สารสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉบับประจาเดือนสิงหาคม 2561

สวัสดีครับพี่น้องประชาคมชาวราชนครินทร์ที่เคารพทุกท่านพบกัน
กับสารสภาคณาจารย์และข้าราชการประจาเดือนสิงหาคม2561 ซึ่งเป็น
เดือนแห่งการเปิดภาคเรียนของนักศึกษาภาคปกติสิ่งสาคัญในการเปิดภาคเรียน
คือ ความพร้อมของห้องเรียน อาคารสถานที่ ระบบสารสนเทศ (เน็ตเร็วๆและ
อย่าหลุดบ่อยก็พอ) สือ่ การเรียนการสอนที่พร้อมใช้งาน (เพราะวันนี้เราคงยัง
ไม่พูดถึงห้องเรียนมาตรฐานขอให้อุปกรณ์ท่มี ีอยู่ใช้งานได้ก็พอ) เนือ้ หา
ในสารฉบับนี้มคี วามยาวไม่มากนักผมขอเชิญชวนทุกท่านได้อ่าน (อ่านแล้วสะกิด
ผู้บริหารอ่านด้วยนะครับ) ทุกคอลัมน์เป็นการชวนคิดเสนอแนะเพื่อให้เกิด
การพัฒนา รวมทั้งจดหมายจากยายชูผู้ไม่รู้อะไร แกเขียนได้น่าอ่านมากๆ ยายชู
ยังฝากถึงประชาคมว่าถ้าอ่านแล้วติดใจยายชูแกก็จะเขียนเรื่อยๆเขียนจนกว่าจะ
เห็นองค์กรพัฒนาที่เป็นรูปธรรม เขียนจนกว่าระบบเงินเดือน สวัสดิการและ
ความมั่นคงของลูกหลานที่เป็นพนักงานจะดีขนึ้
ทุกท่านครับองค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีก็ตอ้ งอาศัยบุคลากรในองค์กร
เป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนหากขวัญและกาลังใจของบุคลากรห่อเหี่ยวหรือ
เต็มไปด้วยความหวาดระแวงเพราะคาว่า"เลิกจ้าง"หรือ "ไม่ต่อสัญญา" เราจะ
เดินหน้ากันอย่างไรสิ่งที่ผมขอฝากถึงผู้มีอานาจ(ซึ่งฝากบ่อยหน่อยนะครับ) ก็คือ
การสร้างความมั่นคง การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากรไม่วา่ จะเป็น เงินเดือน
สวัสดิการ ความมั่นคงในการทางานและความเอือ้ อารีตอ่ กันในการทางานเมื่อ
คนทางานมีสิ่งเหล่านี้ มันก็สนุกในการทางาน การขับเคลื่อนนโยบาย ขับเคลื่อน
องค์กรคงเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึน้
แล้วพบกันกับสารของเราฉบับต่อไปสภาคณาจารย์ฯยังยืนหยัดเคียงข้าง
ประชาคมเสมอ
ด้วยรักและเคารพ
อาจารย์นพพร ขุนค้า
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

หน้า 2

มหาวิทยาลัยพืน้ ทีส่ ร้างความฝันนักศึกษา
ไม่ได้มีไว้ตอบประกันคุณภาพ
อาจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ
อีกไม่กี่วันก็จะเริ่มต้นเข้าสูป่ ีการศึกษา 2561 ของเหล่าบรรดานักศึกษาใหม่ ทีก่ าลังจะ
จะก้าวเข้ามาใช้ชีวติ ในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างเต็มตัว หลังจากทีเ่ ราได้ (ทดลอง) ใช้ระบบ TCAS
ผมเชื่อว่ามหาวิทยาลัยหลายแห่งยังไม่สามารถปรับตัวกับระบบการรับนักศึกษาแบบใหม่ได้
สาหรับมหาวิทยาลัยเล็กๆนั้น จานวนนักศึกษาที่ลดลงดูจะเป็นปัญหาใหญ่ที่ยงั หาทางแก้กัน
ไม่ทันคงต้องดูกันต่อไปว่า ทั้งระบบ TCAS , จานวนประชากรวัยอุดมศึกษาทีล่ ดลงไป รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงของโลกที่ทาให้หลักสูตรบางตัวไม่ทันสมัยและไม่ตอบโจทย์ของเทรนด์ใน
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยทั้งหลาย จะปัญหากันอย่างไรต่อไป
ปัญหาจานวนนักศึกษาทีล่ ดลงมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยเล็กๆอย่างสูง ทั้งในเรื่อง
งบประมาณที่จะลงไปพัฒนาแต่ละหลักสูตร รายได้ที่จะเข้ามหาวิทยาลัย และจุดคุ้มทุนใน
การดาเนินหลักสูตรนัน้ ต่อไป เพราะท้ายที่สดุ แล้ว หากจานวนนักศึกษายังลดลงอย่างต่อเนื่อง
เราคงเห็นภาพการปิดตัวของหลักสูตร การยุบรวมของมหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน
สิ่งที่เกิดขึ้นนีไ้ ม่ใช่แค่ความรับผิดชอบของอาจารย์ประจาหลักสูตรเท่านัน้ แต่มนั คือ
สิ่งที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยและอาจารย์ประจาหลักสูตรนั้นๆ ที่จะต้อง
มองหาทางออกว่าทาอย่างไรหลักสูตรและมหาวิทยาลัยจะอยูร่ อด และจะอยู่รอดอย่างไรที่ไม่ใช่
เพื่อการอยูร่ อดของตัวมหาวิทยาลัยเอง แต่เป็นการอยูร่ อด เพื่อเป็นพืน้ ที่สร้างฝันให้กับนักศึกษา
เรากาลังสอนให้นักศึกษาใช้ทักษะชีวติ ในศตวรรษที่ 21 กันอย่างคึกคัก มีการเชิญ
วิทยากรมาพูดเรื่องนี้กันเกือบทุกแห่ง บรรจงเขียนเรื่องนี้ลงไปในเอกสารตรวจประกันคุณภาพ
เพื่อให้ได้คะแนนสูงๆ แต่สงิ่ ที่เป็นตลกร้ายอย่างมากคือ ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยนั้นไม่ได้
เข้าสู่โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างทีเ่ ราพูดๆกัน การบริหารงานแบบราชการที่ลา่ ช้าและขัน้ ตอน
เยอะแยะ รวมถึงการตัดสินใจทีล่ ่าช้าเป็นอุปสรรคของการอยูร่ อดของมหาวิทยาลัยเป็นอย่าง
มากที่ทาให้เราไม่สามารถปรับตัวเท่าทันต่อโลกที่หมุนเร็วและเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ชั่วโมง
แบบในปัจจุบัน
เราโอดครวญกับระบบการรับนักศึกษาแบบใหม่ เราโอดครวญกับจานวนประชากรที่
น้อยลง แต่เราไม่พยายามจะปรับตัวให้เท่าทันโลกในขณะทีส่ โลแกนของหลายมหาวิทยาลัย
ของรัฐยังเป็นนามธรรมและจับต้องไม่ได้จริง เช่น เราเป็นมหาวิทยาลัยเพือ่ รับใช้สังคม.... (?)
แต่เมือ่ ผมเข้าไปแอบส่องเว็ปไซต์มหาลัยเอกชนบางแห่ง กลับมีสโลแกนทีต่ รงๆชัดๆและน่าสนใจ
เช่น TCAS ไม่ตดิ ก็มาเรียนกับเรา เพราะเราสร้างผูป้ ระกอบการตัวจริง , เรียนกับมืออาชีพ
จบไปแล้วหางานทาง่าย , เรามีหลักสูตรที่ทันสมัยทีส่ ุดในประเทศ , หลักสูตรเราตอบโจทย์
ของคนรุน่ ใหม่ ฯลฯ
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เราเห็นอะไรจากตรงนี้ไหม ? วิธีคดิ ที่ชัดเจน และตรงเป้าหมายเท่านัน้ ที่จะทาให้
มหาวิทยาลัยอยูร่ อดและปรับตัวได้ในสถานการณ์เช่นนี้ แน่นอน ผมไม่อาจจะพูดถึงต้นทุน
และผลประกอบกิจการจริงๆของทุกมหาวิทยาลัยได้ แต่ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชดั เจน มันก็จะทาให้
เราเดินนาหน้าคนอื่นอยูท่ กุ ก้าวเสมอวิสัยทัศน์ทดี่ ีจะสร้างกระบวนการทางานที่ดี และ
กระบวนการทางานที่ดีย่อมจะสร้างผลผลิตที่ดี แล้วทุกวันนีเ้ ราอยูก่ ันอย่างไร ภารกิจของ
มหาวิทยาลัยมันช่วยให้นักศึกษาเราก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ได้จริงไหม
เมื่อถึงรอบประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละปี เราขนหลักฐานเอกสารกันเป็นตั้ง
เพื่อไปให้ผู้ประเมินลงดาบ เราเตรียมข้อมูลกันหลายเดือนเพียงเพื่อจะให้ผา่ นรอบประกันของ
ปีนี้และไม่ให้มหาวิทยาลัยตาหนิตเิ ตียน เราพูดข้อดีของหลักสูตรเราให้กรรมการฟังเพื่อให้
ท่านเห็นใจ เมื่อผ่านประกันของปีนีเ้ ราเดินยิ้มออกจากห้องพร้อมกองเอกสารขนาดมหึมา
เพื่อเตรียมใจพบวัฏจักรแบบนี้ ในรอบปีต่อไป เราวางแผนการดาเนินงานของคณะของหลักสูตร
ว่าทาอะไรบ้างถึงจะตอบตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยวางแผนงานและให้งบประมาณแค่เพียงทีเ่ ข้าใจว่า
จะตอบตัวชีวดั ได้ เราบ้าอยูก่ ับตัวเลข 3 กว่าๆ เพือ่ ให้หลักสูตรอยู่รอดจนเราหลงลืมนักศึกษาไป
แล้วลองหันกลับมาดูความเป็นจริงว่าสุดท้ายแล้ว ภารกิจของมหาวิทยาลัยทีม่ ตี ่อ
นักศึกษาคืออะไร เราจัดการเรียนการสอนและทาหลักสูตรเพื่อจะตอบตัวชี้วัดเพื่อผ่านประกัน
เท่านั้นหรือ เราใส่ใจต่อนักศึกษาของพวกเรามากน้อยแค่ไหน การศึกษาของเราก้าวหน้า
เท่าทันโลกและเทคโนโลยีหรือยัง มหาวิทยาลัยเราตัง้ อยูเ่ พื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ได้หรือเปล่า คุณภาพของบัณฑิตทีเ่ ราผลิตเข้าสูส่ ังคม พร้อมที่จะเป็นผู้นาและขับเคลือ่ นประเทศ
นีไ้ หม จะตอบคาถามเหล่านีไ้ ด้ คงไม่ใช่แค่การตรวจเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา
แต่มันหมายความถึงการใส่ใจของพวกเรา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย
เราอาจจะเป็นคนรุน่ เก่า อาจจะเป็นคนที่มาจากศตวรรษที่ 20 แต่เมื่อภาระหน้าที่ของ
เราคือการเตรียมความพร้อมให้กับคนรุน่ ใหม่ อย่างแรกที่ต้องปรับตัวให้ทันสมัยคือมหาวิทยาลัย
คือ ครูบาอาจารย์ ไม่ใช่นกั ศึกษา
มหาวิทยาลัยเป็นที่สร้างความฝัน ทั้งตัวผูป้ กครองทีส่ ่งลูกหลานมาเรียน ทั้งตัวนักศึกษา
ที่กาลังจะก้าวสูโ่ ลกของการเป็นผูใ้ หญ่ ความฝันว่าวันหนึ่งพวกเขาและเธอจะมีอนาคตทีด่ ีและ
สดใสทัดเทียมกับพลเมืองประเทศอื่นๆ พลเมืองของโลกที่ไร้พรหมแดน อนาคตที่จะพาพวกเขา
ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง ไม่วา่ โลกจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่ อย่าลืมว่าเราเป็นพื้นที่ความฝัน
พื้นที่ความรู้ และพื้นที่ การเรียนรู้ให้กับนักศึกษา

อย่าเพียงมองว่านักศึกษาจะช่วยให้
มหาวิทยาลัยรอดได้อย่างไร เราต่างหากที่ควรมองว่า
มหาวิทยาลัยจะช่วยให้นักศึกษาเติบโต ในสังคมนี้
และจะช่วยให้ประเทศนี้รอดอย่างไร
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ผู้บริหารในฝัน (หรือมันไม่มีอยู่จริง)
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

คาว่า “ผู้บริหารที่ดี” ไม่ได้เป็นกันง่ายๆ และก็ไม่ได้ยากจนเกินไป เพราะว่าการ
เป็นผู้บริหารที่ดีต้องรู้จักใช้เหตุผล เป็นผู้ท่ีมีจิตใจสูง ผู้บริหารที่ดีจึงต้องมีองค์ประกอบ
คือ เก่งคิด เก่งงาน เก่งคน เก่งเวลา เก่งเงิน
เก่งคิด งานของผู้บริหารเป็นงานที่จะต้องใช้ความคิดอย่างมากเฉพาะงานของ
ผู้บริหารระดับสูง ยิ่งมีความจาเป็นจะต้องใช้ความคิดที่มากยิ่งขึ้น ผู้บริหารจะต้องคิดเรื่อง
ของการพัฒนางาน พัฒนาองค์กรอยู่เสมอ ผู้บริหารที่ดีเมื่อเกิดปัญหาจะต้องใช้ความคิด
ในการแก้ไขปัญหานั้นๆ ผู้บริหารที่ดีต้องใช้ความคิดในการพัฒนางานใหม่ๆ อยู่เสมอ คือ
ต้องเป็นคนมีวิสัยทัศน์ ช่างคิด ช่างวิเคราะห์ เป็นนักพัฒนา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เป็นนักวางแผน คิดแก้ไขปัญหา (ไม่คดิ หนีปัญหา) ไม่รอให้โอกาสมาหา เป็นคนดีเสมอต้น
เสมอปลาย
เก่งงาน ผู้บริหารที่ดีต้องเป็นบุคคลที่ทางานเก่ง มีการเรียนรู้และพัฒนาการ
ท างานของตนเองตลอดเวลา อี ก ทั้ ง ต้ อ งผ่ า นประสบการณ์ ใ นการท างานมานาน
พอสมควร ซึ่งการเป็นผู้บริหารที่ดีจะต้องเป็นคนที่สอนงานลูกน้องได้ ให้คาแนะนา เป็นที่
ปรึกษาให้กับลูกน้องได้เมื่อลูกน้องเกิดปัญหาในการทางาน ฉะนั้นหากผู้บริหารทางานไม่
เป็นหรือไม่เคยผ่านงานด้านนั้นๆ มาเลย ผู้บริหารผู้นั้นคงไม่สามารถอธิบายหรือสอน
ลูกน้องให้เข้าใจในงานได้ รู้เรื่องงานตนเป็นอย่างดี ปรับปรุงพัฒนาตลอดเวลา อยากรู้
อยากเห็น ศึกษาตลอดเวลาขยันเต็มที่อย่างเป็นระบบ สามารถจับประเด็นได้เร็ว สื่อสาร
เก่ง พูดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เก่งคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ อ่านหนังสือมาก ยืดหยุ่น
เ ป็ น นั ก จั ด ก า ร นั ก ว า ง แ ผ น
วิ เ คราะห์ผ ลง านของ ตนเอง
ตลอดเวลา กระจายงานกระจาย
อ า น า จ ท า ง า น เ ป็ น ที ม ใ ช้
ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งจ ากั ด ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
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เก่งคน เนื่องจากการทางานของผู้บริหารจะต้องทางานเกี่ย วกับคน (ถือว่า
สาคัญมาก) กล่าวคือ ผู้บริหารต้องดูแลลูกน้อง และต้องรับฟังคาสั่งของเจ้านาย ดังนั้น
ศิลปะในการทางานร่วมกันกับคน จึงมีความสาคัญอย่างมากสาหรับการเป็นนักบริหารที่ดี
เช่น ต้องเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ ต้องเป็นนักสื่อสาร ต้องเป็นครูหรือแบบอย่างที่ดีของ
ลูกน้อง ต้องเป็นคนที่รู้จักวางตน ต้องเป็นคนที่รู้จักมารยาทของสังคม ฯลฯ ดังนั้นการ
ทางานเก่งอย่างเดียว ก็ไม่สามารถผลักดันให้ผู้บริหารก้าวสู่ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น แต่
การรวมจิตใจคนหรือการเป็นที่ยอมรับของคนในองค์กรจะทาให้ก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งผู้นาใน
สังคมในองค์กรได้มากกว่าการทางานเก่งผู้บริหารต้องทราบว่าทุกคนมีทั้งส่วนดีและส่วน
ด้อย (ไม่มีใครดีในทุกเรื่อง) มีความสามารถมองศักยภาพของลูกน้องและใช้ความสามารถ
ของแต่ละคนให้ถูกต้องกับงานต้องตั้งใจฟังทุกๆ คน สามารถจับประเด็นที่สาคัญได้ สรุปได้
กล้าตัดสินใจ ยุติธรรม มีทั้งพระเดชและพระคุณ รู้จักให้อภัย แยกแยะออกจากสมองเอา
จุ ด อ่ อ นมาเป็ น จุ ด แข็ ง แยกแยะเรื่ อ งส่ ว นตั ว และเรื่อ งงานออกจากกั น (รู้ เ ขารู้ เ รา) มี
ความสามารถในการสื่อสาร
เก่งเงิน คือ ผู้บริหารสามารถบริหารงบประมาณ จัดหา สนับสนุนงบประมาณ
และอุปกรณ์เท่าที่จาเป็นอย่างถูกต้อง ประหยัด อดออม ไม่ฟมุ่ เฟือย ไม่โลภ เดินสายกลาง
เก่งเวลา คือ ผู้บริหารต้องใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีเวลาสาหรับงานเต็ม
เวลาและความสามารถ ไม่เบียดบังเวลาทางานไปใช้เรื่องส่วนตัว
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ว่าด้วยเรื่องปัญหาคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อาจารย์นพพร ขุนค้า
*อาจารย์ดร.อัตติยา ไชยฤทธิ์

บทความนี้ผู้เขียนมุ่งสะท้อนต้นเหตุของปัญหาที่สง่ ผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏแน่นอนว่าปัจจุบันการยอมรับจากสังคมในเรื่องคุณภาพการจัดการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยังไม่เป็นที่ยอมรับตามที่ปรากฏอยู่ในข่าวหนังสือพิมพ์ บทความ
ต่างๆที่สะท้อนถึงความล้มเหลวของคุณภาพการศึกษาผ่านทางการยอมรับจากสังคมโดยผู้ใช้
บัณฑิตที่เลือกที่จะปฏิเสธบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ(บางแห่ง)รวมถึงตัวชีว้ ัดคุณภาพ
การศึกษาด้านอื่นๆเช่น ภาวะการมีงานทารวมไปถึงลักษณะงานที่บัณฑิตได้ทาสิ่งเหล่านีล้ ้วน
เป็นตัวชีว้ ัดความล้มเหลวของคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยรวมจาก
ประสบการณ์ทางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏของผู้เขียนพบว่าปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความล้มเหลว
ของคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมี 2 ปัจจัยสาคัญ กล่าวคือ 1) ความล้มเหลว
ของระบบบริหาร และ ๒) ความล้มเหลวของระบบการประเมินผลคุณภาพการศึกษา
1) ความล้มเหลวของระบบบริหาร ปัจจุบันสังคมในแวดวงการศึกษาคุ้นชินกับคาว่า
“สภาผลัดกันเกาหลัง” หรือ “ปัญหาธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย”กันเป็นอย่างดีเพราะกลไกการ
ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยกับตาแหน่งอธิการบดีมคี วามสัมพันธ์กันอย่างลึกซึง้ จนแทบ
จะแยกไม่ออกว่าจะก่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อานาจได้อย่างไร เมื่อต่างฝ่ายต่างมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกันและกันทาให้เกิดปัญหาการโยงใยอานาจและผลประโยชน์ต่าง
ตอบแทนขึ้นภายใต้การบริหารมหาวิทยาลัยหรือนี่อาจเป็นเพราะผูก้ าหนดแนวทางดังกล่าวคง
จะมีความไว้เนือ้ เชื่อใจคุณธรรมจริยธรรมในมนุษย์ ว่าทุกคนมีเท่ากันหรือใกล้เคียงกันทั้งที่ในโลก
แห่งความเป็นจริงมนุษย์มีคุณธรรมจริยธรรมไม่เท่ากัน ดังนัน้ บทสะท้อนของเรื่องนี้ คือ ระบบ
บริหารของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่ได้มคี ุณภาพเท่ากันเพราะวิธีการได้มาซึ่งอานาจของฝ่าย
บริหารดังที่กล่าวข้างต้นไม่มีหลักประกันกลไกการตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรมภายใต้ฐานคิด
ที่วา่ “มนุษย์มีคุณธรรมจริยธรรมไม่เท่ากัน” เมื่อเป็นเช่นนั้นเราคงเดากันได้ว่าต้องมี
มหาวิทยาลัยบางแห่ง หรือหลายแห่งกาลังเผชิญกับการขาดธรรมาภิบาลของฝ่ายบริหาร ผูกขาด
อานาจ ระบบอุปถัมภ์จนไม่สามารถชี้ผิดชี้ถูกและพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่งกาลังเผชิญปัญหาดังกล่าว
ต้นเหตุของเรื่องนี้อาจเป็นเพราะธรรมชาติของหน่วยงานรัฐที่นา่ สะเทือนใจ (สาหรับผูเ้ ขียน)
คือ หน่วยงานรัฐไม่มีเจ้าของ(ทั้งที่ในความเป็นจริงมีแต่ต้องใช้อุดมการณ์และสามัญสานึกร่วม
พอสมควร กว่าจะทราบว่าใครเป็นเจ้าของ)
1

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

หน้า 7

ดังนั้น การที่ใครสักคนจะเลือกช่วยเหลือ ปกปิดความผิดซึ่งกันและกัน หรือทุจริตคอร์รัปชั่น
เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง หรือผลประโยชน์ต่างตอบแทนคงไม่ใช่เรื่องยากในการตัดสินใจที่จะทา
“เพราะเค้าไม่ใช่เจ้าของ และไม่มีความเป็นเจ้าของ” ไม่นับรวมการช่วยเหลือผู้อื่นโดยอ้างคาว่า
“เมตตา” และไม่คานึงถึงประโยชน์องค์กร เช่น ระบบอุปถัมภ์ที่มองคนของใครมากกว่าความสามารถ
ที่จะปฏิบัติงาน ทั้งที่ในความเป็นจริงการเมตตาแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกัน เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่า
นอกจากการแสวงหาอานาจผลประโยชน์แบบประเจิดประเจ่อแล้วยังมีการใช้อานาจแบบฝังรากลึก
จนคนที่กระทาอยู่อาจไม่รตู้ ัวด้วยซ้าว่าทาให้องค์กรเสียผลประโยชน์หรือไม่ อย่างไร
คาถาม? แล้วเราจะเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปทางไหน ในเมื่อเรายังติดอยู่กับวังวน
อ านาจ ผลประโยชน์ จนหลงลื ม ความถู ก ต้ อ งชอบธรรม ทั้ ง ที่ ใ นความเป็ น จริ ง “เราพึ ง สละ
ผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และเราพึงสละผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อรักษา
ความถูกต้อง และความเป็นธรรม” ซึ่งประเด็นแรกก็ว่ายากแล้วประเด็นหลังแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
เรื่องนี้แก้ยากต้องอาศัยความ “อาย” อย่างเดียว คาถามต่อไปคือ อายใคร? หรือ ไม่มีใครให้
อาย?
๒) ความล้มเหลวของระบบการประเมินผลคุณภาพการศึกษา การประเมินผลคุณภาพ
การศึกษาดูเหมือนจะเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาที่หลายๆ คนที่อยู่ในระบบการศึกษาหวังเป็นที่พึ่ง
เดียวและที่พึ่งสุดท้าย เพื่อที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปในทิศทาง
ที่ ดี ขึ้ น แต่ ร ะบบการประเมิ น ผลคุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ เ รารู้ จั ก และเรี ย กว่ า การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาที่มที ั้งภายในและภายนอก มีทั้งระดับหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย ในทางปฏิบัติ พบว่า เมื่อ
รอบการประกั นคุ ณภาพการศึกษามาถึงในแต่ละปีก ารศึก ษา หลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย ทุก ๆ
ระดับพยายามเขียนรายงานการประกันคุณภาพ (SAR) เพื่อให้ผ่านการประกันคุณภาพ ระบบแบบนี้
ไม่ได้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม แต่เป็นการพัฒนาเพียงแค่ตัวหนังสือ เอกสาร ที่สมบูรณ์
แบบอ่านแล้วมีระบบ กลไก ที่อาจตรงกันข้ามกับความเป็นจริง และไม่ได้สะท้อนคุณภาพการศึกษาที่
แท้จริง ยิ่งไปกว่านั้นบางมหาวิทยาลัยมีการออกมาตรการให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จะต้องบริหารจัดการหลักสูตรให้ผ่านการรับรองถ้าไม่ผ่านหรือมีปัญหาจะตกเป็นจาเลยที่ 1 และต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายทั้งทางแพ่งและถูกดาเนินการทางวินัย ดังนั้น คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จะต้องทาทุกวิถีทางเพื่อให้หลักสูตรและตนเองรอดพ้นจากความรับผิด แต่ใครจะไปรู้ว่าในความเป็น
จริงคุณภาพการศึกษาอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่ คณะกรรมการหลักสูตรเขียนในรายงาน SAR เพื่อ
หนีตาย เพราะถ้าเราเขียนรายงานการประกันคุณภาพตามความจริงเราก็ต้องรับผิดชอบในความ
ล้ม เหลวนั้ น ๆ ด้ ว ย ปั ญ หาที่ ส ะท้ อ นว่า เรามี ร ะบบการประเมิ น ที่ ล้ ม เหลว คื อ สภาพปั จ จุ บั น ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบางแห่งยังพบปัญหาที่น่าอับอาย เช่น 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏบางแห่งยังไม่มี
ห้ อ งเรี ย นมาตรฐาน ๒) ห้ อ งสมุ ด ไม่ ไ ด้ ม าตรฐาน ๓) กลไกการบริ ห ารงานภายในล้ ม เหลว เช่ น
คณาจารย์ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น การท างานจากสายสนั บ สนุ น (ท าให้ อาจารย์ มี ภ าระงานตั้ ง แต่
งานธุรการไปจนถึงงานวิชาการ) เป็นต้น
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ปัญ หาเหล่ านี้ ล้ว นแล้ ว แต่เ ป็น ปั ญ หาพื้ นฐานที่ ส่ง ผลต่ อคุ ณภาพการจัด การศึก ษาทั้ง สิ้ น
ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาเชิงนโยบายที่ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยจะต้องดาเนินการ แล้วถ้าฝ่าย
บริหารในมหาวิทยาลัยไม่ดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ระบบการประเมินผลคุณภาพการศึกษา
มีสภาพบังคับหรือไม่?
มหาวิทยาลัยราชภัฏบางแห่งต้องเผชิญกับปัญหาเดิม ๆ แล้วการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
แท้จริงจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ถ้าเรามีระบบการประเมินที่ไม่สามารถประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
ได้อย่างแท้จริง และไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเชิงระบบได้ หากพิจารณาวิธีการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษายิ่งไปกันใหญ่ คณะกรรมการตรวจประเมินไม่เคยมีใครเดินไปดูสภาพห้องเรียน
ห้องสมุด การทางาน การบริหารจัดการที่เป็นผลงานเชิงประจักษ์ พิจารณาคุณภาพการศึกษาจาก
ตัวหนังสือ แล้วจะเกิดการพัฒนาที่แท้จริงได้อย่างไร
นอกจากนี้ เพื่อให้ก ารพั ฒนาคุณภาพการศึก ษาเกิดขึ้นอย่างเป็นรูป ธรรม ผู้เ ขีย นเห็นว่า
“ข้ อ เสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิ น หรื อ แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆที่ เ กิ ด ขึ้ น
โดยเฉพาะปัญหาเชิงนโยบายที่เป็นอานาจของมหาวิทยาลัย ควรกาหนดระยะเวลาในแก้ไข
และกาหนดสภาพบังคับหากมหาวิทยาลัยไม่ดาเนิน เพื่อให้มหาวิทยาลัยร่วมรับผิดในความ
เสียหายหากไม่ดาเนินการแก้ไขหลังจากการเข้ารับการตรวจประกันคุณภาพ” อย่างน้อยก็ยัง
เห็นระบบที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังมีที่พึ่ง ไม่ใช่ให้รับผิดชอบทุกอย่าง เพราะเรื่องบาง
เรื่องเราก็ไม่มีอานาจไปทา แต่ความล้มเหลวจากการไม่ทาเราต้องเข้าไปรับผิดชอบแล้วจะเกิดความ
เป็นธรรมได้อย่างไร
สุดท้ายนี้ ฝากเรื่องความคับข้องใจของชีวิตอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ต้องเผชิญกับ
สภาพเงินเดือนน้อยสวัสดิการแย่ รัฐให้เงินมาปรับฐานเงินเดือนตามติคณะรัฐมนตรีผู้บริหารไม่ปรับ
เราก็ทาอะไรไม่ได้ ฝากชีวติ ไว้กับสัญญาระยะ 5-6 ปี หากไม่ได้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จะ
เลิกจ้าง (เรื่องนี้ไม่เ คยกลั ว) แต่ที่กลั ว คือ ระบบทาให้เราต้องท างานเอกสารทุก อย่าง ตั้งแต่งาน
ธุรการไปจนถึงงานวิชาการ สอน วิจัย บริการวิชาการ โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา และประกันคุณภาพการศึกษาฯ เยอะแยะมากมาย แล้วใครจะเป็นที่พึ่งให้เราใน
ระบบที่ขาดความเป็นธรรมเช่นนี้
ผู้เขียนไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายจากบทความนี้เพราะจริงมีหลาย ๆ ท่านเขียนบทความ
เช่นนี้มาก่อนมากมาย และที่ผ่านมาก็ไม่ได้มอี ะไรเปลี่ยนแปลง หรือว่าเราอาจจะเป็นแค่ฟันเฟื่องเล็กๆ
ที่ ไ ม่ มี ค วามหมายอะไรในสั ง คมนี้ . .. แต่ ฉั น คิ ด เ สมอว่ า เรื่ อ งนี้ เ กิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า งไรใน

“มหาวิทยาลัยราชภัฏ”

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

หน้า 9

ก่อนเข้าเรื่องฉันขอบคุณทุกท่านที่ช่นื ชอบ
บทความของฉัน...ฉันสัญญาว่าจะหาเวลาว่างเขียน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ “การเขียนเปลี่ยนองค์กร”
ท่านประธานสภาฯ เล่าให้ฉันฟังว่ามีหลายคนรอติดตาม
บทความของยายบุญชู ยอมรับว่าตอนแรกฉันคิดว่าจะมีคนสนใจอ่า นบทความของ
ฉั น ไม่ น่า จะเกิ นสิบ คน แต่ป รากฏว่ า เกิ น ที่ฉั น คาดไว้ ม ากมี ค นอ่ า นบทความของฉั น
จานวนมาก...ซึ่งรวมไปถึงนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ด้วย...ขอบคุณนะที่ท่าน “รัก”
มหาวิทยาลัยแห่งนี้...เพราะทุกคาที่ฉันเขียนอยู่ภายใต้สามัญสานึกเพียงอย่างเดียว
คือ ฉันอยากให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ “พัฒนา”
ฉันขอฝากข้อความถึง “ผูบ้ ริหาร” ท่านใดก็ตามที่อา่ นบทความของฉันฉบับทีแ่ ล้ว...
(ฉันก็ไม่รหู้ รอกนะว่ามีใครอ่านหรือไม่...แต่ฉันคิดว่าอ่านแล้วกัน) ฉันจะบอกว่า...ฉันคิดว่า
ท่านอ่านแล้วคงอยากบอกฉันว่า “ผู้บริหารจะรีบดาเนินการแก้ไขโดยเฉพาะปัญหาที่
สามารถแก้ไขได้เลยและเป็นปัญหาเร่งด่วน...ส่วนปัญหาทีย่ ังไม่สามารถแก้ไขได้ก็จะ
พยายามทาอย่างเต็มทีเ่ พื่อให้ปัญหานั้นเบาบางลง” ฉันขอบคุณล่วงหน้าเลยนะ...
เพราะท่านคงไม่ใช่คนที่อา่ นแล้วคิดแก้ตัวไปต่างๆ นานา...อ้างนู้น..อ้างนี.่ ..อ้างนั่น...เพื่อที่จะ
ไม่พัฒนาอะไร ยืนยันความคิดของตัวเอง และมุ่งจะทาแต่สิ่งทีต่ นเองคิดว่าดี... ท่านคงไม่เป็น
แบบนั้นหรอกใช่หรือไม่? เพราะถ้าท่านคิดแบบนั้น...ท่าน...ก็ไม่ควรเป็นผูบ้ ริหาร...อยากรู้
เหตุผลใช่หรือไม่...ก็เพราะข้อมูลทีท่ ่านอ่านมาจากฉันและเพื่อนคณาจารย์ของฉันที่เป็น
“ผูป้ ฏิบัติงานระดับถนนไง” หวังว่าจะเข้าใจตรงกัน?
เข้าเรื่องเลย...มารอบนีฉ้ ันตั้งชื่อเรื่องว่า “เงินเดือนของข้าใครอย่าแตะ” จากชือ่ เรื่อง
คิดว่าทุกคนคงรูว้ า่ ฉันจะพูดเรื่องอะไร “ฉันจะพูดเรื่องเงิน” แต่กอ่ นที่ฉันจะพูดเรื่องเงิน...
หลายคนคงสงสัยว่าฉันเป็นคนอย่างไร ถึงมาเขียนเรือ่ งเงิน เช่น ฉันน่าจะเป็นคนงก?...ฉัน
ตอบเลย ใช่ ฉันเป็นคนงก ฉันเห็นแก่เงิน?...ใช่ฉันเห็นแก่เงิน ฉันคิดถึงแต่ตัวเอง...ใช่ฉันก็เป็น
อย่างนั้นแหละ แต่ฟังเหตุผลของฉันก่อน...ฉัน งก ฉันเห็นแก่เงิน ฉันคิดถึงแต่ตวั เอง เพราะ
“นั่นมันเงินของฉัน มันเป็นค่าแรงของฉัน” (ดูเพิม่ เติมที่ มติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๙
ธันวาคม ๒๕๔๙ ) ถามว่าเกิดอะไรขึน้ ? จะเล่าเรือ่ งขาขันให้ฟังซักเรื่องนึง (ที่บางคนอาจจะ
ขา บางคนอาจไม่ขา หรือบางคนอาจขาไม่ออก)
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วันหนึ่งฉันได้ข่าวว่าจะมีการจ่ายเงินของฉันให้ฉัน โดยให้ฉันและเพื่อนๆ
ของฉันหลายคนไปเข้าร่วมประชุมหาข้อตกลง เพื่อจะได้ข้อยุติว่าจะจ่ายเงินให้ฉัน
เท่าไหร่ดี ทุกคนดีใจ มีความหวัง เข้าร่วมอย่างใจจดใจจ่อ เพราะหวังว่าการเข้าร่วม
ครั้งนี้จะทาให้เราได้รับประโยชน์สูงสุดจากเงินของเรา เราไปเข้าร่วมประชุมเรื่องนี้
กัน น่าจะประมาณ ๒-๓ ครั้ง และหลังจากการประชุมทุกครั้งจะมีมติที่พวกเรา
เห็นตรงกันเสมอ แต่เกิดอะไรขึน้ คุณรู้หรือไม่...มีปรากฏการณ์แปลก ๆ เกิดขึน้
สามเหตุการณ์ คือ ๑. ไม่มีผู้มีอานาจที่เรียกเราประชุมคนใดทาตามมติท่ปี ระชุมที่
เป็นข้อตกลงร่วมกันของฉันและเพื่อนๆ เลยซักครั้ง ๒. เงินของฉันที่บอกว่าจะ
จ่าย...เงียบหายเข้ากลีบเมฆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึน้ จนถึงบัดนี้ ...อย่าทาเป็นลืม...
เพราะ...ไม่มีใครลืมนะจะบอกให้ ๓. เงินของฉันหายไป...เรื่องสุดท้ายนี้แปลกสุด ...
เงินหาย? มีหลายคนบอกไม่หายหรอก...ใจเย็นๆ... แค่เอาไปใช้เกือบทุกอย่างใน
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ๑. เค้าเอาเงินเดือนของฉันไปจ่ายประกันสังคมในส่วนที่นายจ้าง
ต้องเป็นคนจ่าย...ก็เท่ากับว่าฉันจ่ายเงินประกันสังคมด้วยเงินของฉันเองทั้งหมด...โดยทีเ่ ราไม่ดู
เลยว่าทั่วประเทศเค้าทากันอย่างไร ๒. เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (ส่วนของนายจ้าง) ก็
หักจากเงินเดือนของฉัน ๓. เงินช่วยงานศพ (มีคนตาย..ก็เงินเดือนของฉัน แล้วฉันก็ใส่ซองแยก
อีกต่างหาก) งานดีก็มีนะ เช่น งานแต่ง (ฉันก็ใส่ซองแยกอีกเหมือนกัน)...นี่มนั สากกะเบือยันเรือ
รบเลยนะ (จริง ๆ มีเรื่องแปลก ๆ อีกมากมายทีท่ ่านผูอ้ ่านอาจจะรูอ้ ยูใ่ นใจอยูแ่ ล้ว) ฉันเลยขอยก
แค่สิ่งที่แปลกสุด ๆ มาแล้วกันนะ...
อ่านมาถึงตรงนี้ขากันหรือยัง...ถ้ายังฉันจะบอกว่า “ขาได้แล้ว” เพราะมันตลกมากนี่
มหาวิทยาลัยนะ องค์กรรัฐมีระเบียบชัดเจน ใครก็รวู้ ่าองค์กรภาครัฐเป็นองค์กรหนึ่งที่เคร่งครัด
ไม่ยืดหยุ่นเหมือนเอกชน แต่ที่นี่...แบบนี้ก็มีด้วย ฉันยังไม่โทษใครนี่อาจจะไม่ใช่ความผิดของ
ใคร...แต่ฉันก็แอบคิดนะว่า...ถ้าเรื่องแค่นท้ี าไม่ได้กล็ าออกมา...ให้คนที่เค้ามีความสามารถเข้าไป
“ทาให้ด”ู และที่สาคัญอย่างน้อยช่วยแสดงให้เห็นถึง “ความพยายามอย่างจริงใจ” ในการ
ดาเนินการเรื่องเงินเดือนหน่อย...
เงินเดือนของฉันสาคัญอย่างไรเหรอ จริง ๆ เรื่องนีอ้ าจจะไม่ตอ้ งพูดมากหรอกเพราะ
ทุกคนก็รู้อยู่แล้วแต่ขอพูดหน่อยเพราะอาจจะมีคนหลงลืม...เพราะคนที่ได้เงินไม่เหมือนคนอื่นก็
อาจหลงลืมไปว่ายังมีคนอีกมากมายที่เค้าก็อยากได้เงินของเค้า...เงินเดือน คือ ส่วนสาคัญที่จะ
ก่อให้เกิดคณูปการต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยดังนี้
เงินเดือนจะทาให้เรามีบคุ ลากรที่มีศกั ยภาพ
เงินเดือนจะทาให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
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เงินเดือนจะไม่ทาให้องค์กรเกิดภาวะสมองไหล (ผบ. อย่าขา...แล้วคิดว่าเป็นไป
ไม่ได้นะ...ฉบับหน้าจะมาเล่าเรือ่ ง “สมองไหล” ให้ฟัง (ถ้าไม่ลืม))
เงินเดือนจะทาให้เรามีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
เงินเดือนจะทาให้เรามีคณ
ุ ค่า มีความภูมิใจในองค์กร
เงินเดือนจะทาให้เกิดสิ่งดีๆ อีกมากมาย (ดังทีท่ กุ ท่านนึกอยูใ่ นใจนอกเหนือจาก
ที่ฉนั กล่าวไป)
แต่ทาไมมหาวิทยาลัยแห่งนีไ้ ม่ให้ความสาคัญกับเงินเดือน คุณรู้หรือไม่วา่ สิ่งทีส่ าคัญ
ที่สุด คือ เรื่องคุณภาพชีวติ เพราะสวัสดิการไม่ได้ชว่ ยให้เรามีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี ้นึ แต่ถ้าเรามี
เงินเดือนมากขึน้ เราจะสามารถเลือกสวัสดิการทีด่ ีให้กบั เราได้ ยกตัวอย่างเช่น การ
รักษาพยาบาล สิทธิประกันสังคมเป็นตัวจากัดขอบเขตการรักษาพยาบาลทาให้ต้องเข้ารับการ
รักษาพยาบาลได้ “เพียงแค่สถานพยาบาลที่กาหนดโดยรัฐ” ซึ่งแน่นอนว่าเราจะไม่สามารถ
เข้าถึงสถานพยาบาลที่มปี ระสิทธิภาพมากกว่าที่รัฐจัดให้ได้ สรุปง่ายๆ คือ เราไม่มีสิทธิ์เลือก
แต่ถา้ เรามีเงินเดือนเราจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวติ ได้ด้วยตัวเราเองในหลายๆ ด้าน (สนใจ
อ่านเพิม่ เติมในแนวคิดสวัสดิการสังคมกลุม่ เสรีนิยมใหม่) เพราะเรามีสทิ ธิ์เลือก นอกจากนีย้ ังมี
เรื่องละเอียดอ่อนอื่น ๆ อีกมากมาย
สาคัญที่สุด คือ เงินเดือนเป็นตัวสะท้อนศักยภาพขององค์กร องค์กรคือ
ตัวสะท้อนศักยภาพผู้บริหาร ผู้บริหารคือตัวสะท้อนศักยภาพของระบบ ระบบคือ
ตัวสะท้อนศักยภาพและความล่มสลายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต...หมายความว่า...
ความล่มสลายขององค์กรวัดได้จากความไร้ศักยภาพของระบบ ความไร้ศักยภาพของ
ระบบวัดได้จากความไร้ศักยภาพของผู้บริหาร ความไร้ศักยภาพของผูบ้ ริหารวัดได้จาก
ความไร้ศักยภาพขององค์กร ความไร้ศกั ยภาพขององค์กรวัดได้จากเงินเดือน...เพราะ...
ไม่มีองค์กรที่มศี ักยภาพที่ไหนให้เงินเดือนน้อย!
ยังมีอีกเรื่องที่ฉันได้ยนิ เค้าล่าลือกันว่า...มหาวิทยาลัยของเราคิดเงินเดือนที่จะจ่ายใน
ปีงบประมาณ ๖๒ ผิด... มันไม่จริงใช่หรือไม่ นีเ่ ป็นเรือ่ งโกหก ข่าวโคมลอยแน่ๆ... เพราะฉันว่า
คงไม่มใี ครสะเพร่า เลินเล่อขนาดนัน้ เพราะทามาทุกปี มหาวิทยาลัยแห่งนีอ้ ยูม่ าตั้งหลายปีไม่
เคยคิดผิด...จะมาผิดปีนี้? ...ไม่จริงๆ แน่ๆ ฉันว่าผู้บริหารเราคงไม่ไร้ศักยภาพขนาดนั้น...?
ถ้าเป็นจริงอายเค้าตายเลย...ไม่จริงอยูแ่ ล้วเรื่องนี้...โกหกทั้งเพ...ฉันไม่มที างเชื่อแน่นอน!
เฮ้อ! (เสียงถอนหายใจยาวๆ) แค่นี้ก่อน วันนี้ที่ฉันเขียนอากาศร้อนไปหน่อย...
ภาษาเลยจะดูแข็งกร้าวไปนิดนะ คงไม่ว่ากัน...ฉันจะพูดเรื่องเงินแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะ...

ฉันอาย...แทนผู้บริหาร

ยายบุญชู #ผู้ไม่รอู้ ะไร
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