º·ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ความลมเหลวของระบบพนักงานมหาวิทยาลัยกวา 20 ปที่มหาวิทยาลัยไทยไดเปลี่ยนจากระบบขาราชการ
มาเปนระบบพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมติคณะรัฐมนตรี ป พ.ศ. 2542 ที่ตองการยกระดับการทํางานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยใหมคี วามคลองตัว ทันสมัย มีความแตกตางจากระบบราชการเดิม โดยปจจัยหนึง่ ในการทีม่ ติคณะรัฐมนตรี
นํามาแลกเปลี่ยนจากระบบขาราชการแบบเดิมมาเปนระบบพนักงานมหาวิทยาลัย คืออัตราเงินเดือนที่สูงขึ้น 1.5 และ
1.7 เทาของระบบใหม
ตลอดหลายปที่ผานมา เราถกเถียงกันมาโดยตลอดวา สุดทายอัตราเงินเดือน 1.5-1.7 นั้นควรจายอยางไร
สวัสดิการอยูต รงไหน พนักงานมหาวิทยาลัยควรไดสทิ ธิอะไรบาง แตจนแลวจนรอดเรายังไมสามารถหาขอยุตเิ รือ่ งนีไ้ ด
ความคลุมเครือในเรือ่ งนีย้ งั ไมถกู คลีค่ ลายหรือมีคาํ ตัดสินจากผูม อี าํ นาจสักครัง้ ซึง่ พนักงานมหาวิทยาลัยในหลายๆ แหง
ก็ไดแตตองตอสูกันไปเองตามยถากรรม มีแรงมากก็พูดมาก มีแรงนอยก็เงียบหนอย เรียกรองมากไปก็ถูกเพงเล็งจาก
ผูบริหารมหาวิทยาลัย ทั้งที่มันเปนสิทธิ์ที่พนักงานทุกคนควรไดรับ
ปญหาอัตราเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย ไมเพียงแตสงผลกระทบตอตัวบุคลากร
ที่เขามาทํางานในระบบแลววาจะมีชีวิตความเปนอยูที่ดีอยางไร แตเงินเดือนและสวัสดิการที่ตํ่าเตี้ยเรี่ยดิน รวมถึงเงิน
ประจําตําแหนงทางวิชาการทีข่ นึ้ อยูก บั รายไดของทางมหาวิทยาลัย (ทําใหบางมหาวิทยาลัยจายไดแคขาเดียวนัน้ ) ทําให
เกิดอาการสมองไมไหลเขา อีกทั้งสมองยังไหลออกอีกเปนจํานวนมาก หลายทานที่จบการศึกษาในระดับสูงๆ จาก
ตางประเทศ ทีต่ องออกทุนในการเลาเรียนเอง เมือ่ บวกลบคูณหารคาตอบแทนจนถึงอายุ 60 ปแลวนั้นรูสึกวาไมคุมคา
ทีจ่ ะมาเปนอาจารยมหาวิทยาลัย ทํางานในมหาวิทยาลัยทัง้ ปยงั ไดเงินเดือนและสวัสดิการนอยกวาการทํางานในบริษทั
เอกชนแค 6 เดือน อีกทั้งอัตราการขึ้นเงินเดือนของระบบนี้ยังนอยนิดเมื่อเทียบกับโบนัสและอัตราของบริษัทเอกชน
อยางมากโข อาชีพอันทรงเกียรติอยางอาจารยมหาวิทยาลัยที่เคยเปนความใฝฝนของหลายคนกลับถูกเมินเฉย
บางอัตราเปดแลวเปดอีกยังหาคนมาสมัครไมได ทีซ่ ํ้ารายกวานั้นเพือ่ นอาจารยหลายทานของพวกเราไดลาออกไปเพือ่
ทํางานเปนขาราชการทองถิ่น หรือหนีไปสังกัดอยูกับ สพฐ. ที่ดูวาจะมีความมั่นคงทางอาชีพมากกวา
ทั้งสัญญาจางที่กระทอนกระแทน เงินเดือนและสวัสดิการที่นอย และการเอาสัญญาจางมาผูกกับตําแหนง
ทางวิชาการและการประเมิน เหลานี้เพิ่มภาระและบั่นทอนกําลังใจของพนักงานมหาวิทยาลัยของเราอยางมาก
ทําอยางไรปญหาเหลานีจ้ ะไดรบั การแกไขและพัฒนาใหเร็วทีส่ ดุ ไมใชเพราะประโยชนทจี่ ะตกกับพนักงานมหาวิทยาลัย
แตรวมไปถึงประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับอนาคตของชาติ นักศึกษา เยาวชน และทิศทางของประเทศนี้อีกดวย
วารสารสภาคณาจารย ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร เ กิ ด ขึ้ น ได เ พราะเรามี พื้ น ฐานของ
สารสภาคณาจารยทแี่ ข็งแรง ทีบ่ คุ ลากรหลายภาคสวนชวยกันระดมสมอง คิดและเขียนขอเสนอแนะความคิดเห็นกระตุน
ทิศทางการบริหารใหกับมหาวิทยาลัยของเรา เมื่อถึงรอบแหงการจัดทําวารสารประจําป พวกเราคิดวาควรจะสื่อสาร
ใหกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศไดรับรูปญหารวมกันที่เรามีมาอยางยาวนานดวยการแจกจายวารสารฉบับนี้
เพือ่ ใหทกุ มหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงความสําคัญของพลังบุคลากร ทีเ่ ปนปจจัยในการขับเคลือ่ นหลักของมหาวิทยาลัย
เพราะสุ ด ท า ยแล ว หากพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก ท า นไม เ รี ย กร อ งสิ ท ธิ แ ละผลประโยชน ข องท า นเอง
สภาคณาจารยและขาราชการของสถาบันอุดมศึกษาไมพิทักษผลประโยชนของบุคลากรและมหาวิทยาลัย ผมคิดวา
วั น หนึ่ ง ความล ม เหลวของการศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจะฉายภาพที่ ชั ด ถึ ง ทางตั น และยากที่ จ ะแก ไ ขเยี ย วยา
อยางแนนอน
ดวยความเคารพและเชื่อมั่นตอพนักงานมหาวิทยาลัยทุกทาน
อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ
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ĐĩęĐĕĕĚ ùįĐûŤĩ
ĒĚħďĩĐġėĩûĊĩÿĩĚęŧĴĜħùŤĩĚĩāøĩĚ
ġĨþøĨċ ûĊħĘĐįĠęğĩġČĚŧĴĜħġĨġþûĘğĩġČĚŧ

ĐĩęĤĩÿīĊĵÿĐĩďĩĐ ĤĩÿīĊøīÿ

ĐĩþġĩĞĚĨāąĩĕĚ ĞþĠŧĵŧ ġĕĐĩøįĜ

ĚĤþĒĚħďĩĐġėĩûĊĩÿĩĚęŧĴĜħùŤĩĚĩāøĩĚ
ġġĨþøĨċ ûĊħĘĐįĠęğĩġČĚŧĴĜħġĨġþûĘğĩġČĚŧ

ĳĜùĩĐįøĩĚġėĩûĊĩÿĩĚęŧĴĜħùŤĩĚĩāøĩĚ
ġĨþøĨċ ûĊħĞīĎęĩøĩĚÿĨċøĩĚ
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ĐĩęġīĎďīğøĨ ċīĿ ĤĚĚÿĐĩĐĐĎĎŧ

ĐĩęęĞĚįČĘŧ øīÿĳÿĚīĄ

øĚĚĚĘøĩĚġėĩûĊĩÿĩĚęŧĴĜħùŤĩĚĩāøøĩĚ
ġġĨþøĨċ ûĊħĞīĎęĩøĩĚÿĨċøĩĚ

øĚĚĘøĩĚġėėĩûĊĩÿĩĚęŧĴĜħùŤĩĚĩāāøĩĚ
ġġĨþøĨċ ûĊħûĚįğĩġČĚŧ

ĐĩęĞīĚħġīĎďīĿ ġįùġĘāīČ

ĐĩęĊĨ
ĊĨćĎĬ ĒŚŬĐĎĤþ

øĚĚĘøĩĚġėĩûĊĩÿĩĚęŧĴĜħùŤĩĚĩāøĩĚ
ġġĨþøĨċ ûĊħĘĐįĠęğĩġČĚŧĴĜħġĨġþûĘğĩġČĚŧ

øĚĚĘøĩĚġėĩûĊĩÿĩĚęŧĴĜħùŤĩĚĩāøĩĚ
ġġĨþøĨċ ûĊħûĚįğĩġČĚŧ

ĐĩęøīČČīĞþûŧ ġĩġĞċ
øĚĚĘøĩĚĚġėĩûĊĩÿĩĚęŧĴĜħùŤĩĚĩāøĩĩĚ
ġġĨĨþøĨċ ûĊ
ĊħĞīĎęĩøĩĚÿĨċøĩĚ
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ĐĩęĚħĕĬĕĨĉĐŧ ğĚĬĘĩĜĩ
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øĚĚĘøĩĚġėĩûĊĩÿĩĚęŧĴĜħùŤĩĚĩāøĩĚ
ġġĨþøĨċ øĤþĕĨĉĐĩĐĨĨøğĭøĠĩ
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ĐĩþĕĚĕĚĚĚĊ ċĤĤĐĕĐĐĨġ

øĚĚĘøĩĚġėĩĩûĊĩÿÿĩĚęŧĴĜħùŤŤĩĚĩāøøĩĚ

øĚĚĘøĩĚġġėĩûĊĩÿĩĚĚęŧĴĜħùùŤĩĚĩāāøĩĚ
ġġĨþøĨċ đĨĊĈīČĞīĎęĩĜĨę

ġġĨþøĨċ ġŀĩĐĨøġţþĳġġĚīĘĞīīāĩøĩĚĴĜħþĩĩĐĎħĳđĬęĐ
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ÿ.ġġ.Č.ďĐĩøĚ ĎĤþøĜţĤĘ

ĐĩęāĩĩĄāĨę ğīĚīþĩĘ
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ĊĩÿĩĚęŧĴĜħùŤĩĚĩāøĩĚĚ
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ĞīġĨęĎĨğĐŧ
ÖøąêčšîÖćøóĆçîć øĆĆÖþćñúðøąē÷ßî×Ť ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷
ĔÿŠŠĔÝíøøöćõĉïćú đÿøĉöÿøšćÜÖćøöĊÿŠüîøŠüö×ĂÜðøąßćÙö

พันธกิจ
1) ใหขอเสนอแนะ และคําปรึกษาเพื่อการพัฒนากิจการของมหาวิทยาลัย
2) พิทกั ษผลประโยชนของมหาวิทยาลัย
3) กระตุน สงเสริม และสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาคณาจารย ขาราชการ และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย
4) สรางการมีสวนรวมของประชาคมเพื่อรับฟงปญหา ความตองการและแสวงหาแนวทาง
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
5) กระตุน สงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
6) กระตุนและเสริมสรางธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย
7) สงเสริมและมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการแกบุคลากร
8) จัดกิจกรรมเสริมที่เปนประโยชนตอบุคลากรและมหาวิทยาลัย
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1

อาจารยนพพร ขุนคา
2
*อาจารย ดร.อัตติยา ไชยฤทธิ์

บทความนี้ผูเขียนมุงสะทอนตนเหตุของปญหาที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ แนนอนวาปจจุบันการยอมรับจากสังคมในเรื่องคุณภาพการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยังไมเปนที่ยอมรับ ตามที่ปรากฏอยูในขาวหนังสือพิมพ บทความตางๆ ที่สะทอน
ถึงความลมเหลวของคุณภาพการศึกษาผานทางการยอมรับจากสังคมโดยผูใชบัณฑิตที่เลือกที่จะปฏิเสธ
บั ณ ฑิ ต ที่ จ บจากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ (บางแห ง ) รวมถึ ง ตั ว ชี้ วั ด คุ ณ ภาพการศึ ก ษาด า นอื่ น ๆ เช น
ภาวะการมีงานทํา รวมไปถึงลักษณะงานที่บัณฑิตไดทํา สิ่งเหลานี้ลวนเปนตัวชี้วัดความลมเหลวของคุณภาพ
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยรวม
จากประสบการณ ทํ า งานในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ของผู เ ขี ย น พบว า ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ส ง ผลต อ
ความล ม เหลวของคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มี 2 ป จ จั ย สํ า คั ญ กล า วคื อ
1) ความลมเหลวของระบบบริหาร และ 2) ความลมเหลวของระบบการประเมินผลคุณภาพการศึกษา
1) ความล ม เหลวของระบบบริ ห าร ป จ จุ บั น สั ง คมในแวดวงการศึ ก ษาคุ น ชิ น กั บ คํ า ว า
“สภาผลัดกันเกาหลัง” หรือ “ปญหาธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย” กันเปนอยางดี เพราะกลไกการไดมาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกับตําแหนงอธิการบดี มีความสัมพันธกันอยางลึกซึ้งจนแทบจะแยกไมออกวา
จะกอใหเกิดการตรวจสอบถวงดุลการใชอํานาจไดอยางไร เมื่อตางฝายตางมีสวนเกี่ยวของกับการ
แตงตัง้ กันและกัน ทําใหเกิดปญหาการโยงใยอํานาจและผลประโยชนตา งตอบแทนขึน้ ภายใตการบริหาร
มหาวิทยาลัย หรือนี่อาจเปนเพราะผูกําหนดแนวทางดังกลาวคงจะมีความไวเนื้อเชื่อใจคุณธรรมจริยธรรม
ในมนุษยวา ทุกคนมีเทากันหรือใกลเคียงกัน ทัง้ ทีใ่ นโลกแหงความเปนจริงมนุษยมคี ณ
ุ ธรรมจริยธรรมไมเทากัน
ดังนั้น บทสะทอนของเรื่องนี้ คือ ระบบบริหารของมหาวิทยาลัยแตละแหงไมไดมีคุณภาพเทากัน เพราะ
วิธกี ารไดมาซึง่ อํานาจของฝายบริหารดังทีก่ ลาวขางตนไมมหี ลักประกันกลไกการตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรม
ภายใตฐานคิดที่วา “มนุษยมีคุณธรรมจริยธรรมไมทากัน” เมื่อเปนเชนนั้น เราคงเดากันไดวาตองมี
มหาวิทยาลัยบางแหง หรือหลายแหงกําลังเผชิญกับการขาดธรรมาภิบาลของฝายบริหาร ผูกขาดอํานาจ
ระบบอุปถัมภ จนไมสามารถชี้ผิดชี้ถูก และพัฒนามหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหลายแหงกําลังเผชิญปญหาดังกลาว
1

ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
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ตนเหตุของเรื่องนี้อาจเปนเพราะธรรมชาติของหนวยงานรัฐที่นาสะเทือนใจ (สําหรับผูเขียน) คือ
หนวยงานรัฐไมมีเจาของ (ทั้งที่ในความเปนจริงมี แตตองใชอุดมการณ และสามัญสํานึกรวมพอสมควร
กวาจะทราบวาใครเปนเจาของ) ดังนั้น การที่ใครสักคนจะเลือกชวยเหลือ ปกปดความผิดซึ่งกันและกัน
หรือทุจริตคอรรปั ชัน่ เพือ่ ผลประโยชนของตนเองหรือผลประโยชนตา งตอบแทนคงไมใชเรือ่ งยากในการตัดสินใจ
ที่จะทํา “เพราะเขาไมใชเจาของ และไมมีความเปนเจาของ” ไมนับรวมการชวยเหลือผูอ่นื โดยอางคําวา
“เมตตา” และไมคํานึงถึงประโยชนองคกร เชน ระบบอุปถัมภที่มองคนของใครมากกวาความสามารถ
ที่จะปฏิบัติงาน ทั้งที่ในความเปนจริงการเมตตาแบบนี้ก็ไมถูกตองเชนเดียวกัน เรื่องนี้สะทอนใหเห็นวา
นอกจากการแสวงหาอํานาจผลประโยชนแบบประเจิดประเจอแลวยังมีการใชอํานาจแบบฝงรากลึก จนคนที่
กระทําอยูอาจไมรูตัวดวยซํ้าวาทําใหองคกรเสียผลประโยชนหรือไม อยางไร
คําถาม? แลวเราจะเดินหนาพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปทางไหน ในเมือ่ เรายังติดอยูก บั วังวนอํานาจ
ผลประโยชน จนหลงลืมความถูกตองชอบธรรม ทั้งทีใ่ นความเปนจริง “เราพึงสละผลประโยชนสว นตัวเพือ่
ประโยชนสว นรวม และเราพึงสละผลประโยชนสว นรวมเพือ่ รักษาความถูกตอง และความเปนธรรม”
ซึ่งประเด็นแรกก็วายากแลว ประเด็นหลังแทบจะเปนไปไมไดเลย เรื่องนี้แกยาก ตองอาศัยความ “อาย”
อยางเดียว คําถามตอไปคือ อายใคร? หรือ ไมมีใครใหอาย?
2) ความลมเหลวของระบบการประเมินผลคุณภาพการศึกษา การประเมินผลคุณภาพการศึกษา
ดูเหมือนจะเปนทางออกในการแกไขปญหาที่หลายๆ คนที่อยูในระบบการศึกษาหวังเปนที่พึ่งเดียวและที่พึ่ง
สุดทาย เพื่อที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น แตระบบ
การประเมินผลคุณภาพการศึกษาที่เรารูจัก และเรียกวา การประกันคุณภาพการศึกษาที่มีทั้งภายในและ
ภายนอก มีทั้งระดับหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย ในทางปฏิบตั ิ พบวา เมือ่ รอบการประกันคุณภาพการศึกษา
มาถึงในแตละปการศึกษา หลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย ทุกๆ ระดับพยายามเขียนรายงานการประกันคุณภาพ
(SAR) เพื่อใหผานการประกันคุณภาพ ระบบแบบนี้ไมไดสงผลใหเกิดการพัฒนาที่เปนรูปธรรม แตเปน
การพัฒนาเพียงแคตวั หนังสือ เอกสาร ทีส่ มบูรณแบบอานแลวมีระบบ กลไก ทีอ่ าจตรงกันขามกับความเปนจริง
และไมไดสะทอนคุณภาพการศึกษาที่แทจริง
ยิ่งไปกวานั้นบางมหาวิทยาลัยมีการออกมาตรการใหคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรจะตอง
บริหารจัดการหลักสูตรใหผา นการรับรอง ถาไมผา นหรือมีปญ
 หาจะตกเปนจําเลยที่ 1 และตองชดใชคา เสียหาย
ทั้งทางแพงและถูกดําเนินการทางวินยั ดังนั้น คณะกรรมการผูรบั ผิดชอบหลักสูตรจะตองทําทุกวิถีทางเพือ่ ให
หลักสูตรและตนเองรอดพนจากความรับผิด แตใครจะไปรูวาในความเปนจริงคุณภาพการศึกษาอาจจะ
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ไมไดดีอยางที่คณะกรรมการหลักสูตรเขียนในรายงาน SAR เพื่อหนีตาย เพราะถาเราเขียนรายงาน
การประกันคุณภาพตามความจริงเราก็ตอ งรับผิดชอบในความลมเหลวนัน้ ๆ ดวย ปญหาทีส่ ะทอนวาเรามีระบบ
การประเมินที่ลมเหลว คือ สภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏบางแหงยังพบปญหาที่นาอับอาย เชน
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏบางแหงยังไมมหี อ งเรียนมาตรฐาน 2) หองสมุดไมไดมาตรฐาน 3) กลไกการบริหารงาน
ภายในลมเหลว เชน คณาจารยไมไดรับการสนับสนุนการทํางานจากสายสนับสนุน (ทําใหอาจารยมีภาระงาน
ตัง้ แตงานธุรการไปจนถึงงานวิชาการ) เปนตน ปญหาเหลานีล้ ว นแลวแตเปนปญหาพืน้ ฐานทีส่ ง ผลตอคุณภาพ
การจัดการศึกษาทั้งสิ้น ซึ่งปญหาเหลานี้เปนปญหาเชิงนโยบายที่ฝายบริหารของมหาวิทยาลัยจะตอง
ดําเนินการ แลวถาฝายบริหารในมหาวิทยาลัยไมดาํ เนินการแกไขปญหาดังกลาว ระบบการประเมินผลคุณภาพ
การศึกษามีสภาพบังคับหรือไม?
มหาวิทยาลัยราชภัฏบางแหงตองเผชิญกับปญหาเดิม ๆ แลวการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทีแ่ ทจริง
จะเกิดขึ้นไดอยางไร ถาเรามีระบบการประเมินทีไ่ มสามารถประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาไดอยางแทจริง
และไมสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในเชิงระบบได หากพิจารณาวิธีการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
ยิ่งไปกันใหญ คณะกรรมการตรวจประเมินไมเคยมีใครเดินไปดูสภาพหองเรียน หองสมุด การทํางาน
การบริหารจัดการทีเ่ ปนผลงานเชิงประจักษ พิจารณาคุณภาพการศึกษาจากตัวหนังสือ แลวจะเกิดการพัฒนา
ที่แทจริงไดอยางไร
นอกจากนี้ เพื่ อ ให ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาเกิ ด ขึ้ น อย า งเป น รู ป ธรรม ผู เ ขี ย นเห็ น ว า
“ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน หรือแนวทางการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ
ปญหาเชิงนโยบายที่เปนอํานาจของมหาวิทยาลัย ควรกําหนดระยะเวลาในการแกไข และกําหนด
สภาพบังคับหากมหาวิทยาลัยไมดําเนินการ เพื่อใหมหาวิทยาลัยรวมรับผิดในความเสียหายหากไม
ดําเนินการแกไขหลังจากการเขารับการตรวจประกันคุณภาพ” อยางนอยก็ยงั เห็นระบบทีค่ ณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรยังมีที่พึ่ง ไมใชใหรับผิดชอบทุกอยาง เพราะเรื่องบางเรื่องเราก็ไมมีอํานาจไปทํา
แตความลมเหลวจากการไมทําเราตองเขาไปรับผิดชอบแลวจะเกิดความเปนธรรมไดอยางไร
สุดทายนี้ ฝากเรื่องความคับของใจของชีวิตอาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ตองเผชิญกับสภาพ
เงินเดือนนอย สวัสดิการแย รัฐใหเงินมาปรับฐานเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี ผูบ ริหารไมปรับ เราก็ทาํ อะไร
ไมได ฝากชีวิตไวกับสัญญาระยะ 5-6 ป หากไมไดดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยจะเลิกจาง (เรื่องนี้
ไมเคยกลัว) แตที่กลัว คือ ระบบทําใหเราตองทํางานเอกสารทุกอยาง ตั้งแตงานธุรการไปจนถึงงานวิชาการ
สอน วิจัย บริการวิชาการ โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาศักยภาพนักศึกษา และประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ เยอะแยะมากมาย แลวใครจะเปนที่พึ่งใหเราในระบบที่ขาดความเปนธรรมเชนนี้
ผูเขียนไมไดคาดหวังอะไรมากมายจากบทความนี้เพราะจริงมีหลายๆ ทานเขียนบทความเชนนี้
มากอนมากมาย และที่ผานมาก็ไมไดมีอะไรเปลี่ยนแปลง หรือวาเราอาจจะเปนแคฟนเฟองเล็กๆ ที่ไมมี
ความหมายอะไรในสังคมนี้...แตฉันคิดเสมอวาเรื่องนี้เกิดขึ้นไดอยางไรใน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
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สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไมใชแคความรับผิดชอบ
ของอาจารยประจําหลักสูตรเทานั้น แตมันคือ
สิ่ ง ที่ ต อ งรั บ ผิ ด ชอบร ว มกั น ทั้ ง ผู บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยและอาจารยประจําหลักสูตรนั้นๆ
ทีจ่ ะตองมองหาทางออกวาทําอยางไรหลักสูตร
และมหาวิทยาลัยจะอยูรอด และจะอยูรอด
อ ย า ง ไ ร ที่ ไ ม ใ ช เ พื่ อ ก า ร อ ยู ร อ ด ข อ ง ตั ว
มหาวิทยาลัยเอง แตเปนการอยูรอดเพื่อเปน
พื้นที่สรางฝนใหกับนักศึกษา
เรากําลังสอนใหนกั ศึกษาใชทกั ษะชีวติ
ในศตวรรษที่ 21 กันอยางคึกคัก มีการเชิญ
วิทยากรมาพูดเรื่องนี้กันเกือบทุกแหง บรรจง
เขียนเรือ่ งนีล้ งไปในเอกสารตรวจประกันคุณภาพ
เพื่ อ ให ไ ด ค ะแนนสู ง ๆ แต สิ่ ง ที่ เ ป น ตลกร า ย
อยางมากคือ ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยนัน้
ไม ไ ด เ ข า สู โ ลกในศตวรรษที่ 21 อย า งที่ เ รา
พูดๆ กัน การบริหารงานแบบราชการที่ลาชา
และขั้นตอนเยอะแยะ รวมถึงการตัดสินใจที่
ล า ช า เป น อุ ป สรรคของการอยู ร อดของ
มหาวิ ท ยาลั ย เป น อย า งมากที่ ทํ า ให เ ราไม
สามารถปรับตัวเทาทันตอโลกที่หมุนเร็วและ
เปลี่ ย นแปลงในทุ ก ๆ ชั่ ว โมงแบบในป จ จุ บั น

อีกไมกวี่ นั ก็จะเริม่ ตนเขาสูป ก ารศึกษา
2561 ของเหลาบรรดานักศึกษาใหม ที่กําลัง
จะกาวเขามาใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอยาง
เต็มตัว หลังจากที่เราได (ทดลอง) ใชระบบ
TCAS ผมเชื่อวามหาวิทยาลัยหลายแหงยัง
ไมสามารถปรับตัวกับระบบการรับนักศึกษา
แบบใหม ไ ด สํ า หรั บ มหาวิ ท ยาลั ย เล็ ก ๆ นั้ น
จํานวนนักศึกษาที่ลดลงดูจะเปนปญหาใหญที่
ยั ง หาทางแก กั น ไม ทั น คงต อ งดู กั น ต อ ไปว า
ทัง้ ระบบ TCAS, จํานวนประชากรวัยอุดมศึกษา
ที่ลดลงไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกที่
ทํ า ให ห ลั ก สู ต รบางตั ว ไม ทั น สมั ย และไม
ตอบโจทยของเทรนดในปจจุบัน มหาวิทยาลัย
ทั้งหลายจะแกปญหากันอยางไรตอไป
ปญหาจํานวนนักศึกษาที่ลดลงมีผล
กระทบตอมหาวิทยาลัยเล็กๆ อยางสูง ทัง้ ในเรือ่ ง
งบประมาณที่จะลงไปพัฒนาแตละหลักสูตร
รายได ที่ จ ะเข า มหาวิ ท ยาลั ย และจุ ด คุ ม ทุ น
ในการดําเนินหลักสูตรนัน้ ตอไป เพราะทายทีส่ ดุ แลว
หากจํ า นวนนั ก ศึ ก ษายั ง ลดลงอย า งต อ เนื่ อ ง
เราคงเห็ น ภาพการป ด ตั ว ของหลั ก สู ต ร
การยุบรวมของมหาวิทยาลัยอยางแนนอน
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เราโอดครวญกับระบบการรับนักศึกษาแบบใหม
เราโอดครวญกั บ จํ า นวนประชากรที่ น อ ยลง
แตเราไมพยายามจะปรับตัวใหเทาทันโลก
ใ น ข ณ ะ ที่ ส โ ล แ ก น ข อ ง ห ล า ย
มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ ยั ง เป น นามธรรมและ
จับตองไมไดจริง เชน เราเปนมหาวิทยาลัยเพื่อ
รับใชสงั คม.... (?) แตเมือ่ ผมเขาไปแอบสองเว็บไซต
มหาวิทยาลัยเอกชนบางแหง กลับมีสโลแกนที่
ตรงๆ ชัดๆ และนาสนใจ เชน TCAS ไมติดก็มา
เรียนกับเรา เพราะเราสรางผูป ระกอบการตัวจริง,
เรียนกับมืออาชีพ จบไปแลวหางานทํางาย,
เรามี ห ลั ก สู ต รที่ ทั น สมั ย ที่ สุ ด ในประเทศ,
หลั ก สู ต รเราตอบโจทย ข องคนรุ น ใหม ฯลฯ
เราเห็นอะไรจากตรงนี้ไหม ? วิธีคิดที่ชัดเจน
แ ล ะ ต ร ง เ ป า ห ม า ย เ ท า นั้ น ที่ จ ะ ทํ า ใ ห
มหาวิ ท ยาลั ย อยู ร อดและปรั บ ตั ว ได ใ น
สถานการณเชนนี้ แนนอน ผมไมอาจจะพูดถึง
ตนทุนและผลประกอบกิจการจริงๆ ของทุก
มหาวิ ท ยาลั ย ได แต ด ว ยวิ สั ย ทั ศ น ที่ ชั ด เจน
มันก็จะทําใหเราเดินนําหนาคนอื่นอยูทุกกาว
เสมอ วิสัยทัศนที่ดีจะสรางกระบวนการทํางาน
ที่ดี และกระบวนการทํางานที่ดียอมจะสราง
ผลผลิ ต ที่ ดี แล ว ทุ ก วั น นี้ เ ราอยู กั น อย า งไร
ภารกิจของมหาวิทยาลัยมันชวยใหนกั ศึกษาเรา
กาวสูศตวรรษที่ 21 ไดจริงไหม

เมื่อถึงรอบประกันคุณภาพหลักสูตร
ในแตละป เราขนหลักฐานเอกสารกันเปนตั้ง
เพื่อไปใหผูประเมินลงดาบ เราเตรียมขอมูลกัน
หลายเดือนเพียงเพื่อจะใหผานรอบประกันของ
ปนี้และไมใหมหาวิทยาลัยตําหนิติเตียน เราพูด
ขอดีของหลักสูตรเราใหกรรมการฟงเพือ่ ใหทา น
เห็ น ใจ เมื่ อ ผ า นประกั น ของป นี้ เ ราเดิ น ยิ้ ม
ออกจากหองพรอมกองเอกสารขนาดมหึมาเพือ่
เตรี ย มใจพบวั ฏ จั ก รแบบนี้ ใ นรอบป ต อ ไป
เราวางแผนการดําเนินงานของคณะของหลักสูตร
วาทําอะไรบางถึงจะตอบตัวชี้วัด มหาวิทยาลัย
วางแผนงานและให ง บประมาณแค เ พี ย งที่
เขาใจวาจะตอบตัวชี้วัดได เราบาอยูกับตัวเลข
3 กวาๆ เพื่อใหหลักสูตรอยูรอดจนเราหลงลืม
นักศึกษาไป
แลวลองหันกลับมาดูความเปนจริงวา
สุดทายแลว ภารกิจของมหาวิทยาลัยที่มีตอ
นักศึกษาคืออะไร เราจัดการเรียนการสอนและ
ทําหลักสูตรเพือ่ จะตอบตัวชี้วดั เพือ่ ผานประกัน
เทานั้นหรือ เราใสใจตอนักศึกษาของพวกเรา
มากนอยแคไหน การศึกษาของเรากาวหนา
เทาทันโลกและเทคโนโลยีหรือยัง มหาวิทยาลัย
เราตั้งอยูเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ได ห รื อ เปล า คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ที่ เ ราผลิ ต
เขาสูสังคม พรอมที่จะเปนผูนําและขับเคลื่อน
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ประเทศนีไ้ หม จะตอบคําถามเหลานีไ้ ด คงไมใชแค
การตรวจเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา
แต มั น หมายความถึ ง การใส ใ จของพวกเรา
อาจารย บุคลากรทางการศึกษา และวิสัยทัศน
ของมหาวิทยาลัย
เราอาจจะเปนคนรุน เกา อาจจะเปนคน
ที่ ม าจากศตวรรษที่ 20 แต เ มื่ อ ภาระหน า ที่
ของเราคือการเตรียมความพรอมใหกบั คนรุน ใหม
อ ย า ง แ ร ก ที่ ต อ ง ป รั บ ตั ว ใ ห ทั น ส มั ย คื อ
มหาวิทยาลัย คือ ครูบาอาจารย ไมใชนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย เป น ที่ ส ร า งความฝ น
ทั้งตัวผูปกครองที่สงลูกหลานมาเรียน ทั้งตัว
นักศึกษาทีก่ าํ ลังจะกาวสูโ ลกของการเปนผูใ หญ
ความฝนวาวันหนึง่ พวกเขาและเธอจะมีอนาคต
ที่ดีและสดใสทัดเทียมกับพลเมืองประเทศอื่นๆ
พลเมืองของโลกที่ไรพรมแดน อนาคตที่จะพา
พวกเขาก า วสู ศ ตวรรษที่ 21 อย า งแท จ ริ ง
ไมวา โลกจะเปลีย่ นไปเทาไหร อยาลืมวาเราเปน
พืน้ ทีค่ วามฝน พืน้ ทีค่ วามรู และพืน้ ทีก่ ารเรียนรู
ใหกับนักศึกษา
อยาเพียงมองวานักศึกษาจะชวยให
มหาวิทยาลัยรอดไดอยางไร เราตางหากที่
ควรมองวามหาวิทยาลัยจะชวยใหนกั ศึกษา
เติบโตในสังคมนี้ และจะชวยใหประเทศนี้
รอดอยางไร
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หนังสือเปดมุมคิด พลิกวิกฤตการศึกษาไทย 2 ...คุณจาตุรนต ฉายแสง

“ปริมาณบัณฑิตไมใชตัวชี้วัดคุณภาพอุดมศึกษาและการศึกษาไทย”
ถาถามวาสถาบันอุดมศึกษาของไทยอยูในสภาพอยางไร?
อัตราบัณฑิตจบมหาวิทยาลัยของประเทศไทยทีส่ งู ก็ไมไดบอกอะไรเลย หรือบอกนอยมาก
เพราะมันปนกันระหวางบัณฑิตที่มีคุณภาพกับไมมีคุณภาพ นี่แคมองในแงผลผลิต
เมือ่ ประมาณ 9-10 ปทแี่ ลว ผมไปทีฟ่ น แลนดกบั ไอรแลนด ไปขอเขาดู Qualification สําหรับ
บัณฑิตทีจ่ ะไดรบั เกียรตินยิ ม เขามีการกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตหลายอยาง เชน ความสามารถ
ในการคิด การทํางานรวมกับผูอื่น การเปนผูนํา ฯลฯ คลายกับคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษ
ที่ 21 ที่เรากําลังพูดกันอยูในเวลานี้
พออานดู เวลานั้นผมรูสึกทันทีวานี่เปนระบบคิดคนละระบบกับของมหาวิทยาลัยของเรา
ของเราคือเรียนวิชาตาง ๆ ใหไดคะแนนดีทสี่ ดุ คนทีไ่ ดเกรดสูงตามเกณฑทกี่ าํ หนดก็จะไดเกียรตินยิ ม
หลักสูตรของเราก็ยงั เนนแตเรือ่ งความรูในสาขาวิชาเพือ่ จะไปประกอบอาชีพ อยางเชนเรียนแพทย
สมัยผมเรียนแพทยป 1 ป 2 มีวิชาเลือกปละ 1 วิชา นอกนั้นเปนวิชาที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อเปน
แพทยอยางเดียว ในขณะทีต่ า งประเทศเขาเรียนปริญญาตรีทวั่ ไปกอนแลวคอยเลือกเรียนวิชาแพทย
หรือนักศึกษากฎหมายก็เรียนวิชาทั่วไปกอนแลวคอยเรียนวิชากฎหมายความรูพื้นฐานของเขาจึง
กวางกวาเรา
เพราะฉะนั้น สําหรับประเทศไทยปริมาณบัณฑิตจึงไมใชตัวชี้วัดคุณภาพอุดมศึกษาและ
การศึกษาไทย
แลวถาถามวาอุดมศึกษาควรจะตองปรับปรุงเรื่องอะไรบาง ?
ที่ผานมาเปนทํานองวา...พอมีคนพูดกันวาอยากใหมหาวิทยาลัยดีกวานี้เพื่อใหไดบัณฑิต
ทีด่ กี วานี้ เพือ่ ใหไดผลงานวิจยั ทีด่ กี วานี้ พูดเสร็จ มหาวิทยาลัยก็บอกวากําลังจะเปดสาขาทีอ่ กี จังหวัด
หนึ่ง กําลังจะเปดคณะนั้นคณะนี้ที่รูกันอยูแลววาบัณฑิตลนเกินอัตรา !!!
ที่จริงสําหรับคําถามนี้คงจะตองมีคําถามแยกยอยออกเปนหลายเรื่องดวยกัน
เริม่ จากภารกิจของมหาวิทยาลัยคือการผลิตบัณฑิตและการสรางองคความรู ก็จะตองดูวา
มหาวิทยาลัยกําลังผลิตคนตรงกับความตองการของประเทศหรือไม ผลิตดานใดมากไป ดานใดนอยไป
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คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต เป น อย า งไร มี ค วามรู ทั ก ษะดี พ อที่ จ ะไปประกอบอาชี พ หรื อ ใช ชี วิ ต
ในสังคมเพียงใด... สิ่งเหลานี้สัมพันธกับเปาหมายวาสังคมกําลังตองการบัณฑิตสาขาใดมากนอย
และตองการบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอยางไร แลวจึงมีการกําหนดตัวชี้วัดที่สอดคลองกัน
ในสวนของการสรางองคความรู ดูไดจากงานวิจยั วามีมากนอยเพียงใด มีการนําไปเผยแพร
ตีพิมพหรือใชอางอิงมากนอยแคไหน หรือมีการนําไปใชในการพัฒนาการผลิต การประกอบธุรกิจ
หรือกิจกรรมเพื่อสังคมมากนอยเพียงใด
ถาดูจากกระบวนการการทํางานวาจะสามารถทําไดดีมีคุณภาพหรือไมก็อาจจะตองดูวา
หลักสูตรเปนอยางไร ทันสมัยแคไหน มีมาตรฐานสูงพอหรือไม การเรียนการสอนเปนอยางไร
สอดคลองกับโลกในศตวรรษนี้มากนอยแคไหน คุณวุฒิ ประสบการณความสามารถของอาจารย
เปนอยางไร
แตปญ
 หาคือ เรามีระบบกลไกทีจ่ ะทําใหผทู รี่ บั ผิดชอบ ผูท เี่ กีย่ วของหรือสนใจไดรบั รูเ ขาใจ
สภาพดังกลาวของมหาวิทยาลัยแตละแหง และโดยรวมหรือไม ?
พูดอีกแบบก็คือ สังคมไทยหรือประเทศไทยเรานี้มีวิธีที่จะรูวามหาวิทยาลัยของเราอยูใน
สภาพอยางไรแลวหรือยัง ?
สังคมไทยดูจะพอนึกภาพคราว ๆ ไดวา มหาวิทยาลัยไทยอยูต รงไหนโดยอาศัยการจัดอันดับ
ของตางประเทศ เวลา WEF จัดอันดับขีดความสามารถในการแขงขันดานการศึกษา เขาก็แยกเรื่อง
อุดมศึกษาออกมาตางหาก การเปรียบเทียบกับตางประเทศทําใหเรารูวาสถาบันการศึกษาเรา
อยูตรงไหน เราจะดูไดทั้งสถาบันและบัณฑิตทีผ่ ลิตออกมาเปนอยางไรเมือ่ เทียบกับมาตรฐานสากล
ซึ่งหลายๆ ประเทศหรือองคกรระหวางประเทศเขามีหลักเกณฑ มีวิธีการที่จะวัดหรือจัดระดับ
คุณภาพ การจัดอันดับพวกนี้กท็ าํ ใหเรารูวาระบบทีม่ าตรฐานโลกเขาวัดประเมินคุณภาพการศึกษา
กันอยูนั้น เขาวัดอะไร ? อยางไร ? และรูวาคําวามหาวิทยาลัยของเขาแปลวาอะไร เปรียบเทียบกับ
มหาวิทยาลัยของเราละ แปลวาอะไร มีคณ
ุ ภาพขนาดไหน ?
ในการจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั่ ว โลก เรามี ม หาวิ ท ยาลั ย บางแห ง ติ ด อั น ดั บ อยู บ า ง
ผลการสอบโทเฟลของประเทศตางๆ ก็จะสะทอนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยได
ระดับหนึ่ง แตสิ่งเหลานี้ไมไดบอกอะไรเรามากนัก การจัดอันดับขีดความสามารถในการแขงขัน
ดานการศึกษาก็ไมไดบอกรายละเอียดอะไร ซํ้ามหาวิทยาลัยของเรากวา 90% ไมติดอันดับ
จึงไมสามารถเทียบเคียงกับประเทศอื่นได สวนคนที่เขาสอบโทเฟลก็เปนคนสวนนอยมาก
เราจึงจําเปนตองมีวิธีสํารวจและประเมินของเราเอง ซึ่งขณะนี้เรายังไมมีตัวชี้วัดที่ดี
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คนสวนใหญอาจไมคอยทราบวา สมศ. มีระบบประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษามาหลายปแลว แตดเู หมือนยังไมเปนทีย่ อมรับ ยังไมไดรบั ความรวมมือจากมหาวิทยาลัย
ตางๆ เทาใดนัก
สวน สกอ. ก็มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตางๆ มาเปนเวลากวา
16 ปแลว ผลเปนดังที่ทราบกัน คือไมสามารถผลักดันใหเกิดการพัฒนาคุณภาพไดเทาที่ควร
และยังไมสามารถเปนแหลงขอมูลเกี่ยวกับสภาพของมหาวิทยาลัยตางๆ ไดเพียงพอ
แลวนาเสียดาย แทนที่ สกอ. จะมีความพยายามทีจ่ ะปรับปรุงระบบนีใ้ หดขี นึ้ เพือ่ ใหสามารถ
มองเห็นภาพรวมและเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยตางๆ ไดดียิ่งขึ้น สกอ. กลับออกมาประกาศ
หลักเกณฑและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เมือ่ วันที่
9 ธันวาคม 2557 โดยใหอิสระแกสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพแทนระบบ
ประกันคุณภาพของ สกอ.
มหาวิ ท ยาลั ย ต า งๆ จึ ง พากั น ไปใช ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพของตนเองโดยขึ้ น กั บ
สภามหาวิทยาลัยของแตละสถาบัน ในขณะที่สังคมมีคําถามวา สาขาวิชาหรือโครงการตางๆ
ที่เปดกันแพรหลายนั้นมีคุณภาพแคไหน ? หรืออาจมีคําถามใหญกวานั้นวามหาวิทยาลัยสวนใหญ
ของเรามีหลักสูตรทีไ่ ดมาตรฐานหรือไม ? มีการปรับปรุงใหทนั สมัยหรือเปนสากลหรือไมอยางไร ?
และในขณะทีเ่ รากําลังตัง้ คําถามอยูน วี่ า จะหาระบบกลไกอยางไรมาผลักดันใหเกิดการพัฒนาในเรือ่ ง
เหลานี้
จึงเกิดคําถามวา บทบาทของ สมศ. ควรเปนอยางไร ทําอยางไรจึงจะทําใหการทํางานของ
สมศ. เปนทีย่ อมรับและเปนประโยชนตอการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยตางๆ ยังเปนเรือ่ งที่
ตองคิดกันตออยางจริงจัง
ยิง่ ไปกวานัน้ เมือ่ เร็วๆ นีเ้ กิดขอเสนอทีส่ วนทางกันอยางสิน้ เชิง คือ ทปอ. ไดเสนอใหยกเลิก
การกําหนดมาตรฐานหลักสูตรที่ทําโดย สกอ. และใหมหาวิทยาลัยตางๆ ดูแลตัวเอง การกําหนด
มาตรฐานหลักสูตรนั้น นอกจากจะเกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตรแลว ยังเกี่ยวของโดยตรงกับ
การผลิตคนใหตรงกับความตองการของประเทศดวย อยางนีเ้ ทากับยิง่ ทําใหไมมใี ครมีขอ มูลในภาพรวม
และยิง่ ไมมใี ครสามารถจะผลักดันใหมหาวิทยาลัยตางๆ พัฒนาใหไดมาตรฐานหรือใหมคี ณ
ุ ภาพสูงขึน้
อยางที่สังคมตองการได
ทีจ่ ริงในชวง 10 ปทีผ่ านมามีความพยายามทีจ่ ะพูดถึงความตองการของประเทศมาตลอด
มีการศึกษา สรุป แตไมไดโยงไปสูระบบการผลิตคนของมหาวิทยาลัย เชนเดียวกับเรื่องการผลิตครู
ดังที่ผมเลาไปแลว เปนตัวอยางที่ผมชอบยกมาพูดในเรื่องการใชทรัพยากรที่ไมมีประสิทธิภาพ
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แลวถาถามวา ทําไม สกอ. หรือกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปนผูกํากับดูแลมหาวิทยาลัยถึง
ไมสามารถกําหนดโควตาการผลิตบัณฑิตสาขาที่ลนตลาดใหนอยลง ?
โดยอํานาจตามระบบปจจุบนั ทําไมได มหาวิทยาลัยมีอาํ นาจอิสระตาม พรบ.มหาวิทยาลัย
ประเทศไทยนาจะเปนประเทศเดียวในโลกที่มี พรบ. ของแตละมหาวิทยาลัยมากที่สุด ทาง
สกอ. แมจะมีอํานาจในการกําหนดหลักสูตรอยูบาง แตไมไดไปลงรายละเอียดอะไรนัก ปลอยให
มหาวิทยาลัยดําเนินการเอง สําหรับคณะทีเ่ ปนวิชาชีพเฉพาะ เชน สถาปตย วิศวะ แพทย สภาวิชาชีพ
จะเขามามีบทบาท บางสภาวิชาชีพก็มบี ทบาทคอนขางมากในการกําหนดหลักสูตรซึง่ มหาวิทยาลัย
จะทําตามนั้น นับเปนขอดีที่สภาวิชาชีพเขามามีสวนรวม อยางไรก็ตาม มีคนในวิชาชีพที่มีความรู
ไปตางประเทศมาบอกวาทีส่ ภาวิชาชีพกําหนดใหเรียนนัน้ ปรากฏวาเมือ่ เทียบกับตางประเทศแลวยัง
ลาหลังมาก อยางนี้ก็มี
การสรางระบบในการประเมินภายในประเทศที่ดีมีประสิทธิภาพจึงตองเกิดขึ้น ตัวชี้วัด
จะตองดูได สรางไดในหลายระดับ ในระดับภาพกวาง ระดับที่เชื่อมโยงสอดคลองไปกับการพัฒนา
ประเทศ เชนวาเราผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแบบไหน เราผลิตบัณฑิตมาไดตรงกับสาขาที่ตองการ
หรือไม เราผลิตผูจบการศึกษาอาชีวศึกษามาในสาขาที่ตรงกับความตองการของประเทศหรือไม
หรือยังขาดแคลนในสาขาสําคัญ ฯ แบบนี้ก็เปนการกําหนดตัวชี้วัดแบบหนึ่ง
สิ่งที่ควรจะเปนในการสํารวจประเมินและประกันคุณภาพการศึกษานั้น ควรเริ่มจากการ
มองเรื่องนี้กันเสียใหม ตองสงเสริมใหเกิดการรวมมือกันระหวางภาคเอกชน ภาคสังคมที่เกี่ยวของ
ภาครัฐรวมกันตั้งโจทยความตองการที่มีตอสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ แลวหาทางออกแบบ
ระบบกลไกที่จะใชในการสํารวจประเมินและประกันคุณภาพ โดยปรึกษาหารือกับประชาคม
อุดมศึกษาเพื่อใหเปนที่ยอมรับและบังเกิดผลในทางปฏิบัติ
โดยหลักการสําคัญยังอยูที่การประเมินที่จะทําใหรูอยางแทจริงวามหาวิทยาลัยของเราที่
เปนอยูเปนอยางไร เปนเรื่องที่ตองทําใหเกิดขึ้นใหได เราตองมีขอมูลเพื่อใหทุกฝายรวมทั้งสังคม
จะไดเขาใจสภาพ เห็นปญหาและศักยภาพของมหาวิทยาลัย แลวจะไดชวยกันหาระบบกลไกมา
ผลักดันใหมหาวิทยาลัยพัฒนาและตอบสนองความตองการของสังคม
หรือพูดไดวา สังคมตองสามารถรับรูถึงสภาพของการจัดการศึกษาและมีชองทาง
ทีจ่ ะเสนอหรือผลักดันใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาอยางสอดคลองกับความตองการของสังคม
สําหรับระบบและกลไกที่จะใชเพื่อการนี้ นอกจากที่กลาวไปบางแลว คงตองคุยกันใน
ตอนตอไปครับ
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นายสีวะ ทาศรี นักศึกษาคณะครุศาสตร สาขาสังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

จากการติดตามการรับสมัครนักศึกษาอยางใกลชดิ ผมจึงเห็นความผิดพลาดหลายประการ
ของมหาวิทยาลัยของเรา ผมจึงเขียนบทความนีเ้ พือ่ นําเสนอในสิง่ ทีผ่ มเห็นและเพือ่ เปนการปรับปรุง
ใหดีขึ้นในครั้งหนา โดยเนื้อหาจะเปนบริบทของนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ในการรับสมัครนักศึกษาใหม (ปริญญาตรี) ประจําปการศึกษา 2561 นี้ มีความวุนวาย
อยางมากอันเนือ่ งมาจากการเปลีย่ นแปลงระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ในระบบคัดเลือกรวม โดยหนวยงานที่รับผิดชอบ คือ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย
หรือ ทปอ.
ทปอ. ไดรับหลักการ โดยเสนอแนวทางการรับนักเรียนเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา
แบบใหม โดยสถาบันอุดมศึกษาในเครือขาย ทปอ. จํานวน 30 แหง รวมกันพิจารณากระบวนการ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา เพือ่ ตองการใหเกิดความเทาเทียมกัน ซึง่ จะเริม่ ใช
ตั้งแตปการศึกษา 2561 เปนตนไป ดวยหลักการ 3 ประการ โดย มหาวิทยาลัยกลุมราชภัฏ และ
ราชมงคล ไดเขารวมดําเนินการตามแนวทางนี้ดวย
1. นักเรียนควรอยูในหองเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
2. ผูสมัครแตละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก เพื่อความเสมอภาค
3. สถาบันอุดมศึกษาทุกแหง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะเขาระบบ Clearing House
เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ของผูสมัคร
โดยการสมัครรอบที่ 1,2 และ 5 จะดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย / สถาบันที่เปดรับสมัคร
และเปนไปตามคุณสมบัตแิ ละประกาศของมหาวิทยาลัย / สถาบันนัน้ ๆ หมายความวามหาวิทยาลัย
จะดําเนินการประกาศรับสมัครเอง โดยใหสอดคลองกับกําหนดการ และประกาศของ ทปอ.
สวนการรับสมัครในรอบที่ 3 ดําเนินการโดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
การคัดเลือกดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย / สถาบันที่เปดรับสมัคร และเปนไปตามคุณสมบัติและ
ประกาศของมหาวิทยาลัย / สถาบันที่เปดรับสมัคร
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รอบที่ 1 มหาวิทยาลัยเรา (มรร.) ประกาศรับสมัครรอบแรกในชวงเดียวกับหลาย
มหาวิทยาลัย ในรอบนีจ้ ะพิจารณาจากผลงานของนักเรียนทีน่ าํ มาใส Portfolio ไมมกี ารสอบขอเขียน
ซึง่ มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกนักเรียนจํานวนหนึง่ อาจจะมีการสัมภาษณหรือทดสอบทักษะเฉพาะทาง
ซึ่งรอบนี้ปญหายังไมปรากฏ
รอบที่ 2 ในรอบนี้จะเปนการรับนักเรียนแบบโควตา สําหรับนักเรียนที่อยูในพื้นที่ หรือ
รอบเขตการศึกษา ทีท่ างมหาวิทยาลัยกําหนด ซึง่ เริม่ จะมีปญ
 หาบางแลว คือ จากขอมูลทีผ่ มไดมาวา
มหาวิทยาลัยไมใหสาขาวิชาจัดการสอบขอเขียน ตรงนี้ผมไมทราบแนชัดวามหาวิทยาลัยตกลง
พูดคุยกับสาขาวิชาอยางไรจึงเปนเชนนี้ ผมมองวาในรอบนี้หากสาขาวิชาใดตองการเขมงวด
วัดคุณภาพผูสมัครโดยการสอบขอเขียน ก็ควรใหอิสระในการดําเนินการ
และชื่อในรอบนี้ คือ “โควตา” ผมจึงมองวาเราควรมีการกําหนดเพิ่มเติมในเรื่องของพื้นที่
บริการของมหาวิทยาลัย เชน คณะครุศาสตรอาจกําหนดโดยใหโควตาเฉพาะโรงเรียนในพืน้ ทีบ่ ริการ
หรือโรงเรียนทีไ่ ดรว มทํา MOU การรับนักศึกษาฝกประสบการณวชิ าชีพ เพราะในรอบนีโ้ ดยทัว่ ไปแลว
มักจะรับไมมาก พูดงาย ๆ คือ เราเลนตัวได เพื่อตีกรอบคุณภาพนักศึกษา
รอบที่ 3 เปนรอบทีม่ คี วามวุน วาย สับสน ทัง้ จากทาง ทปอ. และมหาวิทยาลัย ถึงตรงนีแ้ ลว
ผมคงตองเรียนวาเนือ้ หาจะคอนขางซับซอนมาก ดังนัน้ ผมอยากใหทา นทัง้ หลายคอย ๆ ทําความเขาใจ
ผมตั้งขอสงสัยวามหาวิทยาลัยกําลังสับสนหรือไมก็ไมเขาใจ หรืออาจเขาใจ แตถึงอยางไรไมวา
มหาวิทยาลัยจะเปนเชนไร ก็ทําใหผูที่ติดตามขาวสาร หรือรับคําสั่งงงไปตาม ๆ กัน ทั้งอาจารย
นักศึกษา นักเรียนผูสมัคร รวมถึงผูปกครองนักเรียน
สิ่งที่ทําใหงงกันคือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตตามที่แตละสาขาวิชาตกลงกันวาจะเปด
รับสมัครนักศึกษา เพียงแค รอบที่ 1,2 และ 5 เทานัน้ มหาวิทยาลัยสงหนังสือใหแตละสาขาวิชากรอก
รายละเอียดแตละรอบตามความประสงคของสาขาวิชา แตเรื่องไมเปนเชนนั้น เพราะมหาวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครในชวงที่เขาเปดรับสมัครรอบที่ 3 กัน โดยเรื่องที่มหาวิทยาลัยประกาศระบุไววา
“การรับสมัครคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 (รับตรง
ครั้งที่ 1)” ตรงนี้แหละที่ทําใหเกิดความสับสน วาตกลงประกาศฉบับนี้เปนรอบที่ 3 หรือรอบที่ 5
(รับตรงอิสระ) กันแน โดยปกติแลวที่อื่น ๆ จะประกาศวาเปนการรับสมัคร “รับตรงรวม (รอบที่ 3)”
หากเราจะประกาศรับรอบที่ 3 ก็ควรประกาศวา “การรับสมัครคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 (รอบที่ 3 รับตรงรวม)” ซึง่ จะชัดเจนกวา แตหากวา
เจตนาประกาศเปนการรับรอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ก็ไมควรจะประกาศตอนนี้ เพราะรอบที่ 5
จะมาชวงเดือนกรกฎาคมปนี้ และจะทําใหผูสมัครในรอบที่ 3 เกิดความสับสน
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และความสับสนก็เกิดขึน้ จริง ๆ เพราะเว็บไซตมหาวิทยาลัยประกาศรายชือ่ ผูผ า นการคัดเลือก
รอบที่ 3 แตเมื่อเปดเขาไปดูรายชื่อแลวปรากฏวารายชื่อดันมี 2 ชุด คือ ที่สมัครผาน ทปอ. และที่
สมัครผานมหาวิทยาลัย จากการโทรศัพทสอบถามกับ ทปอ. (ผมโทรเอง) ทปอ. ใหขอมูลวา
ในรอบที่ 3 ผูสมัครตองสมัครผานทาง ทปอ. จะไมมีการสมัครผานมหาวิทยาลัย โดยขั้นตอนจะ
มีคราว ๆ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยสงเกณฑให ทปอ.
2. ทปอ. เปดรับสมัคร ผานระบบของ ทปอ.
3. ทปอ. สงรายชื่อผูสมัครใหมหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือก (มหาวิทยาลัยตองสงตอให
สาขาวิชาเปนผูคัดเอง)
4. มหาวิทยาลัยประกาศผูผานการคัดเลือก
5. ผูสมัครยืนยันสิทธิ์ เคลียริงเฮาส
6. ทปอ. สงรายชื่อใหมหาวิทยาลัย
7. มหาวิทยาลัยจัดสัมภาษณตามประกาศของ ทปอ.
8. มหาวิทยาลัยประกาศผลผูผานการสัมภาษณ
จึงทําใหผมคิดวามหาวิทยาลัยอาจกําลังสับสนเสียเองหรือเปลา? ปญหาที่จะตามมาคือ
แลวผูสมัครทีส่ มัครผานทางมหาวิทยาลัย ตกลงแลวเขาใชสิทธิใ์ นรอบไหน ผูสมัครทีส่ มัครผานทาง
ทปอ. จะตองมาสัมภาษณวันที่ 8 มิ.ย. 2561 ดวยหรือเปลา เพราะวา ตามประกาศ ทปอ. กําหนด
วันสัมภาษณเปน 10-11 มิ.ย. 2561 ซึ่งหลายมหาวิทยาลัยไดปรับใหตรงกับ ทปอ. แลว คําถามนี้ผม
อนุมานเอาวาจะไมเลื่อน เพราะการประกาศรายชื่อของเรามิไดพิจารณาคัดกรองโดยสาขาวิชา
เหมือนมหาวิทยาลัยอืน่ เขา แตเราประกาศรายชือ่ ทัง้ หมดจากผูท มี่ าสมัคร กลาวคือมาสมัครจํานวน
50 คน ก็ประกาศผานการคัดเลือกทัง้ 50 คน จึงไมมกี ารเคลียริงเฮาส รอบ 3/2 ดังนัน้ มหาวิทยาลัยเรา
จึงไมจําเปนตองรอการยืนยันสิทธิ์ 3/2 ปญหาคือ ทําไมมหาวิทยาลัยไมสงรายชื่อผูสมัครให
สาขาวิชาพิจารณาคัดกรอง ทั้งที่ควรจะเปนสิทธิ์ของสาขาวิชา
สืบเนือ่ งจากทีผ่ มกลาววา หลายสาขาวิชาในคณะครุศาสตรไมไดเปดรับสมัครในรอบที่ 3 นี้
แตกลับมีชื่อผูสมัครที่ผานการคัดเลือก ทั้งจากที่สมัครผาน ทปอ. และมหาวิทยาลัยที่ผมไดพูดถึง
ปญหาไปแลว คณะครุศาสตรจงึ จําเปนตองทําตามมหาวิทยาลัย ดวยสาเหตุทมี่ าจากอะไรก็ไมทราบ
ได นี่เปนความผิดของใคร ใครจะเปนผูรับผิดชอบ จากการสํารวจเกณฑการรับนักศึกษาเฉพาะใน
กลุมราชภัฏของผม พบวาเกณฑของเราแทบจะตํ่าที่สุด คงไมตองไปเทียบกับที่อื่นนอกกลุมราชภัฏ
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โดยเปนผลจากปญหาดังกลาวของเรา และทีน่ า ประหลาดคือ บางสาขาวิชารับนักศึกษาเต็มจํานวน
แลว แลวแบบนี้จะใหสัมภาษณกันอยางไร ผมแอบไดขอมูลมาวาจะใชวิธีการตัดสิทธิ์ผูที่ยังไมไดมา
ลงทะเบียนชําระเงิน แตอาจไมงายอยางนั้น เพราะวาผูสมัครที่ผานการคัดเลือกแลวเหลานั้นได
ทําการเคลียริงเฮาสไปแลว เขาจะไมมสี ทิ ธิส์ มัครในรอบตอไป หากเราตัดเขาอาจเกิดปญหาตามมา
จากที่ผมเขียนมาทั้งหมดจะสรุปเปนคําถามดังนี้
1. ตกลงแลวประกาศรับสมัครดังกลาว คือ ประกาศรอบไหน? หากประกาศเปนรอบที่ 3
มหาวิทยาลัยรับสมัครเองไดอยางไร? หากประกาศเปนรอบที่ 5 ทําไมถึงตองประกาศชวงนี้?
2. มหาวิทยาลัยรับสมัครนักศึกษาโดยที่สาขาวิชาไมรูไดอยางไร ความผิดพลาดมาจาก
ตรงไหน ของใคร และจะรับผิดชอบอยางไร? อยากใหมหาวิทยาลัยชี้แจงรายละเอียดเกณฑแตละ
สาขาวิชาที่สงให ทปอ. ในรอบที่ 3 หากมีเอกสารประกอบจะดีมาก
3. มหาวิทยาลัยจะดําเนินการอยางไรตอไปสําหรับผูสมัครรอบที่ 3 ผานทาง ทปอ. และ
มหาวิทยาลัย
4. ผูสมัครที่สมัครผานทางมหาวิทยาลัย ตกลงแลวเขาใชสิทธิ์ในรอบไหน?
5. ทําไมมหาวิทยาลัยไมสงรายชือ่ ผูสมัครใหสาขาวิชาพิจารณาคัดกรอง? และดําเนินการ
ประกาศผลการคัดเลือกตามจํานวนที่ประกาศรับสมัคร
6. บางสาขาวิชารับนักศึกษาเต็มจํานวนแลว แลวแบบนี้จะใหสัมภาษณกันอยางไร?
และหนึ่งคําถามที่ผมคาใจที่สุดคือ ...
“มหาวิทยาลัยเขาใจระบบการรับสมัครปนี้ดีจริงหรือเปลา? ”

เขียนในวันที่ 3/6/2561 เวลา 15.50 น.
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คําวา “ผูบริหารที่ดี” ไมไดเปนกันงายๆ และก็ไมไดยากจนเกินไป เพราะวาการเปนผูบริหารที่ดีตอง
รูจักใชเหตุผล เปนผูที่มีจิตใจสูง ผูบริหารที่ดีจึงตองมีองคประกอบ คือ เกงคิด เกงงาน เกงคน เกงเวลา เกงเงิน
เกงคิด งานของผูบ ริหารเปนงานทีจ่ ะตองใชความคิดอยางมากโดยเฉพาะงานของผูบ ริหารระดับสูง
ยิ่งมีความจําเปนจะตองใชความคิดที่มากยิ่งขึ้น ผูบริหารจะตองคิดเรื่องของการพัฒนางาน พัฒนาองคกร
อยูเ สมอ ผูบ ริหารทีด่ เี มือ่ เกิดปญหาจะตองใชความคิดในการแกไขปญหานัน้ ๆ ผูบ ริหารทีด่ ตี อ งใชความคิดในการ
พัฒนางานใหมๆ อยูเสมอ คือ ตองเปนคนมีวิสัยทัศน ชางคิด ชางวิเคราะห เปนนักพัฒนา มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค เปนนักวางแผน คิดแกไขปญหา (ไมคิดหนีปญ
 หา) ไมรอใหโอกาสมาหา เปนคนดีเสมอตนเสมอปลาย
เกงงาน ผูบ ริหารทีด่ ตี อ งเปนบุคคลทีท่ าํ งานเกง มีการเรียนรูแ ละพัฒนาการทํางานของตนเองตลอด
เวลา อีกทั้งตองผานประสบการณในการทํางานมานานพอสมควร ซึ่งการเปนผูบริหารที่ดีจะตองเปนคนที่
สอนงานลูกนองได ใหคําแนะนํา เปนที่ปรึกษาใหกับลูกนองได เมื่อลูกนองเกิดปญหาในการทํางาน ฉะนั้นหาก
ผูบริหารทํางานไมเปนหรือไมเคยผานงานดานนั้นๆ มาเลย ผูบริหารผูนั้นคงไมสามารถอธิบายหรือสอนลูกนอง
ใหเขาใจในงานได รูเรื่องงานตนเปนอยางดี ปรับปรุงพัฒนาตลอดเวลา อยากรู อยากเห็น ศึกษาตลอดเวลา
ขยันเต็มที่อยางเปนระบบ สามารถจับประเด็นไดเร็ว สื่อสารเกง พูดเรื่องยากใหเปนเรื่องงาย เกงคอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษ อานหนังสือมาก ยืดหยุน เปนนักจัดการ นักวางแผน วิเคราะหผลงานของตนเองตลอดเวลา
กระจายงาน กระจายอํานาจ ทํางานเปนทีม ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด
เกงคน เนื่องจากการทํางานของผูบริหารจะตองทํางานเกี่ยวกับคน (ถือวาสําคัญมาก) กลาวคือ
ผูบริหารตองดูแลลูกนอง และตองรับฟงคําสั่งของเจานาย ดังนั้นศิลปะในการทํางานรวมกันกับคน จึงมีความ
สําคัญอยางมากสําหรับการเปนนักบริหารที่ดี เชน ตองเปนคนมีมนุษยสัมพันธ ตองเปนนักสื่อสาร ตองเปนครู
หรือแบบอยางที่ดีของลูกนอง ตองเปนคนที่รูจักวางตน ตองเปนคนที่รูจักมารยาทของสังคม ฯลฯ ดังนั้น
การทํางานเกงอยางเดียว ก็ไมสามารถผลักดันใหผูบริหารกาวสูตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น แตการรวมจิตใจคน
หรือการเปนทีย่ อมรับของคนในองคกรจะทําใหกา วขึน้ สูต าํ แหนงผูน าํ ในสังคมในองคกรไดมากกวาการทํางานเกง
ผูบริหารตองทราบวาทุกคนมีทั้งสวนดีและสวนดอย (ไมมีใครดีในทุกเรื่อง) มีความสามารถมองศักยภาพของ
ลูกนองและใชความสามารถของแตละคนใหถูกตองกับงาน ตองตั้งใจฟงทุกๆ คน สามารถจับประเด็นที่สําคัญ
ได สรุปได กลาตัดสินใจ ยุติธรรม มีทั้งพระเดชและพระคุณ รูจักใหอภัย แยกแยะออกจากสมอง เอาจุดออนมา
เปนจุดแข็ง แยกแยะเรื่องสวนตัวและเรื่องงานออกจากกัน (รูเขารูเรา) มีความสามารถในการสื่อสาร
เกงเงิน คือ ผูบริหารสามารถบริหารงบประมาณ จัดหา สนับสนุนงบประมาณและอุปกรณเทาที่
จําเปนอยางถูกตอง ประหยัด อดออม ไมฟุมเฟอย ไมโลภ เดินสายกลาง
เกงเวลา คือ ผูบ ริหารตองใชเวลาใหเกิดประโยชนสงู สุด มีเวลาสําหรับงานเต็มเวลาและความสามารถ
ไมเบียดบังเวลาทํางานไปใชเรื่องสวนตัว
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ฉันคิดมานานวาจะเขียนบทความสักบทความหนึง่ เพือ่ ...สะทอนปญหาตางๆ ทีฉ่ นั เจอ... และคิดวา
อาจจะไปตรงกับปญหาที่หลายๆ คนก็พบเจอเชนเดียวกับฉันใน “มหาวิทยาลัย” แหงนี้ ฉันคิดอยูนานเพราะ
มีคาํ ถามตางๆ นานาผุดขึน้ มาในหัวสมองของฉันแคฉนั เริม่ คิดทีจ่ ะเขียน เชน จะมีคนอานบทความฉันหรือไม
ถ า เขาอ า นเขาจะเข า ใจเจตนารมณ ข องฉั น หรื อ ไม เขาจะคิ ด ว า ฉั น เป น ส ว นหนึ่ ง ในระบบการเมื อ งใน
มหาวิทยาลัย (ฝงซาย-ฝงขวา) ทีม่ นั มีอิทธิพลและแพรขยายไปอยูในมโนสํานึกของทุกๆ คนในมหาวิทยาลัย
แหงนีไ้ ปเสียแลว (ปล. โดยเฉพาะผูบ ริหาร) เอาละ! แตเมือ่ มันเดินมาถึงจุดทีฉ่ นั คิดวาถาเราไมทาํ อะไรสักอยาง
ฉันก็คงเปนแคคนๆ หนึ่งที่พึ่งพาระบบไปวันๆ ที่ไมสามารถเปนที่พึ่งใหระบบได ภายใตองคกรที่ไมมีใครเปน
เจาของแหงนี้...แตฉันก็ไมไดคาดหวังวาการเขียนบทความสักเรื่องจะเปลี่ยนแปลงที่แหงนี้ไดนะ เพียงแคฉัน
อยากใหสิ่งที่ฉันคิดจับตองไดเทานั้นเอง และสิ่งนั้น คือ....
หนึ่ง: หากคุณคิดวามหาวิทยาลัยเปนรางกายของคน คุณคิดวา “หลักสูตร” คืออวัยวะสวนใด
หลายๆ คนคงมีคําตอบในใจที่แตกตางกันไป บางคนอาจตอบวา ขา แขน ตัว หัว ไสติ่ง (ตัดทิ้งเมื่อไหรก็ได)
หรือสวนอื่นๆ แตฉันคิดวา หลักสูตร คือ “สมองและหัวใจ” ที่เราจะตองใหความสําคัญ “หากเรายังตองการ
ใหมหาวิทยาลัยแหงนี้มีชีวิตตอไป” แตในทางกลับกันมหาวิทยาลัยแหงนี้กลับไมเคยใหความสําคัญกับ
การขับเคลือ่ นหลักสูตร เหตุใดฉันจึงคิดเชนนี้…ก็เพราะวาตั้งแตฉนั ทํางานมาในหลักสูตรฉันไมเคยไดรบั การ
อํานวยความสะดวกใดๆ ในการบริหารจัดการหลักสูตรเลย....งานของฉันและกรรมการหลักสูตร และเพือ่ น
คณาจารยของฉัน (ทีด่ เู หมือนจะเปนงานของใครสักคนทีม่ หี นาทีโ่ ดยตรง) ประกอบดวย การทําบันทึกขอความ
จัดทําโครงการในทุกขัน้ ตอน วาระการประชุม รายงานการประชุม งานประกันคุณภาพ งานหลักสูตร แผนการสอน
งานเกี่ยวกับฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา งบคุณลักษณะ การซื้อ จาง การประสานตางๆ การสอน
การวิจยั การทําเอกสารประกอบการสอน ตํารา และหนังสือ งานบริการวิชาการ และงานอืน่ ๆ อีกมากมาย
ในขณะทีม่ หาวิทยาลัยมีนโยบายขับเคลือ่ นใหอาจารยเขาสูต าํ แหนงทางวิชาการอยางเต็มที่ ผลักดันทุกขณะจิต..
ปลูกฝงอยางแรงกลาวาหากเราไมทาํ “จะไมตอ สัญญาจาง” คุณคิดเหมือนกันหรือไมวา.... ดูจากงานของ
พวกเราแลวจะเอาเวลาทีไ่ หนไปทํา?...งานวิชาการ... (ทีเ่ ปนงานของเราจริงๆ) เพราะงานธุรการก็รวมมาเปน
หนึ่งในงานของเราแตไมปรากฏในแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ (แลวไปปรากฏที่ไหน? …
ใชประเมินใคร? และเปนงานใคร?) ...หรือนั่นอาจเปนเพราะเราสําคัญผิดกันไปเองวาเปนงานของเรา...
แตถาเราไมทําแลวใครทํา?..เพราะในหลักสูตรเราไมมีสายสนับสนุนวิชาการ
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เรือ่ งนีย้ ง่ิ นาขัน....และเปนตัวชีว้ ดั ไดดวี า มหาวิทยาลัยไมไดใหความสําคัญกับหลักสูตรเลยแมแตนอ ย
ใครจะไปรูว า “เรา” ทัง้ 5 คน (ผูร บั ผิดชอบหลักสูตร) แบกอะไรไวบา ง ขอเฉลยเลยแลวกันนะ 1) แบกหลักสูตร
2) แบกนักศึกษา 3) แบกความรับ “ผิด” ชอบ 4) แบก SAR และสุดทายแบกทุกสิ่งทุกอยางที่นํามาหาร
เปนจุดคุม ทุน!!....(ซึง่ ไมรวู า ตองหาอีกเทาไหรถงึ จะคุม ทุน) มาถึงตรงนีฉ้ นั คิดวาคุณผูอ า นทุกคนคงเขาใจ
แลววาทําไมฉันถึงคิดวามหาวิทยาลัยแหงนีไ้ มเคยเห็นความสําคัญของหลักสูตร โดยเฉพาะทานทีย่ นื อยูใ นจุด
เดียวกับฉัน
ในประเด็นเดียวกันนี้ที่เกี่ยวเนื่องกับหลักสูตร คือ “เรื่องนักศึกษา” ทานเชื่อหรือไมวา การที่เรามี
นักศึกษามาเรียนถือวา “โชคดีมาก” เมือ่ เปรียบเทียบกับสภาพการเรียนรูข องมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ มหาวิทยาลัย
ของเราแทบจะไมมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ไดมาตรฐาน ทันสมัย สะดวกและครบครัน ทําไมฉันถึงใชคําวา
“แทบจะ” เพราะบางอยางเราก็มี คือ ไมใชไมมซี ะทุกอยาง เพียงแคบางอยางทีเ่ รามีนน้ั มันอาจจะใชการไมได
ไปบาง (พูดงายๆ คือ “เสีย”) แลวนักศึกษาตองเจอกับอะไร เทาที่ฉันรู คือ 1) นักศึกษาตองชวยอาจารยถือ
อุปกรณการสอน เนื่องจากอุปกรณในหองเรียนใชไมได และไมมี 2) นักศึกษาตองเจอกับความไมสุภาพของ
งานทะเบียนที่ไมมี Service Mind จนไมมีใครอยากจะเขาไปติดตอขอรับบริการ (เรื่องนี้ไดยินมานานมาก)
3) นักศึกษาตองเจอกับแมบานสายโหด 4) นักศึกษาตองเจอกับหองนํ้าสกปรก 5) นักศึกษาตองเจอกับ
ความคลาสสิกของหองสมุด (เกา+นอย) และสุดทายนักศึกษาตองเจอกับความหลอนของมหาวิทยาลัย
ในตอนกลางคืน....ที่มาพรอมกับงูเหลือม
สอง: ฉันนั่งดูปรากฏการณทางการเมืองในมหาวิทยาลัยมาอยางตอเนื่อง และพบวา การเมือง
ทําใหความถูกตอง ชอบธรรม ยุติธรรม และความเปนธรรม มีความสําคัญ อยูใ นลําดับ 2..3..4..5..6..
จนถึง Infinity เมื่อการเมืองทําลายระบบทุกอยางและกําลังทําลายบานของเรา เนื่องจากเรากําลังมอง
การบริหารที่ตัวบุคคลและละเลยประโยชนสาธารณะ (ประโยชนที่มหาวิทยาลัยพึงไดรับ) เรื่องนี้ฉันคงพูด
อะไรไดไมมาก เพราะอาจจะไปแทงใจดําของคน หลายๆ คน เอาเปนวาฉันสรุปเลยแลวกันวา การทํางานดวย
การหาเรื่องจับผิดคนอื่น เนื่องจากไมชอบเปนการสวนตัว และมุงผลไปที่ตัวบุคคลไมเคยทําใหองคกรไหน
ประสบความสําเร็จ สิ่งที่คุณจะเจอจะมีแตความขัดแยง ความลมเหลว ความเสื่อมเสียชื่อเสียงขององคกร
(ยิ่งเราทะเลาะกันบานของเราจะยิ่งมอดไหม) และถาคุณชนะ!..คุณก็จะชนะบนซากปรักหักพัง ทั้งในทาง
กายภาพและทางจิตใจ
แตถาคุณจะจับผิดใครคุณควรมองเขาที่การทํางาน ความทุมเท ความตั้งใจใหแกองคกร
มากกวาการมองวา “เรา” ไดหรือเสียประโยชนอะไร ลองคิดวาถามหาวิทยาลัยแหงนี้เปนธุรกิจของคุณ
คุณ!...จะทําอยางไรตอไป...กับการจัดการทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู?...
สาม: ความยอนแยงของปรากฏการณในมหาวิทยาลัยของฉัน 1) ผูบริหารใหความสําคัญกับ
สิ่งอื่น (EEC) มากกวาหลักสูตรแตพอจะใหความสําคัญกับหลักสูตรกลับเปนหลักสูตรที่ยังไมทราบเลยวาได
มาตรฐานหรือไม มีการรับรองเพียงใดและเรากําลังเดินตามสถาบันไหนอยู ซึ่งควรเดินตามหรือไม? และ
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สามารถปรับใชไดกับบริบทการเรียนรูในทุกศาสตรหรือไม? 2) เราพึ่งระบบมากกวาระบบพึ่งเรา 3) เราให
ความสําคัญกับนักศึกษามากกวาคุณภาพการศึกษา.... จริงๆ แลวการใหความสําคัญกับนักศึกษานะถูกตอง
แลว! แตหมายถึงการใหความสําคัญในเชิง Service + Quality นะ ไมใชแจกใบปริญญา 4) เราใหความสําคัญ
กับการบูรณาการศาสตรมากกวาจะทําใหศาสตรศาสตรหนึ่งมีความเปนอัตลักษณ มีตัวตนที่ชัดเจน และ
สามารถนําไปใชไดจริง (ISCED พยายาม “แยก” แต...เราพยายาม “รวม”) 5) เราอยูบ นความคาดเดามากกวา
ความเปนจริง 6) เรามองคนของใครมากกวาผลของงาน 7) หลักสูตรขาดอาจารย (ไมมีอัตรา) แต
เปดรับสายสนับสนุน? และสุดทายเรามองวามหาวิทยาลัยกําลังจะลมสลายจนเราตองจัดทําโครงการ
หลักสูตร หรือประกาศนียบัตรเพื่อหาเงิน...มากกวามองวา...“เราจะทําทุกวิถีทางที่มหาวิทยาลัยจะ
เขมแข็งและกาวตอไปดวยการใหความสําคัญกับหลักสูตร สนับสนุน สงเสริมหลักสูตรใหมีคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.”
“สิง่ หนึง่ ทีเ่ ราตองยอมรับรวมกัน คือ การศึกษาระดับ Premium เปนสิง่ ทีจ่ ะกอใหเกิดความยัง่ ยืน”
ซึ่งจะตองมาพรอมกับผูบริหารที่มี “Bird’s Eye View”
สุดทายนี้ ตองขอบคุณทานประธานสภาคณาจารยฯ รองประธานสภาคณาจารยฯ ทีร่ บั บทความ
ของฉันลงวารสาร และทําใหสิ่งที่ฉันคิดเปนสิ่งที่จับตองได
“ฉันฝากดวยนะ.....หากใครสักคนทีเ่ ปนผูม อี าํ นาจกรุณา....อานบทความของฉัน..จนจบ”

“ยายบุญชู”
ฉบับหนา..(ถาวาง)..ฉันจะมาใหม...

1

ดูเพิ่มเติมในแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ (สายวิชาการ)
ขอมูลจากการสัมภาษณนักศึกษา
3
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
4
ตามนัยของฉันในบทความนี้ คือ ความคิดทีไ่ มมีตรรกะ (ตรรกะวิบตั ิ: Fallacy) และการกระทําทีต่ รงกันขามกับสิง่ ทีค่ วรจะเปน
2
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อาจารยนพพร ขุนคา

นีเ่ ปนคอลัมนพเิ ศษในสารสภาคณาจารยและขาราชการนะครับ เหตุทเี่ ขียนก็เพราะวาบทบาท
ประการสําคัญอยางหนึ่งของมหาวิทยาลัยนั่นคือ ตองเปนแหลงปญญาใหกับประเทศชาติบานเมือง เมื่อ
เกิดวิกฤตทางความคิดของสังคมมหาวิทยาลัยคงจะเพิกเฉยตอการนัน้ ไมได ผมตัง้ ชือ่ เรือ่ งวา “เลือกตัง้ ไป
ก็ยงั ไมไดประชาธิปไตย” ก็เพราะวาเราถูกปกครองโดยคณะรัฐประหารมาตัง้ แตวนั ที่ 22 พฤษภาคม 2557
มาถึงปจจุบัน ก็จะครบ 4 ปแลว และก็ไมรูวาจะถึง 5 ปหรือเปลา เพราะผูปกครองประเทศยังไมให
ความชัดเจนวาจะมีกาํ หนดวันเลือกตั้งเมื่อไหร แตที่แนๆ เราจะเห็นวาทานนายกรัฐมนตรีกําลังเดินสาย
ใชพลังดูดนักการเมืองมาเขากวน แตถึงอยางไรก็ตามทายที่สุดประเทศก็ตองมีการเลือกตั้ง เราคงจะ
จมปลักกับการปกครองภายใตคณะรัฐประหารไมได แตทําไมถึงเลือกตั้งแลวก็ยังไมไดประชาธิปไตย
สาเหตุสําคัญคือรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560)
มีหลักการหลายประการที่ไมสอดคลองกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ถึงแมรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้จะผานการลงประชามติของประชาชน แตอยาลืมนะครับวาเมื่อคราวที่ลงมตินั้น พี่นองประชาชน
ก็ยังไมทราบเนื้อหา หลักการ รายละเอียดของรัฐธรรมนูญเพราะวามี พ.ร.บ. ประชามติ คอยควบคุม
การแสดงความเห็นในเชิงเห็นตางกับรัฐธรรมนูญ อีกทั้งรัฐไดสงครู ก. ครู ข. ครู ค. มาใหขอมูลกับ
ประชาชนในเชิงใหเชื่อวารัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีอยางไร ผมจะสรุปหลักการสั้นๆ งายๆ ใหทานผูอานเห็นวา
รัฐธรรมนูญฉบับนีม้ หี ลักการตรงไหนทีข่ ดั กับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยสิน้ เชิงดังนีค้ รับ
1. ที่มาของนายกรัฐมนตรี โดยหลักการแลวในระบบรัฐสภานายกรัฐมนตรีมาจากการโหวต
ของสภาผูแ ทนราษฎรและบุคคลทีจ่ ะไดรบั เลือกใหเปนนายกรัฐมนตรีจะตองเปน ส.ส. ดวย แตรฐั ธรรมนูญ
ฉบับนีไ้ มบงั คับใหนายกรัฐมนตรีตอ งเปน ส.ส. ทีเ่ ราเรียกวา นายกคนนอก อีกทัง้ รัฐธรรมนูญนีเ้ ปดโอกาส
ให ส.ว. มารวมโหวตนายกรัฐมนตรีไดดวย ซึ่ง ส.ว. ไมไดมาจากการเลือกตั้ง
2. ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ส.ว. ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีอํานาจครอบจักรวาลมาก
เลือกนายกรัฐมนตรีกไ็ ด เปนผูเลือกกรรมการองคกรอิสระ เลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาราง
กฎหมาย ออกเสียงแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ฯลฯ แต ส.ว. ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไมไดมาจากการ
เลือกตั้งแลว ส.ว. มาจากไหนครับ ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญแบงออกเปน 2 ชุด ชุดแรก จํานวน 250 คน
ประกอบไปดวย 244 คน คสช. เปนผูเลือกอีก 6 คน เปนโดยตําแหนง ประกอบดวย 1) ปลัดกระทรวง
กลาโหม 2) ผูบ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด 3) ผูบ ญ
ั ชาการทหารบก 4) ผูบ ญ
ั ชาการทหารเรือ 5) ผูบ ญ
ั ชาการ
ทหารอากาศ 6) ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ชุดนี้มีวาระ 5 ป สวนหลังจาก 5 ป ส.ว. จะมีจํานวน
200 คน ซึ่งมาจากการสรรหา ที่ไมไดมาจากประชาชนเลือกเชนเดิม ที่มาของ ส.ว. นี้ขัดกับหลักการ
ประชาธิปไตยอยางไร ก็พูดงายๆ วาไมไดมาจากประชาชน เพราะใครก็ตามที่จะมาใชอํานาจอธิปไตย
ก็ตองมีฐานจากประชาชน
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3. ระบบการเลือกตัง้ ส.ส. ทีเ่ รียกวาระบบแบงสันปนสวนโดยทีผ่ รู า งกลัวคะแนนเสียงผูเ ลือกตัง้
หายไป แตหารูไมมันไมสะทอนคะแนนเสียงผูเลือกตั้งที่แทจริง ส.ส. มีจํานวน 500 แบงออกเปน ส.ส.
แบบแบงเขต 350 คน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 150 คน แตกลับใชบัตรเลือกตั้งใบเดียวมาคํานวณ
โดยผูรางอางวาเพื่อใหทุกคะแนนมีคา แตหากเราคิดเปนตรรกะ จะเห็นวาถาเราเลือกผูสมัคร ส.ส.เขต
คนหนึง่ แตเราไมไดชอบพรรคนั้นหรือเราเลือกผูสมัคร ส.ส. คนหนึง่ เพราะเราชอบพรรคเขาแตไมชอบตัว
ผูสมัคร มันไมไดสะทอนความประสงคของผูเลือกตั้งอยางแทจริง การมี ส.ส. ทั้งแบบแบงเขตกับบัญชี
รายชือ่ นั้นถูกแลว แตตองแยกบัตรเลือกตั้งเปน 2 บัตร บัตรหนึง่ เลือก ส.ส.แบบแบงเขต บัตรทีส่ องเลือก
ส.ส.แบบบัญชีรายชือ่ (เลือกพรรค) เราคงไดยินคําวา“เลือกคนทีร่ กั เลือกพรรคทีช่ อบ” การแยกบัตร
เลือกตั้งมันจะสะทอนความตองการของผูเลือกตั้งอยางแทจริง และเปนระบบทีส่ รางความเขมแข็งใหกบั
พรรคการเมืองที่จะตองคิดนโยบายในการหาเสียง และเปนทางเลือกใหกับประชาชนอยางแทจริง
เอา 3 ประเด็นนีก้ อ นนะครับ นีย่ งั ไมรวมหมวดการปฏิรปู ประเทศ เรือ่ งยุทธศาสตรชาติทผ่ี กู โยงถึง 20 ป
กฎหมายตางๆ ที่ออกชวงรัฐประหารรวมถึงอํานาจ คสช. ที่ปรากฏในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญอีก
เยอะแยะมากมาย เลือกตั้งไปก็ยงั ไมเปนประชาธิปไตย ทางออกนี้งายๆ ครับตองมีการแกไขรัฐธรรมนูญ
ใหเปนประชาธิปไตย และปลูกจิตสํานึกทางประชาธิปไตยใหกับคนในชาติ
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สภาคณาจารยและขาราชการ จัดพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเดน ประจําป 2560
ในวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ หองโชคอนันต ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ
1. ดานวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน เสกขุนทด
2. ดานศิลปะและวัฒนธรรม อาจารยโยธิน จี้วังวาฬ
3. ดานการวิจัยและพัฒนา อาจารยฐิติพร ดิศวนนท
4. ดานการบริการสังคม ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ สิงหมวง
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สภาคณาจารยและขาราชการรวมพิจารณาเงินปรับเพิ่มเพื่อเปนฐานของเงินเดือน
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 เวลา 09.30 น.
ณ หองโชคอนันต อาคารเรียนรวมและอํานวยการ
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อาจารยนพพร ขุนคา ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ รวมดวยคณาจารย
จากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เขาพบอธิการบดี เพื่อมอบเสื้อยืด 1.5/1.7
และพูดคุยเรื่องการปรับฐานเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยใหเปนธรรมและเปนไป
ตามสิทธิ์ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560

อาจารย น พพร ขุ น ค า ประธานสภาคณาจารย แ ละข า ราชการ และ
อาจารย อ าจิ ณ โจนาธาน อาจิ ณ กิ จ รองประธานสภาคณาจารย แ ละข า ราชการ
เขารวมงานเลี้ยงที่ประชุมประธานสภาคณาจารยและขาราชการแหงประเทศไทย
(ทปสท.) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2561
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สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดจัดทํา
เสื้อยืด 1.5/1.7 ทั้งหมด 400 ตัว เพื่อสงใหเพื่อนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่รวมเปนสวนหนึ่งในการรณรงคปรับฐานเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย
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ตอนรับคณะศึกษาดูงานสภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร
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ภาพสัมมนาวิชาการเรือ่ ง การอุดมศึกษาไทยยุค 4.0 กับทิศทางและบทบาทของ
มหาวิทยาลัยกลุม ใหม และการประชุมทีป่ ระชุมประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
แหงประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจําป ครัง้ ที่ 1/2561
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