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สวัสดีครับพี่ น้ อ งชาวราชนครินทร์ที่ เ คารพทุกท่ านพบกันกับสาร                           
สภาคณาจารย์และข้าราชการฉบับประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560  ซึ่งเนื้อหาของ
สารฉบับนี้สภาคณาจารย์ฯ จะชวนท่านทั้งหลายได้ถกคิดและติดตามเรื่องราวต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยของเรา เรื่องที่มีคนสอบถามผมมามากที่สุดในขณะนี้ก็คือ
เรื่องแนวทางของมหาวิทยาลัยในการจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงาน
มหาวทิยาลัย 

ซึ่งเรื่องนี้เราได้มีจัดการประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับฟังความคิดเห็น
และตอบแบบสอบถามความต้องการในการจัดท าแผนด าเนินการเพิ่มอัตราเงินเดือน
และเรื่องความต้องการสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยในวันที่ 1 พฤศจิกายน               
ที่ผ่านมาทุกท่านคงทราบกันดีว่าเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยนั้นเราจะได้รับ
การอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อน ามาจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานแต่ที่ผ่านมาเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลดังกล่าวเราไม่ได้น ามาใช้ในการจ่ายค่าจ้างพนักงานเพียงอย่างเดียว                
เหตุเพราะมีการน าเงินที่ได้รับการอุดหนุนไปจ่ายอย่างอื่นที่ผู้บริหารชุดแล้ว ชุดเล่า                     
ชุดเก่า ชุดใหม่ ก็มักจะอ้างว่าที่รัฐบาลอุดหนุนมานัน้รวมเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องสวัสดิการ
ด้วย 

ซึ่งท่านทั้งหลายลองพิจารณาไปพร้อมกันนะครับว่าค่าจ้างกับสวัสดิการเป็น
ค าที่มคีวามหมายเดียวกันหรือไม่ เงนิที่ได้รับการอุดหนุนมาได้ถูกน าไปใช้จ่ายในส่วน
ของเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการของพนักงาน เงินสมทบประกันสังคมส่วน
นายจ้าง เงนิสบทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร  เงนิส่วนนี้
ผมและพี่น้องพนักงานมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่คงมีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรจะ
เป็นผู้จ่ายให้เราเพราะเมื่อเปรียบเทยีบกบัรายได้ของมหาวทิยาลยักับรายจ่ายในส่วน
นี้มหาวิทยาลัยมีศักยภาพที่สามารถจ่ายได้โดยมิได้กระทบต่อสถานะทางการเงิน
มหาวทิยาลัยมากนักอย่าลืมนะครับว่าพนักงานมหาวทิยาลัยเป็นบุคลากรส่วนใหญ่ที่
สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยพอสมควรมหาวิทยาลัยจะไม่น าเงินรายได้มาจ่าย
ช่วยเหลือค่าสวัสดิการต่างๆและเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการที่มหาวิทยาลัย
ประสงค์ให้อาจารย์ได้ เลยเหรอครับสิ่งที่ผมเราเรียกร้องเงินเดือน 1.7 1.5                       
ค่าประสบการณ์ ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกินกว่ามหาวิทยาลัยจะด าเนินการได้คงขึ้นอยู่กับ
ความจริงใจของผู้มีอ านาจที่จะด าเนินการให้เราขวัญก าลังใจของบุคลากร  



สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ                หน้า 3  

การป้องกันภาวะสมองไหลและสร้างแรงจูงใจในการดึงดูดคนที่มีความรู้
ความสามารถมาท างานในองค์กรเป็นสิ่งส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
เรื่องเงินเดือนและสวัสดกิารจงึเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บริหารองค์กรต้องใส่ใจและจริงใจ  

ผมก็พูดกับเพื่อนๆหลายคนแบบข าๆนะครับว่าถ้าบุคลากรในมหาวิทยาลัยมี
สถานภาพเดียวกันหมด(คือเป็นพนักงานนะครับ)ปัญหาที่เราถกเถียงเรื่องเงินเดือนและ
สวัสดิการคงจบไปนานล่ะอันนีผ้มตอ้งขอฝากเสียงนี้ไปถึงผู้บริหารครบัท าได้ถ้าท่านจะท า
ให้เรา 

ส่วนอีกประเด็นที่ เป็นเรื่องร้อนและมีคนสอบถามผมมามากไม่น้อยกว่า                     
เรื่องเงินเดือนพนักงานก็คอืการแต่งตั้งรองอธิการบดีซึ่งท่านทั้งหลายคงทราบกันดีแล้ว
ครับเรามาดูกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของรองอธิการบดีซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับอธิการบดีนะครับ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547                 
ได้ก าหนดคุณสมบัติไว้ว่า ต้องเป็นผู้ที่ท าการสอนหรือมีประสบการด้านการบริหาร
มาแล้วไม่น้อยกว่า  5ปี  ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาหรือเคยด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์ 



ค าที่ผมชวนทุกท่านตีความคือค าว่ามีประสบการณ์บริหารมาไม่น้อยกว่า                 
5ปี  ในมหาวิทยาลัยนั้นค าว่า บริหารนั้นต้องเคยด ารงต าแหน่งอะไรถึงจะเรียกว่า
บริหารเพราะมหาวิทยาลัยจะประกอบไปด้วยสายวิชาการกับสายสนับสนุนการเป็น
ผู้บริหารนั้นจะต้องเคยบริหารในทางวิชาการ (เช่นเป็นผู้บริหารคณะ ศูนย์ ส านัก)
หรือบริหารในทางสนับสนุน (หน่วยงานเทียบเท่าคณะ)  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ                    
ทั้ง 2ทาง อันนี้ชวนท่านทั้งหลายคิดและตีความครับ 

แต่ที่แน่ๆน่าจะเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยของเรา 

ท่านทั้งหลายครับ1ปีที่ผ่านมานี้มหาวิทยาลัยเราต้องประสบพบเจอกับปัญหา
ทางการบริหารมาพอสมควรตั้งแตเ่รื่องการถอดถอนอธิการบด ีการสรรหาอธิการบดี
ใหม่ถึง  2 ครั้ง การเพิกถอนการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ                
การสรรหาผู้บริหารบางหน่วยงานต้องด าเนินการมากกว่า 1 ครั้ง   สิ่งที่ผมชวน               
ท่านทั้งหลายได้คิดพจิารณาและติดตามคอืว่าเมื่อเรามีผู้บริหารที่ได้รับการสรรหากัน
แล้วมหาวิทยาลัยจะมีทิศทางอย่างไร ดีขึ้น เท่าเดิม หรือแย่ลง เพราะสิ่งที่ทุกคน
คาดหวังคือหวังว่ามันคงจะดีขึ้นแต่เหนือส่งอื่นใดที่ผมขอให้ผู้บริหารตระหนักไว้ก็คือ
เราต้องมีเป้าหมายให้บรรลุภารกิจหลักของเราคือการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและ
เป็นที่ยอมรับของสังคมเพราะถ้าภารกิจตรงนี้ไม่ประสบผลส าเร็จแล้วความยืนหยัด 
คงอยู่ ความเชื่อมั่น ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยคงหายไป ฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมขอฝากถึง
ผู้บริหารก็คืออะไรที่เป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพการเรียน                
การสอน (อยากให้ฟังเสียงนักศึกษาจริงๆ) อาคารสถานที่ ห้องเรียน สิ่งสนับสนุน        
การเรียนรู้  การบริการนักศึกษาและบุคลากรเป็นสิ่งส าคัญล าดับแรกแรกที่
มหาวทิยาลัยต้องใส่ใจกว่าภารกิจอื่นๆ 

สภาคณาจารย์ชุดของผมก็จะท าหน้าที่ก ากับ ติดตาม เสนอแนะ พิทักษ์
ผลประโยชน์ของมหาวทิยาลัยและส่วนรวมและเป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องประชาคม
อย่างเข้มแข็งต่อไป รายละเอียดข้างในสารฉบับนี้น่าสนใจมากผมชวนทุกท่านได้อ่าน
และติดตามสารของเราหากบุคลากรหรือนักศึกษาท่านใดประสงค์จะลงงานเขียน                
ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลัยก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ แล้วพบกันกับฉบับต่อไป  
 

 

ด้วยรักและเคารพ  
อาจารย์นพพร ขนุค้า 
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 การจัดสรรงบประมาณกับ 
 การบริหารสาขาและหลักสูตร 

 
 
ระหว่างที่พี่ตูน บอดี้แสลม ก าลังวิ่งกว่า 2,000 กิโลจากใต้จรดเหนอื เพื่อขอรับบริจาคเงินเข้า

โรงพยาบาลในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาล 11 แห่ง โดยมีการตั้งยอดบริจาคไว้ที่ 
700 ลา้นบาท จบ 55 วันจากนี ้พี่ตูนคงได้เงินบริจาคทะลุเป้าแนน่อน แต่สิ่งที่ต้องย้อนถามกลับไป 
ท าไมคนเหนื่อยต้องเป็นพี่ตูน ปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่เราไม่มีเงนิหรอืเราจัดสรรงบประมาณกันไม่เป็น  
มันท าให้ผมนึกอะไรบางอย่างออก 
  ผมเพิ่งได้ตัวเลขการจัดสรรงบรายได้ส าหรับการด าเนินโครงการและด าเนินงานในสาขาในปี 
61 เห็นตัวเลขแล้วน่าตกใจ (จริงๆตกใจไปแล้ว ก็ไม่ควรใช้ค าว่าน่าตกใจอีก) คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งสิ้น 2 ล้านกว่าบาท (ตัวเลขไม่กลม) ส่วนสาขาวิชาศิลปกรรมได้รับ
การจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินกิจการในสาขา 43,000 บาทถ้วน และกระจายไปตามสาขาอื่นๆ
อีกในปริมาณที่ไม่ตา่งกันมาก 
  อะไรคือความน่าตกใจ ? 

ผมจะยังไม่ตัดสินการว่าการจัดสรรงบประมาณแบบนี้ดีหรือไมด่ี เป็นไปตามยุทธศาสตรแ์ละ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัยไหม หรือสร้างความเดือดรอ้นให้กับคุณภาพการศกึษาหรอืเปล่า แต่จะ
ลองช้ีชวนใหทุ้กท่านเห็นประเด็นส าคัญๆในการจัดสรรงบประมาณและการบริหารงานของสาขาที่จะ
ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ประการที่แรกเรื่องที่น่าเป็นหว่งมากคือการจัดสรรงบประมาณลงมาสู่คณะและสาขาวิชา                        
งบรายได้ที่ได้มาจากค่าเทอมของนักศึกษาเราควรจะใช้ลงไปที่จุดไหนบ้าง   ท าไมผมถึงวติกกังวลถึง
จ านวนเงนิที่ลงมาสู่คณะกับสาขา เราลองมองง่ายๆแบบนีน้ะครับ  สิ่งที่เป็นพืน้ฐานมากที่สุดส าหรับ
การพัฒนาเรื่องการศกึษานั้นคือสาขาวิชา หากเรามองในเป้าเดียวกันก่อนวา่ เรามีมหาวิทยาลัยไว้เพื่อ
การพัฒนาศักยภาพของคน ของนักศึกษา  เราควรโฟกัสการสร้างศักยภาพจากจุดเล็กๆ  กลุ่มคนที่จะ
รู้วา่หลักสูตรนั้นๆ หรอืสาขาวิชานั้นๆมปีัญหาอะไร ก็คือตัวของนักศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชานั้นๆ สิ่งที่น่าเจ็บปวดคือ เมื่อนักศึกษาถามเราว่า ท าไมเราไม่มอีุปกรณ์
ตัวนั้น ท าไมเราไม่มโีครงการนี้ ท าไมไม่เชิญวิทยากรเรื่องนี้มาบรรยาย เราตอบได้ค าเดียวคือ เราไม่มี
งบประมาณ 

ที่นี้ลองมาดูงบประมาณที่ลงมาสู่คณะมนุษยศาสตร์ฯและสาขาวิชาศิลปกรรมดังที่ได้กล่าว
มาแล้ว ผมลองค านวณตัวเลขคร่าวๆ คณะมนุษยศาสตรส์ามารถจัดเก็บค่าเทอมได้ประมาณ ปีละ  
30 ล้านบาท แตเ่งินที่ลงมาสู่คณะมเีพียง 2 ล้านบาทเศษ ทั้งที่เงนิจ านวนนี้เป็นเงนิที่มาจากค่า
การศกึษา ค่าเล่าเรียน ค่าหาความรู้ แตเ่มื่อกระจายไปสู่สาขาวิชาแล้วนัน้ อย่างที่บอกไปในตอนต้น 
จะขอยกตัวอย่างสาขาวิชาศลิปกรรมอีกครั้งว่ามีงบประมาณเพื่อมาให้ด าเนนิโครงการเพียง 43,000 
บาท (คิดว่าสาขาอื่นๆก็น่าจะมีปัญหาในกรณีนี้เหมอืนกัน งบประมาณที่เคยท ากิจกรรมถูกตัดลงอย่าง
น่าใจหาย) 
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การจัดสรรงบประมาณนั้น มหาวิทยาลัยไม่ได้ค านึงถึงความเฉพาะในแต่ละศาสตร์ วา่มีความ

จ าเป็นอะไร อะไรที่ตอ้งพัฒนาเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรในสาขาเกิดการเรยีนรู้ในปีการศกึษานั้นๆ 
แนน่อนว่า เมื่อแตล่ะสาขาริเริ่มที่จะด าเนินโครงการต่างๆ ย่อมเล็งเห็นปัญหาและทิศทางในการ
พัฒนาศักยภาพของบุลากรและตัวนักศกึษาเอง คงไม่มีใครอยากจัดโครงการเพื่อให้มันผ่านๆและพ้น
ตัวไป แต่เมื่อไม่ได้ถูกจัดสรรงบประมาณลงมาตามเป้าหมาย ท าให้การด าเนินงานของสาขาในปีนัน้
อาจจะต้องหยุดชะงักไป หรือท าโครงการเล็กๆพอพ้นตัว ที่เอกสารสามารถบ่งชีค้วามส าเร็จได้สูง 
ตอบประกันคุณภาพได้ในระดับที่ดมีาก แตใ่นทางปฏิบัติจริงไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราเขียนรายงาน 

คนที่ด าเนินโครงการรูอ้ยู่แก่ใจดี วา่โครงการแบบไหนประสบความส าเร็จในการพัฒนา
ศักยภาพคน โครงการไหนที่ท ามาแค่ตอบโจทย์การประกัน ที่ส าคัญที่สุด นักศกึษาเราเองที่รูด้ีไปกว่า
ใคร วา่งบประมาณอันน้อยนิดที่ถูกเกลี่ยลงมานั้น ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพพวกเขาอย่าง
จรงิจัง 

มหาวิทยาลัยอาจจะอยากได้แคเ่อกสาร จ านวนลายเซ็นคนเข้าร่วมโครงการ ภาพถ่ายกับป้าย
ไวนิล กับเล่มสรุปโครงการที่เอาไปตอบโจทย์การประกันคุณภาพ แต่ไม่เคยประเมินโครงการกันอย่าง
จรงิจัง ไม่เคยถามสาขาวิชา ไม่เคยถามอาจารย์ผูส้อน ไม่เคยถามนักศึกษาในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 
สุดท้ายผมไม่อยากเห็นโครงการปาหี่ที่ไม่เกิดการเรียนรู้และสร้างสรรค์ในระยะยาว  
  ผมยังยืนยันอีกครั้งว่าเงินที่ได้มาจากค่าเทอม ค่าบ ารุงการศกึษา ควรถูกจัดสรรไปสู่
การศกึษาในปริมาณที่พอเหมาะ การลงทุนกับการศกึษาและการพัฒนาศักยภาพคนยังเป็นหัวใจหลัก
ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรมีสัดส่วนในการจัดสรรงบใหเ้หมาะสมกับความตอ้งการของ
สาขาวิชา แม้กระทั่งการจะตัดงบประมาณ หรอืไม่อนุมัติโครงการใดๆก็ตาม โดยเฉพาะโครงการ
ต่อเนื่องที่แตล่ะสาขาวิชาได้ท ามา ควรมกีารพูดคุยหรอืชีแ้จงกันก่อนเพื่อใหเ้กิดความเข้าใจ อย่างนอ้ย
ควรต้องรับฟังเหตุผลของสาขาวิชาบ้างว่าท าไมพวกเขาถึงตอ้งการงบประมาณส าหรับด าเนิน
โครงการเหล่านั้น 
  ปล่อยใหส้าขาวิชากับนักศึกษาได้ออกแบบการเรียนรูข้องพวกเขาเอง ไว้ใจในการจัดสรร
งบประมาณ ผมยังเชื่อเสมอว่าคุณภาพการศกึษาที่ดจีะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนในองค์กรรู้ว่าตัวเองขาด
อะไรและอยากเพิ่มศักยภาพตรงไหน การกระจายงบประมาณที่จ าเป็นสู่สาขาวิชาจะช่วยเสริม
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยใหแ้ข็งแรงยิ่งขึ้น 

ผูบ้ริหารคงตอ้งลงมานั่งคุยกันอย่างจริงจังถึงปัญหาของแต่ละสาขาวิชา ตรวจเอกสารและ
ตัวเลขอย่างเดียว คงไม่เข้าใกล้ปัญหาที่แท้จริง ก่อนจะตัดสินใจตัดงบ หรอืยุติโครงการตา่งๆ ช่วยลง
มาถามคนปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจะไม่ไปไหน ถ้าคุณภาพของแต่ละสาขาไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายของหลักสูตร 

ประการที่สอง หลายท่านอาจจะเห็นปัญหาเหมอืนกันว่า สาขาวิชาส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัย 
(ผมมั่นใจว่าเกือบทุกสาขาวิชา) ไม่มีเงนิหมุนเวียนหรอืสภาพคล่องทางการเงิน สาขาวิชาจะได้รับ
จัดสรรเงนิมาเพื่อด าเนินโครงการต่างๆ แตเ่มื่อเราด าเนินโครงการเหล่านั้นเสร็จสิ้นไปแล้ว สาขาวิชา
จะกลายเป็นคนจนทันที เงินในบัญชจีะเหลือศูนย์บาท ปัญหาที่ตามมาก็คือ ในระหว่างปีการศกึษา
หากมีเหตุจ าเป็นที่ทางสาขาจะต้องใชจ้่ายงบประมาณในการซือ้ของเล็กน้อย จัดกิจกรรมเล็กๆ การ
เดินทางเพื่อแนะแนวหรอืแนะน าสาขา หรอืเชญิวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษานั้น  
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อาจารย์ในสาขาจะต้องออกเงินกันเอง หรอืหนักกว่านั้นก็เลือกที่จะไม่จัดกิจกรรมที่ตั้งใจ 

เพราะไม่มใีครอยากควักกระเป๋าหรอือยากเจ็บตัว ผลเสียจึงไปตกกับนักศึกษาในแต่ละรุ่น ที่ตอ้งเรียน
กันอย่างกระท่อนกระแท่น ได้รับความรูไ้ม่เต็มที่ อุปกรณ์ขาดเหลือก็ต้องรอปีงบประมาณหน้า (ซึ่งขอ
ไปก็ใช่วา่จะได้ทุกโครงการ)  การจะของบประมาณจากส่วนกลางหรอืคณะก็ท าได้อยาก เนื่องจากมี
งบประมาณที่จ ากัดจ าเขี่ยเหลอืเกิน ท าอย่างไร เราจะมีงบด าเนนิงานสาขาที่มคีวามคล่องตัว และ
สามารถด าเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งตัวสาขาวิชาและนักศึกษาในสาขาเหล่านั้น 
ผมมองว่าการหารายได้เข้าสาขาวิชาจากการด าเนินโครงการงบประมาณรายได้เป็นเรื่องที่นา่สนใจ 
แตม่หาวิทยาลัยจ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนด าเนินโครงการแก่สาขาวิชาเหล่านั้น 
จะให้เราเริ่มจากศูนย์คงล าบากเกินไป สนับสนุนใหส้าขาช่วยเหลือตัวเองน่าจะเป็นทางออกที่ดี 

ลงทุนไปกับสาขาวิชาสักส่วน อย่าบีบบังคับใหส้าขาวิชาหาเงินอย่างเดียว ในฐานะของผู้
จัดสรรงบประมาน อย่ามองแค่ว่าเสียเงนิไปเท่าไหร่ แต่ควรจะมองว่าเงนิที่ลงไปสามารถสร้างอะไรได้
บ้าง 

กลับมาที่พี่ตูน อย่างที่ผมบอกไปข้างตน้ ปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ประเทศนี้มงีบประมาณ
เพียงพอหรือไม่ (งบที่ใชไ้ปกับกองทัพก็มากมายเหลือเกินจนน่าตกใจ ) แต่อาจจะอยู่ที่วา่ เรามีการ
จัดสรรและกระจายงบประมาณลงไปสู่ท้องถิ่น หน่วยงานย่อยๆ แล้วรู้จักใหเ้ค้าช่วยเหลอืตัวเองได้
หรอืไม่ หลังจากเราจัดสรรงบประมาณที่พอเพียงแล้วเราติดตามการใชเ้งินใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดได้
แค่ไหน 
  ผมชื่นชมที่มีคนอย่างพี่ตูน ชื่นชมหากจะมีสาขาวิชาที่สามารถหารายได้มาด าเนินกิจการของ
สาขาได้แบบพี่ตูน ช่ืนชมหากผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยจะสามารถสร้างรายได้จากทรัพยากรที่มอียู่แบบพี่
ตูน ถ้ามหาวิทยาลัยของเราสามารถสร้างรายได้รว่มกันและมีการบริหารงบประมาณที่เพียงพอ ตรง
จุด และคล่องตัว เราคงสามารถพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยเราได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนีท้ั้งนั้น
มหาวิทยาลัยก็ต้องกล้าที่จะสนับสนุนหนว่ยงานเล็กๆ อย่างสาขาวิชาให้มีต้นทุนในการสร้างองค์
ความรูท้ี่ดไีด้ 

พี่ตูนเป็นแค่หนึ่งหน่วยของอีกหลายร้อยล้านหนว่ย สาขาวิชาเป็นแค่หนึ่งหน่วยในอีกหลายสิบ
หนว่ย หากเราจะหวังให้ทุกคนเป็นแบบพี่ตูนกันอย่างเดียว เราคงไม่จ าเป็นต้องมพีี่ตู่ 

 
ไม่ควักกระเป๋า  แต่จะเอาของด ี
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เงนิเ ดือ น สว สั ดกิาร  ขว ัญ , ก าล ังใจ   
แล ะผลตอ บแท นจา กการ ท างานร ว่ม กนั 

ยังเป็นประเด็นที่ยืดเยื้อและหาข้อสรุปไม่ได้ส าหรับเรื่องค่าตอบแทนและ                

ส วั ส ดิ ก า ร  ที่ ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ที ม บ ริ ห า ร  น า โ ด ย                                

อาจารย์ ดร. ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ ได้จัดชี้แจงประชุมร่วมกับบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยเมื่อวันท่ี 1 พฤศจกิายนที่ผ่านมา 

หลังจากการถกเถียงและแสดงความคิดเห็นแล้ว เราได้ข้อสรุปจากที่ประชุม

จากจ านวนผู้เข้าร่วมท าแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 228 ราย ต้องการค่าชดเชย

ประสบการณ์จ านวน 114 ราย อัตราเงินเดือนสายสนับสุน 1.5 สายวิชาการ 1.7 

จ านวน 103 ราย ประกันสังคมจ านวน 101 ราย  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 85 ราย 

และอื่นๆอกีนิดหน่อย 

จากเสียงที่สะท้อนออกมาให้เห็นว่า บุคลากรส่วนมากของมหาวิทยาลัยแห่ง

นี้ต้องการค่าตอบแทนที่เป็นไปตามเกณฑ์ โดยมีฐานเงินเดือนที่อัตรา 1.5 และ 1.7 

มีประกันสังคม รวมถึงสวัสดิการอื่นๆ อาทิ กองทุนสวัสดิการพนักงาน และ ค่าเล่า

เรียนบุตร  

ท าไมสิ่งเหล่านี้ถึงถูกเรียกร้องกันมาอย่างยาวนาน ผมจะขอพาทุกท่าน

ย้อนกลับไปดูเมื่อ 5 ปีที่แล้วกับอดีตที่ขมขื่น 

เมื่อป ี2012 ผมเริ่มเข้าท างานที่นี่ด้วยสัญญาลูกจ้างชั่วคราว ในขณะที่เรายัง

มีศูนย์นอกที่ต้ังจ านวนมาก จ านวนนักศึกษายังมากมาย ทั้งศูนย์ในกรุงเทพ ชลบุรี 

ระยอง ฯลฯ เข้าใจว่ารายได้ของมหาวทิยาลัยยังมีมากกว่านี้หลายเท่า 

ในขณะที่ รั ฐบาลประกาศให้การันตีเงินเดือนผู้จบปริญญาตรีอยู่ที่                   

15,000 บาท ค่าจ้างรายวันอยู่ที่ 300 บาท หน่วยงานรัฐและเอกชนเกือบทั่ว

ประเทศขานรับนโยบายของรัฐอย่างทันท ีประชาชีสุขสันต์ ยิ้มบานกันทั่วหน้า 

ส่วนเงินเดือนของอาจารย์มหาวิทยาลัยผู้มีวุฒิปริญญาโทอยู่ที่ 9,700 บาท 

น้อยกว่าลูกศิษย์ที่เราอบรมเลี้ยงดูเพื่อให้พวกเขาและเธอมีวิชาชีพติดต่อไปพัฒนา

อนาคต ไปพัฒนาบ้านเมืองของเราเสยีอีก 
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นี่คือความเจ็บช้ าน้ าใจอย่างหนึ่งของบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ

พนักงาน ที่สวัสดิการไม่ได้ทัดเทียมกลุ่มข้าราชการเลย อีกทั้งยังโดนบ้านที่เรา

ช่วยกันสร้างเอารัดเอาเปรียบอยู่เรื่อยมา 

นึกถึงสมัยนั้น กว่าคนๆนึงที่มีความมุ่งมั่นอยากจะเป็นอาจารย์ อยากเป็นผู้ที่

ถ่ายทอดวชิาความรู้ กว่าจะตระเวนเดินทางสอบเพื่อให้ได้งานสักที่ช่างยากเย็นแสน

เข็น บางคนรอมาเป็นปี บางคนรอมาหลายปี บางคนต้องย้ายถิ่นฐานเพื่อที่จะหา

งานที่เรารัก ทั้งต้นทุนในการเล่าเรียนร่วมสิบปี ทั้งค่าเทอมค่ากินค่าอยู่ ค่าใฝ่หา

ความรู้อีกนับไม่ถ้วน ด้วยฐานเงินเดือนขนาดนั้น กว่าที่เราจะคืนทุนหรือต้ังหลักได้

ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 20 กว่าจะถึงวันนั้น เราคงกลายเป็นคนแก่ๆคนหนึ่ง                            

ที่หมดไฟ หมดก าลังใจในการท างาน 

เพื่อนร่วมงานผมคนนึงต้องลาออกจากอาชีพที่รัก หลังจากท างานมาเพียง               

ปีเดียว เพราะทนแบกภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่สอดคล้องกับรายรับไม่ไหว ผมไม่แน่ใจว่า

ในช่วงก่อนปีนั้น เราสูญเสียทรัพยากรที่มีค่าไปแล้วกี่คน 

……………. 

แล้วพนักงานมหาวิทยาลัยเรียกร้องอะไร ? 
ในวันนี้ แม้มหาวิทยาลัยของเราจะไม่มีรายได้เป็นกอบเป็นก าแบบเมื่อก่อน 

แต่มหาวิทยาลัยไม่ได้อยู่ในภาวะที่ขาดทุน หรืออาการโคม่าทางการเงินอย่างที่

หลายท่านเข้าใจ เราได้รับเงินสนับจากรัฐบาลในงบประมาณแผ่นดิน ทั้ ง

ค่าตอบแทนข้าราชการ พนักงานทั้งสายวิชาการและสนับสนุน งบประมาณการ

ด าเนินงานรวมถึงงบก่อสร้างต่างๆนาๆ 

แต่กระนั้น มหาวิทยาลัยก็กระอักกระอ่วนใจในการพิจารณาขึ้นค่าตอบแทน

ของบุคลากรให้เป็นอย่างท่ีควรจะเป็น ให้สมน้ าสมเนื้อกับการท างานร่วมกัน จ านวน

เงินที่ได้มาจากรัฐนั้นเพียงพอต่อการตอบแทนเงินเดือนของบุคลากรที่มีอยู่ทุกคนใน

วันนี้ จะขาดเงินจ านวนหนึ่งซึ่งผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยเคยหักจากเงิน

อุดหนุนของรัฐ ไปเป็นสวัสดิการ เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ กองทุนพนักงาน

และเงินอื่นๆ  รวมจ านวนเงินตรงนี้ก็อยู่ท่ีประมาณ 15 ล้านบาทต่อปี 

ในขณะที่ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีรายได้จากค่าบ ารุงการศึกษาของนักศึกษา

ในมหาวิทยาลัยทั้งหมดประมาณ 135 ล้านบาทต่อปี ไม่รวมกับเงินรายได้อื่นๆเช่น

จากการเช่าพื้นที่ จากการจัดอบรมสัมมนา จากโรงแรม โครงการหรืองานวจิัยต่างๆ 
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สิ่งที่เสียงส่วนใหญ่ของประชาคมต้องการในขณะนี้คือ ค่าตอบแทน 1.5 และ 

1.7 รวมถึงสวัสดิการอื่นๆ เช่นประกันสังคม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การชดเชยค่า

ประสบการณ์ และค่าเล่าเรียนบุตร 

เราไม่ได้ขออะไรมากไป แค่ขอในสิ่งที่สมควรจะได้ และสมควรจะเป็น 

ต้องขอยืมค าของอาจารย์ธีระพงษ์ ทศวัฒน์ ว่า “เงินรายได้ทั้งหมดที่หามาได้

ในแต่ละปี ก็พนักงานและทุกคนช่วยกันหามา จะน าเงินส่วนนี้มาใช้จ่ายเพื่อเป็น

ขวัญและก าลังใจของพนักงานไม่ได้เลยเชียวหรือ ?” (ผู้เขียนดัดแปลงจากต้นฉบับ

นิดหน่อย) จากรายได้ทั้งหมด 130 กว่าล้าน เราขอแค่ 10 เปอร์เซ็นต์ในฐานะคนที่

ท างานร่วมกัน คนที่สร้างมหาวิทยาลัยร่วมกัน คนที่เป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อน

การศึกษาไปด้วยกัน มหาวิทยาลัยจะก าไรลดน้อยลงไปนิดหน่อยเพื่อคนในบ้านได้

กินอิ่ม ได้พักผ่อนเต็มที่จะเป็นไรไปเชียว ของแบบนี้ท าให้เต็มที่แต่แรกแล้วจะไม่

ยดืเยื้อ จะไม่ต้องมานั่งประชุมมาพิจารณากนัใหม่ นานไปก็บั่นทอนสุขภาพจิตกันไป

เปล่าๆ ท าครั้งนี้แค่ครั้งเดียวแล้วจะได้เอาเวลาไปพัฒนาเรื่องอ่ืน 

ให้ค่าตอบแทนเต็มท่ีและสมควร แล้วหาทางดึงศักยภาพของบุคลากรออกมา 

ฐานเงินเดือนที่สูงขึ้นก็จะช่วยดึงดูดคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่ เก่งๆเข้ามาท างาน 

ท้ายที่สุดมหาวิทยาลัยก็จะสามารถหาลู่ทางสร้างรายเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน 

ต าแหน่งผู้บริหารเป็นต าแหน่งชั่วคราวและมีวาระ เป็นสมบัติผลัดกันชม ส่วน

อาชีพที่แท้จริงของพวกเราคืออาจารย์มืออาชีพ สายสนับสนุนมืออาชีพ มันเป็น

อาชีพที่เราสมัครใจก่อนที่จะเข้ามาท างานในรั้วแห่งนี้ร่วมกันแต่แรก 

ไม่ว่าใครจะได้มีโอกาสไปนั่งเพื่อออกนโยบายและใช้อ านาจตรงนั้นในการ

บริหารบุคลลากร อยากให้คิดถงึวันแรกที่เริ่มเข้ามาท างานที่นี่ ว่าเราเคยผ่านจุดเจ็บ

ช้ าน้ าใจเกี่ยวกับเรื่องเงินค่าตอบแทนกันมามากเท่าไหร่แล้ว วันนี้ที่มีโอกาสทั้ง

ข้าราชการหรือพนักงานก็ดี ควรมองย้อนกลับไปถึงอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ

รุ่นใหม่ๆ ที่ก าลังจะเข้ามาผลัดใบและสร้างอนาคตให้กับลูกหลานของเรา 

 เห็นใจเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมอาชีพ และช่วยให้พวกเขามีชีวติความเป็นอยู่ที่

ดีขึ้น เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและจะถูกจดจ าตลอดไป ลงมาจากต าแหน่งก็จะกลับมา

เป็นอาจารย์มืออาชีพได้อย่างภาคภูมิและสมศักดิ์ศรี 

ถ้าเป็นผมคงไม่ลังเลที่จะท า 
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