แถลงการณวิทยาลัยศาสนศึกษา
จากกรณีที่มีสื่อมวลชนไดนําเสนอขาวเกี่ยวกับการรองเรียนเพื่อเปลี่ยน “คณบดี” วิทยาลัยศาสนศึกษา
ทางวิทยาลัยศาสนศึกษาขอชี้แจงขอเท็จจริงดังนี้
1. ในชวงที่ ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยสุวัฒน เบญจพลพิทักษ เขามาทําหนาที่รักษาการแทน
คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา วิทยาลัยอยูในชวงประสบปญหาหลายประการ ทั้งในเรื่องสถานการณทางการเงินที่
มีปญหาติดลบสืบเนื่องจากมาจากการบริหารสมัยอดีตคณบดี ปญหาการปรับปรุงหลักสูตรทั้งในระดับปริญญา
ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก การรองเรียนจากนักศึกษาปจจุบันในเรื่องการใหบริการทางการศึกษา และ
ปญหาการบริหารงานภายใน
การเขามาบริหารงานในชวงเวลา 16 เดือนที่ผานมา ไดมีการปรับปรุงระบบตางๆ รวมทั้งการจัดการ
ระบบบริหารการเงินที่ไมรัดกุมหรือเหมาะสมและควรปรับปรุงใหเปนไปตามกรอบระเบียบปฏิบัติจากหน วย
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งผลของการปรับปรุงการบริหารจัดการการเงิน ทั้งในแงของการตรวจสอบ
บริหารบุคคล และควบคุมการใชจาย ทําใหวิทยาลัยสามารถแกปญหาสถานการณทางการเงินจนขึ้นมาเปนบวก
ไดในปนี้ ซึ่งถือวาเปนครั้งแรก ในรอบหลายป
นอกจากนี้ยังสามารถทําการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีผานตามรอบที่ สกอ.กําหนด สวนหลักสูตร
ปริญญาโทและปริญญาเอกอยูในระหวางรอเขาสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และการบริหารที่เปดโอกาสให
นักศึกษาสามารถสงขอรองเรียนตางๆถึงคณบดีไดโดยตรงก็สามารถลดขอรองเรียนและความไมพึงพอใจตางๆ
จนมีนักศึกษาปจจุบันจํานวนมากลงชื่อกันเพื่อเสนอตออธิการบดี เพื่อขอให ศาสตราจารยคลินิก นายแพทย
สุวัฒน เบญจพลพิทักษ มารักษาการตอ
2. ในสวนการบริหารภายในของวิทยาลัยนั้น เนื่องจากอดีตที่ผานมา มีการบริหารที่ไมสอดคลองไปกับ
กฎระเบียบของวิทยาลัย ไมมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากร และไมมีการบริหารจัดการที่เปนระบบ ทําใหเกิด
ปญหาในการบริหารงานบุคคลเปนอยางมาก เชน มีการเพิ่มเงินเดือนพนักงานใหสูงเกินความเหมาะสม การ
คัดเลือกบุคคลากรเขาทํางานโดยไมมีเกณฑการคัดเลือกที่ชัดเจน การขาดการตรวจสอบเอกสาร จนทําใหมี
ปญหามากมายที่ตองตามแกไข และหลายเรื่องยังคงคางที่กองกฎหมายเพื่อการตรวจสอบ
ดังนั้นปจจุบันจึงไดมีการนําระเบียบตางๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลมาใชอยางจริงจัง เชน การใหสแกน
นิ้ ว เข าทํ างาน การทํ า ข อตกลงการทํ า งาน การหามใชคอมพิว เตอรในหองเรีย นเขาคน หาและดูขอมู ล ที่ ไม
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เหมาะสม การตั้งกรรมการหาขอเท็จจริงในกรณีที่มีการรองเรียนการทําผิดตางๆ เพื่อใหทุกอยางมีความชัดเจน
มี กรอบระเบี ย บปฏิ บั ติ และกฎเกณฑ เ ดี ย วกัน โดยไมมีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะชว ยสรางขวัญ กําลังใจใหกับ
บุคลากรที่มีความตั้งใจในการทํางาน ใหไดรับการดูแลอยางเทาเทียมกันภายในวิทยาลัยศาสนศึกษาแหงนี้
3. ในเรื่องของการไมให อาจารยผูใหญสอนนั้น สืบเนื่องมาจาก ประกาศกระทรวงศึ กษาธิการเรื่ อ ง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ขอ 10.1.3 เรื่อง อาจารยผูสอน โดยกําหนดใหอาจารย
พิเศษตองมีช่ัวโมงสอนไมเ กินรอยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารยประจําเป นผูรับผิดชอบรายวิชานั้น ซึ่ง
ตลอดเวลาที่ผานมา อาจารยผูใหญซึ่งเปนอาจารยพิเศษไดสอนทั้งรายวิชาคือ 100% และสอนเทอมหนึ่ง 3-4
วิชา ซึ่งถือวาเปนการทําผิดระเบียบ และไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่สําคัญในบางเทอม เชน ในเทอมที่ผานมา อาจารยประจําบางทานก็ไมมีวิชาสอนตลอดทั้งเทอมหรือ
สอนเพียงแคหนึ่งวิชา ทั้งที่ภาระงานขั้นต่ําตามขอตกลงการทํางานควรสอนสองวิชา ซึ่งถือเปนการสิ้นเปลือง
งบประมาณแผนดินในการจางอาจารยประจําที่มีความรูความสามารถมา แตกลับไมมีวิชาใหสอน และเปนหนาที่
ของผูบริหารที่จะตองจัดการใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่วางไว
ดังนั้นเพื่อใหการเรียนการสอนเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเปนการ
ใชงบประมาณแผนดินใหคุมคา วิทยาลัยฯ จึงเริ่มมีการปรับภาระงานของอาจารยประจําเพื่อใหสอนคนละอยาง
นอยสองวิชา ซึ่งสงผลกระทบใหไมสามารถจางอาจารยพิเศษมาสอนไดดังเดิม และก็ไมใชการสั่งหามไมใหสอน
แตวิทยาลัยฯ ไมไดเชิญสอนเนื่องจากมีอาจารยประจําที่สอนเพียงพอแกรายวิชาในสวนของหลักสูตรศาสนศึกษา
แลว
4. ในเรื่องของจํานวนอาจารยที่ไมเพียงพอนั้น ขอเรียนชี้แจงวา มีอาจารยไปเรียนตอปริญญาเอกเพียง
ทานเดียว และไปเรียนตั้งแตสมัยอดีตคณบดีทานเดิม โดยวิทยาลัยไดเปดรับตําแหนงอาจารยเพิ่มแทนอาจารยที่
เพิ่งลาออกไปสองทาน โดยจํานวนอาจารยที่นอยนั้น เกิดจากการนําตําแหนงอาจารยที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดล
จัดสรรให ไปปรับเปนตําแหนงผูชวยอาจารย ซึ่งไมสอดคลองกับความตองการของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ การ
รั บ ผู ช ว ยอาจารยมาก็ ไม ได มีการวางแผนพัฒ นาอยางเปน ระบบ ทําใหไปเรีย นตอในสาขาที่ไมไดผานความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจํา หรือตรงกับความตองการของวิทยาลัย เชน สาขาประชากรศาสตร จึงทําให
ไมสามารถตอสัญญาของผูชวยอาจารยสองทาน และจะตองนําตําแหนงผูชวยอาจารยนี้ปรับมาเปนตําแหน ง
อาจารยเพื่อรับอาจารยในสาขาที่วิทยาลัยตองการตอไป
5. กรณีอาจารยฝรั่งที่ถูกอางวาจางมาสอนพุทธศิลปน้ัน เปนอาจารยประจําวิทยาลัยศาสนศึกษามา
ตั้งแตอดีตสมัยอดีตคณบดีทานเดิม โดยเขาทํางานเปนอาจารยประจําตั้งแต วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 และ
อาจารย ท า นนี้ จ บปริ ญ ญาเอกสาขา Religious Studies (First Class honors) จากฝรั่ ง เศส และมี ค วาม
เชี่ยวชาญทั้งในดานประวัติศาสตร ปรัชญาและศาสนาในเอเชีย การที่อาจารยทานนี้มาสอนในวิชาตางๆ จึงไมใช
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การจางอาจารยฝรั่งมาสอนแทนแตอยางใด เพราะทานเปนอาจารยประจําอยูแลวและถือวาเปนการใหขอมูลที่
คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง
6. ในเรื่องของการใหคนออกจํานวนหลายคนนั้น ที่ผานมาในยุคของการบริหารของ ศาสตราจารย
คลินิก นายแพทยสุวัฒน เบญจพลพิทักษ มีอาจารยลาออกไปสามทาน ทานแรกเกษียณและไปทํางานต อที่
ประเทศมาเลเซีย ทานที่สองยายไปทํางานที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเนื่องจากใกลบาน สวนทานที่สามยาย
กลับไปสอนที่ฮองกง เนื่องจากภรรยาเปนคนจีน โดยทั้งสามทานมีมิตรภาพที่ดีและสนับสนุนการบริหารของ
รักษาการแทนคณบดีคนปจจุบันเปนอยางยิ่ง
ในสวนของพนักงานสายสนับสนุนนั้น มีการไมตอสัญญาผูชวยอาจารยสองทานดวยเหตุผลและความ
จําเปนที่ไดกลาวมาแลว และมีนักวิชาการศึกษาหนึ่งทานซึ่งมีขอมูลเชิงประจักษที่ชัดเจนในเรื่องการปญหาการ
ทํางาน นอกนั้นแลวยังไมมีการไมตอสัญญาพนักงานคนใด
7. วิทยาลัยศาสนศึกษาขอเรียนชี้แจงวา ในระยะเวลาของการรักษาการแทนคณบดีท่ีผานมา 16 เดือน
ถื อว าเป น ช ว งระยะเวลาสั้ น ๆ ในการปรั บ ปรุงระบบการทํ างานภายในวิ ทยาลัย โดยเป น การบริ ห ารงานที่
สอดคลองไปตามกฎเกณฑและระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล และตรงตามเจตนารมณของมูลนิธิน้ําทอง คุณ
วิศาล ผูสนับสนุนและกอตั้งวิทยาลัยฯ ในการที่จะใหสวนงานแหงนี้ มีการบริหารงานที่มีความยุติธรรม ไมมี
ระบบอุปถัมภ มีความโปรงใส ตรวจสอบได และมีการพัฒนาใหเจริญกาวหนาดังเชนคณะหรือสวนงานอื่นๆใน
มหิดล ที่แมจะมีอายุนอยกวาหรือกอตั้งหลังวิทยาลัยศาสนศึกษา แตก็มีการพัฒนากาวหนาอยางรวดเร็ว
แมตลอดเวลาที่ผานมาตั้งแตกอตั้ง วิทยาลัยจะไมเคยสามารถพัฒนาไปสูระดับอาเซียนได แตเชื่อวา
เมื่อมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ก็จะทําใหวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นและจะ
สามารถกาวไปสูวิสัยทัศนตามที่ตั้งไวได
อยางไรก็ดี การจะทําใหวิทยาลัยเจริญกาวหนาไดนั้น คงจะตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากทุกฝาย
โดยไดรับขอมูลที่ถูกตองครบถวนเพื่อประกอบกับการใชวิจารญาณในการแกปญหา และสมควรแยกแยะเรื่อง
สวนตัวและสวนรวมออกจากกันเพื่อที่จะใหการแกไขปญหาของวิทยาลัยฯเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม
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