สารสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉบับประจาเดือนตุลาคม 2561

สวัสดีครับพีน่ ้องประชาคมชาวราชนครินทร์ ทีเ่ คารพทุกท่าน
พบกันกับสภาคณาจารย์และข้าราชการประจาเดือนตุลาคม 61 นะครับ
ก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจกับบุคลากรที่ประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่ 29 กันยายน
ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยควรหาวิธีป้องกัน ในระยะยาวเพราะบ้านพักอาจารย์ค่อนข้าง
ทรุดโทรมเป็นอย่างมาก นี่ก็พูดกันแบบตรงๆเลยนะครับ ถ้าหากจะรื้อแล้วสร้างเป็นแฟลต
พื้นที่ท่เี หลือก็เป็นลานกีฬา ลานออกกาลังกายหรือเป็นสวนพักผ่อนสวยๆ จะดีมากเลย
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 สภาคณาจารย์และข้าราชการได้ไปประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ ก็ทราบว่าโรงเรียนสาธิต
มีปัญหาเรื่องอาคารสถานที่ไม่เพียงพอ ความมั่นคงความก้าวหน้าของครูและบุคลากร
(ก็พอๆ กันกับพนักงานมหาวิทยาลัย) ซึ่งเราก็คงรอวันที่จะมีผู้บริหารมืออาชีพมาช่วย
ผลักดันให้เกิดสิ่งเหล่านี้ข้ึนมา เพราะอย่าลืมนะครับเราเป็นสถานศึกษาเป็นสถานที่ผลิต
บัณฑิต หากเราไม่มีแรงจูงใจ ให้คนมีความรู้ความสามารถ มาทางานหรือสร้างความมั่นคง
ก้าวหน้าให้กับบุคลากรที่มีอยู่ให้เกิดความมั่นคงมันคงยากที่เราจะขับเคลื่อนพันธกิจ
อันสาคัญให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ เพราะคนคือหัวใจในการขับเคลื่อนองค์กร
เรื่องที่เป็นประเด็นในไลน์กลุ่มต่างๆของมหาวิทยาลัยคือประเด็นเรื่องความสะอาด
ของอาคารสถานที่ ผมว่าเรื่องนี้มันแก้ไม่ยากครับว่ากันสั้นๆเลย ผู้มีอานาจหน้าที่ในเรื่อง
ดังกล่าวก็ต้องใส่ใจกากับกาชับดูแลเป็นประจา อาคารสถานที่คอื หน้าตาขององค์กร
ท่านทั้งหลายครับ ถ้าว่าถึงเดือนตุลาคมคือเดือนแห่งการเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่
ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่ท่ีเราใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย คือ งบรายได้จากค่าบารุง
การศึกษา (ค่าเทอม) ที่มาจากนักศึกษา เม็ดเงินเหล่านี้ก็ควรที่จะมาลงในการพัฒนา
นักศึกษาเป็นหลัก เพราะเขามาเรียน เราก็ต้องตอบแทนด้วยการสร้างให้เขามีคุณภาพ
ต้นเงินเกิดจากแหล่งใดก็ควรมาใช้เพื่อประโยชน์ของแหล่งนั้น ยุคของมหาวิทยาลัยที่แข่งขัน
นักศึกษา ม.ต่างๆ ลดน้อยลง สิ่งเดียวที่มหาวิทยาลัยจะยืนหยัดได้คอื สังคมต้องยอมรับ
คุณภาพของบัณฑิตสอนแล้วเด็กเก่ง สอนดี มีคุณภาพปากต่อปากบอกต่อกันผู้ปกครอง
ผู้เรียนเขาก็มาเรียนที่ผมพูดถึงเรื่องนี้ผมจะสื่อว่า หัวใจของมหาวิทยาลัยคือการผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพ ทาสิ่งนี้ให้ดีก่อนครับเราค่อยไปคิดทาอย่างอื่น
มีเสียงกระซิบจาก ผศ.หน้าใหม่ สอบถามถึงเงินรางวัลที่ป่านนี้ยังไม่ได้สักที ไม่รู้ว่า
ติดขัดประการใด ก็ขอให้รบี แจ้งด้วยนะครับ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้กับ ผศ.ทั้งหลาย
ส่วนประเด็นเรื่องเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น หลายท่านคงได้เห็นบันทึกของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว สภาคณาจารย์และข้าราชการจึงได้ออกแถลงการณ์
ซึ่งอยู่ในปกหลังสารฉบับนี้ ทุกอย่างก็ขอให้เป็นไปตามแถลงการณ์นะครับ
สารฉบับนี้ก็มีคอลัมน์ สนุกๆ น่าอ่าน น่าคิด น่าสะกิด ฝ่ายบริหาร ฝากติดตาม
สารของเราด้วยนะครับ แล้วพบกันในฉบับต่อไป อย่าลืมนะครับ ต้นเงินเกิดจากแหล่งใด
ก็ควรใช้เพื่อประโยชน์กับแหล่งนั้น

ด้วยรักและเคารพ
อาจารย์นพพร ขุนค้า
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หลายหน่วยงานคงจะทราบถึงงบประมาณปี 62 ที่ถูกจัดสรรลงมาตามหน่วยงานต่างๆ
ของทางมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลายหน่วยงานถูกตัดงบประมาณในการใช้จ่าย
ลงไปจานวนมาก ยกตัวอย่างสภาคณาจารย์และข้าราชการที่งบประมาณถูกตัดลงไปเกือบ
30 เปอร์เซ็นต์ ยังไม่รวมหน่วยงานระดับศูนย์ สานักและคณะที่งบประมาณต่างๆไม่เป็นไป
ตามที่เคยได้รับ
สิ่งที่น่ากังวลใจมากที่สุดสาหรับการจัดสรรงบประมาณที่เกิดขึ้นคือเงินจานวนมหาศาล
กว่า 70 เปอร์เซ็นต์ถูกกองไว้ที่ส่วนกลาง และได้คาตอบว่าหากคณะ หน่วยงานอื่นๆต้องการ
งบประมาณเพิ่มเติมให้ทาโครงการขึ้นไปทีละเรื่องเพื่อรอการอนุมัติ
ในภาวะที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยไม่มีผลงานที่จับต้องเป็นรูปธรรมเลยแต่ชิ้นเดียว

(เขียนมาถึงตรงนี้ก็นกึ ถึงโครงการ EEC นะครับ ไม่รู้ว่าที่ผา่ นมาลงทุนไปเท่าไหร่แล้ว
ดาเนินการเป็นรูปเป็นร่างแล้วหรือยัง) การจัดสรรงบประมาณที่เหมาะควรจะเป็นปัจจัย
หลักที่ช่วยขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยได้อย่างดีทเี ดียว ผมจะลองเสนอแนวทางและปัญหา
การจัดสรรงบประมาณในปีหน้าไว้ดังนี้นะครับ
ประการแรก การกองงบประมาณจานวนมากไว้ที่ส่วนกลางจะก่อให้เกิดความล่าช้า
และได้งานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สิ่งที่สาคัญมากจะเห็นได้ว่า
ระดับผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดที่จะจัดทาโครงการต่างๆตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและตาม
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆนั้น กระจายกันอยู่ตามคณะ ศูนย์ และสานัก แต่เมื่อเงิน
จานวนมากถูกกองไว้ท่หี น่วยงานที่ไม่มีคนดาเนินการ สานักงานอธิการบดีจะต้องรอโครงการ
จากส่วนล่าง เพื่ออนุมัติเป็นรายโครงการไป ยิ่งจะทาให้เราเสียเวลาในการพิจารณาและ
อนุมัติโครงการไปอีกนาน หากเพียงจะรอให้สานักงานอธิการบดีดาเนินโครงการต่างๆให้
บรรลุผลนั้น เห็นว่าน่าจะทาได้อยาก ทั้งศักยภาพและจานวนบุคลากรมันไม่เอื้ออานวยต่อ
การบริหารงบประมาณเสียเลย
ประการที่สอง การที่หน่วยงานต่างๆได้รับงบประมาณที่ไม่เพียงพอจะทาให้เกิด
โครงการแบบผักชีโรยหน้า แบบขอไปที และไม่สามารถครีเอทโครงการเชิงรุกได้เลย
ผมลองยกตัวอย่างแบบนี้นะครับ สมมุติว่ามีหน่วยงานหนึ่งได้คิดโครงการพัฒนา ที่ต้องใช้
งบประมาณจานวน 1 แสนบาท ซึ่งกรรมการโครงการได้พิจารณาโครงการโดยถี่ถ้วนแล้วว่า
ในโครงการแบบนี้ งบประมาณแบบนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางมหาวิทยาลัย
นักศึกษาและชุมชน แต่พองบประมาณถูกตัดลงเหลือเพียงครึ่งเดียว สิ่งที่หน่วยงานต้องทา
ก็คือต้องจัดโครงการเหมือนเดิมเพื่อจะตอบโจทย์ประกันคุณภาพ ตอบยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานเอง คาถามที่ตามมาคือเราจะได้โครงการที่มีคุณภาพเท่าเดิมไหม ? ซ้าร้ายกว่านั้น
หากหน่วยงานไหนเห็นว่าการจัดโครงการด้วยงบประมาณที่จาเขี่ยจากัดเสียเวลา และไม่ได้
คุณภาพตามที่ต้องการ อาจจะเกิดการถอดใจและยกเลิกโครงการไปเสียดื้อๆ
เราจะเสียทั้งเวลา เสียโอกาส และเสียกาลังใจคนทางานครับ
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ถึงวันนี้เราต้องช่วยกันทางานและกระจายงานให้ทั่วถึง ตรวจสอบศักยภาพของ
กิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัยให้เกิดโครงการเชิงรุกมากขึ้น ช้าอีกปีสองปี มหาวิทยาลัยเรา
คงตามใครไม่ทันเสียจริงๆ
สิ่งที่สาคัญที่เราต้องตระหนักกันให้มากคือ ทาอย่างไรที่จะให้หลักสูตรมีความ
แข็งแกร่งและน่าสนใจ เพราะสุดท้ายแล้วหลักสูตรนี่แหละจะเป็นตัวชี้วัดว่ามหาวิทยาลัยของ
เราจะไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ การอุดหนุนเงินไปตามคณะต่างๆให้เกิดความเหมาะสม
จะเป็นปัจจัยที่จะชี้ว่าเราจะพัฒนาศักยภาพหลักสูตรได้มากน้อยเพียงใด
ทีนี้ลองมาดูว่าหากงบประมาณลงมาถึงคณะต่างๆแล้ว มันควรมีวิธีการบริหารอย่างไร
อย่างที่ทราบกันดีว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนั้นมหาวิทยาลัยของเราอยู่ใน
สถานะใด สิ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้มหาลัยกลับมาอยู่ในที่ทางที่ควรนั้นต้องเริ่มจากการบริหาร
หลักสูตรที่แข็งแกร่งในระดับคณะ
แต่เท่าที่ทราบ ผ่านมาเกือบจะสองปี ผมยังไม่เห็นมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆอย่าง
เป็นเรื่องเป็นราว ซ้าร้ายมีแนวโน้มว่าจะมีการปิดหลักสูตรต่างๆลงเรื่อยๆ
ผู้บริหารแต่ละคณะทราบดีว่า การเข้ามาบริหารคณะนั้นต้องเป็นไปตามนโยบาย
ที่เคยให้คามั่นสัญญากับสภามหาวิทยาลัยและประชาคม และต้องประคับประคองให้แต่ละ
หลักสูตรเข็มแข็ง ทางานเชิงรุกให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าจุดเด่นของแต่ละคณะคืออะไร
มาถึงวันนี้คณะต่างๆโดนตัดงบประมาณในการดาเนินการ ผมเห็นว่าไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมา
นั่งโอดครวญ สิ่งที่ผู้บริหารคณะควรทาคือรวมตัวกันและอุทธรณ์งบประมาณนั้นๆ ให้เป็นไป
ตามยุทธศาสตร์ของแต่ละคณะที่ได้วางแผนไว้
เมื่องบประมาณมาถึงคณะ สิ่งที่ควรต้องทาคือจัดสรรงบประมาณให้เกิดยุทธศาสตร์
เชิงรุก เป็นธรรม และลงไปสู่สาขาอย่างแท้จริง ปัญหาที่ผมพบเห็นในคณะที่ผมคลุกคลีคือ
คณะไม่ได้มียุทธศาสตร์เชิงรุกของตัวเอง และใช้วธิ ีการแบ่งงบประมาณตามรายหัวนักศึกษา
เพราะฉะนั้นหากสาขาวิชาไหนมีนักศึกษาน้อยก็จะได้เงินตรงนี้น้อยไปด้วย บางสาขาวิชาได้
เงินในการบริหารประจาปีไปเพียงหลักพันบาท สุดท้ายผมทานายได้เลยว่าเงินหลักพันนี้
ไม่สามารถสร้างยุทธศาสตร์เชิงรุกอะไรเพิ่มขึ้นได้เลย แค่ซ้อื กระดาษกับค่าหมึกปริ้นท์ก็
กระเบียดกระเสียดเต็มที่
การไม่พูดคุยตรวจสอบถึงความต้องการของแต่ละหลักสูตรว่ามีความจาเป็นอะไรบ้าง
ในการจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน และความอัตคัดของนักศึกษา มันยิ่งจะทาให้
แขนขาเราลีบ
อย่างนี้เท่ากับปล่อยให้แต่ละหลักสูตรล้มหายตายจากไป โดยไม่ได้พิจารณาถึงความ
จาเป็นที่จะประคองแต่ละหลักสูตรให้อยู่รอดไปด้วยกัน เมื่องบไม่ถงึ นักศึกษาไม่ได้ประโยชน์
แล้วจะโทษใครดีละครับ

เป็นหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย หน่วยงานระดับคณะ ต้องเป็นที่พึ่งพาและดูแล
หลักสูตรและนักศึกษาอย่างทั่วถึง อย่างที่บอกแหละครับ สุดท้ายจานวนนักศึกษา
คุณภาพนักศึกษาจะเป็นตัวชี้วัดว่ามหาวิทยาลัยเราจะอยู่แห่งหนตาบลใดของประเทศนี้
ถ้าไม่ถามนักศึกษาและหลักสูตร จะไปถามใครละครับ

พูดแล้วก็คิดถึงโครงการ EEC
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ถอดรหัส (ลับ) สัญญาจ้าง กับ “ยายบุญชู”
วั น หนึ่ ง ท่ า นประธานสภาคณาจารย์ ฯ มาบอกฉั น ว่ า อยากให้ เ ขี ย นเรื่ อ ง
“สัญญาจ้าง” โดยหยิบยกหลักการเหตุผลมาอย่างน่าสนใจ ฉันตอบกลับทันทีว่า “ตกลง”
และเมื่อเปิดโน้ตบุก๊ คู่ใจ ฉันพึ่งรูว้ ่าไม่มี Idea ในเรื่องนี้เลย แต่ในเมื่อรับปากท่านไปแล้วต้อง
ทาการบ้านซักหน่อย เลยไปหยิบสัญญาจ้างมาอ่าน พบว่า สัญญาจ้างที่เราทุกคนมีไว้ใน
ครอบครองบางคนอาจเก็บไว้อย่างดีบางคนอาจลืมไปแล้วว่าเก็บไว้ไหน (ฉันละคนหนึ่งที่นึก
จะหยิบสัญญาจ้างต้องวนหาอยู่นานกว่าจะเจอ) พอหยิบมาอ่านเรื่อยๆ มาสะดุดกับสัญญา
ข้อที่ .... วนคิดอยู่นานฉันเจออะไรกับข้อ สัญญานี้...จนถึ งขั้นตั้งชื่อว่า “ถอดรหัส (ลับ )
สัญญาจ้าง” อ่านและคิดวิเคราะห์วนไปวนมาจนตกผลึกว่า “นี่เรากาลังถูกเอาเปรียบ
จากสั ญ ญาจ้ า งที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมกั บ ทั้ ง ตั ว บุ ค คลและกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในมุ ม ของ
ประโยชน์องค์กร” ฉันจะสะท้อนประเด็นสาคัญ คือ “ประเด็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรม” ใน
๒ มิติ มิติแรก ตัวบุคคล (ลูกจ้าง) และมิติที่สอง มหาวิทยาลัย (นายจ้าง +
ผู้
ได้รับประโยชน์จากการจ้าง)
มิติแรก ตัว บุ คคล เราในฐานะลู ก จ้า งถู กกดขี่จ ากสั ญ ญาจ้ า งที่ต้อ งเป็ นไปตาม
ข้อบังคับที่กาหนดให้ต้องเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการในตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ภายใน
ระยะเวลา ๕ ปี หากท าไม่ ไ ด้ จ ะไม่ ต่ อ สั ญ ญาจ้ า ง และเมื่ อ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์แล้วจะได้รับการต่อสัญญาเป็นระยะเวลา ๑๕ ปี ปัญหาที่พบ คือ
๑) ถ้าจบปริญญาโทจะมีคุณสมบัติขอตาแหน่งทางวิชาการได้ต้องมีประสบการณ์
ทางาน ๕ ปี (เกณฑ์เก่า) ส่วนเกณฑ์ใหม่ ๔ ปี ประเด็น เกณฑ์เก่า: เราไม่มีทางทาผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ได้ทันตามกาหนด เพราะยังไม่มีคุณสมบัติ เกณฑ์ใหม่: เราไม่มีทางทาผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ได้ภายในระยะเวลา ๑ ปี สรุป เราต้องถูกเลิกจ้างแน่นอน!
๒) เมื่อดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วจะได้รับการต่อสัญญาเป็นระยะเวลา
๑๕ ปี ประเด็น ถ้าเราทาไม่ได้ สรุป เราจะตกงานตอนแก่
๓) จะต่อสัญญาจ้างถึง ๖๐ ปี ต้องได้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ประเด็น
ถาม : ถ้ า มี ท่ี อ่ื น เค้ า ดึ ง ไปท างานไปหรื อ ไม่ ตอบ: จะรออะไร? (ไปตั้ ง แต่ ไ ด้ ผศ. ละ)
สรุป สมองไหลแน่นอน
มิติท่ีสอง มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเราจะเจอกับปัญหาอะไร เมื่อสัญญาจ้าง
ไม่ได้สร้างความมั่นคง
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
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๑) จะกลายเป็นสถานที่ฝึกงาน
๒) คนที่อยู่จะกลายเป็นคนที่ไม่สามารถไปที่ไหนได้ เพราะคนที่มีคุณสมบัติจะทยอย
ออกไปที่ท่ีดีกว่า เพราะตอนนี้เรา พบว่า เมื่อเรามีผู้ช่วยศาสตราจารย์มากขึ้นเงินประจา
ตาแหน่งลดลงเหลือขาเดียวด้วยเหตุผลว่า “เงินไม่พอ”
๓) ถ้าอาจารย์ถูกเลิกจ้าง มหาวิทยาลัยหาอาจารย์มาทดแทนได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้
หลักสูตรได้รับผลกระทบแน่นอน และเมื่อหลักสูตรได้รับผลกระทบ มหาวิทยาลัยก็ย่อม
ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน
คาถาม
๑) แรงจูงใจการทางานมีหรือไม่
๒) ข้อสัญญาเอารัดเอาเปรียบเราเกินไปหรือไม่
๓) ข้อสัญญาทาได้จริงหรือไม่
๔) ถ้ามหาวิทยาลัยไม่มีอาจารย์มหาวิทยาลัยจะไปต่อได้หรือไม่
๕) หลักสูตรจะมีปัญหาหรือไม่
๖) เราจะเชื่อได้อย่างไรว่าเราจะไม่ถูกข่มขู่ด้วยสัญญาจ้าง หรือการเลือกปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรม
ประเด็ นส าคั ญ คือ “องค์ ก รไหนกฎหมายไม่ มี ส ภาพบั ง คั บ องค์ ก รนั้ น ด้ อ ย
พัฒนา” ด้อยพัฒนาแล้วยังไง? ตอบ ๑) เราจะอายเมื่อไปเปรียบเทียบกับองค์กรที่เค้า
พัฒนาแล้ว ๒) ความภาคภูมิใจในองค์กรจะไม่มี ๓) ความภาคภูมิใจในตนเองจะไม่มี ๔)
เกียรติและศักดิ์ศรีขององค์กร และบุคลากรจะลดต่าลง จากมุมมองภายใน (มองตนเอง)
และมุมมองภายนอก (คนอื่นมองเข้ามา) และ ๕) เดินไปที่ไหนคุณจะได้ยินการสนทนาที่มี
แต่ปัญหาของคนในองค์กร
ถ้ารู้อย่างนี้ รบกวน “ผู้มีอานาจสละเวลาพิจารณาสัญญาของเราใหม่ เพื่อ
รักษาคนดี คนเก่ง ให้อยู่ในองค์กรได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ลดคาถามที่จะเกิดขึ้นอย่างมากมายจากความสงสัยในแนวปฏิบัติของ
สัญญาจ้าง”
อย่างน้อยทุก คนจะได้รับ รู้ร่ว มกั นว่ าสั ญญาของเราผ่า นการระดม “สมอง”มา
อย่างรอบคอบ และรัดกุม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากรและมหาวิทยาลัย

แด่ผู้ที่ฉันรัก...“ยายบุญชู”
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คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ร่วมประชุมกับ
คณบดีคณะครุศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิต
เพื่อพิจารณาเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสาธิต
ในวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิต
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สุขสันต์วันเกษียณ
ท่านอยู่เราดีใจ ท่านเกษียณไปเราคิดถึง
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เจ้าของ
ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
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