
สารสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครนิทร ์ฉบับประจ าเดอืนธนัวาคม 2560 

http://senate.rru.ac.th   

 

พันธกิจสภาคณาจารย์ฯ 

1)  ให้ข้อเสนอแนะ และ    

    ค ำปรึกษำเพื่อกำรพัฒนำ      

    กิจกำรของมหำวิทยำลัย  

2)  พิทักษ์ผลประโยชน์ของ 

    มหำวิทยำลัย  

3)  กระตุ้นส่งเสริมและสร้ำง 

    กำรมี ส่วนร่วมในกำรพัฒนำ 

    คณำจำรย์ข้ำรำชกำรและ  

    บุคลำกรของมหำวิทยำลัย  

4)  สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ    

    ประชำคมเพื่อรับฟังปัญหำ    

    ควำมต้องกำรและแสวงหำ   

    แนวทำง ในกำรพัฒนำ  

5)  กระตุ้นส่งเสริมกำร 

    ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของ  

    บุคลำกร ในมหำวิทยำลัย  

6)  กระตุ้นและเสริมสร้ำง    

    ธรรมำภิบำลในมหำวิทยำลัย  

7)  ส่งเสริมและมีส่วนร่วมใน   

    กำรจัดสวัสดิกำรแก่บุคลำกร  

8)  จัดกิจกรรมเสริมที่เป็น       

    ประโยชน์ต่อบุคลำกรและ   

    มหำวิทยำลัย  

 



สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ                หน้า 2  



สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ                  หน้า 3  

 สวัสดีครับ ประชาคมชาวราชนครินทร์ที่เคารพทุกท่านสารสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการฉบับส่งท้ายปี 2560 เราได้รวบรวมผลงานต่างๆ ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย              

ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมาและเราได้เสนอแนวทางในการปรับปรุงวิชาพื้นฐานโดยผ่านงานเขียน

ของอาจารย์อาจณิโจนาธาน  อาจณิกิจ  เพื่อเป็นการยกระดับการจัดการเรียนการสอน

ของมหาวิทยาลัยของเรา  ส่วนในประเด็นที่เป็นที่ฮือฮาของชาวพนักงานมหาวิทยาลัย ใน

เรื่องการปรับฐานเงินเดือน สายสนับสนุน 1.3 สายวิชาการ 1.5 ท่านใดที่เกินแล้วก็จะปรับ

ฐานเงินเดือนตามปีที่เคยท างานมา 300 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 20 ปี (6,000 บาท)  โดย

ค านวณเพิ่มจากเงินเดือนที่ท่านรับอยู่ ณ ปัจจุบัน และคงจะปรับอัตราเงนิเดือนใหม่น้ี

ประมาณเดือนพฤษภาคม 2561  ซึ่งเงินจ านวนที่น ามาจ่ายในการปรับเงินเดือนคือ เงนิที่

เราได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อเป็นค่าจ้างท่ีอยู่ในเงนิกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 

โดยไม่ได้กระทบต่อเงนิรายได้ของมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด  ซึ่งผมก็เป็นกรรมการกองทุน

พนักงานมหาวิทยาลัยก็จะด าเนินการจ่ายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ที่ได้รับการอุดหนุน

มาครับ  จริงๆแล้วผมเห็นว่า เราควรจะได้ตามฐานที่รับการอุดหนุน คือ 1.5 ,1.7                  

ที่ผมเรยีกร้องมาตลอด  ส่วนท่านที่ท างานมาหลายปีก็ต้องมีการเพิ่มเงนิตาม รายปีที่ท่าน

ท างานมา  แต่ทว่าเราก็ยังถกเถยีงกันอยู่ว่าเงนิที่ได้รับการอุดหนุนมาน้ัน   ส่วนหนึ่งต้อง

ไปจ่ายเป็นสวัสดิการ จึงไม่สามารถจ่ายเต็มฐานได้ อันน้ีต้องถาม สตง. เอาเองนะครับ            

ว่าจริงๆ แล้วรวมสวัสดิการหรือไม่  แต่หลังจากที่มีมติดังที่กล่าวมาในการประชุม

กรรมการกองทุนพนักงาน เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2560 โดยมีผู้แทนฝั่งผู้บริหารและ                  

ฝั่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ได้เข้าร่วมประชุมเราก็จะเห็นบรรยากาศของ

การช่ืนชมผลงานดังกล่าวในการที่จะมีการปรับขึ้นเงนิเดือนซึ่งผมไม่ขอกล่าวอะไรมาก

ครับ เพราะประโยคหน่ึงท่ีผมได้พูดในท่ีประชุมวันน้ันคอื “เงินเดือนนะไม่ใช่มังคุดอย่าต่อ

เลย”  เพื่อขอให้ทุกฝ่ายได้มีมติให้จ่ายเงินเพิ่มเป็นปีละ 300 บาท คือในอัตราสูงสุดที่ฝ่าย

บริหารท าโมเดลมาเสนอในที่ประชุม  และมีมติตามที่ท่านทราบซึ่งต่อไปนี้ผมและทมีงาน

สภาคณาจารย์และข้าราชการก็จะคอยติดตามการจ่ายให้เป็นไปตามมติต่อไปครับ   

 เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้กับชาวพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งน้ีสภาคณาจารย์และ 

ข้าราชการ และผู้บริหารจะจัดประชุมบุคลากร  เพื่อชี้แจงเรื่องเงนิเดือนพนักงาน   

มหาวิทยาลัยเรื่องอื่นๆในเร็วๆนี้ครับ  เราจะได้ช่วยกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ 

เป้าหมายตามภารกิจน่ันคอื     การผลิตบัณฑติให้เป็นท่ียอมรับต่อสังคมซึ่งทุกฝ่าย 

ต้องร่วมแรงร่วมใจกัน  
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 สภาคณาจารย์และข้าราชการซึ่งมีอ านาจหน้าที่เสนอแนะแนวทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัย  นอกจากเราคอยเรยีกร้องสิทธิต่างๆ อันพึงได้แล้ว เราก็เสนอแนวทางในการ

พัฒนาและยกระดับการเรยีนการสอนเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค านวณเกรด F  ของ

นักศกึษาหรอืแนวทางการพัฒนาวิชาพื้นฐาน  ส่วนตัวผมเองก็มองว่ามหาวิทยาลัยต้องให้

ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนให้มากที่สุดผมจะพูดเสมอว่า ห้องเรียนต้องได้

มาตรฐานเพราะเราเป็นมหาวิทยาลัยนะครับ  การจัดการเรียนการสอนก็ต้องได้มาตรฐาน 

การส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาการเรียนรู้ การบริการนักศึกษา บุคลากรและคนทั่วไปก็ต้องให้

ประทับใจ การปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงาม อาคารสถานที่ต้องสะอาดสะอ้านทุกบริเวณของ

มหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นในเมือง บางคล้า หมู่บ้านอาจารย์โรงเรยีนสาธิต และจัดระเบียบ

การจราจรที่ดี รับรองได้ว่าถ้าท าได้มหาวิทยาลัยเราจะน่าอยู่ น่าเรยีนและมีความสุขในการ

ท างาน  ซึ่งผู้บริหารต้องให้ความส าคัญและบุคลากรก็ต้องร่วมกันครับ 

 สุดท้ายนี้ก็ขอพรชัยจงบังเกิดแก่พี่น้องชาวราชนครินทร์  นักศกึษา บุคลากรทุกท่าน

พบแต่ความสุขมีสุขภาพแข็งแรง และเราจะก้าวด้วยกันต่อไปในปี 2561 สวัสดีปีใหม่ครับ 

 เปิดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับฐานเงินเดือนและปรับเพิ่มเงินเดือนตาม                     

ปีที่ท างานจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
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 ช่วงน้ีมหาวิทยาลัยก าลังท าการ Reprofiling ทั้งหลักสูตรทั้งมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับ

คุณภาพการศึกษา ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เริ่มต้นในการทบทวนว่าตอนน้ีเรายืนอยู่ที่จุดไหนและ

จะก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างไร 

  ประเด็นหน่ึงท่ีมหาวิทยาลัยต้องการพัฒนาคอืการปฏิรูปกลุ่มวิชาพื้นฐาน หมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไป หรอืวิชา Gen Ed ที่นักศกึษาทั้งมหาวิทยาลัยจะต้องเรียน หลักจากที่วเิคราะห์กัน

มาแล้วว่า ที่ผ่านมาวชิาเหล่าน้ีมีปัญหาและไม่ทันต่อโลกและยุคสมัย ส าหรับผมเห็นว่าดีหาก

กลุ่มวิชาเหล่าน้ีจะช่วยพัฒนาทักษะการใช้ชีวติของนักศึกษาเราให้มากขึ้นกว่าเฉพาะองค์

ความรู้ที่อยู่ตามศาสตร์น้ันๆ 

  ผมได้น าเสนอไอเดียผ่านทางรองคณบดีวชิาการ  ในวันประชุมประธานสาขาประจ า

คณะมนุษยศาสตร์ฯ เลยคดิว่าจะเขียนทบทวนเพื่อท าความเข้าใจกับแนวคดิในการปรับปรุง

วิชาพื้นฐาน พวกน้ีหน่อย อย่างแรกเลยต้องท าความเข้าใจที่มาของกลุ่มวิชาพื้นฐานกันก่อนนะ

ครับ 

  วิชาพื้นฐานเป็นกลุ่มวิชาที่จัดให้กับนักศกึษาทั้งมหาวิทยาลัยได้เรยีนองค์ความรู้ที่

นอกเหนือจากวิชาในหลักสูตรหรือวิชาที่พวกเขาจะน าไปประกอบวิชาชีพ หัวใจที่ส าคัญของ

วิชาพื้นฐานคอื การสอนให้นักศกึษาเข้าใจชีวิต เข้าใจสังคม ประเพณีวัฒนธรรมตั้งแต่ระดับ

ท้องถ่ินไปจนถึงอารยธรรมของโลก เข้าใจกฎหมาย เข้าใจสิทธิพลเมือง ประชาธิปไตย รวมถึง

ศาสนาทั้งพุทธและศาสนาอื่นๆ และเป็นวชิาที่สร้างแรงบัลดาลใจ กระตุ้น และชี้เป้าหมายที่

ส าคัญในชีวติให้กับนักศกึษา ซึ่งตัววิชาพื้นฐานน่ีเองจะเป็นตัวเติมเต็มประสบการณ์และ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวติในรั้วมหาวิทยาลัย เพราะระหว่างที่พวกเขาศึกษาเล่าเรียนอยู่

น้ี เค้ายังต้องใช้ชวีิตอยู่ในสังคม เค้าจะต้องเข้าใจว่า มีสิทธิเลือกตั้งเมือ่ไหร่ บัตรประชาชนหาย

ท าอย่างไร การศาสนาอื่นๆสอนอะไร วัฒนธรรมในภาคตะวันออกมีอะไรบ้าง โซเซี่ยลมูฟเม้นต์

ที่ส าคัญของโลกคอือะไร... ฯลฯ เท่าที่ผ่านมาผมว่าวิชาของเราล้าหลังอยู่พอสมควร 

  ผมมีประเด็นท่ีส าคัญอยู่ 2 เรื่องในการปฏิรูปวิชาพื้นฐาน และคิดว่าเป็นเรื่องส าคัญที่

จะต้องหาวิธีจัดการ เพื่อไม่ให้วิชาพื้นฐานกลายเป็นวิชาที่เรยีนแค่ให้ครบหน่วยกิตและไม่มี

ประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา 

  ประเด็นแรกคือเรื่องเนื้อหาในรายวิชาที่ต้องบูรณาการองค์ความรู้ให้รอบด้าน ผมจะ

ลองยกตัวอย่างรายวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สัก 3 วิชาที่จะครอบคลุมองค์

ความรู้สายน้ีและเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา  
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 วิชาแรก ความเป็นพลเมือง เนื้อหาในรายวิชาควรประกอบด้วย สิทธิตนเอง สิทธิผู้อื่น 

กฎหมายเบื้องต้น ประวัติศาสตร์การเมืองไทย สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย เรื่องประเทศ

เพื่อนบ้าน ฯลฯ เป็นการสอนให้เข้าใจถงึสิทธิต่างๆทั้งของตัวเองและผู้อื่น เข้าใจกฎหมาย 

เข้าใจประชาธิปไตย ประวัติศาสตร์ความเป็นชาติและความเป็นพลเมือง 

  วิชาที่สอง ชีวติและความคดิสร้างสรรค์ เนื้อหาของรายวิชาควรน าเสนอการใช้ชวีิต

อย่างไรให้ประสบความส าเร็จ ผ่านประสบการณ์ แนวคดิ โดยอาจจะมีการเชิญวิทยากร ผู้มี

ชื่อเสียงในสาขาต่างๆมาบรรยายให้นักศกึษาฟัง รวมถึงผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ผลงานศิลปะ 

เทคโนโลยีต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่สังคมมาพูด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความคิด และ

เป็นตัวอย่างท่ีดใีนการด าเนินชีวิตของนักศึกษาในอนาคต 

  วิชาที่สาม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พูดถงึเรื่องวัฒนธรรมตั้งแต่ระดับท้องถ่ิน 

ระดับประเทศ วัฒนธรรมเพื่อนบ้าน จนถงึอารยะธรรมโลก ศาสนาพุทธและศาสนาอื่นๆในเชิง

เปรียบเทยีบ ประเพณีท่ีน่าสนใจท้ังไทยและต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความเชื่ออื่น 

ศาสนาอื่น วัฒนธรรมอื่น โดยไม่เป็นพวกชาตินิยมหรอืศาสนานิยมอย่างที่เคยท ากันมา 

  จะเห็นว่าจากที่ผมได้ยกตัวอย่างมา วิชาเหล่าน้ีจะต้องบูรณาการองค์ความรู้จากแขนง

ต่างๆ เป็นจ านวนมากในรายวิชาเดียว การบูรณาการศาสตร์ที่รอบด้านจะสามารถให้

นักศกึษามีพื้นฐานทางชวีิตที่กว้างขวาง และไม่ใช่เฉพาะเรื่องท้องถ่ิน เฉพาะศาสนาพุทธ หรือ

เฉพาะเรื่องของไทยอย่างที่เคยมีมา และวิชาเหล่าน้ีจะไม่สามารถสอนคนเดียวหรอืจะใช้

อาจารย์จากสาขาเดียวไม่ได้ ต้องเป็นการรวบรวมคณาจารย์จากหลายหลากสาขา แบ่งหัวข้อ

ที่จะบรรยาย วางแผนเน้ือหารายวิชา หรอืเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง

น้ันมาบรรยาย และจะไม่มีอาจารย์ประจ าวิชาเพียงคนเดียวเหมือนอย่างท่ีเคยเป็นมา แต่จะ

เป็นคณะผู้สอนในรายวิชาน้ันๆ 

  ประเด็นท่ีสองท่ีส าคัญไม่แพ้กันคือลักษณะการจัดการเรียนการสอน โดยพื้นฐานแล้ว

เมื่อวิชาพื้นฐานได้บูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลาย กลุ่มนักศกึษาในคลาสนั้นๆก็ควร

หลากหลายเช่นกัน เราอาจกระจายนักศกึษาจากสาขาต่างๆ คละกลุ่มเรยีน ท าห้องเรียนให้มี

ขนาดใหญ่ เมื่อนักศกึษามีความหลากหลายในห้องการเรยีนการสอนก็จะสนุก มีชวีิตชีวาและ

มีการแลกเปลี่ยนถกเถยีงกันได้ นอกจากนั้นในช่วงที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยด้วยกัน นักศึกษา

มักไม่มีโอกาสรู้จักเพื่อนต่างคณะเพื่อนต่างสาขา การเรียนรวมกันจะช่วยให้นักศกึษารู้จักกัน 

สามัคคี ฝึกการท างานกับเพื่อนต่างศาสตร์ จะสามารถสร้างเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เลยไป

ถงึการท างาน การมีสมาคมศิษย์เก่าท่ีเข้มแข็งและจะสามารถเป็นก าลังหลักในการช่วยเหลือ

มหาวิทยาลัยในอนาคตได้ 

  ส าคัญที่สุดผู้สอนต้องเปิดใจกับการปฏิรูปน้ี จะไม่มีใครเป็นเจ้าของรายวิชา การ

ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่ทุกเทอม เปลี่ยนวิธกีารจัดการเรียนการสอน อีกทั้ง

มหาวิทยาลัยต้องหาวิธีการจัดการการลงทะเบียน การจัดการห้องเรียน  อาจจะดูยุ่งยากเป็น

เรื่องท่ีอุดมคติเกินไป แต่ถ้าท าได้วิชาพื้นฐานหมวดศกึษาทั่วไป จะมีความส าคัญไม่แพ้วิชา              

ในสาขา นักศกึษาได้ประโยชน์เต็มๆครับ 
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