ในขณะนี้รัฐไม่ให้อัตราอาจารย์เพิ่ม สถาบันต้อง
จ้างคนใหม่ ๆ ซึ่งจะต้องหาวิธีการหาเงินเพื่อจ้างอาจารย์ไหม่เหล่านี้ในอัตราที่สูงกว่าระบบราชการ

«I W V

เหเด

ในขณ ะน ี้ส ถาบ ัน เป ีด ศูน ย์น อกสถาบ ัน จำนวน 11 ศ ูน ย ์
จำนวน

4

ใน ป ีห น ้า จะขยายศูน ย์เ พ ิ่ม ฃ ึ๋น อีก

ศ ูน ย์ โด ยม ีร ะบ บ ก ารเรีย น เห ม ือ น ก ับ ภ าคป ก ต ิท ุก อ ย่า ง ส่ว น หน ึ่ง มีก ารเรีย นผ่า น ระบ บ

วิด ีโ อค อน เฟ อ เร็น ซ โด ยใช้เ ท คโน โลยีส ารส น เท ศเข ้า ม าช ่ว ยม ากขึ้น
เรีย นในสถาบัน

มีร ะบ บ การห ม ุน เวีย น เช ้า ม า

อธ ิก ารบ ด ีม ีค วาม เห ็น ว่า ก ารเรีย น ท ี่ศ ูน ย์น อก ส ถาบ ัน ม ีค ุณ ภ าพ ด ีก ว่า ภ ายใน ส ถ าบ ัน

เน ื่อ งจากจำน วน น ัก ศึก ษ าใน แต ่ล ะศ ูน ย์ม ีจ ำน วน น ้อ ย ระบ บ การควบ คุม ดูแ ลและการบ รีห ารจัด การ
ทำไต้ด ีก ว่า ศูน ย์ภ ายใน

ห ้อ งเรีย น ท ุก ห ้อ งเป ็น ห ้อ งป รับ อากาศท ั้ง ห มด

ค อ ม พ ิว เต อ รั ม ีห ้อ งป ฏ ิบ ัต ิก าร

ม ีสำนักงาน กลาง มีร ะบบ

ม ีห ้อ งส ม ุด ผ ่า น ระบ บ เค รือ ข ่า ยท ั้ง ห ม ด

และส่ว น ห น ึ่ง ไต้เ ป รีย บ

ใน เรื่อ งไม่ต ้อ งเส ีย เวลาใน การเดิน ท างเช้า มาเรีย น ใน ส ถาบ ัน
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 7

สถาบันจะใช้จำนวนนักศึกษาเป็นเกณฑํในการจัดสรรเงินให้คณะต่าง ๆ โดยจะจัดงบประมาณ
การบริหารในส่วนกลางประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือ 80 เปอร์เซ็นต์จัดสรรให้คณะ
โปรแกรมวิชาต่างๆ รายไต้อีกส่วนหนึ่งของคณะ โปรแกรมวิชาต่างๆ คือเงินค่าธรรมเนียมพิเศษ
ซึ่งแต่ละโปรแกรมวิชาเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับลักษณะธรรมซาติของโปรแกรมวิชา
นั่น ๆ เงินทั้งสองส่วนนี้สถาบันจะจัดสรรให้ในลักษณะเงินก้อน สถาบันให้อิสระแก่คณะในการใช้เงิน
ดังกล่าว ซึ่งคณะจะต้องเสนอโครงการใช้เงินให้เสร็จสิ้นที่คณะต่าง ๆ โดยมีเงื่อนไขว่าโครงการ
ที่นำเสนอจะต้องสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสถาบันระยะ 5 ปี ซึ่งเริ่มต้นจัดทำที่คณะต่างๆ
หลังจากนั่นสถาบันจะรวบรวมเพื่อจัดทำเป็นนโยบายรวมของสถาบัน แล้วนำเสนอคณะกรรมการ
บริหารสถาบันเพื่อให้ความเห็นชอบ สถาบันมอบให้สำนักวางแผน-พัฒนาประเมินโครงการต่าง ๆ
เพื่อตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในแต่ละปีการศึกษา
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 8

ในการแช่งขันกีฬาราซภัฎเกมที่จังหวัดสุรินทร์ปีนี้ มีค ำถามว่ามาตรฐานอยู่ตรงส่วนใด
การแช่งขันกีฬาของสถาบันต่างๆนั่นจะมีมาตรฐานของตนเอง เช่น กีฬามหาวิทยาลัย กีฬาวิทยาลัย
พลศึกษา หรือแม้แต่กีฬาโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ สถาบันราซกัฏจะต้องสร้างมาตรฐาน
ให้เกีดขึ้นให้โต้ และจะต้องไต้รับการรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อขอรับการสนับสมุน
ในส่วนของเงินและกรรมการผู้ตัดสิน สนามที่ใช้แช่งขันจะต้องเป็นสนามที่ไต้มาตรฐานด้วย ดังนั่น
สถาบัน ราชกัฏ สวนดุส ิต ที่จะเป็น เจ้าภาพการแช่งขัน กีฬ าราชกัฎ เกมในปี 2544 จะร่วมมือกับ
การกีฬาแห่งประเทศไทย ส่วนของการเป็นเจ้าภาพในกลุ่มรัตนโกสินทร์ จะเชิญผู้แทนจากสถาบันต่าง ๆ
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มาตกลงกันเกี่ยวกับประเภทกีฬาที่แข่งขัน และมอบหมายให้แต่ละสถาบันเป็นเจ้าของประเภทกีฬา
ที่มีความพร้อม ส่วนการแข่งขันประ๓ ทกรีฑานั้น สถาบันที่เป็นเจ้าภาพจะเป็นเจ้าของเรื่องดำเนินการ
ความเห็นของอธิการบดีในการแข่งขันกีฬาสถาบันราซภัฏ จะต้องคำนึงถึงศักดศรีของสถาบัน
จะต้องมีกระบวนการจัดการที่ทำให้เกิดมาตรฐาน และทำให้คนส่วนใหญ่ยอมรับในมาตรฐานนั้น
ให็ใต้ จึงจะเสริมสร้างการแข่งขันกีฬาให้สมบูรณ์
สถานการณ์ที่ 9
อธิการบดีจะเลือกรองอธิการบดีด้วยตนเอง โดยพิจารณาความรู้ความสามารถในการทำงาน
การทำงานเป็นทีม มีใจบริการ ไม่ใช่แค่มีมนุษยสัมพันธ์เท่านั้น การเป็นผู้บริหารจะต้องทำเพื่อองค์การ
เพื่อคนอื่น ไม่ใช่เพื่อตนเอง ที่อธิการบดีไม่ใช้กระบวนการสรรหา เพราะถือว่ารองอธิการบดีเป็น
มือทำงานของอธิการบดี ถ้าให้คนอื่นเลือกแล้วมาขัดแย้งกันจะทำอย่างไร งานจะเป็นอันหนึ่งอันเดียว
กันไต้อย่างไร รองอธิก ารบดีท ั้งหลายก็ด ีอ เงาของอธิก ารบดีน ั้น เอง ถ้าอธิก ารบดีข ัด แย้งกับ
รองอธิการบดีจะทำงานด้วยกันไต้อย่างไร อธิการบดีจะหาข้อมูลด้วยตนเอง และส่วนหนึ่งอธิการบดี
เคยเป็นผู้บริหารระดับหัวหน้าคณะ รองอธิการบดี เป็นเวลานาน จึงรู้ข้อมูลอาจารยํในสถาบัน
เป็นอย่างดี ในการทำงานร่วมกัน ทีมงานจะต้องพูดกันตรงไปตรงมา อธิการบดีจะประเมินผลงาน
ครึ่งเทอมของรองอธิการบดี ถ้าทำงานไม่ดีก็เปลี่ยนแปลงบุคคลไต้ ในขณะนี้สถาบันยังไม่แต่งตั้ง
ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
วิธีการตัดสินใจ
ข้อ มูล ที่เป็น จริง จะเป็น ปัจ จัย สำคัญ ในการตัด สิน ใจ การตัด สิน ใจจะอาศัย ข้อ มูล จาก
ประสบการณ์เพียงอย่างเดียวไม่ไต้แล้ว ปัจจุบันจะต้องมีระบบวิธีการคิดใหม่ ทำอย่างไรจึงจะทำให้
เกิดการพัฒนาที่ดีกว่าเคิม แต่ไม่จำเป็นจะต้องกลับไปเป็นรูปแบบเดิม อธิการบดีจะไต้ข้อมูลจาก
ทีมเลขานุการและทีมการตลาด

ด ิล ก บ ุญ เร ือ งร อ ด อ ธิก ารบ ด ีส ถ าบ ัน ราช ภ ัฏ ส วน ส ุน ัน ท า
ก รุง เท พ ม ห าน ค ร
สัม ภ าษ ณ ์ว ัน ท ี่ 2 2 ม ก ร าค ม 2 5 4 3 เว ล า 1 3 . 0 0 - 1 5 . 1 5 น.

ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 1

การคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุน จะพิจารณาดังนี้
• การเพิ่มศักยภาพของสถาบัน จะพิจารณาว่าสาขาใดเป็นสาขาที่มีความต้องการสูงสุด
ในปัจจุบ ัน และอนาคต เซ่น เป็นสาขาที่คนสนใจมาเรียนมาก และเป็นที่ต้องการของสังคม
ในปัจจุบันความต้องการเรียนสาขาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาการศึกษามีไม่มากนัก
แต่ความต้องการในเซิงคุณภาพนั้นสูง
• ศักยภาพของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะดูจิตวิญญาณที่จะปฎิบัติงาน อายุราชการ
และระยะเวลาที่จะทำประโยซน่ให้แก'สถาบัน
สถาบันมีคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ซึ่งทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลไปศึกษาต่ออยู่แล้ว
รวมทั้งพิจารณากองทุนของสถาบัน ซึ่งมีเงินประมาณ 40 ล้านบาทด้วย การพิจารณาจะต้องเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม คณะกรรมการประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการพิเศษเป็นประธาน ผู้บริหาร คณบดี ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆในสถาบันเป็นกรรมการ
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเสร็จสิ้น จะนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการ ซึ่งจะประชุมทุกวันจันทร์
และนำเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันต่อไป การต้ดสินใจของสถาบันค่อนข้างจะรอบคอบ
การตัดสินใจบางประเภทที่เป็นการตัดสินใจระยะยาว จะต้องผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการบริหารสถาบัน และสภาประจำสถาบันด้วย
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 2
ลัก ษณ ะน ี้เ ป ็น การตัด ส ิน ใจแบ บ มีท างเลือ ก โดยใข้อ งศัค ณ ะบ ุค คล

และใช้ต ารางตัด สิน ใจ

โดยจะม ีเ กณ ฑ ์ห ลายๆข้อ เซ่น ความต้อ งการของส ัง คม ความพ ร้อ มของสถาบ ัน การลงทุน ฯลฯ
ซ ึ่ง จ ะ ป ร ะ เม ิน อ อ ก ม าเป ็น ค ะ แ น น

แ ล ะ ม ีก าร ก ำห น ด น ํ้า ห น ัก ข อ งเก ณ ฑ ์แ ต ่ล ะ ข ้อ

ห ล ัง จาก น ั้น

นำคะแน นที่ไ ต้จ ากการป ระเมิน ม าคูณ กับ น ํ้า ห น ัก ของเกณ ฑ ์ จะไต้ค ่า V alue C ontribution ออกมา
เท ค น ํค ด ัง ก ล ่า ว น ำ ม า ใ ช ้เ ป ็น อ ง ศ ัป ร ะ ก อ บ เพ ื่อ พ ิจ า ร ณ า ก า ร ต ัด ส ิน ใ จ เท ่า น ั้น อ ธ ิก าร บ ด ีจ ะ ให ้
ค ว าม ส ำค ัญ ก ับ เก ณ ฑ ์ เร ีย งต าม ล ำด ับ ได ้แ ก ่ ค ว าม ต ้อ งก ารข อ งส ัง ค ม
การลงทุน

ค ว าม ต ้อ งก าร ข อ งผ ู้เ ร ีย น

ผู้ต ้อ งการเรีย น โดยรวมสูง

ความ พ ร้อ ม ของส ถาบ ัน

ฯลฯ ป ัจ จ ุบ ัน น ี้ก ารศ ึก ษ าใน ระ ด ับ บ ัณ ฑ ิต ศ ึก ษ าม ีจ ำน ว น

สถาบ ัน จะเป ีด สอน ใน ส าขาท ี่เ ป ็น ความต้อ งการของสัง คม โด ยพ ิจ ารณ า
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ความต้องการของผู้เรียน กับความต้องการใช้ประโยชน์ควบคู่กันไป การเป็ดสอนจะไม่เปีดสอน
ในสาขาที่มี'ราคาแพง โดยถือหลักการบริการเป็นที่ตั้ง จะไม่แสวงหากำไรจากการจัดการศึกษา
ปัจจุบันสถาบันไต้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เป็ดสอน 3 สาขา ได้แก่ Quality
Management, Education Management และ Information Technology สำหรับแผนการเป็ดสอน
ของสถาบันเอง ประกอบด้าย สาขาให้คำปรึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน และสาขาวิจัย
โดยสาขาวิจัยนั้นจะมืลักษณะเป็นวิทยวิจัย ศึอมืองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน ได้แก่ เครื่องมือ
และสาระ และจะเป็ดสอนถึงระดับปริญญาเอก
สถาบันไต้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นการจัดตั้งภายใน เพื่อที่จะแยกงานบัณฑิตศึกษา
ออกจากคณะต่าง ๆ เนื่องจากภารกิจของคณะส่วนใหญ่เป็นการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ความเห็นของอธิการบดีในการเป็ดบัณฑิตศึกษาในสถาบันราซภัฎ เป็นการประกาศให้ทราบว่า
สถาบันให้ความสำคัญกับการแสวงหาความรู่ใหม่ การสร้างศักยภาพของคนด้วยการแสวงหาความรู่
เพิ่มขึ้น อธิการบดีมีความเป็นห่วงว่า ถ้าไม่เน้นศักยภาพในการวิจัยให้กับผู้เรียน จะอธิบายสังคม
ไม่ไต้ว่าปริญญาตรีและโทแตกต่างกันอย่างไร
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 3
ส ิ่ง ท ี่ย ึด ถ ือ ม าโด ยต ล อ ด ค ือ

ต ้อ งป ฏ ิบ ัต ิต าม ระเบ ีย บ ก ารพ าน ัก ศ ึก ษ าไป ศ ึก ษ าน อ ก ส ถ าน ท ี่

อย่า งเคร่ง ครัด ซึ่ง จะต้อ งไต้ร ับ การอน ุญ าตจากผู้ป กครอง และมีก ารประกัน ภัย ถ้า คูจ ำนวน นัก ศึก ษา
1 0 0 คน จะต้อ งใช้ร ถบัส 2 ดัน โด ยป ก ต ิแ ล ้ว จะข อ ให ้ร ถ ต ำรวจน ำห น ้า ข บ วน ใน ก ารเด ิน ท าง
ในปัจ จุบ ัน มีโ ทรศัพ ท ์ม ือ ถือ ซึ่ง ส ามารถติด ต่อ กัน ไต้ต ลอดเวลา ด ัง น ั้น เม ื่อ เก ิด อุบ ัต ิเ ห ตุฃ ึ๋น ก ็ค าด ห วัง
ว่า คงจะไต้ร ับ การติด ต่อ ท ัน ท ีท ั้ง จากตำรวจและอาจารย์ท ี่ค วบ คุม การเดน ท าง จากมาตรการที่ไ ต้ว างไว้
ไม ่ว ่า จะเก ิด เห ต ุก ารณ ์อ ย่า งไรข ึ้น ก ็ส าม ารถ ท ี่จ ะ ค วบ ค ุม ส ถ าน ก ารณ ์ไ ต ้ ก ารเก ิด อ ุบ ัต ิเ ห ต ุข ึ้น อ ยู่ก ับ
ส ถ าน ก ารณ ์ว ่า เก ิด ท ี่ใ ด

ถ ้า อ ธ ิก ารบ ด ีเ ด ิน ท างไป ไต ้จ ะเช ้า ไป ด ูแ ล ท ัน ท ี แ ต ่อ ย่า งน ้อ ยท ี่ส ุด ค ณ บ ด ี

ห ร ือ ผ ู้บ ร ิห าร ใน ค ณ ะ จ ะ ต ้อ งเช ้า ไ ป ด ูแ ล ใน ส ถ าน ก าร ณ ์น ั้น ก ่อ น
แ ล ะ ม อ บ ห ม าย ผ ู้ท ี่เ ก ี่ย ว ช ้อ ง ภ าย ใ น ส ถ าบ ัน ใ ห ้เ ร ีย บ ร ้อ ย ก ่อ น

เพ ร าะ อ ธ ิก าร บ ด ีจ ะ ต ้อ งจ ัด ก าร
ก าร ม อ บ ห ม าย งาน ให ้ไ ป ด ูแ ล น ั้น

จะพจารณ าตามสายงานเป็น หลัก ห ลัง จากน ั้น อธิก ารบ ดีจ ึง จะเช้า ไป ดูแ ลใน เห ตุก ารณ ์
ค ว าม เห ็น ข อ งอ ธ ิก ารบ ด ีใ น ก าร ไป ศ ึก ษ าน อ ก ส ถ าน ท ี่ เป ็น ก ิจ ก ร ร ม ท ี่อ ธ ิก าร บ ด ีอ ย าก ให ้
นัก ศึก ษาไดีไ ป เพ ราะการท ี่น ัก ศึก ษ าไต ้ร ู่ ไต้เ ห ็น ไต้ศ ึก ษ า เป ็น การพ ัฒ น าม น ุษ ย่ไ ต้ด ีก ว่า ท ี่จ ะม า
น ั่ง เรีย น ใน ชั้น เรีย น เป็น การเป ็ด โลกท ัศ น ์ใ ห ้ก ว้า งส ำห รับ น ัก ศึก ษ า
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ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 4
ใน การป รับ เป ลี่ย น ส ถาบ ัน จะต้อ งย้อ น ถามว่า เป น น โยบ ายท ี่ต ่อ รองได้ห รือ ไม่
ต ่อ รอ งไต ้จ ะเล ือ ก ก ระบ วน ก ารท ี่ค ิด เอ ง

ถ้า สามารถ

ถ ้า ต ่อ รอ งไม ่ไ ต ้จ ะด ำเน ิน ก ารต าม ท ี่ร ัฐ ส ั่ง ก ารม า ใน เรื่อ ง

การเป็น นิต ิบ ุค คลนั้น เป็น สิ่ง ที่ท ุก คนเห็น ด้ว ย แต่ท ี่เ ปนสิ่ง ใหม่ค ือ การเปนมหาวิท ยาลัย ในกำกับ ของรัฐ
ด ัง น ั้น ก ารต ัด ส ิน ใจใน เรื่อ งน ี้จ ะ ต ้อ งศ ึก ษ าก ารอ อ ก น อ ก ระ บ บ ให ้ซ ัด เจ น

รวมท ั้ง ข้อ ดี ข ้อ เล ืย ต ่อ

สถาบัน และสัง คมไทยในอนาคต เมื่อ ไต้ข ้อ มูล ส่ว นนี้แ ล้ว จึง ค่อ ยตัด สิน ใจ และจะต้อ งเปนการตัด สิน ใจ
ร่ว มของประชาคมทั้ง หมด ไม ่ใ ช่อ ธิก ารบ ดีต ัด ส ิน ใจคน เดีย ว

อธิการบดีกำลังศึกษาเรื่องการออกนอกระบบ ข้อดีที่เห็นไต้ซัดคือการบริหารงานมีอิสระ
มากขึ้น การตัดสินใจเด็ดขาดมากขึ้น เช่น กรณีการบริหารบุคคล มีเงินอุดหนุนมากขึ้น ความเห็น
ของอธิการบดีโดยส่วนตัวไม่เห็นด้วยที่จะ Privatise สังคมไทย เพราะมองว่าการเปนอิสระที่หลุดจาก
การดูแลของรัฐ ซึ่งจะต้องหารายไต้เอง โดยเอาระบบกำไรมาจัดการกับตัวเองให้มากขึ้น เปนการเพิ่ม
ระดับการแสวงหากำไรจากสังคมมากขึ้น ระบบราชการไม่ใช่ระบบหากำไร แต่เปีนระบบบริการ
รัฐกำลังผลักตันระบบบริการไปแสวงหากำไร ที่อธิการบดีมีความสงสัยคือ ระบบราชการใหญ่เกินไป
แล้วทำให้เลวทั้งระบบหรือไม่ เพราะในช่วงหายนะทางเศรษฐกิจ ถ้าข้าราชการมีเงินเดือนน้อยกว่านี้
อำนาจในการซื้อของสังคมจะลดลงไปแค่ไหน ความหายนะทางเศรษฐกิจจะหนักหน่วงแค่ไหน
ตังนั้นอำนาจการซื้อของข้าราชการจึงช่วยพยุงภาวะเศรษฐกิจไว้ อีกส่วนหนึ่งที่ว่าเงินเดือนของ
ข้าราชการมีสัดส่วนสูงนั้น เนื่องจากการเก็บภาษีไต้ตํ่าหรือไม่ เมื่อดูจากงบประมาณ 8 แสนล้านบาท
รายไต้จากการเก็บภาษีไต้กี่เปอรัเซ็นต้ ไต้ถึง 40 เปอร์เซ็นต์หรือไม่ ที่อธิการบดีเป็นห่วงคือขณะนี้
ประเทศในยุโรปไม่มีประเทศใดที่มีสัดส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจตํ่ากว่าร้อยละ 5
ของประชากร แต่ประเทศไทยมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 3 ซํ้ายังลดแล้วลดอีก เพราะฉะนั้นในส่วนระบบ
บริการประซาซน ถ้าเล็กลงเรื่อย ๆ สังคมนี้จะเต็มไปด้วยการแสวงหากำไร ตังนั้นการที่รัฐมีนโยบาย
ให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ขายรัฐวิสาหกิจ และจำกัดจำนวนข้าราชการ เพื่อลดภาระงานของ
ภาคราชการนั้น เป็นไปไต้หรือไม่ ไต้มองในแง่บริการจัดการรัฐโดยรวมหรือไม่ สถานการณ์อย่างนี้
เป็นอันตรายต่อประเทศไทยอย่างยิ่ง เพราะคนที่มีปญญาจะเอาเปรียบสังคมมากขึ้น
ส ถ าบ ัน ราช ภ ัฎ ส วน ส ุน ัน ท าจะป รับ เป ล ี่ย น เป ็น น ิต ิบ ุค ค ล ใน ส ่ว น ราช ก ารใน ป ี

2545 แต่ม ี

กลยุท ธ์ใ นการเสนอเป็น 'ในกำกับ ของรัฐ ซึ่ง จะเขีย น ไว่ใ นบทเฉพ าะกาลและมีเ งื่อ นไข
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 5
ก าร พ ัจ าร ณ าค ว าม ด ีค ว าม ช อ บ จ ะ ต ้อ ง ไ ต ้จ าก ผ ล ข อ ง ก าร ป ร ะ เม ่น
ก าร ม อ บ ห ม าย ง าน

ข ั้น ต อ น แ ร ก ส ถ าบ ัน จ ะ ม อ บ ห ม าย งาน อ ย ่า งเป ็น ร ะ บ บ

ป ร ิม าณ งาน ท ี่ท ำต ่อ ส ัป ด าห ์ ส ถ าน ท ี่ท ี่ท ำงาน
ข ั้น ท ี่ส อ งจ ะ ม ีก าร ป ร ะ เม ่น ผ ล งาน ต าม ล ัก ษ ณ ะ งาน

ซ ึ่ง จะต ้อ งส ัม พ ัน ธ ์ก ับ
โด ยม ีก าร ร ะ บ ุง าน

แ ล ะ ผ ู้บ ัง ค ับ บ ัญ ช าท ี่ก ำก ับ ด ูแ ล ไ ว ้อ ย ่า ง ซ ัด เจ น
เช่น งาน ส อ น จะป ระเม ่น โด ยผ ู้บ ัง ค ับ บ ัญ ช า
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ผู้ร ่ว มงาน

แล ะน ัก ศึก ษ า ห ลัง จากน ั้น น ำมาป ระมวลผล

เซิง คุณ ภาพ เซ่น อ าจารย์ ก. สอน 1 0 ชั่ว โม ง/ส ัป ด าห ์

การป ระเมิน ดัง กล่า วจะเป ็น การป ระเมิน
ส ถาบ ัน จะกำห น ดเป ็น ภาระงาน เท ่า กับ

2 0 หน่ว ย จ าก ภ าร ะ ง าน ด ัง ก ล ่า ว จ ะ ป ร ะ เม ิน ผ ล ก าร ป ฏ ิบ ัต ิง าน แ ล ะ น ำผ ล ก าร ป ร ะ เม ิน น ั้น ม าด ัด
เป ็น เกรด นำเกรดที่ไ ดไปคูณ กับ ภาระงาน จะได้จ ำน วน น ับ ของงาน น ั้น ๆออกมา งาน อื่น ๆก็ท ่า น อง
เดีย วกัน เซ่น อ าจารย์ ก. รับ ผิด ชอบ งาน น ิเ ท ศ 5 ช ั่ว โม ง/ส ัป ด าห ์ ก็จ ะมีก ารป ระเมิน งาน น ิเ ท ศ
อ อ ก ม าเซ ่น เด ีย ว ก ัน ส ถ าบ ัน ไ ด ้ก ำห น ด เก ณ ฑ ์ก าร ให ้ศ ว าม ด ีค ว าม ช อ บ อ าจ าร ย ์ไ น ร ะ ด ับ ส อ งข ั้น
ขั้น ครึ่ง หนึ่ง ขั้น ว่า จะเป ็น จำน วน น ับ เท ่า ไร

ส ม มุต ิอ าจารย์ท ี่ไ ดัส องขั้น ใน ป ีน ี้จ ะต้อ งได้จ ำน วน น ับ

105 หน่ว ยขึ้น ไป ในกรณ ีท ี่จ ำน วนเงิน 5 เป อรัเ ซ็น ดัท ี่จ ะขึ้น ศวามดีค วามชอบ ส องขั้น มี 20 คน
แต่จ ำนวน คน ที่ไ ต้จ ำน วนน ับ เกิน 105 หน่ว ยมี 25 คน สถาบ ัน จะดัด จำน วน ตามสิท ธิท ี่ไ ต้ค ือ
20 คน ส่ว นที่เกิน 5 คนนั้น จะเป็น หน่ว ยสะสมในปีห น้า ใน กรณ ีข ั้น ครึ่ง ก็ด ำเน ิน การเซ ่น เด ีย วกัน
สถาบ ัน จะท ่า การป ระเมิน ภาคเรีย น ละ 1 ครั้ง โด ยม ีฝ ่า ยก ารเจ้า ห น ้า ท ี่เ ป ็น ผ ู้ร ับ ผ ิด ช อ บ อธิก ารบดี
จะป ระเม ิน การท ำงาน ข องรอ งอ ธิก ารบ ด ี ผ ู้ช ่ว ยอ ธิก ารบ ด ี กรรมการบ ริห ารใน ส ภาป ระจำสถาบ ัน
รองอ ธิก ารบ ด ีจ ะป ระเม ิน ก ารท ำงาน ข อ งค ณ บ ด ี ผ ู้อ ำน วยก ารศ ูน ย์/ ส ำน ัก

เป็น ต้น

ก ารพ จารณ า

ตัด สิน ใจขั้น สุด ท ้า ยจะเป ็น ท ี่ป ระชุม อธิก ารบ ดีแ ละรองอธิก ารบ ดี
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 6

สถาบันจะต้องพิจารณาปรัชญาและสภาวะสังคม ปรัชญาของสถาบันจะต้องเป็นผู้ให์บริการ
สังคม และยืนอยู่ข้างคนยากคนจน ส่วนสภาวะสังคมนั้นในขณะนี้เป็นภาวะที่เศรษฐกิจกำลังยํ่าแย่
คนในสังคมมีอำนาจซื้อทางการเรียนรู้ตํ่า ถ้าสถาบันไม่เกื้อหนุนก็หมายความว่าภูมิปัญญาสังคมไทย
ในภาวะวิกฤตจะวิกฤตหนักขึ้นไปอีก ดังนั้นสถาบันจึงดัดสินใจที่จะพยายามรับนักศึกษาจำนวนมาก
ที่สุด โดยไม่ให้เสียคุณภาพ สถาบันมีปัญหาในเรื่องอัตรากำลังอาจารย์ ในปีที่ผ่านมาจำนวนคน
ที่เกษียณและลาออกก่อนเกษียณมีทั้งสิ้น 18 คน และปีถัดไปจะมีจำนวนหลายคน ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อสถาบันค่อนข้างมาก วิธีคืดฃองสถาบันนั้นจะคงจำนวนนักศึกษาให้สมํ่าเสมอไว้ เซ่น สถาบัน
รองรับนักศึกษาไต้ประมาณ 8,000-10.000 คน ก็จะรักษาจำนวนนี้ไว่ให้คงที่ ทั้งๆที่ทรัพยากรลดลง
วิธีการที่จะไม่ท่าให้คุณภาพลดลง คือน่าเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ไนการจัดการศึกษาในรูป
ของห้องเรียนรวม หรือห้องเรียนขนาดใหญ่ และจัดระบบการไม่เข้าขั้นเรียน ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นการ
เพิ่มภาระการเรียนของนักศึกษา แต่เป็นการลดภาระการสอนของอาจารย์ลง ขณะเดียวกันสถาบัน
จะจัดระบบต่างๆที่เกื้อหนุนให้เกิดคุณภาพ เซ่น ระบบอินเทอร์เนต สื่อใหม่ๆ โดยเฉพาะสื่อ
ภาษาอังกฤษ ฯลฯ สิ่งใดที่จะช่วยให้นักศึกษาเข้าถึงการเรียนรู้ไต้ สถาบันจะดำเนินการอย่างเต็มที่
ในกลุ่มสาขาที่มีภาคปฏิบัติ สถาบันจะคงจำนวนไว้ตามปกติ ในกรณีที่ขาดแคลนอาจารย์ สถาบัน
จะดำเนินการจ้างผู้สอนโดยใช้เงินบำรุงการศึกษา
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ที่อธิการบดีเป็นห่วงคือที่พึ่งในยามยากของนักศึกษา สถาบันจึงได้จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
โดยมีความคืดรวบยอดว่า อยากให้เป็นบ้านที่สองที่จะสร้างความรักความผูกพันด้วยความจริงใจ
ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 7

สถาบัน จะแยกงานประจำออกจากงานพัฒ นา ซึ่ง งานประจำจะต้อ งจัด งบประมาณ
ให้ได้ก่อน ส่วนงานพัฒนาจะจัดให้เต็มโครงการ เซ่น โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ก่อ นที่จ ะดำเนิน การ สถาบัน จะจ้า งบริษ ัท ที่ป รึก ษามาศึก ษาและวางแผนแม่บ ททั้ง สถาบัน
โครงการอื่น ๆก็มีลักษณะเซ่นเดียวกัน วิธีการในการพิจารณา จะนำโครงการต่าง ๆมาแข่งขันกัน
และเรียงลำดับ โดยจะตัด โครงการที่อ ยู่ท ้ายๆออกไปก่อ น เกณฑในการพิจารณาจะคำนึงถึง
ประโยซนัที่นักศึกษาจะได้รับ และคุณภาพของนักศึกษาเป็นหลัก สถาบันได้ทำจุดเน้นกว้าง ๆไว้
4 อย่าง คือ การทำสถาบันให้เป็นสวนแห่งภูมิปัญญา จุดเน้นนี้เป็นจุดเน้นกลาง โดยจะแยกเป็น
สวนภูมิปัญญาเฉพาะด้าน เซ่น การยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา
การเรียนรู้เกี่ยวกับสถาบัน ฯลฯ การสร้างคุณธรรมและศิลปวัฒนธรรมไทย การเสริมสร้างวิชาชีพครู
ซึ่งมิมองมุมที่กว้างกว่าปัจจุบัน คือด้องการสร้างภาวะความเป็นครูให้คนไทยทุกคน การพัฒนา
และรับเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า ตังนั้นในโครงการพัฒนา ถ้าเข้ากรอบจุดเน้น 4 อย่าง จะได้รับ
การพิจารณาในลำดับที่สำคัญ
สถาบันได้กำหนดให้การพิจารณาโครงการต้องเป็นไปตามลำดับ ตามสายงาน โดยผ่านคณะ
คนย์/สำนัก หลังจากนั้น สำนักวางแผน-พัฒ นาจะประเมิน เบื้อ งด้น แล้วนำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหารสถาบัน และสภาประจำสถาบันต่อไป
ส ถ าน ก ารณ ์ท ี่ 8

สถาบันจะต้องวางระบบงานเพื่อช่วยในการตัดสินใจ โดยตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
ในกลุ่มสถาบัน อธิการบดีจะเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการเอง ส่วนที่สองตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการโดยรวม ส่วนที่สามตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการในกีฬาแต่ละประเภท หลังจากนั้นจะมิ
การประชุมตามลำดับ เพื่อบริหารจัดการให้ประสบความสำเร็จ แต่ละสถาบันในกลุ่มก็จะแต่งตั้ง
คณะกรรมการภายในสถาบันเอง
ความเห็นของอธิการบดีในการแข่งข้นกีฬานักศึกษาสถาบันราซภัฎนั้น ปรัชญาของกีฬาเพื่อ
สร้างพลานามัยและนั้าใจนักกีฬา กีฬามิ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ กีฬาเพื่อออกกำลังกาย และกีฬา
เพื่อการแข่งข้น ในส่วนแรกยังไปไม่ถึงจุดนั้น จะต้องสร้างนิสัยออกกำลังกายให้ทุกคน ส่วนประเด็น
ที่สองนำจะเป็นผลพลอยได้
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ขั้นแรกจะต้องศึกษาข้อมูลจุดอ่อนจุดแข็งของงาน และคนของสถาบันย้อนหลัง หลังจากนั้น
อธิการบดีจะจัดงานให้เป็นหมวดหมู่ และพิจารณาบุคคลลงในงานนั้น ๆ เนื่องจากรองอธิการบดี
และผู้ช่วยอธิการบดีก็คือตัวอธิการบดี ดังนั้นจึงไม่ให้มีการลงคะแนนเสียงใด ๆทั้งสิน การวางตัว
บุคคลจะพิจารณาหลายขั้น ขั้นแรกวางตัวบุคคลก่อน ขั้นที่สองจะพิจารณาประวัติและภูมิหลังเพื่อคูว่า
เมื่อคนเหล่านั้นทำงานร่วมกันจะมีป็ญหาหรือไม่ ขั้นที่สามจะดูว่าครอบคลุมงานทั้งหมดหรือยัง
เกณฑ์สำหรับการพิจารณาบุคคลเพื่อเป็นรองอธิการบดี ได้แก่ เป็นข้าราชการซี 8 ขึ้นไป
มีความถนัด ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญในต้านนั้นๆ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาต้องเป็น
คนหนุ่มที่สามารถไปกับนักศึกษาไต้ ทุกคนต้องมีท ัศนคติท ี่ดีต ่อสังคม และมีหลักการทำงาน
ที่คล้ายคลึงกัน เช่น มีความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ไม่คดโกง ส่วนผู้ช่วยอธิการบดีจะคูตามลักษณะ
งานพิเศษที่ต้องการความลุ่มลึก ซึ่งจะมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวัฒนธรรม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ในการทำงานร่วมกัน อธิการบดี
เพียงแต่บอกทํศทางการทำงานให้แต่ละฝ่ายเท่านั้น
วิธีการตัดสินใจ
วิธีการตัดสินใจจะใช้การตัดสินใจร่วม เพื่อให้ทุกคนมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ เมื่อตัดสินใจ
เสร็จแล้วจะต้องมีพันธะผูกพันต่อกันและกันสูง

ภ าคผน วก

ค

ต า ร า ง แ ส ด ง ง า น ท ี่อ ธ ิก า ร บ ด ีส ถ า บ ัน ร า ช ภ ัฎ
ต ้อ ง ต ัด ส ิน ใ จ โ ด ย ต ร ง แ ล ะ ม อ บ ห ม า ย ใ ห ้
ผ ู ้ บ ริ ห า รระต ั บ ต ่ า ง ๆตั ด สิ น ใจ
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ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
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อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน-พัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายศึลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายรายได้และทรัพย์สิน
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผ ู้ช่วยอธิการบดี
คณบดี
หัวหน้าโปรแกรมวิชา
ผ ู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
ผ ู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
ผ ู้อำนวยการสำนักวางแผน-พัฒนา
ผ ู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
ผ ู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม
ผ ู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ผ ู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ผ ู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
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อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน-พัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายศึลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์’
รองอธิการบดีฝ่ายรายใต้และทรัพย์สิน
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดี
หัวหน้าโปรแกรมวิชา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักวางแผน-พัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้อำนวยการสำนักศึลปวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
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อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน-พัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายรายได้และทรัพย์สิน
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดี
หัวหนัาโปรแกรมวิชา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักวางแผน-พัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้อำนวยการสำนักศึลปวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
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อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน-พัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพเศษ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายรายได้และทรัพย์สิน
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดี
หัวหน้าโปรแกรมวิชา
ผู้,อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักวางแผน-พัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้อำนวยการสำนักศึลปวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอรั
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
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อธัการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน-พัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายศึลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายรายได้และทรัพย์สิน
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดี
หัวหนัาโปรแกรมวิชา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักวางแผน-พัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้อำนวยการสำนักศึลปวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
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ภาคผนวก ง
ต า ร า ง อ ง ค ์ป ร ะ ก อ บ ข อ ง เ ก ณ ฑ ์ก า ร ต ัด ส ิน ใ จ

คาซแจง
ขอความร่วมมีอจากท่านอธการบดี โปรดให้คะแนนองค์ประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์
ต่างๆ แต่ละสถานการณ์มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้งนี้จะต้องให้คะแนนตามนำหนัก
ความสำคัญขององค์ประกอบ โดยจะต้องกระจายคะแนนตามนี้าหนักให้ครบทุกองค์ประกอบหลัก
ทุกข้อ ส่วนองค์ประกอบย่อยในองค์ประกอบหลักบางอย่างที่ท่านเห็นว่าไม่มีความสำคัญ/จำเป็น
อาจจะไม่ให้คะแนนก็ได้

426

การคัดเลือกบุคคลเพื่อให้ทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ
ที่
1

อ งค ์ป ร ะ ก อ บ ข อ งก าร ต ัด ส ิน ใจ

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบัน
1.1 แผนพัฒนาบุคลากร
1.2 แผนการรับนักศึกษา แผนการเปีดสอนบัณฑิตศึกษา
1.3 แผนการพัฒนาคณะ/โปรแกรมวิชาต่าง ๆ

2

สาขาที่สำเร็จการศึกษา ตรงหรือใกล้เคียงกับสาขาที่จะศึกษาต่อ

3

คุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัครรับทุน
3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2 มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะรับทุน

4

ภูมิสำเนา (เปนคนในพื้นที่)

5

ศักยภาพและความสามารถที่จะสำเร็จการศึกษา
5.1
5.2
5.3
5.4

6

พื้นฐานความรู้เติม ผลการเรียนที่ผ่านมา
ความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีคอมฟ็วเตอรั
ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อ

การปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้แก่สถาบัน
6.1 มีความรู้ความสามารถในเซิงวิชาการ
6.2 มีความรับผดชอบ
6.3 ตั้งใจทำงาน มุ่งมั่น อุตสาหะ

7

การทำประโยซน่ให้แก่สถาบันเมื่อสำเร็จการศึกษา
7.1 นำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนางานอย่างเต็มความสามารถ
7.2 มีเวลาที่จะทำประโยซนํให้แก่สถาบันได้หลายปีก่อนจะเกษียณ

ค ะแน น

427

ที่
8

องคประกอบของการตัดสินใจ

คะแนน

ความอาวุโส
8.1 อายุจริง
8.2 อายุราชการ
รวม

100

428

การเ ข ดสอนปริญญาโทของสถาบันราซภัฎ
ที่
1

องคประกอบของการตัดสินใจ

คะแนน

ศักยภาพและความพร้อมของสถาบัน
1.1 หลักสูตร
1.2 ทรัพยากรบุคคล (ภายในและภายนอก)
1.3 หนังสือ สื่อ สิงอำนวยความสะดวกต่างๆ

2

ความต้องการ
2.1 ของตันสังกัด
2.2 ของท้องถิ่น
2.3 ของสังคม

3

ความต้องการของผู้เรียน

4

ประโยชน์
4.1 ต่อท้องถิ่น
4.2 ต่อสังคม
4.3 ต่อประเทศชาติ

5

ความคุ้มค่าในการลงทุน
รวม

100

429

การไปทัศนศึกษาของนักศึกษาสถาบันราซภัฎ
ที่
1

องคประกอบของการตัดสินใจ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าตัวยการพานักเรียน นักศึกษา
ไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2529
1.1
1.2
1.3
1.4

ขออนุญาตจากสถาบันตามขั้นตอน
มีอาจารยควบคุมการเดินทาง
มีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง
มีกำหนดการในการเดินทาง

2

เป็นโครงการที่อยู่ในแผนการเรียนการสอน และแผนงบประมาณของสถาบัน

3

เป็นสถานที่/สถานประกอบการที่จำเป็นต้องไปศึกษาคูงาน เพื่อเสริมสร้าง
การเรียนร้จริงในโปรแกรมวิซานั้น ๆ

4

คำนึงถึงความปลอดภัยและการบีองกันไว้ก่อน
4.1 การศึกษาเส้นทางและการเดินทาง
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

ศึกษาเส้นทางการเดินทางโดยละเอียด
มีรถตำรวจทางหลวงนำหน้าขบวน
ไม่เดินทางในเวลากลางคืน
ไม่เดินทางในฤดูฝน

4.2 รถจ้างเหมา/รถสถาบัน
4.2.1 มีสภาพที่ดี
4.2.2 มีการตรวจเช็คก่อนเดินทาง
4.2.3 มีการประกันอุบัติเหตุ

คะแนน

430

ที่

องค์ประกอบของการตัดสินใจ

คะแนน

4.3 พนักงานขับรถ
4.3.1 คุ้นเคยกับเสันทาง
4.3.2 แต่งกายเรียบร้อย
4.3.3 ไม่มีอาการมีนเมาขณะขับรถ
4.4 นักศึกษา
4.4.1 ไม่ดื่มสุราระหว่างเดินทาง
4.4.2 มีการประกันชีวิตก่อนเดินทาง
4.4.3 แต่งชุดสุภาพเรียบร้อยระหว่างศึกษาดูงาน
รวม

100

431

การปรับเปลี่ยนฐานะของสถาบันราซภัฎ
ที่

องค์ประกอบของการตัดสินใจ

1

ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (นโยบายรัฐบาล กฎหมาย พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 หนังสือแสดงเจตจำนงที่ทำกับธนาคารเพื่อการพัฒนา
เอเชีย กระแสสังคม กระแสโลก) และให้ความรู้ความเข้าใจแก'ประชาคม

2

ศึกษาข้อดีและข้อเสียของการเป็นนิติบุคคลเป็นส่วนราชการ หรือเป็น
หน่วยงานในกำกับของรัฐ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อประชาคม
ท้องถิ่น และสังคม

3

ศึกษาการกำหนดกรอบและทิศทาง
3.1 ของสำนักงานสภาสถาบันราซภัฏ
3.2 ของคณะกรรมการปฏิรูประบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

4

ศึกษาแนวโน้มอดีต ป็จจุบัน และอนาคต ของการอุดมศึกษาไทย

5

ศึกษาความต้องการของประชาคม
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

6

นักศึกษา
อาจารย์ ข้าราชการพลเรือน
ศิษย์เก่า
บุคลากรในท้องถิ่น
สภาประจำสถาบัน

พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของสถาบัน
6.1 บุคลากร ทั้งในต้านคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ
6.2 สิงอำนวยความสะดวกต่างๆ

7

พิจารณาการเงินและงบประมาณ
7.1 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนของรัฐบาล
7.2 การหารายไต้ของสถาบัน

คะแนน
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ที่
8

คะแนน

อ งค ์ป ร ะ ก อ บ ข อ งก าร ต ัด ส ิน ใจ

เตรียมการในสิงที่จำเป็นต่าง ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
8.1
8.2
8.3
8.4

การพัฒนาบุคลากร
การประกันคุณภาพ
การปรับระบบบริหารและจัดการ
การบริหารบุคลากร
รวม

100

433
ก า ร พ ิจ า ร ณ า ค ว า ม ด ีค ว า ม ช อ บ อ า จ า ร ย ์แ ล ะ ข ้า ร า ช ก า ร พ ล เร ือ น

ที่
1

อ ง ค ์ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ก า ร ต ัด ส ิน ใ จ

คะแนน

ยึดกฎของ ก.พ. และ ก.ค. เปีนหลัก
1.1 มีการกำหนดภาระงาน
1.2 มีการประเมินปีละ 2 ครั้ง,โดยเปีดเผย
1.3 การประเมินครอบคลุมงานทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ

2

มีการกำหนดผู้ประเมิน อาจารย์ คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์/สำนัก
และรองอธิการบดี ไว้อย่างชัดเจน

3

ใช้ข้อมลการได้รับความดีความชอบที่ผ่านมาประกอบการพิจารณา

4

พิจารณาด้านคุณธรรมและจริยธรรม
4.1 เน้นจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.2 เน้นความรับผิดชอบ
รวม

100

434
การรับ นัก ศึก ษาสถาบัน ราชภัฏ เพื่อ ให้เ กิด คุณ ภาพ

ที่
1

อ งค ์ป ร ะ ก อ บ ข อ งก าร ต ัด ส ิน ใจ

ค ะแน น

เปีดรับจำนวนที่พอเหมาะ และให้มีการควบคุมคุณภาพเพื่อตอบสนอง
1.1 ความต้องการของผู้เรียน
1.2 ความต้องการของท้องถิ่น

2

สนองตอบนโยบาย
2.1 ของกระทรวงศึกษาธิการ
2.2 ของสำนักงานสภาสถาบันราซภัฎ

3

พิจารณาศักยภาพพื้นฐานของสถาบัน
3.1 ภาระการสอนของอาจารย์
3.2 ทรัพยากรที่มีอยู่,ใน{เจจุบัน
3.3 ความสามารถในการหาอาจารย์พิเศษมาสอน/บรรยาย

4

ใช้กระบวนการบริหาร/จัดการ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการสอน
ของอาจารย์ให้เกิดคุณภาพ
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5

น่านวัตกรรมและเทคโนโลยีเช้ามาใช้ในห้องเรียน
เปิดศูนย์นอกสถาบัน
ขยายหมู่เรียน
เพิ่มจำนวนนักศึกษาในหมู่เรียน
จัดห้องเรียนรวม
ขยายเวลาเรียน

จัดให้มีการควบคุมคุณภาพ
5.1 โดยจัดระบบประกันคุณภาพ
5.2 โดยจัดระบบการประเมีนผลให้เปินไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
รวม

100

435
ก า ร จ ัด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ เง ิน บ ำ ร ุง ก า ร ศ ึก ษ า

ที่

องค์ประกอบของการตัดสินใจ

คะแนน

1

จัดสรรตามข้อบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราซภัฎว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณและการเงินของสถาบันราซภัฏ พ.ศ. 2541 โดยจัดสรรเงิน
80% ของประมาณการรายรับ

2

เงินที่เก็บตามระเบียบที่กำหนดไว้เฉพาะงาน/กิจกรรม จะต้องจัดสรร
ให้งาน/กิจกรรมนั้น ๆโดยตรง

3

คำนึงถึงผลประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับและคุณภาพของนักศึกษาเป็นหลัก

4

สอดคล้องกับกรอบนโยบายและจุดเน้นในการพัฒนาสถาบันในแต่ละปี

5

การจัดสรรเงินอยู่ภายใต้กรอบแผนงาน/งาน/โครงการเป็นหลัก

6

เงินที่จัดสรรให้หน่วยงานต่าง ๆไปนั้น ในกรณีที่ใข้ไม่หมดในปีการศึกษานั้น
หน่วยงานต่าง ๆสามารถสะสมเงินได้
รวม

100

436
ก า ร เต ร ีย ม ก า ร เป ็น เจ ้า ภ า พ จ ัด ก า ร แ ข ่ง ข ัน ก ีฬ า น ัก ศ ึก ษ า ใน ก ล ุ่ม ส ถ า บ ัน

ที่

อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ก า ร ต ัด ส ิน ใ จ

คะแน น

1

วิเคราะห์ภารกิจและกระบวนการในการจัดการแข่งขันใหได้มาตรฐาน

2

เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่จะรับผิดชอบภาระงานต่างๆทั้งหมด

3

เตรียมความพร้อมในด้านอื่น ๆ
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

สนามแข่งขัน และอุปกรณ์การแข่งขัน
ที่พักนักกีฬา ผู้แกสอน ผู้ควบคุมทีม
อาหาร
นักกีฬาของสถาบัน ผู้แกสอน ผู้ควบคุมทีม
เทคนิคกีฬา (กติกาการแข่งขัน มาตรฐานการแข่งขัน กรรมการ
ผู้ตัดสิน)

4

สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าภาพร่วมของบุคลากรทุกคนในสถาบัน

5

มอบหมายให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเตรียมการและจัดการแข่งขัน
ให้มากที่สุด

6

เชิญหน่วยงานต่างๆมาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน (จังหวัดซมรมต่างๆ
ในจังหวัด เทศบาล การกีฬาแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพลศึกษาของจังหวัด)

7

ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในเรื่องต่างๆที่สถาบันยังไม่มี
ความพร้อม (สนามแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน ผู้แกสอนนักกีฬา อุปกรณ์
การแข่งขัน สถานที่พัก งบประมาณสนับสนุน การประซาสัมพันธ์)

8

วางแผนด้านงบประมาณที่จะใซในการแข่งขัน
8.1 งบประมาณของสถาบัน
8.2 งบประมาณสมทบจากกลุม่ สถาบัน
8.3 งบประมาณสนับสนุนจากภายนอก
รวม

100

437

ก า ร ค ัด เล ือ ก บ ุค ค ล เพ ื่อ ด ำ ร ง ต ำ แ ห น ่ง ร อ ง อ ธ ิก า ร บ ด ีแ ล ะ ผ ู้ช ่ว ย อ ธ ิก า ร บ ด ี

ที่

อ ง ค ัป ร ะ ก อ บ ข อ ง ก า ร ต ัด ส ิน ใ จ

1

เป็นที่ยอมรับของประซาคมในสถาบัน

2

เคยเป็นผู้บริหารในระดับคณะ คูนย์/สำนัก มาแล้ว

3

เป็นคนดี มีคุณธรรม และจริยธรรม
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

คะแน น

ไม่เห็นแก่ตัว
ซื่อสัตย์สุจริต
มองประโยซนัของส่วนรวมมากกว่าประโยซนัส่วนตัว
เป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์และนักศึกษา
ไว้วางใจได้

4

สามารถทำงานร่วมกับอธิการบดี รองอธิการบดี และอาจารย์โต้

5

มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ที่จะทำงานที่มอบหมาย
ให้รับผิดซอบไตั

6

มีทีมงานหรือผู้ที่จะร่วมมือในการทำงานนั้น ๆ
รวม

100

ภาคผนวก จ

รายซื่อ ผ้ท รงคณวฒิ
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ร าย ซ ื่อ ผ ู้ท ร งค ุณ ว ุฒ ิใ น ก าร ป ร ะ เม ิน ก าร ส ร ้า ง แ บ บ

ในการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship Model) มีจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ
12 คน ประกอบด้วย นักการอุดมศึกษาจำนวน 4 คน อดีตอธิการบดีสถาบันราซภัฎ (อธิการ
วิทยาลัยครู) จำนวน 4 คน และอธิการบดีสถาบันราซภัฎในปัจจุบันจำนวน 4 คน ดังต่อไปนี๋
(รายซื่อเรียงตามลำดับอักษร)
ร าย ซ ื่อ ผ ู้ท ร งค ุณ ว ุฒ ิท าง ก าร อ ุด ม ศ ึก ษ า

1. ศาสตราจารย์ ดร. พจนั สะเพียรชัย
อดีตรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. อาจารย์ ดร. พันธ์ดักด พลสาร้มย์
อาจารย์ประจำวิชาอุดมศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. อาจารย์ ดร. อมรวิซชั นาครทรรพ
อาจารย์ประจำภาควิชาสารัตถศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. รองศาสตราจารย์ ดร. อินทร์ ศรีคุณ
อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
อดีตรองอธิบดีกรมการปักหัดครู
อดีตอธิการวิทยาลัยครูสกลนคร นครราชสีมา จันทรเกษม
ผ ู้ท ร งค ุณ ว ุฒ ิอ ด ีต อ ธ ิก ารบ ด ีส ถ าบ ัน ราซ ภ ัฏ (ว ิท ย า ล ัย ค ร ู)

1. รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว
อดีตอธิการบดีสถาบันราซภัฎรำไพพรรณี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ จริยานุคูล
อดีตผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษา สำนักงานสภาสถาบันราซภัฎ
อดีตอธิการวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พล คำปังสุ
อดีตอธิการวิทยาลัยครูอุบลราชธานี สวนสุนันทา
อดีตอธิการบดีสถาบันราชภัฏอุดรธานี
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4. รองศาสตราจารย์ไพรถ เลิศพิริยกมล
อดีตอธิการวิทยาลัยครูกำแพงเพชร รำไพพรรณี
ผ ู้ท ร งค ุณ ว ุฒ ิท ี่เ ป ็น อ ธ ิก าร บ ด ีส ถ าบ ัน ร า,ช ภัฎ ป้จ จุบ ัน

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ดิลก บุญเรืองรอด
อธิการบดีสถาบันราซภัฏสวนสุนันทา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัต กลิ่นงาม
อธิการบดีสถาบันราซภัฏนครปฐม
3. รองศาสตราจารย์บุญช่วย คิริเกษ
อธิการบดีสถาบันราซภัฎเลย
4. รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย เทียนน้อย
อธิการบดีสถาบันราซภัฏธนบุรี

441
ป ระวัต ิผ ู้ว ิจ ัย

นายประจวบ สุขสมบูรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 2 3 สิงหาคม พ . ศ. 2 4 9 5 สำเร็จการศึกษาบัณฑิต
(กศ.บ.) วิชาเอกเคมี จากวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร เมื่อปี พ . ศ. 2 5 1 6 สำเร็จวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (วท.ม) สาขาการสอนเคมี จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ . ศ. 2 5 2 0 ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 สถาบันราซภัฏเลย สำนักงานสภาสถาบันราซภัฎ
กระทรวงศึกษาธิการ

