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 ผมต้องขอโทษประชาคมทุกท่าน   ส าหรับการออก                  
สารสภาคณาจารย์ช้า  เนื่องจากในตอนแรกทีมบรรณาธิการได้
ปรึกษากันแล้ว ว่าควรงดออกสารฯในเดือนนี้  เพราะเราต้อง               
คุมสอบ ตัดเกรดกรอกคะแนน รวมถึงภาระงานอ่ืนๆ ท่ีรัดตัวมาก 
อย่างไรก็ดี  มีหลายท่านบ่นคิดถึง ผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาให้อ่าน
สารฉบับนี้จะไม่มีทั้งหน้าหลัก หน้ารอง สารจากประธาน                   
ร่วมถึงคอลัมน์พเิศษที่เราเคยเขียน และขอให้เรียกมันว่า...                               
สารสภาคณาจารย์ฉบับไม่ประจ าเดือนอะไร 

 ในขณะที่ยังเหลือหน้ากระดาษว่าง ผมขอคัดลอกการ
สนทนาไลน์  ของผมกับประธานสภาคณาจารย์มาให้ผู้อ่านได้
อ่านกันเล่นๆ 

 ขออภัยอกีครั้งและขอตัวไปท างานก่อนครับ 

 

ด้วยความเคารพทุกท่าน 

อาจิณโจนาธาน อาจณิกิจ 

บรรณาธกิาร 

ค าขอโทษจากบรรณาธิการ 
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นพ  พี่โจ ผมมีอะไรจะถาม 

นพ  ถ้าคุณเป็นผู้บริหารตอนนีคุ้ณจะท าอะไรก่อน 

อจจ  ผมคิดว่าปัญหาแรกสุดตอนนีท้ี่ตอ้งเริ่มท าเลยคือการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ใหเ้ป็นรูปธรรม 
ผมมองว่าแผนยุทธศาสตร์จะเป็นตัวขับเคลื่อนทิศทางมหาวิทยาลัยในอีก 4 ปีข้างหน้าและจะสร้าง
ความเช่ือมั่นให้กับสังคม ประชาคม ผูป้กครอง และนักศกึษา ในการประชุมนอกสถานที่ที่ผ่านมา ผม
ได้เห็นแผนยุทธศาสตร์คร่าวๆทั้งหมดแล้ว แตป่ัญหาตอนนีค้ือแผนยุทธศาสตร์ยังไม่มีก าหนดเวลา
และรายละเอียดงานที่ชัดเจน รวมไปถึงหนว่ยงานที่รับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์ ผมเห็นความตั้งใจ
ของผู้บริหารที่จะผลักดันให้มหาวิทยาลัยมีทิศทางที่ชัดเจน แต่สิ่งที่ประชาคมคาดหวังคือ เมื่อไหร่แผน
ยุทธศาสตรใ์นแต่ละด้านจะเริ่มขับเคลื่อนและก่อตัวเป็นรูปเป็นรา่งเสียที เราคงไม่อยากมีแค่แผน เห็น
แตก่ารประชุม แต่ไม่เห็นผลงานอันจับต้องได้ และตรงนี้ผมคิดว่าช้าไม่ได้อีกแล้ว ระยะเวลาที่เสียไป
ครึ่งปี มันน่าจะชัดเจนในการก าหนดปฎิทินได้แลว้ ทีนี้มาดูแผนทุกยุทธศาสตร ์หลักๆจะเป็นแผนใน
ระยะยาว แต่สิ่งที่ผมคิดว่าควรท าก่อนคือ ในระยะสั้น 3 หรอื 6 เดือนนี้ แผนตัวไหนบ้างที่จะเริ่ม
ด าเนนิการได้เลย ใครคือหน่อยงานที่รับผดิชอบ ใช้งบประมาณในการด าเนินงานเท่าไหร่ และเมื่อถึง
เวลาจะได้เห็นอะไรที่ชัดเจนบ้าง มหาวิทยาลัยต้องรีบจัดสรรทั้งก าลังเงนิและก าลังคนเพื่อแผนจะได้
บรรลุเป้าหมายได้อย่างตรงวัตถุประสงค์มากที่สุด ซึ่งถ้าเกิดในระยะเวลาที่ก าหนด การด าเนินงานไม่
เป็นไปตามแผนที่ทางมหาวิทยาลัยวางไว้ จะได้มกีารปรับเปลี่ยน แก้ไขได้ทันถ่วงที 

นพ  แล้วเงนิที่ได้รับจัดสรรเป็นค่าจา้งพนักงานปีงบประมาณ2561  จ านวน 138,262,300 บาท               
คุณจะบริหารยังไง 

อจจ  ส าหรับเงนิที่ได้รับจัดสรรเป็นค่าจ้างพนักงานปีงบประมาณ2561 จ านวน 138,262,300 บาท
นั้น ผมมองว่ามหาวิทยาลัยควรปรับฐานเงินเดือนของพนักงานให้อยู่ในเกณฑ์ที่รัฐจัดสรรมา อันนี้
นอกจากจะเป็นขวัญก าลังใจของพนักงานทุกคนแล้ว ยังเป็นสิทธิ์ที่พนักงานทุกคนควรได้รับ ผมมอง
ว่าการให้ 1.5 หรอื 1.7 นั้นเป็นสิ่งที่ชอบธรรม ในส่วนสวัสดิการอื่นๆมหาวิทยาลัยควรจัดสรรจาก          
เงินรายได้ ผมถือว่าอันนี้ก็อยู่ในแผนยุทธศาสตร์นะ ยุทธศาสตรท์ี่บอกว่าบุคลากรทุกระดับมีสุขภาวะ
ทั้งด้านร่างกายและจติใจ ไอ้ที่วัดจากระดับความสุขขอบบุคลากรนี่ เงินเดอืนค่าจ้างกับสวัสดิการนี่
ตอบโจทย์ได้เลย และอย่างเป็นรูปธรรมดว้ย แล้วตรงนี้มันก็จะมุ่งไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
สร้างความรักความสามัคคีที่มหาลัยวางแผนไว้เลย  คือตอนนี้พนักงานหลายคนก็บ่นเรื่องนี้ตลอด 
ถามตลอดตกลงว่าเงินเดือนจะยังไง กองทุนจะยังไง สวัสดิการจะยังไง ผมคิดว่ามหาวิทยาลัยต้องรบี
ตอบค าถามแล้ว เท่าที่ผมทราบมา มหาวิทยาลัยก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้มาหลายเดือน คือยิ่ง
นานไประดับความสุขของบุคลากรนี่ก็จะยิ่งลดนะครับ (ฮา) ที่นี้ถ้าถามผมในแง่ของการปรับเงินเดอืน 
สิ่งที่ผมอยากใหท้ าก่อนคือการปรับฐานเงนิเดือนให้ได้ 1.5 กับ 1.7 ก่อน แน่นอนว่าบุคลกรหลายคน
เมื่อปรับฐานเงนิเดือนแล้วจะมีเงินเดอืนเพิ่มไม่กี่บาท บางท่านหลักร้อย บางท่านหลักพันนิดๆ ซึ่งตรง
นีดู้แล้วผมคิดว่ามหาวิทยาลัยใช้เงนิไม่เยอะ  แต่ประเด็นที่ส าคัญก็คือ ถ้าในอนาคตมหาวิทยาลัย
จะต้องรับบุคลากรเพิ่มเพื่อมาพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย ฐานเงินเดือนที่เทียบเท่า
มหาวิทยาลัยอื่นนี่แหละจะเป็นตัวดึงดูดบุคคลที่มศีักยภาพมาร่วมงานกับเรา รวมถึงการป้องกัน
ปัญหาสมองไหล แน่นอนเมื่ออาจารย์หลายท่านได้ต าแหนง่ทางวิชาการ มขี้อเสนอจากมหาวิทยาลัย
อื่นที่เงนิเดือนสูงกว่าเรา ผมคิดว่าเราจะเสียโอกาสอย่างมากทีเดียว มองในแง่ขององค์กร เราคง
อยากได้คนเก่งๆมารว่มงาน แต่การอยากได้คนเก่งๆ เราก็ต้องกล้าลงทุนครับ 
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นพ  แล้วเรื่องหาได้นอกจากคิดจะขึน้ค่าเทอมนักศึกษาคุณมีแนวทางยังไง 

อจจ  ให้พี่ตูนมาวิ่ง 
 55555555555555555 

อจจ  ส าหรับเรื่องการหารายได้ของทาง
มหาวิทยาลัยนั้น ผมมองว่าการขึน้ค่า
เทอมก็เป็นช่องทางหนึ่ง แต่มันตอ้งมี
เหตุผลของการขึ้นค่าเทอมนะครับ แล้ว
เงินที่ได้จากการขึ้นค่าเทอมนี่ ก็ควรเอาไป
พัฒนาสาขาวิชาใหม้ีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 
คือเงนิที่ได้มาจากนักศกึษานี่ ก็ควรเอาไป
พัฒนานักศึกษา ผมยกตัวอย่าง ถ้าสาขา
ศลิปกรรมต้องขึน้ค่าเทอมนักศึกษา สาขา
ก็ควรจะต้องมจีุดขายที่ชัดเจน เช่นเรามี
หอ้งสตูดิโอในการฝึกปฏิบัติงานที่
เพียบพร้อมนะ เรามีแล็ปการถ่ายภาพที่
ทันสมัยนะ  เรามีห้องคอมพิวเตอร์ที่ดี มี
โปรแกรมที่ทันสมัย มเีครื่องไม้เครื่องมือที่
ครบ เราก็เอาตรงนีไ้ปขายได้ ไปโฆษณา
ได้ ไปเรียกจ านวนนักศึกษาเพิ่มได้ มันก็จะ
เห็นชัดว่าค่าเทอมที่ขึน้เอาไปท าอะไร และ
มันก็เป็นการลงทุนในระยะยาวด้วย ผมว่า
ลงทุนทางด้านการศกึษายังไงก็คุ้มอยู่แล้ว 
แตย่้ านะครับว่ามันตอ้งเห็นการ
เปลี่ยนแปลงของสาขาหรอืหลักสูตร หรอื
สาธารณูปโภคพื้นฐานในหมาวิทยาลัยที่มผีลต่อนักศกึษาจรงิๆ ทีนีถ้ามว่าค่าเทอมนี่ มันก็คงขึ้นได้ไม่
เยอะ ก็พิจารณาการกันไปตามความเหมาะสม แต่สิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องมองอีกข้อหนึ่งคอื รายได้
อื่นๆจะเกิดได้อย่างไร พื้นที่ในเมอืงตอนนี้เรามีตึกที่ไม่ใชง้านกี่แหง่ มพีืน้ที่ว่างเท่าไหร ่เราจะให้เอกชน
เชา่ได้ไหม เก็บรายได้จากเอกชน หรือแมก้ระทั่งโรงแรมนี่ เรามีตั้งหลายหอ้ง แต่ไม่มีคนมาพักเลย 
ไม่ใช่เราไม่มรีายได้อย่างเดียวนะครับ แต่เราก าลังสูญเสียรายจ่ายด้วย ทั้งคา่ปรับปรุง ค่าดูแล ค่า
การจัดการ พื้นที่แบบนีน้ี่ควรจะเป็นตัวท าเงนิให้กับมหาวิทยาลัยเลย อันนีไ้ม่นับรวมหอ้งประชุม 
สนามกีฬา โรงแรมที่บางคล้า แค่เท่านี้นี่ถ้าลองเขียนแผนมาเลยว่า ในแตล่ะเดือนเราอยากมีรายได้
เข้ามาเท่าไหร่แลว้หาคนมาบริหาร แบ่งรายได้จากเอกชน หรอืนักบริหารมอือาชีพ ผมว่าท าเงินได้ไม่
น้อย สว่นอื่นๆเช่นการเปิดหลักสูตรระยะสั้น อบรมวิชาชีพตา่งๆก็น่าสนใจ มหาวิทยาลัยแหง่เดียวใน
จังหวัดมันน่าจะเป็นศูนย์กลางของเรื่องเหล่านี้ แต่มหาวิทยาลัยก็ต้องลงทุนก่อน ทั้งเรื่องสถานที่ ทั้ง
เรื่องทรัพยากร ทั้งเรื่องคุณภาพการใหบ้ริการ มันถึงจะได้รับความนา่เชื่อถอืจากบุคคลภายนอก 
อย่างเรื่องการให้จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้นี่ก็ดีนะครับ แต่ละสาขาก็ช่วยกันท า แต่มัน
ก็ต้องมเีป้า อยากได้ยอดเท่าไหร่ ต้องลงทุนเท่าไหร่ มหาวิทยาลัยก็ต้องช่วยด้วย ไม่ใช่โยนโครงการไป 
แตไ่ม่มงีบประมาณให้ด าเนินการ 
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อจจ  พูดก็พูดครับ การหารายได้นี่
ไม่ใช่งานที่อาจารย์ถนัดนะครับ ถ้า
ร่วมมือกับเอกชน หาคนมาแบ่งความ
เสี่ยงได้ ผมว่าดีกว่า ส่วนอาจารย์ก็เอา
เวลาไปสอนหนังสือกัน ได้ทั้งเงนิ ได้ทั้ง
คุณภาพการศกึษา 

นพ  อ้าวนี่คุณยกตัวอย่างเฉพาะ
สาขาคุณนี่สาขาที่นักศึกษามีจ านวน
มากอย่างสาขารัฐประศาสนศาสตร์ละ่ 

อจจ  คือผมยกให้เห็นว่า ถ้าจะเก็บ 
ค่าเทอมขึน้ มันก็ต้องท าให้ผูป้กครอง
กับนักศึกษาเห็นว่าเอาไปท าอะไร เค้า
ได้ประโยชนอ์ะไร อย่างสาขาผมมัน
ชัดเจน เพราะมันไม่ค่อยมอีะไร 
อุปกรณ์มันยังมนี้อยอยู่ถ้ามันมสีิ่ง
อ านวยความสะดวกเพียบพร้อม เราก็
อาจจะเทียบช้ันกับมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ
ได้ ทีนี้สาขาที่มันไม่ได้ใช้ห้องปฏิบัติงาน 
หรอืวัสดุอุปกรณ์มาก มันก็อาจจะไป
ปรากฏในรูปแบบอื่นๆอย่างเป็น
รูปธรรม เชน่อาจจะมีหอ้งสมุดหรอื
หนังสือที่เกี่ยวกับศาสตร์มากมาย มี
หอ้งสบืค้นที่ดี หรอืมีการจัดทัศนศึกษา
ที่ได้ประโยชน์ มีอาจารย์พิเศษที่เก่งเป็น

ที่รูจ้ัก หรอืมีการเชญิวิทยากรดังๆมาพูด ตรงนีเ้ราเอาไปโฆษณาได้เลย จูงใจใหเ้ค้าอยากมาเรยีน แต่
ปัญหาตอนนีก้็คือเราไม่รู้จะเอาอะไรไปขายใหน้ักเรียนกับผูป้กครองไงครับ นอกจากใกล้บ้านกับค่า
เทอมถูก คอืจะท าการตลาด หาเงนิเพิ่ม หาคนเพิ่ม มันต้องกล้าพูดอย่างเต็มปาก ว่าเรามีดีอะไร 

นพ  แหลง่เงินเกิดจากที่ใดก็ควรให้แหล่งนั้นได้ใช้เพื่อการพัฒนาบ้างเหอะว่างัน้ 

นพ  โรงแรมของมหาวิทยาลัยมันควรท ายังไง 

อจจ  ส าหรับโรงแรมของมหาลัยนี่ขอตอบสั้นๆเลยนะครับ ถ้ามันไม่ท ารายได้เท่าที่ควรจะเป็น หรอื
มีแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นนี่ อาจจะต้องทบทวนตัวเองแล้ว ผมมีสองค าแนะน า ถ้าไม่หาคนเก่งๆมาท า               
ให้ท าเป็นหอพักอาจารย์ไปเลย เป็นสวัสดิการไปเลยครับ ง่ายดี 

อจจ  แตเ่อาเข้าจริงมันควรมีรายได้ไงครับ และมันควรจะเป็นโรงแรมที่ดดี้วย เรามีสาขาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม แต่โรงแรมเราไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีแขกพัก ไม่ท ารายได้ เราจะเอาไปสอน
เด็กได้ไง เด็กฝกึงานก็จะไม่ได้อะไรจากตรงนี้เลย นั่งตบยุงกันไปวันๆ 

นพ  นี่ถ้าให้คุณมาเป็นที่ปรึกษาการจัดเครื่องดื่มแขกคงเพิ่มขึน้เลยเพราะเป็นเรื่องคุณถนัด 5555 
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นพ  เห็นในไลน์ตา่งๆของม.บ่นเรื่องการสูบบุหรี่นักศกึษา(รวมทั้งพี่ดว้ยที่สูบ)จะท ายังไงนี่ 

อจจ  ส าหรับเรื่องนักศึกษาสูบบุหรี่ผมเห็นคนถกเถียงกันเยอะ ในฐานะที่ผมสูบนี่บอกได้เลยครับ 
เลิกยาก ที่นี่ปัญหาคอื เราจะอยู่ร่วมกับคนที่สูบบุหรี่ได้อย่างไร ผมเข้าใจดีว่าตอนนี้มันไม่มีวธิีการ
จัดการ และเข้าใจว่ามหาวิทยาลัยก็ไม่ใส่ใจเรื่องนี้เท่าที่ควร คอืตอนนีค้นที่เป็นเดือนเป็นรอ้นนี่ไมใ่ช่
องค์กรนะครับ แต่เป็นอาจารย์เพียงบางท่านบางกลุ่มที่มีความเป็นหว่งเป็นใยภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 
สุขภาพนักศกึษาและการอยู่ร่วมกัน ทีนี้ไอ้นโยบายแบบนีม้ันตอ้งมาจากองค์กรครับ มหาวิทยาลัยก็
ต้องพูดออกมาเลยว่าจะเอายังไง จะด าเนินการอย่างไร ใครเป็นคนด าเนนิการ ถ้าให้ผมเสนอก็ควรจัด
ที่สูบบุหรี่ให้เป็นที่เป็นทางซะ ไม่ใช่แค่นักศึกษานะครับที่สูบ เราตอ้งเข้าใจด้วยว่ามีบุคคลภายนอกมาใช้
พืน้ที่มหาวิทยาลัย มผีู้หลักผูใ้หญ่มาใช้ห้องประชุม มีบุคคลที่มาเช่าสถานที่จัดงาน มคีนอื่นๆอีก
มากมายที่จะมาใช้พื้นที่ของเราในอนาคต ตรงนี้เราคงจะเดินไปหา้มเหมอืนการห้ามนักศึกษาไม่ได้ มัน
ควรจะหาวิธีการอยู่รว่มกันมากกว่า ผมว่าเราต้องสร้างวัฒนธรรมครับ ไม่ใช่ผลักใหค้นสูบบุหรี่ไปเป็น
ศัตรู นี่ไงครับ นโยบายที่ท าได้เลย ถ้ามหาลัยเห็นว่ามันเวิรค์ อีกไม่เกินอาทิตย์เดียวเราก็สามารถจัดท า
โซนสูบบุหรี่แล้ว เป็นรูปธรรมจะตายครับ ไม่ต้องเถียงกันว่าจะเอาไงดีๆเหมอืนที่ผ่านมา 

นพ  พี่เห็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ไหมครับ 

อจจ  ผมขอพูดในส่วนความเห็นผมด้วย
แล้วกัน เราอยู่ในอันดับท้ายๆตารางเลยนะ
ครับเรื่องการสอนกับการท าวิจัยนี่ จรงิๆผม
ก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าเค้าจัดอันดับจากอะไร 
วัดจากอะไร แต่ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยนี่
น่าจะต้องรู้ ว่าเวลาเค้าประเมินเรานี่เค้า
ประเมินจากอะไรบ้าง ทีนีส้องประเด็นนี่
แหละครับที่ควรเป็นยุทธศาสตร์เรง่ดว่นที่
ควรถูกแก้ไขก่อนเลย ท าเรื่องที่มันมีตัวชีว้ัด
ออกมาแลว้ให้มันเห็นผลโดยไวนี่ ผมว่า
ประชาคมแฮปปี้นะ บุคลากรแฮปปี้นะ แล้ว
มันก็เป็นผลงานที่ทีมบริหารเอาไปคุยต่อได้
เรื่อยๆเลย  อย่างเวลาเค้าวัดงานวิจัยนี่ 
ท าไมเปอร์เซ็นต์เรานอ้ย เพราะอะไร ก็ต้อง
รีบหาวิธีเลยครับ อย่างปีงบประมาณใหม่ที่
มาถึงนี่ก็รีบจัดสรรไปด าเนินการตรงนี้ก่อน 
ส่วนเรื่องการเรยีนการสอนผมพูดมามากละ 
การเรียนการสอนนี่ไมต่้องคิดอะไรมากเลย
ครับ ท าให้ได้มาตรฐานก็พอ ทั้งตัวผู้สอน 
งานวิจัย งานวิชาการของผู้สอน ตัวระบบ
การตัดเกรด สิ่งอ านวยความสะดวก ขอให้
ได้มาตรฐานก่อนเถอะครับ เดี๋ยวคุณภาพ
ตามมาเอง 



สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ                หน้า 7 

อจจ  ผมลองถามความเห็นคุณบ้างดกีว่า 
เรื่องอันดับมหาวิทยาลัย 

นพ  ผมมองว่าสิ่งที่ส าคัญที่สุดและเป็น
หนา้ที่หลักของมหาวิทยาลัยคือผลิตบัณฑิตให้ 
มีคุณภาพ การปรับปรุงหอ้งเรียนให้มมีาตรฐาน 
อุปกรณ์การเรียนที่ครบครันตามศาสตรต์่างๆ 
การสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพและถูกต้อง
ตามเนือ้หาในหลักวิชาและอาจารย์ท่านไหนที่
ได้รับการสะท้อนจากนักศกึษาถึงคุณภาพการ
สอนมหาวิทยาลัยต้องมีมาตรการในการ
ด าเนนิการ มีการวัดผลการเรียนที่เป็น
มาตรฐาน การบริการนักศึกษาที่ด ีมกีิจกรรมที่
เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จริงๆ 
รวมทั้งดูแลลูกศิษย์ของเมื่อจบเขาจบไปแล้ว
เพื่อส่งเสริมให้เขามีงานท าตามสาขาที่เรยีน เช่น
จัดตวิสอบเข้าท างานให ้ตวิสอบแขง่ขันต่างๆให้ 
เพราะถ้ามหาวิทยาลัยไม่สามารถผลิตบัณฑิต
ให้มคีุณภาพได้ก็อย่าไปคิดจะท าอย่างอื่นเลย
ครับ 

อจจ  ที่ผมพูดเรื่องค่าเทอม การหารายได้นี่ 
อยากจะย้ าจุดที่ส าคัญจรงิๆนะครับ ว่ารายได้
มาจากตรงไหน ก็เอาไปจ่ายตรงนัน้ รายรับมา
จากอะไร ก็เอาไปลงทุนตรงนั้น ทุกหมวดหมู่

ของเงนินั้นแหละครับ อันนี้มันก็จะรวมไปถึงเงนิเดือนพนักงานที่ถูกจัดสรรมาจากงบประมาณแผ่นดิน
ที่ผมพูดไปแตแ่รกนั่นด้วย ใช้จ่ายเงินให้ถูกกระเป๋านี่จะแก้ปัญหามหาวิทยาลัยได้หลายเรื่องเลยครับ 
รวมถึงเรื่องที่คุณไม่ถามผมด้วย ฮ่าๆๆ 

นพ  คุณเดินไปเดินมาใน ม.คนถามเรื่องไรคุณมากที่สุด 

อจจ  เงนิเดือนซคิรับ 555555 

นพ  คุณว่าผู้บริหารอ่านสารเราอยู่ไหม 

อจจ  ผมว่าน่าจะอ่านนะครับ ถ้าท่านไม่ยุ่งจนเกินไป 55555 

นพ  อ่านแลว้น าไปเป็นแนวทางบริหารคงดีเนาะ555 

อจจ  5555 เอาเข้าจริงผมก็ไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่เสนอไปจะน าไปใช้ได้ไหม ผู้บริหารอาจจะมีวธิีที่ดกีว่า 
แตถ่้ามันเกิดการถกเถียงกันแล้วมช่ีองทางแก้ปัญหาให้เลือกมากขึน้ มันก็น่าจะแก้ปัญหาได้ตรงจุด
กว่าครับ 

นพ  เสนอไปเรื่อยๆน่ะดีแลว้ว่าแต่คุณท า ผศ.ยังนี่เดีย๋วปี62  เขาเลิกจ้างนะ 

อจจ  ฮ่าๆๆๆ ก็มัวแตน่ั่งท าสารนี่ไงครับ เลยไม่มเีวลาท า ผศ. 55555 
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อจจ  อันที่จรงิผมว่ามหาวิทยาลัยก็ก าลังด าเนินการตรงนี้อยู่นะครับ เห็นกระตุ้นให้อาจารย์ท า
ต าแหน่งทางวิชาการอยู่ ประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยนะครับ ถ้าเกิดมหาวิทยาลัยมีแผนกับการอ านวย
ความสะดวกที่ดนีี่ ผมว่าปีๆนึงเราน่าจะได้ต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มอีกเยอะ ยกตัวอย่างนะครับ มหา
ลัยอาจจะมีโครงการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ โครงการที่วัดผลได้จรงิๆนะครับ ไม่ใช่การจัดอบรม
ครั้งสองครั้ง ปีนี้มหาลัยอาจจะตั้งเป้า คณะละ 10 คน เอารายชื่อมาเลยใครอยากเข้าร่วมโครงการ
บ้าง มีวิจัยรึยัง มีเอกสารประกอบการสอนไหม นับคนที่มีก่อนแล้วช่วยกันผลักดัน ท าปฏิทินออกมา 
แตล่ะเดอืนต้องท าอะไรบ้าง สง่อะไรบ้าง มีคนมาช่วยอ่านงานแก้ไขงานก่อนไหม อะไรแบบนี ้ผมว่าถ้า
มันมกีารอ านวยความสะดวกที่ด ีปีละ 20 คนนี่ไมน่่าพลาด 

นพ  ว่าแตไ่ด้แล้วเงนิประจ าต าแหนง่ทางวิชาการต้องเอาจากเงิน ม. นะเงินกองทุนพนักงานเอาไว้
จา่ยเงนิเดือน...(สตง.ไม่ได้กล่าวไว้) 

อจจ  ก็นี่ไงครับการลงทุน คือพอมี ผศ. มี รศ. มตี าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น มหาลัยก็มีอันดับที่ดี
ขึน้ มีคนเก่งๆมากขึ้น คุณก็เอาตรงนีไ้ปเป็นจุดขายซิครับ ขายได้แลว้ก็ไปหาวิธีเพิ่มหัวนักศึกษาด้วย ก็
มีรายได้เข้ามหาวิทยาลัยแล้ว ต าแหนง่ทางวิชาการนี่เรามีเพื่อให้คุณภาพการศกึษามันดีนะครับ ไม่ได้
มีไว้นับจ านวน 

อจจ  คือถ้าคิดว่าเงินที่ต้องจ่ายกับต าแหน่งพวกนี้มันจา่ยไปเพื่ออะไร การมตี าแหน่งพวกนี้มันมีเพื่อ
อะไร เราก็ไปหารายได้จากตรงน้ันมาจ่าย 

 

นพ  แล้วบางคล้าเอาไงดี 

อจจ  ท าประชาคมอย่างเร่งดว่นครับ ย้ายก็ได้ ไม่ย้ายก็ได้ แต่สิ่งส าคัญคือ ย้ายก็ต้องมีแผนรองรับ
เชน่จะย้ายยังไง อยู่กันยังไง มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาไหม ขอดขีองการไปอยู่นู่นคอือะไร คอื
มันตอ้งชัดมากๆนะครับ เรื่องงบประมาณอีก แล้วชุมชนที่นั่นเค้าถึงจะเชื่อเรา เราย้ายไปอยู่กันโดดๆ
คงไม่ไหว มหาลัยมันต้องอยู่ร่วมกับชุมชน เพราะบางอย่างเราท าเองไม่ได้ ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาเก็ต 
ตลาด รถเมล์ ถนน สิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมาย เราก็ต้องพึ่งท้องถิ่น ที่นีถ้ามว่าท้องถิ่นจะ
เชื่อใจเราไหม เราก็ต้องมีแผนที่ชัดเจนจรงิๆ มจี านวนคน มปีระชากร นักศกึษาเราพอไหม ปิดเทอม
ใครจะอยู่ คอืพอพูดถึงเมืองมหาลัยที่บางคล้า แตพ่อปิดเทอมแลว้มันเป็นเมืองร้างไป 4 เดือนนี่               
นักลงทุนเค้าก็ไม่อยากมา อะครับ   ก็ต้องท าแผนแมบ่ทกันจริงๆจังๆซะที 

อจจ  ทีนี้ถ้าย้ายหรือไมย่้ายนี่มันไม่คอ่ยใช่ปัญหาส าหรับผมนะ ปัญหาคือเราจะใช้พื้นที่อย่างไรให้
คุ้มค่ามากกว่า เรามีที่ดนิเยอะ ที่ในเมืองก็ท าเลดี ท าอย่าไรเราจะหารายได้ ใช้ใหเ้กิดประโยชน์             
สร้างองค์ความรู ้บริการชุมชนได้มากกว่า 

นพ  จะไม่ถามค าถามนี้ก็ไม่ได้ เราเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเราควรมสีวัสดิการอะไร 

อจจ  ปกติเราก็เทียบกันง่ายๆจากราชการใชไ่หมครับ ข้าราชการมอีะไรเราก็อยากมีด้วย แตถ่้า
ถามผม การรักษาพยาบาลนี่ส าคัญ ต้องดีเลย ต้องดีให้มากกว่าราชการอีก คอืคนเราไม่ค่อยอยาก
เสี่ยงกับเรื่องพวกนี ้เพราะเราเตรียมตัวไม่ทันหรอกครับ บางเดือนเงินมันหมดจริงๆ มันก็ไม่อยากไป
โรงบาล แต่ถ้าสวัสดิการตรงนี้ด ีบุคคลากรก็จะมีก าลังใจที่ดีครับ แตก่็ต้องดูไปอีกว่าจะครอบคลุมถึง
ครอบครัวไหม ครอบคลุมแค่ไหน 
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 อีกเรื่องคือหลังจากที่เราเกษียณแล้วนี่ เราจะอยู่ยังไง มีเงินเหลอืเดือนละเท่าไหร่  ผมว่า
มหาวิทยาลัยสามารถออกแบบสวัสดิการตรงนีไ้ด้ไหม ลองคิดขึ้นมาเองก็ได้ ไม่ต้องใหเ้หมอืนที่อื่น  
ผมว่ามันสร้างแรงจูงใจให้คนอยากมาท างานนะ 

อจจ  คือถ้าจะให้พูดงา่ยๆ ตอนที่ท างานอยู่จะดูแลยังไง ตอนที่เลิกท างานแลว้จะดูแลยังไง มันต้อง
ท าให้นา่สนใจ ดึงดูดคน เอาคนเก่งๆเข้ามา คิดใหเ้ป็นเป็นการลงทุนซะ แล้วพอคุณลงทุนไป คุณก็ใช้
ทรัพยากรใหคุ้้มค่า รายได้มหาลัยเยอะคุณก็เพิ่มสวัสดิการเข้าไปอีก ผมว่าน่าสนใจนะ ส่วนสวัสดิการ
ควรมีอะไรบ้าง พื้นฐานก็อย่างมีๆ กันมานั่นแหละครับ รักษาพยาบาล กองทุนส ารองเลีย้งชพี ค่าเล่า
เรียนบุตร ฯลฯ 

นพ  สงสัยต้องใหพ้นักงานมหาวิทยาลัยเป็นอธิการล่ะครับแบบนี5้5 

อจจ  55555 ไม่ต้องเป็นก็ได้ครับ แต่ผู้บริหารควรจะมองในฐานของการสร้างองค์กรครับ อยาก
พัฒนาองค์กรก็ต้องลงทุน พอลงทุนเสร็จเราก็ใช้ทรัพยากรได้ ทรัพยากรขาดเราก็หาเพิ่ม ตรงไหนพัง
เราก็ซ่อมแซม แต่อย่าขีเ้หนียวกับการลงทุน คุณลงทุนเยอะโอกาสท าก าไรก็เยอะ ลงทุนน้อยมันก็
ขยายตัวล าบาก 

นพ  พี่รูเ้รื่องธนาคารกรุงไทยสาขาที่ ม.หรอืเปล่าเขาจะจากเราไปแล้วนะ 

อจจ  ได้ขา่วละ ผมก็คุยกับเจ้าหน้าที่ที่ธนาคารด้วย ผมไม่รู้สาเหตุของการย้ายนะครับ แต่เราจะ
กลายเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทยละ ที่ไม่มธีนาคารในมหาวิทยาลัย 55555 ทีนีถ้ามว่า
ส าคัญไหม ส าคัญมากครับ สิ่งที่ควรต้องมเีลยคือ ธนาคาร ไปรษณีย์ คอืหน่วยงานรัฐมันตอ้งท างาน
กับพวกนีต้ลอด นักศึกษาด้วยมันจ าเป็น ที่อื่นเค้ามีกันหมด วันๆหนึ่งนี่เราวิ่งเข้าธนาคารกันหลายรอบ
เลยนะครับ เราจะเสี่ยงให้บุคลากรเราเสียเวลาขับรถออกไปข้างนอกท าไม มันเสียทั้งเวลาทั้งความ
ปลอดภัยเลย คือถ้าเค้าไป ยังไงมหาลัยเรามีแตเ่สียกับเสีย 

นพ  ผมถามพี่ไปมากเปล่า 

อจจ  ผมก็เห็นคุณถามทุกวัน 

นพ  ป่ะ  ผมพาไปเลี้ยงข้าว 

อจจ  ที่ไหน 

นพ  โรงแรมของ ม.ไง555 

อจจ  ฮ่าๆๆๆๆ  เมื่อก่อนผมเคยเป็นลูกค้าข้าวผัดน้ าพริกลงเรือของโรงแรมนะครับ กินเกือบทุกเที่ยง 
น่าเสียดายปิดไปแล้ว อาหารดี ราคาไม่แพง เสียดายจริงๆไม่มีการโปรโมท แม้กระทั่งคนในมหาลัยยัง
ไม่ค่อยรู้เลยครับ อันนีก้็น่าเสียดาย อาหารนี่เป็นสิ่งที่คนต้องกินทุกวัน มันมรีายได้แน่ๆ ถ้าบริหารดีๆ 
บุคลากร อาจารย์ นักศกึษาก็มีร้านดีๆใหก้ินบ้าง แขกไปใครมาก็ได้รับรองที่โรงแรมของมอ ไม่ต้อง               
ขี่มอเตอรไ์ซค์ออกไปกินข้างนอก 

นพ  ก็ขี่รถยนต์ไปสิครับ 

อจจ  5555 
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อจจ  มีอะไรจะถามอกีไหม ผมไปหาที่
แอบสูบบุหรี่ก่อน เดีย๋วมาตอบ 

นพ  สูบให้ถูกที่นะครับ 

อจจ  นี่ไงยังตอ้งแอบอยู่ มันไม่มีที่ให้สูบ 

นพ  บอกหลายครั้งแล้วต้องจัดโซน 

นพ  สุดท้ายล่ะพี่ 

อจจ  ร้านไหน 

นพ  พี่เป็นเด็กกิจกรรม  เราจะพัฒนา
กิจกรรม ม.ยังไงดี ถ้าพี่ตอบดีผมจะไปท า
กิจกรรม555 

อจจ  มันตอ้งทบทวนนะ การจัดกิจกรรม
นี่ ทุกวันนีเ้ราจัดกิจกรรมโดยการเกณฑ์
นักศึกษาเข้า ผมว่าไม่มพีัฒนาอะไร มันได้
แตจ่ านวนคน ผมว่าต้องสนับสนุนให้ทาง
สาขาจัดกิจกรรม เพราะมันจะตรงกับสิ่งที่
นักศึกษาสนใจมากที่สุด สองคอืต้องให้
นักศึกษาคิดกิจกรรมขึ้นมาเอง จะใหญ่จะ
เล็กอย่าไปซีเรยีสมาก แตต่้องเอาไปนับกิน
กรรมใหเ้ค้าได้ ดูกันเชิงคุณภาพเอา แบบนี้
มันจะสร้างฐานนักกิจกรรมได้มากขึ้น 
สร้างส านึกให้นักศึกษามากขึน้                         
ผมยกตัวอย่างนะ ทุกวันนีเ้รานับการ                  
ท ากิจกรรมของเด็กจากการไหว้ครูบ้าง 
ปฐมนิเทศบ้าง การท าบุญบ้าง แบบนีม้ันไม่
เรียกว่ากิจกรรมครับ มันเรียกพิธีกรรม 

นพ  ผมว่าพอแล้วเนาะยาวไปกลัวนีเ้ดี๋ยวจะมีคนโทรตาม5555 

อจจ  ฮ่าๆๆๆๆ ครับๆ ไปกินข้าวกันดีกว่า 

นพ  ป่ะ 

อจจ  ป่ะ 

 

 หมายเหตุ ข้อความทั้งหมดถูกคัดลอกมาจากการสนทนาในไลน์ อาจมีค าแสลง                       

หรอืภาษาวัยรุ่นบ้าง ต้องขออภัยมานะที่น้ี 
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ภาพเลา่เรือ่งวนันี.้..  
มีรูปหลากหลายที่ ในมหาวิทยาลยั 
ทั้งในเมือง บางคลา้ และ รร.สาธติ  

รวมถงึสภาพหอ้งเรยีนระดบัมหาวิทยาลยั 
ถามวา่.... เหน็ภาพขนาดนี ้

ท่านผูบ้รหิารอย่ามัว...แตห่าทาง 
นั่งรถไฟความเรว็สูงอยูค่รบั 

รบีด าเนนิการจดัการภายในมหาวิทยาลยั 
ก่อนครับเจา้นาย... 
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