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สวัสดีครับพีน่้องประชาคมชาวราชนครินทร์   ทีเ่คารพทุกท่าน                                                            
พบกันกับสภาคณาจารย์และขา้ราชการประจ าเดือนตุลาคม 61  นะครบั   

ก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจกับบุคลากรที่ประสบอัคคีภัยเมื่อวันท่ี 29 กันยายน                 
ที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยควรหาวิธีป้องกัน ในระยะยาวเพราะบ้านพักอาจารย์ค่อนข้าง                
ทรุดโทรมเป็นอย่างมาก น่ีก็พูดกันแบบตรงๆเลยนะครับ  ถ้าหากจะรื้อแล้วสร้างเป็นแฟลต  
พื้นที่ที่เหลือก็เป็นลานกีฬา ลานออกก าลังกายหรอืเป็นสวนพักผ่อนสวยๆ จะดีมากเลย 

 เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2561  สภาคณาจารย์และข้าราชการได้ไปประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารโรงเรยีนสาธิตเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ ก็ทราบว่าโรงเรียนสาธิต                
มีปัญหาเรื่องอาคารสถานที่ไม่เพียงพอ ความมั่นคงความก้าวหน้าของครูและบุคลากร                 
(ก็พอๆ กันกับพนักงานมหาวิทยาลัย)  ซึ่งเราก็คงรอวันท่ีจะมีผู้บริหารมืออาชีพมาช่วย
ผลักดันให้เกิดสิ่งเหล่าน้ีขึ้นมา  เพราะอย่าลืมนะครับเราเป็นสถานศึกษาเป็นสถานที่ผลิต
บัณฑิต หากเราไม่มีแรงจูงใจ  ให้คนมีความรู้ความสามารถ มาท างานหรอืสร้างความมั่นคง
ก้าวหน้าให้กับบุคลากรที่มีอยู่ให้เกิดความมั่นคงมันคงยากที่เราจะขับเคลื่อนพันธกิจ                
อันส าคัญให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ เพราะคนคอืหัวใจในการขับเคลื่อนองค์กร 

 เรื่องท่ีเป็นประเด็นในไลน์กลุ่มต่างๆของมหาวิทยาลัยคอืประเด็นเรื่องความสะอาด
ของอาคารสถานที่ ผมว่าเรื่องน้ีมันแก้ไม่ยากครับว่ากันสั้นๆเลย  ผู้มีอ านาจหน้าที่ในเรื่อง
ดังกล่าวก็ต้องใส่ใจก ากับก าชับดูแลเป็นประจ า อาคารสถานท่ีคอืหน้าตาขององค์กร 

 ท่านทั้งหลายครับ ถ้าว่าถึงเดือนตุลาคมคอืเดือนแห่งการเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ 
ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่ที่เราใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย คือ งบรายได้จากค่าบ ารุง
การศึกษา (ค่าเทอม) ที่มาจากนักศึกษา เม็ดเงินเหล่าน้ีก็ควรที่จะมาลงในการพัฒนา
นักศกึษาเป็นหลัก  เพราะเขามาเรียน เราก็ต้องตอบแทนด้วยการสร้างให้เขามีคุณภาพ            
ต้นเงนิเกิดจากแหล่งใดก็ควรมาใช้เพื่อประโยชน์ของแหล่งน้ัน ยุคของมหาวิทยาลัยที่แข่งขัน 
นักศกึษา ม.ต่างๆ ลดน้อยลง สิ่งเดียวที่มหาวิทยาลัยจะยืนหยัดได้คอืสังคมต้องยอมรับ
คุณภาพของบัณฑิตสอนแล้วเด็กเก่ง สอนดี มีคุณภาพปากต่อปากบอกต่อกันผู้ปกครอง  
ผู้เรยีนเขาก็มาเรยีนที่ผมพูดถึงเรื่องน้ีผมจะสื่อว่า หัวใจของมหาวิทยาลัยคอืการผลิตบัณฑิต                 
ให้มีคุณภาพ  ท าสิ่งน้ีให้ดีก่อนครับเราค่อยไปคิดท าอย่างอื่น 

 มีเสียงกระซิบจาก ผศ.หน้าใหม่ สอบถามถงึเงินรางวัลที่ป่านน้ียังไม่ได้สักที  ไม่รู้ว่า
ติดขัดประการใด  ก็ขอให้รบีแจ้งด้วยนะครับ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้กับ ผศ.ท้ังหลาย 

 ส่วนประเด็นเรื่องเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยน้ัน  หลายท่านคงได้เห็นบันทกึของ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว  สภาคณาจารย์และข้าราชการจึงได้ออกแถลงการณ์
ซึ่งอยู่ในปกหลังสารฉบับน้ี ทุกอย่างก็ขอให้เป็นไปตามแถลงการณ์นะครับ 

 สารฉบับน้ีก็มีคอลัมน์ สนุกๆ น่าอ่าน น่าคดิ น่าสะกิด ฝ่ายบริหาร ฝากติดตาม                  
สารของเราด้วยนะครับ  แล้วพบกันในฉบับต่อไป อย่าลืมนะครับ ต้นเงินเกิดจากแหล่งใด                       
ก็ควรใช้เพื่อประโยชน์กับแหล่งน้ัน 

ด้วยรักและเคารพ 
อาจารย์นพพร  ขนุค้า 
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 หลายหน่วยงานคงจะทราบถึงงบประมาณปี 62 ที่ถูกจัดสรรลงมาตามหน่วยงานต่างๆ
ของทางมหาวิทยาลัยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว หลายหน่วยงานถูกตัดงบประมาณในการใช้จ่าย             
ลงไปจ านวนมาก   ยกตัวอย่างสภาคณาจารย์และข้าราชการที่งบประมาณถูกตัดลงไปเกือบ             
30 เปอร์เซ็นต์ ยังไม่รวมหน่วยงานระดับศูนย์ ส านักและคณะที่งบประมาณต่างๆไม่เป็นไป                  
ตามที่เคยได้รับ 
 สิ่งท่ีน่ากังวลใจมากที่สุดส าหรับการจัดสรรงบประมาณที่เกิดขึ้นคือเงนิจ านวนมหาศาล
กว่า 70 เปอร์เซ็นต์ถูกกองไว้ท่ีส่วนกลาง และได้ค าตอบว่าหากคณะ หน่วยงานอื่นๆต้องการ
งบประมาณเพิ่มเติมให้ท าโครงการขึ้นไปทีละเรื่องเพื่อรอการอนุมัติ 
 ในภาวะที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยไม่มีผลงานที่จับต้องเป็นรูปธรรมเลยแต่ชิ้นเดียว  
(เขียนมาถึงตรงนี้ก็นกึถงึโครงการ EEC นะครับ ไม่รู้ว่าที่ผา่นมาลงทนุไปเท่าไหร่แล้ว
ด าเนินการเป็นรูปเปน็รา่งแล้วหรือยัง) การจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะควรจะเป็นปัจจัย
หลักที่ช่วยขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยได้อย่างดทีเีดียว ผมจะลองเสนอแนวทางและปัญหา                 
การจัดสรรงบประมาณในปีหน้าไว้ดังน้ีนะครับ 
 ประการแรก การกองงบประมาณจ านวนมากไว้ที่ส่วนกลางจะก่อให้เกิดความล่าช้า 
และได้งานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สิ่งที่ส าคัญมากจะเห็นได้ว่า
ระดับผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดที่จะจัดท าโครงการต่างๆตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและตาม
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆน้ัน กระจายกันอยู่ตามคณะ ศูนย์ และส านัก แต่เมื่อเงนิ
จ านวนมากถูกกองไว้ที่หน่วยงานท่ีไม่มีคนด าเนินการ ส านักงานอธิการบดีจะต้องรอโครงการ
จากส่วนล่าง เพื่ออนุมัติเป็นรายโครงการไป ยิ่งจะท าให้เราเสียเวลาในการพิจารณาและ
อนุมัติโครงการไปอีกนาน หากเพียงจะรอให้ส านักงานอธิการบดีด าเนินโครงการต่างๆให้
บรรลุผลนั้น เห็นว่าน่าจะท าได้อยาก ทั้งศักยภาพและจ านวนบุคลากรมันไม่เอื้ออ านวยต่อ 
การบรหิารงบประมาณเสียเลย 
 ประการท่ีสอง การที่หน่วยงานต่างๆได้รับงบประมาณที่ไม่เพียงพอจะท าให้เกิด
โครงการแบบผักชีโรยหน้า แบบขอไปที และไม่สามารถครเีอทโครงการเชิงรุกได้เลย          
ผมลองยกตัวอย่างแบบนี้นะครับ สมมุติว่ามีหน่วยงานหน่ึงได้คิดโครงการพัฒนา ที่ต้องใช้
งบประมาณจ านวน 1 แสนบาท ซึ่งกรรมการโครงการได้พิจารณาโครงการโดยถี่ถ้วนแล้วว่า 
ในโครงการแบบนี้ งบประมาณแบบน้ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางมหาวิทยาลัย 
นักศกึษาและชุมชน แต่พองบประมาณถูกตัดลงเหลือเพียงครึ่งเดียว สิ่งที่หน่วยงานต้องท า            
ก็คือต้องจัดโครงการเหมือนเดิมเพื่อจะตอบโจทย์ประกันคุณภาพ ตอบยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานเอง ค าถามที่ตามมาคอืเราจะได้โครงการที่มีคุณภาพเท่าเดิมไหม ? ซ้ าร้ายกว่าน้ัน
หากหน่วยงานไหนเห็นว่าการจัดโครงการด้วยงบประมาณที่จ าเขี่ยจ ากัดเสียเวลา และไม่ได้
คุณภาพตามที่ต้องการ อาจจะเกิดการถอดใจและยกเลิกโครงการไปเสียดื้อๆ                    
เราจะเสียทั้งเวลา เสียโอกาส และเสียก าลังใจคนท างานครับ 
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 ถงึวันน้ีเราต้องช่วยกันท างานและกระจายงานให้ทั่วถงึ ตรวจสอบศักยภาพของ
กิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัยให้เกิดโครงการเชิงรุกมากขึ้น ช้าอีกปีสองปี มหาวิทยาลัยเรา
คงตามใครไม่ทันเสียจริงๆ 
 สิ่งท่ีส าคัญที่เราต้องตระหนักกันให้มากคือ ท าอย่างไรที่จะให้หลักสูตรมีความ
แข็งแกร่งและน่าสนใจ เพราะสุดท้ายแล้วหลักสูตรน่ีแหละจะเป็นตัวชี้วัดว่ามหาวิทยาลัยของ
เราจะไปได้ตลอดรอดฝั่งหรอืไม่ การอุดหนุนเงินไปตามคณะต่างๆให้เกิดความเหมาะสม                
จะเป็นปัจจัยที่จะชี้ว่าเราจะพัฒนาศักยภาพหลักสูตรได้มากน้อยเพียงใด 
 ทน้ีีลองมาดูว่าหากงบประมาณลงมาถงึคณะต่างๆแล้ว มันควรมีวิธีการบริหารอย่างไร 
 อย่างท่ีทราบกันดีว่าในสถานการณ์ปัจจุบันน้ันมหาวิทยาลัยของเราอยู่ใน               
สถานะใด  สิ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้มหาลัยกลับมาอยู่ในที่ทางที่ควรน้ันต้องเริ่มจากการบริหาร
หลักสูตรที่แข็งแกร่งในระดับคณะ 
 แต่เท่าที่ทราบ ผ่านมาเกือบจะสองปี ผมยังไม่เห็นมกีารพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆอย่าง
เป็นเรื่องเป็นราว ซ้ าร้ายมีแนวโน้มว่าจะมีการปิดหลักสูตรต่างๆลงเรื่อยๆ 
 ผู้บริหารแต่ละคณะทราบดีว่า การเข้ามาบรหิารคณะน้ันต้องเป็นไปตามนโยบาย              
ที่เคยให้ค ามั่นสัญญากับสภามหาวิทยาลัยและประชาคม และต้องประคับประคองให้แต่ละ
หลักสูตรเข็มแข็ง ท างานเชิงรุกให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าจุดเด่นของแต่ละคณะคืออะไร                
มาถึงวันน้ีคณะต่างๆโดนตัดงบประมาณในการด าเนินการ ผมเห็นว่าไม่ใช่เรื่องท่ีจะต้องมา            
น่ังโอดครวญ สิ่งท่ีผู้บริหารคณะควรท าคอืรวมตัวกันและอุทธรณ์งบประมาณน้ันๆ ให้เป็นไป 
ตามยุทธศาสตร์ของแต่ละคณะที่ได้วางแผนไว้ 
 เมื่องบประมาณมาถงึคณะ สิ่งที่ควรต้องท าคอืจัดสรรงบประมาณให้เกิดยุทธศาสตร์
เชิงรุก เป็นธรรม และลงไปสู่สาขาอย่างแท้จริง ปัญหาที่ผมพบเห็นในคณะที่ผมคลุกคลีคือ 
คณะไม่ได้มียุทธศาสตร์เชิงรุกของตัวเอง และใช้วธิีการแบ่งงบประมาณตามรายหัวนักศกึษา 
เพราะฉะนั้นหากสาขาวิชาไหนมีนักศึกษาน้อยก็จะได้เงนิตรงน้ีน้อยไปด้วย บางสาขาวิชาได้
เงนิในการบริหารประจ าปีไปเพียงหลักพันบาท สุดท้ายผมท านายได้เลยว่าเงนิหลักพันน้ี              
ไม่สามารถสร้างยุทธศาสตร์เชิงรุกอะไรเพิ่มขึ้นได้เลย แค่ซื้อกระดาษกับค่าหมึกปริ้นท์ก็
กระเบียดกระเสยีดเต็มที ่
 การไม่พูดคุยตรวจสอบถึงความต้องการของแต่ละหลักสูตรว่ามีความจ าเป็นอะไรบ้าง
ในการจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน และความอัตคัดของนักศกึษา มันยิ่งจะท าให้
แขนขาเราลีบ 
 อย่างน้ีเท่ากับปล่อยให้แต่ละหลักสูตรล้มหายตายจากไป โดยไม่ได้พิจารณาถงึความ
จ าเป็นที่จะประคองแต่ละหลักสูตรให้อยู่รอดไปด้วยกัน เมื่องบไม่ถงึ นักศึกษาไม่ได้ประโยชน์ 
แล้วจะโทษใครดีละครับ 
 เป็นหน่วยงานระดับมหาวทิยาลัย หน่วยงานระดับคณะ ต้องเป็นที่พึ่งพาและดูแล
หลักสูตรและนักศกึษาอย่างทั่วถึง อย่างที่บอกแหละครับ สุดท้ายจ านวนนักศึกษา                  
คุณภาพนักศึกษาจะเปน็ตัวช้ีวัดว่ามหาวทิยาลยัเราจะอยู่แห่งหนต าบลใดของประเทศนี ้                                
ถ้าไม่ถามนักศึกษาและหลักสูตร จะไปถามใครละครับ 

 พูดแล้วก็คิดถึงโครงการ EEC 
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 วันหนึ่ งท่ านประธานสภาคณาจารย์ฯ  มาบอกฉันว่ าอยากให้ เขียนเรื่ อง                     
“สัญญาจ้าง” โดยหยิบยกหลักการเหตุผลมาอย่างน่าสนใจ ฉันตอบกลับทันทีว่า “ตกลง” 
และเมื่อเปิดโน้ตบุก๊คู่ใจ ฉันพึ่งรูว้่าไม่มี Idea ในเรื่องนี้เลย แต่ในเมื่อรับปากท่านไปแล้วต้อง
ท าการบ้านซักหน่อย เลยไปหยิบสัญญาจ้างมาอ่าน พบว่า สัญญาจ้างที่เราทุกคนมีไว้ใน
ครอบครองบางคนอาจเก็บไว้อย่างดีบางคนอาจลมืไปแลว้ว่าเก็บไวไ้หน (ฉันละคนหนึ่งที่นึก
จะหยิบสัญญาจ้างต้องวนหาอยู่นานกว่าจะเจอ) พอหยิบมาอ่านเรื่อยๆ มาสะดุดกับสัญญา
ข้อที่ .... วนคิดอยู่นานฉันเจออะไรกับข้อสัญญานี้...จนถึงขั้นตั้งชื่อว่า “ถอดรหัส (ลับ) 
สัญญาจ้าง” อ่านและคิดวิเคราะห์วนไปวนมาจนตกผลึกว่า “นี่เราก าลังถูกเอาเปรียบ
จากสัญญาจ้างที่ไม่เป็นธรรมกับทั้งตัวบุคคลและกับมหาวิทยาลัยในมุมของ
ประโยชน์องค์กร” ฉันจะสะท้อนประเด็นส าคัญ คือ “ประเด็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรม” ใน 
๒ มิติ มิติแรก ตัวบุคคล (ลูกจ้าง) และมิติที่สอง มหาวิทยาลัย (นายจ้าง +                ผู้
ได้รับประโยชน์จากการจา้ง)   

 มิติแรก ตัวบุคคล เราในฐานะลูกจ้างถูกกดขี่จากสัญญาจ้างที่ต้องเป็นไปตาม
ข้อบังคับที่ก าหนดให้ต้องเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ภายใน
ระยะเวลา ๕ ปี  หากท าไม่ ได้จะไม่ต่อสัญญาจ้าง และเมื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์แล้วจะได้รับการตอ่สัญญาเป็นระยะเวลา ๑๕ ปี ปัญหาที่พบ คอื  

๑) ถ้าจบปริญญาโทจะมีคุณสมบัติขอต าแหน่งทางวิชาการได้ต้องมีประสบการณ์
ท างาน ๕ ปี (เกณฑ์เก่า) ส่วนเกณฑ์ใหม่ ๔ ปี ประเด็น เกณฑ์เก่า: เราไม่มีทางท าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ได้ทันตามก าหนด เพราะยังไม่มีคุณสมบัติ เกณฑ์ใหม่: เราไม่มีทางท าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ไดภ้ายในระยะเวลา ๑ ปี สรุป เราต้องถูกเลิกจา้งแนน่อน!  

๒) เมื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วจะได้รับการต่อสัญญาเป็นระยะเวลา 
๑๕ ปี ประเด็น ถ้าเราท าไม่ได ้สรุป เราจะตกงานตอนแก่     

๓) จะต่อสัญญาจ้างถึง ๖๐ ปี ต้องได้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ประเด็น 
ถาม : ถ้ามีที่อื่นเค้าดึงไปท างานไปหรือไม่ ตอบ: จะรออะไร? (ไปตั้งแต่ได้ ผศ. ละ)           
สรุป สมองไหลแนน่อน 

มิติที่สอง มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเราจะเจอกับปัญหาอะไร เมื่อสัญญาจ้าง
ไม่ไดส้รา้งความมั่นคง      

ถอดรหัส (ลับ) สัญญาจ้าง กับ “ยายบุญช”ู 
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๑) จะกลายเป็นสถานที่ฝึกงาน 
๒) คนที่อยู่จะกลายเป็นคนท่ีไม่สามารถไปที่ไหนได ้เพราะคนที่มีคุณสมบัติจะทยอย

ออกไปที่ที่ดีกว่า เพราะตอนนี้เรา พบว่า เมื่อเรามีผู้ช่วยศาสตราจารย์มากขึ้นเงินประจ า
ต าแหนง่ลดลงเหลือขาเดียวด้วยเหตุผลว่า “เงินไม่พอ”  

๓) ถ้าอาจารย์ถูกเลิกจ้าง มหาวิทยาลัยหาอาจารย์มาทดแทนได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้
หลักสูตรได้รับผลกระทบแน่นอน และเมื่อหลักสูตรได้รับผลกระทบ มหาวิทยาลัยก็ย่อม
ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน   

ค าถาม  
๑) แรงจูงใจการท างานมีหรอืไม่ 
๒) ขอ้สัญญาเอารัดเอาเปรียบเราเกนิไปหรือไม่ 
๓) ขอ้สัญญาท าได้จริงหรือไม่  
๔) ถ้ามหาวทิยาลัยไม่มีอาจารย์มหาวิทยาลัยจะไปต่อได้หรอืไม่  
๕) หลักสูตรจะมีปัญหาหรือไม่  
๖) เราจะเชื่อได้อย่างไรว่าเราจะไม่ถูกข่มขู่ด้วยสัญญาจ้าง หรือการเลือกปฏิบัติ

อย่างไม่เป็นธรรม 
 ประเด็นส าคัญ คือ “องค์กรไหนกฎหมายไม่มีสภาพบังคับองค์กรนั้นด้อย
พัฒนา” ด้อยพัฒนาแล้วยังไง? ตอบ ๑) เราจะอายเมื่อไปเปรียบเทียบกับองค์กรที่เค้า
พัฒนาแล้ว ๒) ความภาคภูมิใจในองค์กรจะไม่มี ๓) ความภาคภูมิใจในตนเองจะไม่มี ๔) 
เกียรติและศักดิ์ศรีขององค์กร และบุคลากรจะลดต่ าลง จากมุมมองภายใน (มองตนเอง) 
และมุมมองภายนอก (คนอื่นมองเข้ามา) และ ๕) เดินไปที่ไหนคุณจะได้ยินการสนทนาที่มี
แต่ปัญหาของคนในองคก์ร  
 ถ้ารู้อย่างนี้ รบกวน “ผู้มีอ านาจสละเวลาพิจารณาสัญญาของเราใหม่ เพื่อ
รักษาคนดี คนเก่ง ให้อยู่ในองค์กรได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ลดค าถามที่จะเกิดขึ้นอย่างมากมายจากความสงสัยในแนวปฏิบัติของ
สัญญาจ้าง”  

อย่างน้อยทุกคนจะได้รับรู้ร่วมกันว่าสัญญาของเราผ่านการระดม “สมอง”มา
อย่างรอบคอบ และรัดกุม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากรและมหาวิทยาลัย        

 

แด่ผู้ที่ฉันรัก...“ยายบญุช”ู 
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