สารสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉบับประจาเดือนมิถนุ ายน 2561

แถลงการณ์สภาคณาจารย์และข้าราชการ
มติท่ปี ระชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 12 มิถุนายน 2561
สภาคณาจารย์และข้าราชการขอแถลงการณ์ต่อประชาคม ด้วยมีผู้ย่นื หนังสือต่อ
สภามหาวิทยาลัย ขอให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการพ้นจากตาแหน่ง โดยมี
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสารสภาคณาจารย์และข้าราชการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ
ขอเรียนกับพีน่ ้องประชาคมชาวราชนครินทร์ว่า สภาคณาจารย์และข้าราชการมีอานาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 24 “สภาคณาจารย์
และข้าราชการมีหน้าที่ ดังนี้
(1) ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย
(2) แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ และ
ข้าราชการ ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
(3) พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อ่นื ตามที่อธิการบดี
หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(4) เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย
และนาเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย
การปฏิบัติหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการถือเป็นการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
และ การดาเนินการใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่เป็นเหตุ
ในการดาเนินการทางวินัย”
สารสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นสื่อที่มีเนื้อหาสะท้อนการทางานของผู้บริหาร
และมีข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามบทบาท อานาจ หน้าที่ของสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ด้วยความสุจริต สภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นตัวแทนของประชาคม
เราจะยืนหยัดในการทาหน้าที่เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และ
ประชาคมต่อไป
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สวัสดีครับ พี่น้องประชาคมชาวราชนครินทร์ที่เคารพทุกท่าน
พบกันเช่นเคยกับสารสภาคณาจารย์และข้าราชการ ฉบับนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจ
และน่าคิด ไม่ว่าจะเป็นคอลัมน์จดหมายจากยายชู ข้อเขียนของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ ที่มีข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ ประเด็นการพัฒนาบางคล้า
ของ อาจารย์อาจิณโจนาธาน รวมถึงสารจากสานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา เชิญชวน
ทุกท่านและผู้บริหารได้อ่าน นอกจากนี้ยังมีหนังสือสอบถามความคืบหน้าใน
การปรับฐานเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ตามมติสภามหาวิทยาลัย
รวมทั้งแถลงการณ์ของสภาคณาจารย์และข้าราชการในปกหน้า
พี่น้องประชาคมทุกท่านครับ ผมตระหนักเสมอในการทาหน้าที่
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการของผมว่า ผมมาจากการเลือกตั้ง
โดยเสียงส่วนใหญ่ของประชาคม ผมและกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการทุกท่านจึงทาหน้าที่ตามอานาจที่มีในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 24 ไม่ว่าจะเป็นพิทักษ์ผลประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัยและมีข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัย ท่านที่ติดตาม
สารของเราเป็นประจาจะเห็นว่าเราจะมีข้อเสนอแนะผ่านคอลัมน์ต่างๆ อยู่
เสมอสารเราจะคัดกรองข้อมูลที่เป็นจริงเสียก่อนทุกครั้งไม่เคยบิดเบือน
ข้อเท็จจริงด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เราสะท้อนปัญหาจะได้รับการแก้ไข
เราต้องก้าวข้ามความขัดแย้งที่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายโดยต้องสร้างความเป็น
ธรรมให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยของเรา การบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ
ต้องให้เกิดความเสมอภาค และต้องให้ความสาคัญกับสิ่งที่เป็นหัวใจของ
มหาวิทยาลัยนั่นคือหลักสูตร นักศึกษาและบุคลากร โดยสร้างระบบการ
บริหารจัดการที่ดแี ละเป็นมืออาชีพ
เป้าหมายในการบริหารมหาวิทยาลัยคือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
และเป็นที่ยอมรับของสังคม ภารกิจนี้หากยังไม่สัมฤทธิ์ก็อย่าพึงคิดไป
ทาการอื่นเลยครับ
ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสารของเราเสมอแล้วพบกันฉบับต่อไป
ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้
อาจารย์นพพร ขุนค้า
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ผมทราบข่าวมาแว่วๆมาจะมีการนาเรื่องพัฒนาบางคล้ายกขึน้ มาพิจารณา
อีกรอบ และก็เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของท่านอธิการบดี ที่จะพัฒนาบางคล้าให้เป็น
“เมืองมหาวิทยาลัย” และก็เป็นเรือ่ งน่ายินดีอย่างมากสาหรับทีมบริหารทีท่ าหน้าที่
มาหนึ่งปี จะจัดการกับทิศทางของการพัฒนาบางคล้าอย่างเป็นรูปธรรมเสียที
สิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้เหมือนเราจะยังไม่แน่ใจทิศทางในการพัฒนา ว่าเราจะ
ลงทุนไปกับที่ไหนบางคล้า หรือในเมือง อะไรมันจะคุ้มค่ากว่ากัน แล้วหากเราต้องเลือก
เอาอย่างใดอย่างหนึ่ง อีกศูนย์ทเี่ หลือจะทาอย่างไรให้เกิดรายได้
และเท่าทีท่ ราบมา เรามีงบประมาณสาหรับลงทุนทีศ่ ูนย์บางคล้าเป็นจานวน
มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ของงบประมาณทั้งหมด ถือว่าไม่น้อย. แต่ทาอย่างไรกับเงินที่
ลงไปจะสร้างความคุ้มค่าให้มหาวิทยาลัย นักศึกษา และชุมชนมากที่สุด
มหาวิทยาลัยของเราไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวที่มี 2 ศูนย์ มหาลัยอื่นๆ
เกือบทุกที่ก็มีลกั ษณะเดียวกัน การขยายตัวของจานวนนักศึกษาเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว
ทาให้มหาวิทยาลัยหลายแห่งมีการตั้งศูนย์เพิ่ม ทั้งธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มศว
แต่มหาวิทยาลัยอืน่ ๆเหล่านั้นผ่านวิกฤติการพัฒนามาได้อย่างไร และทาให้ศูนย์ที่สอง
มีความเป็นเมืองมหาวิทยาลัย และมีความเจริญเทียบเท่ากับศูนย์ดั้งเดิมได้ไง
แต่ดูเหมือนว่ากับศูนย์บางคล้านั้นยังไม่สามารถพัฒนาให้กลายเป็นเมือง
มหาวิทยาลัยอย่างที่เราเคยๆพูดกันมาตั้งหลายสมัย คาว่าราชภัฏรอเจริญที่อาจารย์
เก่าๆหลายท่านพูดนัน้ ดูเหมือนจะเป็นความจริงที่ลบไม่จบไม่สิ้นเสียที
ก่อนที่สภาคณาจารย์และข้าราชการจะเข้ามาทางานนั้น ผมได้เสนอนโยบายว่า
การย้ายไปบางคล้าต้องทาประชาพิจารณ์ ถามประชาคม เพราะหลายครั้งที่ผ่านมา
เราย้ายไปๆกลับๆกันหลายรอบ ครั้งหนึ่งที่ผมจาได้คือย้ายไปไม่กี่เดือน แล้วก็ต้อง
หอบผ้าหอบผ่อนกันกลับมาอยูใ่ นเมืองใหม่ จนทุกวันนีก้ ็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไงกันแน่
และการทาประชาพิจารณ์นั้น ไม่ใช่การโหวตเพียงอย่างเดียว แต่ทมี บริหารต้อง
มีแผนในการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาคมได้ร่วมตัดสินใจ ผลดี ผลเสีย
ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ร่วมถึงประเมินสิ่งต่างๆอย่างรอบด้านก่อนที่จะทา
ประชามติจากประชาคมทุกภาคส่วน
เพราะถ้าเกิดทาประชามติโดยไม่มขี ้อมูลให้ประชาคมตัดสินใจ
เชื่อหัวไอ้เรืองเหอะ ว่าร้อยทั้งร้อยก็ไม่มใี ครอยากย้ายหรอกครับ
…………………………….
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ผมมีขอเสนออยู่ สองสามประเด็นที่คิดว่า หากผูบ้ ริหารและประชาคมเห็นว่า
จาเป็นต้องย้ายไปเพือ่ พัฒนาบางคล้า จะต้องมีแผนอะไรบ้างที่จะทาให้การพัฒนา
บางคล้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ประเด็นแรก
เรื่องเงิน กับการลงทุน
สิ่งที่ทีมบริหารจะต้อง
แสดงให้ประชาคมเห็น
เพื่อแสดงถึงความ
เชื่อมั่นว่าบางคล้าจะ
พัฒนาได้จริงนัน้ จะต้อง
มีแผนการลงทุนที่ชัดเจน
งบประมาณในแต่ละปี
ว่าจะเอาไปลงทุนกับ
อะไรบ้าง และภายในระยะเวลาสี่ปที อี่ ยูใ่ นแผนนัน้ ศูนย์บางคล้าจะมีหน้าตาเปลีย่ นไป
อย่างไรบ้าง นอกจากจะทาให้บุคลากรมัน่ ใจในทิศทางการพัฒนา ภาคเอกชนก็จะเชือ่ มั่น
และอาจจะมาลงทุนประกอบกิจการบริเวณโดยรอบมหาลัยอีกด้วย
ประเด็นที่สอง เรื่องคน ซึ่งถือเป็นเรือ่ งทีส่ าคัญมาก เพราะหากเรามีงบประมาณใน
การลงทุนมากแค่ไหนก็ตาม แต่เราไม่มปี ระชากรที่จะไปอยู่ทนี่ ั่น เมืองมหาวิทยาลัยจะ
กลายเป็นเมืองร้างทันที ผมคิดว่าเราต้องการจานวนประชากรของเราไปอยูท่ ี่นั่นให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะทาได้ เมื่อมีประชากรก็จะเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ มากขึ้น สิ่งหนึ่งที่
ทาให้พนื้ ที่บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยไม่พัฒนาจากภาคเอกชนความไม่เชื่อมั่นใน
จานวนประชากรและเศรษฐกิจที่หมุนเวียน ผมขอยกตัวอย่างของ มศว ในยุคแรกๆนัน้
นอกจากจะมีบางคณะทีป่ ระจาอยู่ทอี่ งครักษ์แล้ว มหาวิทยาลัยยังมีนโยบายให้เด็กปีหนึ่ง
ทั้งหมดเข้าไปอยูท่ หี่ อพักที่องครักษ์ เรียนวิชาพืน้ ฐานทีน่ ั่นรวมกัน ก่อนจะแยกย้ายใน
ปีสองหรือปีสามตามความจาเป็นของคณะต่างๆว่าคณะใดที่ตอ้ งย้ายมาจัดการเรียน
การสอนในเมือง หรือคณะใดต้องใช้พนื้ ทีท่ ี่องครักษ์
ข้อดีของการย้ายนักศึกษาปีหนึ่งไปอยู่รวมกันคือทาให้นักศึกษาทุกคณะ
ได้รู้จักกันมากขึ้น การจัดการเรียนการสอนในวิชาพื้นฐาน ก็ทาได้ง่ายขึน้ ทีส่ าคัญคือ
เศรษฐกิจที่หมุนเวียนในพื้นทีก่ ็มาขึน้ ผมยกตัวอย่างง่ายๆว่า หากเรามีประชากรอยูท่ ี่
บางคล้าทั้งนักศึกษาและบุคลากรของเราประมาณ 5,000 คนในทุกๆปี แต่ละคนใช้จ่าย
วันละ 200 บาทเราจะมีเงินหมุนเวียนวันละหนึ่งแสนบาทในชุมชน ซึ่งผมมั่นใจว่าตัวเลข
ประชากรขนาดนี้ จะสามารถดึงเอกชนมาลงทุนหอพัก ร้านอาหาร การคมนาคม
สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยได้อย่างแน่นอน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
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และข้อที่สาคัญมากๆและ
ควรทาเลยคือการย้ายทะเบียน
บ้านของนักศึกษาทุกคนเข้ามา
อยูท่ ี่มหาลัย ประเด็นนี้เคยถูก
เสนอไปบ้างแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะ
ถูกนาไปใช้หรือเปล่า การย้าย
ทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยนอกจากจะเป็น
Cr : วีระพล ดลประสิทธิ์
สิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
ยังมีข้อดีอีกสองสามเรือ่ ง หนึ่งคือสิทธิประโยชน์ต่างๆเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาล
ของนักศึกษา ที่เมือ่ เกิดเจ็บป่วยแล้ว ไม่จาเป็นต้องเดินทางกลับบ้านเพื่อไปใช้สิทธิ์
นอกจากนั้นเมื่อเราย้ายสิทธิของนักศึกษาจานวนหลายพันคนเข้ามาอยูใ่ นพืน้ ที่แล้ว
งบประมาณของท้องถิ่น อาเภอ และจังหวัดจะถูกจัดสรรใหม่ตามจานวนประชากร
นอกจากจะเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและ
มหาวิทยาลัยเราเป็นอย่างมาก
นักการเมืองไม่พัฒนาท้องถิ่น เพราะมันไม่มปี ระชากรตามกฎหมายอยูท่ ี่นั่นครับ
หากเราเห็นปัญหาของสองประเด็นนี้และสามารถแก้ไขได้ตรงจุดและรวดเร็ว ผม
เชื่อว่าการจะให้บางคล้าเป็นเมืองมหาวิทยาลัยคงไม่ต้องรอนานถึง 10 ปี
ประเด็นสุดท้ายคือการใช้ศักยภาพของพื้นที่เพื่อหารายได้ ต้องยอมรับว่า
นอกจากจานวนนักศึกษาที่ลดลงอย่างมากแล้วนั้น มหาวิทยาลัยยังไม่มีทิศทางที่จะหา
รายได้จากพื้นที่ทเี่ รามีอยู่อย่างแท้จริง
ศูนย์บางคล้ามีพนื้ ที่ขนาดใหญ่และพร้อมในการใช้พื้นทีส่ าหรับการทาศูนย์ต่างๆ
โดยเฉพาะทางด้านการเกษตร การวิจัย และกีฬา หากมหาวิทยาลัยลงทุนพื้นที่เพือ่ ให้
เอกชนเข้ามาเช่าในการดาเนินกิจกรรมและกิจการต่างๆผมเชือ่ ว่าเราจะมีรายได้เข้า
มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน ส่วนพื้นที่ในเมืองนัน้ ต้องถือว่ามหาวิทยาลัยเราเป็นทาเลทอง
ของเมืองแปดริ้วจริงๆ ด้วยตาแหน่งใกล้วัดโสธร ใกล้แม่น้า อยูใ่ จกลางเมือง ผมเชือ่ ว่า
เราสามารถพัฒนาพื้นทีเ่ พื่อหายรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นกอบเป็นกา จาก
ทั้งโรงแรม ห้องประชุม และพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ
จะย้ายหรือไม่ย้าย ต้องเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทีจ่ ะระดมความคิดและทา
แผนการที่ชัดเจน นโยบายต่างๆสามารถเป็นไปได้หากเรารัดกุมและรอบครอบมาก
พอสิ่งที่จะทาให้ประชาคมเชื่อมัน่ นักศึกษาเชื่อมัน่ และภาคเอกชนเชือ่ มัน่ ก็คอื แผนที่
ชัดเจน และวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร หากจะรอโหวตจากประชาคมอย่างเดียว ผมเชื่อได้
เลยว่า ณ เวลานี้ไม่มีใครอยากไปทีน่ ั่น
หากแผนที่จะจัดการพื้นที่ทั้งสองแห่งดีมากพอทีเ่ ราจะมองเห็นอนาคตของมหาวิทยาลัย
ที่ดีข้นึ ได้ ผมจะเป็นหนึ่งเสียงทีส่ นับสนุนให้พัฒนาพื้นที่บางคล้าแน่นอนครับ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
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ฉันคิดมานานว่าจะเขียนบทความซักบทความหนึ่งเพื่อ...สะท้อนปัญหาต่างๆ
ที่ฉันเจอ... และคิดว่าอาจจะไปตรงกับปัญหาที่หลายๆ คน ก็พบเจอเช่นเดียวกับฉันใน
“มหาวิทยาลัย” แห่งนี้ ฉันคิดอยูน่ านเพราะมีคาถามต่างๆ นานาผุดขึ้นมาหัวสมองของฉันแค่
ฉันเริ่มคิดทีจ่ ะเขียน เช่น จะมีคนอ่านบทความฉันหรือไม่ ถ้าเค้าอ่านเค้าจะเข้าใจเจตนารมณ์
ของฉันหรือไม่ เค้าจะคิดว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งในระบบการเมืองในมหาวิทยาลัย (ฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา)
ที่มันมีอทิ ธิพลและแพร่ขยายไปอยู่ในมโนสานึกของทุกๆคนในมหาวิทยาลัยแห่งนีไ้ ปเสียแล้ว
(ปล. โดยเฉพาะผูบ้ ริหาร) เอาล่ะ! แต่เมื่อมันเดินมาถึงจุดที่ฉันคิดว่าถ้าเราไม่ทาอะไรซักอย่าง
ฉันก็คงเป็นแค่คนๆหนึ่งทีพ่ ่งึ พาระบบไปวันๆ ที่ไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้ระบบได้ ภายใต้องค์กรที่
ไม่มใี ครเป็นเจ้าของแห่งนี้...แต่ฉันก็ไม่ได้คาดหวังว่าการเขียนบทความซักเรื่องจะเปลี่ยนแปลง
ที่แห่งนีไ้ ด้นะ เพียงแค่ฉันอยากให้สิ่งที่ฉันคิดจับต้องได้เท่านั้นเอง และสิ่งนั้น คือ....
หนึ่ง: หากคุณคิดว่ามหาวิทยาลัยเป็นร่างกายของคน คุณคิดว่า “หลักสูตร” คือ
อวัยวะส่วนใด หลายๆ คนคงมีคาตอบในใจที่แตกต่างกันไป บางคนอาจตอบว่า ขา แขน ตัว
หัว ไส้ติ่ง (ตัดทิ้งเมือ่ ไหร่ก็ได้) หรือส่วนอื่นๆ แต่ฉันคิดว่า หลักสูตร คือ “สมองและหัวใจ” ที่
เราจะต้องให้ความสาคัญ “หากเรายังต้องการให้มหาวิทยาลัยแห่งนีม้ ีชวี ติ ต่อไป” แต่ในทาง
กลับกันมหาวิทยาลัยแห่งนีก้ ลับไม่เคยให้ความสาคัญกับการขับเคลือ่ นหลักสูตร เหตุใดฉัน
จึงคิดเช่นนี…้ ก็เพราะว่าตั้งแต่ฉันทางานมาในหลักสูตรฉันไม่เคยได้รับการอานวยความสะดวก
ใดๆ ในการบริหารจัดการหลักสูตรเลย....งานของฉันและกรรมการหลักสูตร และเพื่อน
คณาจารย์ของฉัน (ที่ดเู หมือนจะเป็นงานของใครสักคนที่มหี น้าที่โดยตรง) ประกอบด้วย การ
ทาบันทึกข้อความ จัดทาโครงการในทุกขั้นตอน วาระการประชุม รายงานการประชุม งาน
ประกันคุณภาพ งานหลักสูตร แผนการสอน งานเกี่ยวกับฝึกประสบการวิชาชีพของนักศึกษา
งบคุณลักษณะ การซือ้ จ้าง การประสานต่างๆ การสอน การวิจัย การทาเอกสาร
ประกอบการสอน ตารา และหนังสือ งานบริการวิชาการ และงานอื่นๆ อีกมากมาย ในขณะที่
มหาวิทยาลัยมีนโยบายขับเคลื่อนให้อาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการอย่างเต็มที่ ผลักดัน
ทุกขณะจิต.. ปลูกฝังอย่างแรงกล้าว่าหากเราไม่ทา “จะไม่ต่อสัญญาจ้าง” คุณคิดเหมือนกัน
หรือไม่ว่า.... ดูจากงานของพวกเราแล้วจะเอาเวลาทีไ่ หนไปทา?...งานวิชาการ... (ที่เป็นงาน
ของเราจริงๆ) เพราะงานธุรการก็รวมมาเป็นหนึ่งในงานของเราแต่ไม่ปรากฏในแบบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัตริ าชการ (แล้วไปปรากฏที่ไหน? …ใช้ประเมินใคร? และเป็นงาน
ใคร?) ...หรือนั่นอาจเป็นเพราะเราสาคัญผิดกันไปเองว่าเป็นงานของเรา...แต่ถ้าเราไม่ทาแล้ว
ใครทา?..เพราะในหลักสูตรเราไม่มีสายสนับสนุนวิชาการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

หน้า 7

เรื่องนี้ยิ่งน่าขัน....และเป็นตัวชี้วัดได้ดีวา่ มหาวิทยาลัยไม่ได้ให้ความสาคัญกับหลักสูตร
เลยแม้แต่น้อย ใครจะไปรูว้ ่า “เรา” ทั้ง 5 คน (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) แบกอะไรไว้บ้าง ขอเฉลย
เลยแล้วกันนะ 1) แบกหลักสูตร 2) แบกนักศึกษา 3) แบกความรับ “ผิด” ชอบ 4) แบก SAR และ
สุดท้ายแบกทุกสิ่งทุกอย่างที่นามาหารเป็นจุดคุ้มทุน!!....(ซึ่งไม่รู้ว่าต้องหาอีกเท่าไหร่ถึง
จะคุ้มทุน) มาถึงตรงนี้ฉันคิดว่าคุณผูอ้ ่านทุกคนคงเข้าใจแล้วว่าทาไมฉันถึงคิดว่ามหาวิทยาลัย
แห่งนี้ไม่เคยเห็นความสาคัญของหลักสูตร โดยเฉพาะท่านที่ยืนอยูใ่ นจุดเดียวกับฉัน
ในประเด็นเดียวกันนี้ทเี่ กี่ยวเนื่องกับหลักสูตร คือ “เรื่องนักศึกษา” ท่านเชือ่ หรือไม่วา่
การที่เรามีนักศึกษามาเรียนถือว่า “โชคดีมาก” เมือ่ เปรียบเทียบกับสภาพการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ มหาวิทยาลัยของเราแทบจะไม่มสี งิ่ สนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน
ทันสมัย สะดวกและครบครัน ทาไมฉันถึงใช้คาว่า “แทบจะ” เพราะบางอย่างเราก็มี คือ ไม่ใช่
ไม่มซี ะทุกอย่าง เพียงแค่บางอย่างที่เรามีนั้นมันอาจจะใช้การไม่ได้ไปบ้าง (พูดง่ายๆ คือ “เสีย”)
แล้วนักศึกษาต้องเจอกับอะไร เท่าที่ฉันรู้ คือ 1) นักศึกษาต้องช่วยอาจารย์ถืออุปกรณ์การสอน
เนื่องจากอุปกรณ์ในห้องเรียนใช้ไม่ได้ และไม่มี 2) นักศึกษาต้องเจอกับความไม่สุภาพของงาน
ทะเบียนทีไ่ ม่มี Service Mind จนไม่มีใครอยากจะเข้าไปติดต่อขอรับบริการ (เรื่องนี้ได้ยินมา
นานมาก) 3) นักศึกษาต้องเจอกับแม่บา้ นสายโหด 4) นักศึกษาต้องเจอกับห้องน้าสกปรก
5) นักศึกษาต้องเจอกับความคลาสสิกของห้องสมุด (เก่า+น้อย) และสุดท้ายนักศึกษาต้อง
เจอ กับความหลอนของมหาวิทยาลัยในตอนกลางคืน....ที่มาพร้อมกับงูเหลือม
สอง: ฉันนั่งดูปรากฏการณ์ทางการเมืองในมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง และพบว่า
การเมืองทาให้ความถูกต้อง ชอบธรรม ยุติธรรม และความเป็นธรรม มีความสาคัญ
อยูใ่ นลาดับ 2..3..4..5..6..จนถึง Infinity เมื่อการเมืองทาลายระบบทุกอย่างและกาลังทาลาย
บ้านของเรา เนือ่ งจากเรากาลังมองการบริหารที่ตัวบุคคลและละเลยประโยชน์สาธารณะ
(ประโยชน์ทมี่ หาวิทยาลัยพึงได้รับ) เรื่องนี้ฉันคงพูดอะไรได้ไม่มาก เพราะอาจจะไปแทงใจดา
ของคน หลายๆ คน เอาเป็นว่าฉันสรุปเลยแล้วกันว่า การทางานด้วยการหาเรื่องจับผิดคนอื่น
เนื่องจากไม่ชอบเป็นการส่วนตัว และมุ่งผลไปที่ตัวบุคคลไม่เคยทาให้องค์กรไหนประสบ
ความสาเร็จ สิ่งที่คณ
ุ จะเจอจะมีแต่ความขัดแย้ง ความล้มเหลว ความเสือ่ มเสียชื่อเสียง
ขององค์กร (ยิ่งเราทะเลาะกันบ้านของเราจะยิ่งมอดไหม้)
และถ้าคุณชนะ!..คุณก็จะชนะบนซากปรักหักพัง ทั้งในทางกายภาพและทางจิตใจ
แต่ถา้ คุณจะจับผิดใครคุณควรมองเค้าที่การทางาน ความทุ่มเท ความตั้งใจให้แก่องค์กร
มากกว่าการมองว่า “เรา” ได้หรือเสียประโยชน์อะไร ลองคิดว่าถ้ามหาวิทยาลัยแห่งนีเ้ ป็น
ธุรกิจของคุณ คุณ!...จะทาอย่างไรต่อไป..กับการจัดการทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู?่ ...
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
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สาม: ความย้อนแย้งของปรากฏการณ์ในมหาวิทยาลัยของฉัน 1) ผูบ้ ริหารให้
ความสาคัญกับสิ่งอื่น (EEC) มากกว่าหลักสูตรแต่พอจะให้ความสาคัญกับหลักสูตรกลับเป็น
หลักสูตรที่ ยังไม่ทราบเลยว่าได้มาตรฐานหรือไม่ มีการรับรองเพียงใดและเรากาลังเดิน
ตามสถาบันไหน อยู่ ซึ่งควรเดินตามหรือไม่? และสามารถปรับใช้ได้กบั บริบทการเรียนรู้
ในทุกศาสตร์หรือไม่? 2) เราพึ่งระบบมากกว่าระบบพึ่งเรา 3) เราให้ความสาคัญกับนักศึกษา
มากกว่าคุณภาพการศึกษา.... จริงๆ แล้วการให้ความสาคัญกับนักศึกษาน่ะถูกต้องแล้ว!
แต่หมายถึงการให้ความสาคัญในเชิง Service + Quality นะ ไม่ใช่แจกใบปริญญา 4) เราให้
ความสาคัญกับการบูรณาการศาสตร์มากกว่าจะทาให้ศาสตร์ศาสตร์หนึ่งมีความเป็นอัตลักษณ์
มีตัวตนที่ชดั เจน และสามารถนาไปใช้ได้จริง (ISCED พยายาม “แยก” แต่...เราพยายาม “รวม”)
5) เราอยูบ่ นความคาดเดามากความเป็นจริง 6) เรามองคนของใครมากกว่าผลของงาน
7) หลักสูตรขาดอาจารย์ (ไม่มอี ัตรา) แต่เปิดรับสายสนับสนุน? และสุดท้ายเรามองว่า
มหาวิทยาลัยกาลังจะล่มสลายจนเราต้องจัดทาโครงการ หลักสูตร หรือประกาศนียบัตร
เพื่อหาเงิน...มากกว่ามองว่า...
“เราจะทาทุกวิถีทางที่มหาวิทยาลัยจะเข้มแข็งและก้าวต่อไปด้วยการให้ความสาคัญ
กับหลักสูตร สนับสนุน ส่งเสริม หลักสูตรให้มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.”
“สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับร่วมกัน คือ การศึกษาระดับ Premium เป็นสิ่งที่จะก่อให้
เกิดความยั่งยืน” ซึ่งจะต้องมาพร้อมกับผูบ้ ริหารที่มี “Bird’s Eye View”
สุดท้ายนี้ ต้องขอบคุณท่านประธานสภาคณาจารย์ฯ รองประธานสภาคณาจารย์ฯ
ที่รับบทความของฉันลงวารสาร และทาให้ส่งิ ที่ฉันคิดเป็นสิ่งทีจ่ ับต้องได้
“ฉันฝากด้วยนะ.....หากใครซักคนที่เป็นผูม้ ีอานาจกรุณา....อ่านบทความของฉัน..จนจบ”

“ยายบุญชู”
ฉบับหน้า..(ถ้าว่าง)..ฉันจะมาใหม่...
1

ดู เ พิ่ ม เติ ม ในแบบประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการปฏิ บั ติ ร าชการ (สาย
วิชาการ)
2
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักศึกษา
3
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
4
ตามนัยของฉันในบทความนี้ คือ ความคิดที่ไม่มีตรรกะ (ตรรกะวิบัติ: Fallacy) และการกระทาที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ควรจะเป็น
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จากการติ ด ตามการรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาอย่ า ง
ใกล้ ชิ ด ผมจึ ง เห็ น ความผิ ด พลาดหลายประการของ
มหาวิทยาลัยของเรา ผมจึงเขียนบทความนี้เพื่อนาเสนอ
ในสิ่งที่ผ มเห็นและเพื่อ เป็นการปรับ ปรุ งให้ดีขึ้ นในครั้ ง
หน้า โดยเนื้อหาจะเป็นบริบทของนักศึกษาในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
ในการรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาใหม่ (ปริ ญ ญาตรี )
ประจ าปีก ารศึ ก ษา 2561 นี้ มีค วามวุ่น วายอย่ า งมาก
อั น เนื่ อ งมาจากการเปลี่ ย นแปลงระบบการคั ด เลื อ ก
บุคคลเข้าศึก ษาในสถาบันอุด มศึก ษาในระบบคัดเลือก
รวม โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ.
ทปอ. ได้รับหลักการ โดยเสนอแนวทางการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแบบ
ใหม่ โดยสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. จานวน 30 แห่ง ร่วมกันพิจารณากระบวนการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกัน ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2561 เป็นต้นไป ด้วยหลักการ 3 ประการ โดย มหาวิทยาลัยกลุ่ม ราชภัฏ และ ราชมงคล
ได้เข้าร่วมดาเนินการตามแนวทางนีด้ ้วย
1. นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
2. ผูส้ มัครแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก เพื่อความเสมอภาค
3. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทุ ก แห่ ง สั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จะเข้ า ระบบ Clearing House
เพื่อบริหาร
1 สิทธิ์ของผูส้ มัคร
โดยการสมัครรอบที่ 1 2 และ 5 จะดาเนินการโดยมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เปิดรับสมัคร และ
เป็นไปตามคุณสมบัติและประกาศของมหาวิทยาลัย/สถาบันนั้น ๆ หมายความว่ามหาวิทยาลัยจะ
ดาเนินการประกาศรับสมัครเอง โดยให้สอดคล้องกับกาหนดการ และประกาศของ ทปอ. ส่วนการ
รับสมัครในรอบที่ 3 ดาเนินการโดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) การคัดเลือก
ด าเนิน การโดยมหาวิ ท ยาลั ย /สถาบัน ที่เ ปิด รับ สมั คร และเป็ นไปตามคุ ณสมบั ติแ ละประกาศของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันที่เปิดรับสมัคร
รอบที่ 1 มหาวิ ท ยาลั ย เรา (มรร. ) ประกาศรั บ สมั ค รรอบแรกในช่ ว งเดี ย วกั บ หลาย
มหาวิทยาลัย ในรอบนี้จะพิจารณาจากผลงานของนักเรียนที่นามาใส่ Portfolio ไม่มีการสอบข้อเขียน
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกนักเรียนจานวนหนึ่ง อาจจะมีการสัมภาษณ์หรือทดสอบทักษะเฉพาะทาง
ซึ่งรอบนี้ปัญหายังไม่ปรากฏ
รอบที่ 2 ในรอบนี้จะเป็นการรับนักเรียนแบบโควตา สาหรับนักเรียนที่อยู่ในพืน้ ที่ หรือ รอบ
เขตการศึกษา ที่ทางมหาวิทยาลัยกาหนด ซึ่งเริ่มจะมีปัญหาบ้างแล้ว คือ จากข้อมูลที่ผมได้มาว่า
มหาวิทยาลัยไม่ให้สาขาวิชาจัดการสอบข้อเขียน ตรงนีผ้ มไม่ทราบแน่ชัดว่ามหาวิทยาลัยตกลงพูดคุย
กับสาขาวิชาอย่างไร จึงเป็นเช่นนี้ ผมมองว่าในรอบนีห้ ากสาขาวิชาใดต้องการเข้มงวดวัดคุณภาพ
ผูส้ มัครโดยการสอบข้อเขียน ก็ควรให้อิสระในการดาเนินการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
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และชื่อในรอบนี้ คือ “โควต้า” ผมจึงมองว่าเราควรมีการกาหนดเพิ่มเติมในเรื่องของพื้นที่บริการของ
มหาวิท ยาลั ย เช่น คณะครุศาสตร์อาจก าหนดโดยให้โ ควตาเฉพาะ โรงเรีย นในพื้นที่บ ริก าร หรื อ
โรงเรียนที่ได้ร่วมทา MOU การรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพราะในรอบนี้โดยทั่วไปแล้ว
มักจะรับไม่มาก พูดง่าย ๆ คือ เราเล่นตัวได้ เพื่อตีกรอบคุณภาพนักศึกษา
รอบที่ 3 เป็นรอบที่มีความวุ่นวาย สับสน ทั้งจากทาง ทปอ. และ มหาวิทยาลัย ถึงตรงนี้แล้ว
ผมคงต้องเรียนว่าเนือ้ หาจะค่อนข้างซับซ้อนมาก ดังนั้นผมอยากให้ท่านทั้งหลายค่อย ๆ ทาความเข้าใจ
ผมตั้งข้อสงสัยว่ามหาวิทยาลัยกาลัง สับสน หรือไม่ก็ไม่เข้าใจ หรือ อาจเข้าใจ แต่ถึงอย่างไรไม่ว่า
มหาวิทยาลั ยจะเป็นเช่นไร ก็ ทาให้ผู้ที่ติดตามข่าวสาร หรือ รับ คาสั่งงงไปตาม ๆ กัน ทั้ง อาจารย์
นักศึกษา นักเรียนผู้สมัคร รวบถึงผู้ปกครองนักเรียน
สิ่งที่ทาให้งงกันคือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตตามที่แต่ละสาขาวิชาตกลงกันว่า จะเปิดรับ
สมัครนักศึกษา เพียงแค่ รอบที่ 1 2 และ 5 เท่านั้น มหาวิทยาลัยส่งหนังสือให้แต่ละสาขาวิชากรอก
รายละเอียดแต่ละรอบตามความประสงค์ของสาขาวิชา แต่เรื่องไม่เป็นเช่นนั้น เพราะ มหาวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครในช่วงที่เขาเปิดรับสมัครรอบที่ 3 กัน โดยเรื่องที่มหาวิทยาลัยประกาศระบุไว้ว่า
“การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2561 (รับตรงครั้ง
ที่ 1)” ตรงนี้แหละที่ทาให้เกิดความสับสน ว่าตกลงประกาศฉบับนี้เป็นรอบที่ 3 หรือ รอบที่ 5 (รับตรง
อิสระ) กันแน่ โดยปกติแล้วที่อ่นื ๆ จะประกาศว่าเป็นการรับสมัคร “รับตรงร่วม (รอบที่ 3)” หากเรา
จะประกาศรับรอบที่ 3 ก็ควรประกาศว่า “การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาค
ปกติ ประจาปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3 รับตรงร่วม)” ซึ่งจะชัดเจนกว่า แต่หากว่าเจตนาประกาศ
เป็ น การรั บ รอบที่ 5 (รั บ ตรงอิ ส ระ) ก็ ไ ม่ ค วรจะประกาศตอนนี้ เพราะรอบที่ 5 จะมาช่ ว งเดื อ น
กรกฎาคมปีน้ี และจะทาให้ผู้สมัครในรอบที่ 3 เกิดความสับสน
และความสั บ สนก็ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ๆ เพราะเว็ บ ไซต์ ม หาวิ ท ยาลั ย ประกาศ รายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการ
คัดเลือก รอบที่ 3 แต่เมื่อเปิดเข้าไปดูรายชื่อแล้วปรากฏว่ารายชื่อดันมี 2 ชุด คือ ที่สมัครผ่าน ทปอ.
และ ที่สมัครผ่านมหาวิทยาลัย จากการโทรศัพท์สอบถามกับ ทปอ. (ผมโทรเอง) ทปอ. ให้ข้อมูลว่าใน
รอบที่ 3 ผู้สมัครต้องสมัครผ่านทาง ทปอ. จะไม่มกี ารสมัครผ่านมหาวิทยาลัย โดยขั้นตอนจะมีคร่าว ๆ
ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยส่งเกณฑ์ให้ ทปอ.
2. ทปอ. เปิดรับสมัคร ผ่านระบบของ ทปอ.
3. ทปอ. ส่งรายชื่อผู้สมัค รให้มหาวิทยาลัย พิจารณาคัดเลือก (มหาวิท ยาลัย ต้องส่งต่อให้
สาขาวิชาเป็นผู้คัดเอง)
4. มหาวิทยาลัยประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
5. ผูส้ มัครยืนยันสิทธิ์ เคลียริงเฮาส์
6. ทปอ. ส่งรายชื่อให้มหาวิทยาลัย
7. มหาวิทยาลัยจัดสัมภาษณ์ตามประกาศของ ทปอ.
8. มหาวิทยาลัยประกาศผลผูผ้ า่ นการสัมภาษณ์
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
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จึงทาให้ผมคิดว่ามหาวิทยาลัยอาจกาลังสับสนเสียเองรึเปล่า? ปัญหาที่จะตามมาคือ แล้ว
ผูส้ มัครที่สมัครผ่านทางมหาวิทยาลัย ตกลงแล้วเขาใช้สิทธิ์ในรอบไหน ผูส้ มัครที่สมัครผ่านทาง ทปอ.
จะต้องมาสัมภาษณ์วันที่ 8 มิ.ย. 2561 ด้วยรึเปล่า เพราะว่า ตามประกาศ ทปอ. กาหนดวันสัมภาษณ์
เป็น 10-11 มิ.ย. 2561 ซึ่งหลายมหาวิทยาลัยได้ปรับให้ตรงกับ ทปอ. แล้ว คาถามนีผ้ มอนุมานเอาว่า
จะไม่เลื่อน เพราะ การประกาศรายชื่อของเรามิได้พิจารณาคัดกรองโดยสาขาวิชาเหมือนมหาวิทยาลัย
อื่นเขา แต่เราประกาศรายชื่อทั้งหมดจากผู้ที่มาสมัครกล่าวคือมาสมัครจานวน 50 คน ก็ประกาศผ่าน
การคัดเลือกทั้ง 50 คน จึงไม่มีการเคลียริงเฮาส์ รอบ 3/2 ดังนั้นมหาวิทยาลัยเราจึงไม่จาเป็นต้องรอ
การยืนยันสิทธิ์ 3/2 ปัญหาคือ ทาไมมหาวิทยาลัยไม่ส่งรายชื่อผูส้ มัครให้สาขาวิชาพิจารณาคัดกรอง
ทั้งที่ควรจะเป็นสิทธิ์ของสาขาวิชา
สืบเนื่องจากที่ผมกล่าวว่า หลายสาขาวิชาในคณะครุศาสตร์ไม่ได้เปิดรับสมัครในรอบที่ 3 นี้
แต่กลับมีชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก ทั้งจากที่สมัครผ่าน ทปอ. และ มหาวิทยาลัย ที่ผมได้พูดถึง
ปัญหาไปแล้ว คณะครุศาสตร์จึงจาเป็นต้องทาตามมหาวิทยาลัย ด้วยสาเหตุที่มาจากอะไรก็ไม่
ทราบได้ นี่เป็นความผิดของใคร ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ จากการสารวจเกณฑ์การรับนักศึกษาเฉพาะ
ในกลุ่ม ราชภัฏ ของผม พบว่าเกณฑ์ของเราแทบจะต่าที่สุด คงไม่ต้องไปเทียบกับที่อ่ืนนอกกลุ่มราชภัฏ
โดยเป็นผลจากปัญหาดังกล่าวของเรา และที่น่าประหลาดคือ บางสาขาวิชารับนักศึกษาเต็มจานวน
แล้ว แล้วแบบนี้จะให้สัมภาษณ์กันอย่างไร ผมแอบได้ข้อมูลมาว่าจะใช้วิธีการ ตัดสิทธิ์ผู้ที่ยังไม่ได้มา
ลงทะเบียนชาระเงิน แต่อาจไม่ง่ายอย่างนั้น เพราะว่า ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเหล่านั้นได้ทา
การเคลียริงเฮาส์ไปแล้ว เขาจะไม่มสี ิทธิ์สมัครในรอบต่อไป หากเราตัดเขาอาจเกิดปัญหาตามมา
จากที่ผมเขียนมาทั้งหมดจะสรุปเป็นคาถามดังนี้
1. ตกลงแล้วประกาศรับสมัค รดังกล่าว คือ ประกาศรอบไหน? หากประกาศเป็นรอบที่ 3
มหาวิทยาลัยรับสมัครเองได้อย่างไร? หากประกาศเป็นรอบที่ 5 ทาไมถึงต้องประกาศช่วงนี?้
2. มหาวิ ท ยาลั ย รั บ สมั ค รนัก ศึ ก ษาโดยที่ สาขาวิช าไม่ รู้ไ ด้อ ย่ างไร ความผิด พลาดมาจาก
ตรงไหน ของใคร และจะรับผิดชอบอย่างไร? อยากให้มหาวิทยาลัยชี้แจงรายละเอียดเกณฑ์แต่ละ
สาขาวิชาที่สง่ ให้ ทปอ. ในรอบที่ 3 หากมีเอกสารประกอบจะดีมาก
3. มหาวิท ยาลั ย จะด าเนินการอย่างไรต่อไปสาหรับ ผู้สมัครรอบที่ 3 ผ่านทาง ทปอ. และ
มหาวิทยาลัย
4. ผูส้ มัครที่สมัครผ่านทางมหาวิทยาลัย ตกลงแล้วเขาใช้สทิ ธิ์ในรอบไหน?
5. ทาไมมหาวิทยาลัยไม่ส่งรายชื่อผู้สมัครให้สาขาวิชาพิจารณาคัดกรอง? และดาเนินการ
ประกาศผลการคัดเลือกตามจานวนที่ประกาศรับสมัคร
6. บางสาขาวิชารับนักศึกษาเต็มจานวนแล้ว แล้วแบบนีจ้ ะให้สัมภาษณ์กันอย่างไร?

และหนึ่งคาถามที่ผมคาใจที่สุดคือ ...

“มหาวิทยาลัยเข้าใจระบบการรับสมัครปีนี้ดจี ริงรึเปล่า? ”
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เขียนในวันที่ 3/6/2561 เวลา 15.50 น.
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ด้ ว ย ส า นั ก ง า น กิ จ ก า ร แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร ใ น
พระราชด าริ พ ระเจ้ า หลานเธอ พระองค์ เ จ้ า พั ช รกิ ติ ย าภา และ
สานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
ส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ได้ รั บ สนองพระราชด าริ ใ นพระเจ้ า หลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา ซึ่งพระองค์ทรงเห็นความสาคัญของปัญหาการใช้ความรุนแรง
ต่อผู้หญิงมาป็นระยะเวลานาน เพื่อการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศไทย พระองค์
ทรงให้การสนับสนุนโครงการ “Say No : Unite to End Violence against women” ซึ่งเป็น
โครงการที่สหประชาชติ รณรงค์ให้ประชาคมโลกตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง
และพระองค์ท รงใส่ พ ระทัย ในปั ญ หาความรุ นแรงที่เ กิ ด ขึ้น ในครอบครัว จนน าไปสู่ ก าร
บั ญ ญั ติ ก ฎหมาย พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ ถู ก กระท าด้ ว ยความรุ น แรงในครอบครั ว
พ.ศ.2550
แต่ในสภาพการณ์ปัจจุบันกลับเกิดปรากฏการณ์ทางสังคมที่ออกสู่สื่อ ไม่ว่าจะเป็น
ข่าว หรือทางโซเชียลมีเ ดีย ทางอินเตอร์เ น็ต และช่อ งทางสื่อ สารต่าง ๆ ที่พบว่ามีก าร
กระทาความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวที่มีความอ่อนแอ ไม่ว่าเป็นปัจจัยความเยาว์วัย
ความชราภาพ หรือ แม้แต่ความบกพร่องในความสามารถในการดารงชีพและด้วยความ
พิการ ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือกระทาความรุนแรงทางกายภาพต่อร่างกายจิตใจบุคคล
ในครอบครัว ซึ่งทวีความรุนแรงและใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่รี ุนแรงยิ่งขึ้น
จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่มีพื้นฐานแห่งความงดงาม และเป็นจังหวัดที่มีสภาพ
ครอบครั ว ที่ อ บอุ่ นสืบ เนื่ อ งต่ อ มายาวนาน แต่ ในสภาพปั จ จุบั นจัง หวั ดฉะเชิง เทรามี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าสภาพสังคม เศรษฐกิจ หรือแม้แต่การย้ายถิ่นฐานของ
บุ คคลต่ างถิ่น อาจนาไปสู่ ปั ญ หาการใช้ ชีวิ ต ที่ เ ปลี่ ย นแปลงและอาจน าไปสู่ ปั ญ หาความ
รุนแรงในครอบครัว
กรณีจึงเป็นความตระหนักร่วมกันว่าปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครั ว เป็ น ปั ญ หาที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สั ง คม ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ห น่ ว นงานทุ ก หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องควรเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ทั้งในด้านป้องกัน คุ้มครอง และแก้ไข โดยต้อง
ร่วมมือกันและดาเนินการให้งานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่เด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว และก่อให้เกิดความสุขและปราศจากความรุนแรงต่อ
บุคคลในครอบครัวอย่างแท้จริงแก่สังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งอาจกล่าวว่า “ความรุนแรงใน
ครอบครัวต้องเป็นศูนย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา” ตามโครงการในพระราชดาริ พระเจ้า
หลานเธอ พระองค์ เ จ้ าพั ช รกิติ ย าภา ในโครงการ “Stop Violence against Women and
Child”
และเพื่อ เป็นการบรรลุ เป้ าหมายในการร่วมกั นยุติความรุนแรงในครอบคัวจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ประจาปี พ.ศ.2561 จึงขอให้ทุกท่านที่พบเห็นเหตุการณ์ การใช้ความรุนแรง ไม่
เพิกเฉยเมื่อพบเหตุการณ์ การทาร้ายผู้หญิงและเด็ก รวมทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งช่วยเผยแพร่
และให้ข้อมูลเรื่องความรุนแรงที่กระทาต่อผู้หญิงและเด็ก ทั้งนี้เพื่อร่วมกันขจัดการใช้ความ
รุนแรงต่อ เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ตามโครงการอัยการประสานสหวิชาชีพและ
ชุนชนร่วมขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กจังหวัดฉะเชิงเทรา
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โครงการสานักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่นประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑
ภายใต้กจิ กรรม “อัยการประสานสหวิชาชีพและชุมชนร่วม
ขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก”
ขอเชิญชวนชาวแปดริ้ว
ร่วมกันรณรงค์ยุติความรุนแรง
ต่อผู้หญิงและเด็กและ
ความรุนแรงในครอบครัว
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ.2550
ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14ธันวาคม 2550 และมีผลบังคับใช้
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไปทั้งนีโ้ ดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนมี
ความตระหนักร่วมกันถึงปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวซึ่ง
เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคมและเป็นเรื่องที่หน่วยงานทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ทั้งในด้านป้องกัน คุ้มครอง และแก้ไข โดย
ต้องร่วมมือกันและกันดาเนินการ จากสภาพปัจจุบันสาเหตุท่กี ่อให้มีการใช้ความ
รุนแรง อาทิเช่น เนื่องมาจากความเครียดจากการทางานและความกดดันทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว เป็นต้น เหตุสาคัญที่ทาให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว
จึงลุกลามและรุนแรงมากยิ่งขึ้น เพราะมีความเชื่อผิดๆ ที่ว่า ความรุนแรงใน
ครอบครัว เป็นเรื่องส่วนตัวทาให้ปกปิดปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะ
ขนบธรรมเนียมที่
สืบทอดการครองเรือนหรือ
ความคิดที่ว่าไม่มีคนอื่นที่
ช่วยได้และด้วยความเชื่อ
เช่นนี้เองทาให้คนรอบด้าน
ไม่ต้องการเข้าไปเกี่ยวข้อง
หรือให้การช่วยเหลือนับแต่
วันนี้เราจะดูแลกันและกัน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
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โครงการสานักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น
ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑
“อัยการประสานสหวิชาชีพและชุมชนร่วมขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิง
และเด็กจังหวัดฉะเชิงเทรา”
หนึ่งเสียงของคุณก็มสี ่วนช่วยให้ความรุนแรงในครอบครัวยุดติลงได้
อย่าเพิกเฉยเมื่อถูกกระทาหรือพบเห็นการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
พบเห็นการกระทาความรุนแรงในครอบครัวกรุณาโทรแจ้ง ศูนย์ปฏิบัติการ
เพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทราสานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทราโทร 038516117 หรือ 038511634
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา,ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทา
ความรุนแรง ในครอบครัวระดับตาบล (เทศบาลและอบต.ในพื้นที่) และศูนย์
ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร 1300 ได้ทุกเวลา

“สังคมปลอดภัย
เจ้าของ
ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ

ถ้าไร้ความรุนแรง”

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อาจารย์นพพร ขุนค้า อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล
อาจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ
อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ อาจารย์กิตติวงศ์ สาสวด อาจารย์วรุตม์ กิจเจริญ
อาจารย์วิระสิทธิ์ สุขสมชิต อาจารย์ณัฐที ปิ่นทอง อาจารย์ระพีพฒ
ั น์ ศรีมาลา
อาจารย์ประยุทธ อินแบน นายกิตติพงษ์ ทับพยุง นายประภาส มาดะมัน นายโกเมศ กุลอุดมโภคากุล
นางพรพรรณ ดอนพนัส จ.ส.ต.ธนากร ทองกล่อม นายชาญชัย ศิริงาม นางสาวสิปภา สุขโขใจดี
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