สารสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉบับประจาเดือนพฤศจิกายน 2562

สวัสดีครับพี่น้องประชาคมชาวราชนครินทร์
ที่เคารพทุกท่าน พบกับสารสภาคณาจารย์ฯ ซึ่งได้ห่างหาย
ไปนานเหตุเพราะผม และทีมงานบรรณาธิการของสารสภาคณาจารย์ฯ ติดภารกิจ
ในหลายประการ ที่ผ่านมาเราได้ดาเนินการผลักดันให้มีการนาเงินอุดหนุนค่าจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยที่เหลือจ่ายเงินเดือนมาดาเนินการขึน้ เงินเดือนและมีการ
จ่ายเงินตกเบิกย้อนหลังอีกทั้งมีการผลักดันให้มกี ารแก้ไข ข้อบังคับฯ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล ในการขยายสัญญาจ้างให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ในขณะนี้เรากาลังผลักดันให้มกี ารแก้ไขประกาศ กบม.ในการ
ประเมินระหว่างสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนในประเด็น
การนาคู่มือ การปฏิบัตงิ านมาเป็นเกณฑ์ในการประเมินระหว่างสัญญาซึ่งเราขอ
ยืนยันว่าเราจะเดินหน้าผลักดันใน สิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นขวัญและกาลังใจแก่
บุคลากร
ท่านทั้งหลายครับ ณ วันนี้หากเรามองทิศทางของมหาวิทยาลัยของเรา
ที่อยู่ท่ามกลาง การแข่งขันทางการศึกษาโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาเราจะเห็น
ตัวเลขจานวนนักศึกษาที่ลดน้อยลง ซึ่งข้ออ้างที่เป็นวลีติดปากของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยต่างๆ จะพูดเสมอว่า “อัตราการเกิดของประชากรลดน้อยลง”
คาถามที่ผมชวนท่านผู้อ่านทุกท่านคิด คือ อัตราการเกิดลดน้อยลงหรือหลักสูตร
ที่เรามีอ่อนแอลงกันแน่? ซึ่งผมไม่ได้โทษท่านอาจารย์ประจาหลักสูตรหรือ
อาจารย์ผู้สอนทั้งหลายนะครับ แต่ผมชวนท่านทั้งหลายให้คิดว่าทิศทาง นโยบาย
ในการบริหารให้ความสาคัญกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุน
งานธุรการของหลักสูตรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ห้องเรียน และสื่ออุปกรณ์การ
เรียนการสอนที่เหมาะสม กับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือไม่?
นักศึกษาที่ผมสอนยังแซวผมว่าห้องเรียนที่โรงเรียนหนูตอนมัธยมมันทันสมัยกว่านี้
นะคะ/ครับ อาจารย์
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ผมจึงฝากเรียนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยต้องให้ความสาคัญกับเรื่องเหล่านี้
เรามีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ดีครับ เป็นแนวคิดที่ดีมาก แต่ถ้าเราไม่สร้าง
หลักสูตรที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง มิหนาซ้ากลับทยอยปิดหลักสูตรไปหลายหลักสูตร
เราจะยืนหยัดในโลกแห่งการแข่งขันได้อย่างไร ภาพที่เราเห็นจนชินตาคือภาพ
การประชุมกรรมการต่างๆ และภาพเรื่องความสะอาดในชั้นเรียน รวมทั้ง โต๊ะ
เก้าอี้ ในสภาพวันที่สอบปลายภาค ภาพเหล่านี้ ควรเป็นภาพแห่งการชื่นชมมากกว่า
ภาพแห่งการบ่นเพื่อขอการปรับปรุง เรื่องง่ายๆ พวกนี้ผู้มีอานาจทั้งหลายสั่งการได้
เลยครับ
ข้อคิดก่อนจากกันในสารฉบับนี้ การเป็นผู้บริหารต้องเป็นผู้บริหารของ
ทุกคนในองค์กร การบังคับใช้กฎหมาย การปฏิบัติต่อบุคคลในองค์กรต้องเกิด
ความเสมอภาค เพื่อความสามัคคีและแรงจูงใจในการทางานให้แก่องค์กร
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ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ
ผ่านพ้นไปแล้วกับงานราชนครินทร์แฟร์ ครั้งที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยเรานากิจกรรมต่างๆ
ออกบูธ จัดกิจกรรมของชุมชน งานวิชาการ การแสดงและตลาดนัด หวังว่าบุคลากรทุกท่าน
คงเพลิดเพลินกับงานที่จัดขึ้นในช่วงสอบปลายภาคของเรากันทุกคน ส่วนการประเมินผล
สัมฤทธิ์เพื่อจัดงานในครั้งที่ 2 ที่ 3 และครั้งอื่นๆ พวกเราชาวราชนครินทร์ คณะผู้จัดงาน
และผู้บริหารทุกท่านคงต้องช่วยกันระดมความคิดเห็นกันต่อไป
ที่ผ่านมาผมและสภาคณาจารย์ต้องขออภัยทุกท่านที่สารสภาของเราได้หายหน้าหาย
ตาไปหลายเดือน ภารกิจต่างๆทั้งภาระงานสอนและการขับเคลื่อนงานของสภาเราไม่ได้หยุด
ยังทาทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังอยู่เสมอครับ คาดว่าปีงบประมาณใหม่นี้เราคงเห็นอะไรหลาย
อย่างเปลี่ยนแปลงไปเยอะ
มากกว่างานราชนครินทร์แฟร์ที่ผ่านมา หลายท่านคงจะทราบแล้วว่าเราเริ่มเปิดรับ
นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีประจาปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นมา
คงต้องฝากหลายๆคนในองค์กรช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ท่สี นใจเข้าศึกษาต่อด้วย เพราะ
อย่างที่หลายๆท่านทราบกันมาแล้วว่า ปัจจุบันสถานการณ์จานวนนักศึกษาที่วิกฤติกันทั้ง
ประเทศนั้น ทาให้นักศึกษาของเราลดลงอย่างน่าเป็นห่วง ถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไป
เราคงเหลือจานวนนักศึกษาอยู่ไม่เท่าไหร่
ผมยังคิดเสมอว่า มหาวิทยาลัยเราอยู่ในทาเลที่เหมาะสม รวมถึงการพัฒนาตาม
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกที่กาลังจะเกิดขึ้นทาให้เรามีโอกาสที่จะฟื้นตัวมาก
หากเรารีบช่วยกันปรับตัวและทางานกันให้หนักมากยิ่งขึ้น
ประเด็นที่น่าเป็นห่วงสาหรับปีการศึกษาที่กาลังจะมาถึงคือการต้องคอยลุ้นว่าเราจะตก
ที่นั่งลาบากเกี่ยวกับจานวนนักศึกษาอีกหรือไม่ ผมอยากชี้ให้เห็นประเด็นที่สาคัญๆว่า ตอนนี้
เราพร้อมหรือยังขาดอะไรไป
ประเด็นแรก ผมอยากชวนทุกท่านเข้าไปดูศักยภาพของเราในการรับนักศึกษาใหม่
ปี 2563 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 คณะ โดยมีการประกาศรับดังนี้ คณะครุศาสตร์
เปิด 8 สาขาวิชา รับได้ทั้งหมด 390 ที่ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับ 5 สาขา
(จากเดิมมี 10 สาขาวิชา) รับได้ทั้งหมด 225 ที่ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับ 10 สาขาวิชา รับได้
ทั้งหมด 375 ที่ คณะวิทยาการการจัดการ เปิดรับ 8 สาขาวิชา รับได้ทั้งหมด 530 ที่ และคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิดรับ 5 สาขาวิชา รับได้ทั้งหมด 145 ที่
ถ้าเราโชคดีและพระเจ้าเข้าข้างเรา (ขอย้านะครับว่ากรณีนี้ต้องพึ่งพระเจ้าด้วย) เราจะ
มีนักศึกษาเต็มจานวนที่เราเปิดรับ 1,695 คน ซึ่งสาหรับมหาวิทยาลัยนั้นผมถือว่าเป็นตัวเลขที่
ยังน้อยอยู่
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หรือถ้าเราโชคดี มีผู้ที่สนใจมาเรียนกับเรา 70 % เราจะมีนักศึกษาที่ 1,186 คน
หรือถ้าโชคร้ายลงมาหน่อย เราได้นักศึกษาเพียงครึ่งหนึ่งของจานวนที่เราเปิดรับ
เราจะได้นักศึกษาแค่ 848 คนเท่านั้นเอง
เป็นตัวเลขที่น่าตกใจไหมครับ สาหรับอนาคตของราชนครินทร์ และผมก็เชื่อว่า
อาจารย์ประจาหลักสูตรหลายท่านคงสามารถคานวณคร่าวๆแล้วว่า เราจะมีนักศึกษากัน
ประมาณเท่าไหร่
ประเด็นที่สองคงเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตร ทั้งหลักสูตรที่ต้องเปิดใหม่เพื่อให้
สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ หรือหลักสูตรที่ต้องหยุดรับนักศึกษาในปีนี้ด้วยปัจจัย
หลายๆอย่างนั้น จะแก้ปัญหาและหาแรงกระตุ้นในการทางานให้ทันแก่เวลาได้อย่างไร
ผมได้ยินการพัฒนาหลักสูตรร่วม หลักสูตรใหม่ หลักสูตรทันสมัยมาพักใหญ่ๆ แล้ว
แต่เท่าที่ดูจากประกาศน่าจะมีหลักสูตรที่เกิดขึ้นมาใหม่เพียงสองสามหลักสูตร คงต้อง
เอาใจช่วยลุ้นกันต่อไป ส่วนหลักสูตรที่ต้องปิดและหยุดรับนักศึกษาในปีนี้นั้น
คงต้องฝากผู้บริหารทั้งระดับคณะและมหาวิทยาลัยช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดและทาให้ฟ้นื
กลับคืนมาให้เร็วที่สุด ยิ่งปล่อยนาน สนิมยิ่งจะเกาะเราแน่น แม้ไม่ทันในปีนี้ แต่ปีหน้า
เราไม่ควรพลาดอีก
สิ่งสาคัญที่ผมอยากให้มหาวิทยาลัยให้ความใส่ใจมากๆคือเรื่องการพัฒนาด้านการ
เรียนการสอน ทั้งงบประมาณที่ลงไปที่หลักสูตร เพื่อให้แต่ละสาขาสามารถดาเนินกิจกรรม
ของสาขาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่รู้จักของสังคมและท้องถิ่น นอกจากนั้นบรรยากาศของ
การเรียนการสอนและสถานที่เราควรต้องพร้อมที่สุดให้สมกับเป็นสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่เี ปิดมายาวนานถึง 80 ปี
เพราะหัวใจสาคัญและคุณภาพของมหาลัยอยู่ท่หี ลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
เราจะเติบโตหรือจะถอยหลังมันต้องวัดกันตรงนี้
แผนที่ดีในปีนี้ จะทาให้เราทางานเป็นระบบมากขึ้น อะไรที่ยังติดขัดฝากผู้บริหารด้วย
นะครับ
...........
ส่วนทางเลือกเกี่ยวกับจานวนนักศึกษาในปี 2563 เราคงเหลือไม่มากนะ ดีท่ีสุด
ที่เราทาได้ในตอนนี้ คือการเร่งประชาสัมพันธ์ ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ หรือแม้ระดับ
หลักสูตรก็คงต้องช่วยกัน ระดมทั้งแรงคน แรงทุน งบประมาณ
ตอนนี้คงต้องถามว่าเราเริ่มกันหรือยัง มีแผนที่ดีและ
ทาเต็มที่หรือเปล่า
ต้องทางานแข่งกับเวลา แข่งกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
แข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่น วางแผนกันดีๆ ลงงบประมาณให้
ถูกจุด เราอาจจะไม่ต้องการให้พระเจ้าช่วยครับ
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วันนีฉ้ ันเดินดูรอบบ้านที่ฉันพักพิงอยู่เห็นว่า “มันเกือบจะร้างแล้ว” แน่นอนว่าเมื่อวัน
เวลาผ่านไปของทุกสิ่งก็ย่อมทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ถ้าบ้านมีเจ้าของและเจ้าของรักษา
ก็ ดี ห น่ อ ยเพราะจะดู แ ลรั ก ษาบ้ า นให้ อ ยู่ ใ นสภาพที่ ดี เ หมาะแก่ ก ารอยู่ อ าศั ย เพราะ
วัตถุประสงค์หลักของบ้านคือ “อยู่อาศัย ” แต่บ้านฉันมันแปลกบ้านฉันไม่มีเจ้าของ เค้า
แต่งตั้งผู้จัดการให้เป็นผู้ดูแล...แน่นอนว่าผู้จัดการบ้านย่อมรู้ดีว่ามีบ้านไว้ใช้ทาอะไร ในทาง
ตรงกันข้ามถ้าผู้จัดการบ้านไม่รู้วัตถุประสงค์ของบ้านไม่รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ บ้านก็จะ
ทรุดโทรมถูกนามาใช้เพื่อการต่าง ๆ ไม่เพียงแต่แค่อยู่อาศัย อาจปล่อยให้เช่าในราคาถูก
เพราะบ้านนัน้ ทรุดโทรมมากแล้ว แต่ที่สาคัญที่ผู้จัดการบ้านลืมไป คือ ยังมีผู้อ่ืนที่อาศัยพัก
พิงอยู่ในบ้าน และหวังว่าบ้านหลังนีจ้ ะเป็นที่พักพิงไปอีก 10 ปี 20 ปี หรือมากกว่านัน้
เมื่อมองย้อนไปมันน่าเสียดายที่คนที่อาศัยอยู่ไม่มีอานาจจัดการบ้าน เมื่อคนมีหน้าที่
จัดการบ้านไม่ดูแลบ้าน ไม่ดูแลคนในบ้าน ยิ่งถ้าผู้จัดการบ้านอายุมากเวลาที่เหลืออยู่ใน
บ้านก็ยิ่งน้อยลง อนาคตของผู้อาศัยจะขึ้นอยู่กับผู้จัดการบ้านผู้ใกล้หมดเวลาทางาน หรือ
แก่ชรา ภาระการรื้อบ้าน ปลูกบ้านใหม่ จะตกแก่คนรุ่นหลัง มันช่างน่าเสียใจ คนรุ่นหลังที่
พักพิงอยู่ในบ้านคงต้องคิดในใจว่า “ฝากอนาคตไว้กับใคร” ฝากอนาคตไว้กับคนที่ไม่มี
อนาคต
ฉันไม่เคยเล่าอะไรแล้วไม่หาทางออกให้ ผู้จัดการบ้านคงอยากถามว่าแล้วจะให้
ทาอย่างไร เริ่มจากง่าย ๆ ก่อน 1) บ้านมีวัตถุประสงค์อะไรต้องพัฒนาให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์หลัก เรื่องนี้สาคัญบ้านถึงแม้จะสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายแต่ก็เป็น
ที่รู้กันว่ามันมีไว้สาหรับพักอาศัย การใส่ใจบ้าน บริหารจัดการอย่างมีระบบเป็นไปตาม
กฎ กติกา ถือเป็นเรื่องสาคัญ อะไรที่เป็นกฎเกณฑ์ที่ออกมาใช้ให้บา้ นมีคุณภาพ น่าอยู่ ก็
ต้องให้ความสนใจติดตาม ไม่ใช่ละเลยเพราะสุดท้ายบ้านพังใครจะรับผิดชอบ 2) ความ
สะอาด ความพร้อม ความทันสมัยของห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน (ไม่ว่าเวลาจะผ่านไป
กี่ปบี า้ นหลังนีก้ ็ไม่เคยมีความพร้อมสาหรับทากิจกรรมใด ไม่วา่ จะอาศัย พักผ่อน หรือทา
กิจกรรมอื่น ๆ 3) การวางหน้าที่ท่เี หมาะสมให้คนในบ้าน คนในบ้านมีมากแต่คนที่
ทางานบ้านมีนอ้ ยคนทาก็ทาจนใจจะขาด คนไม่ทาก็ไม่คิดจะทาอะไรเลยอยู่ไปวัน ๆ เกาะ
อาศัย เอาเปรียบผู้อื่นไปวัน ๆ 4) สร้างจิตสานึกร่วมกัน คงไม่ต้องพูดเยอะรู้กันอยู่แล้ว
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5) มองข้ า มผลประโยชน์ ข องตนเอง ท างานอย่ า งไรให้ พั ฒ นาอย่ า งเป็ น
รูปธรรมเรื่องนี้ก็สาคัญ การพัฒนาบ้าน “ต้องเกาให้ถูกที่คัน” ทางานอย่างไรให้พัฒนา
ถ้าเดินเข้ามาในบ้านนั่ง ๆ เดิน ๆ แล้วบอกว่าทางาน ถามว่าการพัฒนาอยู่ไหน ถ้าไม่
พั ฒ นาบ้ า น...พั ฒ นาตนเองให้ เ ป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ใ นบ้ า นก็ ยั ง ดี 6) ผู้ จั ด การบ้ า นต้ อ ง
คานึงถึงความยั่งยืนและคนที่อยู่ข้างหลัง (อนาคตกาหนดได้จากปัจจุบัน) สมาชิก
ที่อยู่ในบ้านฟังเค้าเยอะ ๆ การตาหนิไม่ใช่การทาลาย อย่าเข้าใจผิด ผู้จัดการชอบเข้าใจ
ผิดว่าคนที่ตาหนิเค้ามีอคติ ความเป็นจริงสมาชิกเค้าก็อยากให้บ้านเราดีเหมือนผู้จัดการ
นั่นล่ะ เค้าจะช่วยให้ผู้จัดการทางานได้ตรงจุด เพราะผู้จัดการมีอานาจ สมาชิกในบ้าน
เค้าไม่มีอานาจทาอะไร ผู้จัดการมีทั้งอานาจในการบริหารคน งบประมาณ กฎ ระเบียบ
ต่าง ๆ ส่วนสมาชิกในบ้านเค้าไม่มีอานาจ อานาจมันอยู่ท่ผี ู้จัดการเค้าก็เลยต้องเสนอนู้น
นี่นั่น ให้ผู้จัดการช่วยดาเนินการ
“ผู้จัดการ” ฟังฉันบ้างนะลองอ่านสารฉันตั้งแต่ฉบับแรกดู ฉันไม่เคยคิดร้ายกับ
ผู้จัดการนะ องค์กรที่มีแต่คาสรรเสริญเยินยอน่ะ “ไม่พัฒนาหรอก” ต้องตาหนิ ติเตียน
กันได้ การพัฒนาถึงจะเกิด เค้าตาหนิแล้วก็ต้องเอามาทาด้วย อะไรทาได้ทาก่อนอะไร
ทาไม่ได้ค่อยชี้แจงกันไป เคยมีคนบอกไว้ว่า “การเป็นแชมป์ง่ายกว่าการรักษาแชมป์ ”
เพราะเวลาเราเป็นแชมป์เราจะอยู่กับคาสรรเสริญเยินยอจนเกิดความประมาท จนต้อง
พ่ายแพ้ต่อคู้ต่อสู้ในที่สุด แต่เดี๋ยวก่อน...นี่เรายังไม่เคยเป็นแชมป์เลย อย่าหลงระเริง
กับคาสรรเสริญเยินยอทั้งหลาย เพราะมันจะเป็นหนทางไปสู่ความพ่ายแพ้... จะเป็น
บ้านที่ดีได้ต้องต่อสู้ไปกับคาตาหนิ “หาจุดไม่ดีแล้วแก้ไข” ไม่ใช่หาแต่จุดดีจุดไม่ดีไม่
เคยเห็น....มันก็ยากกับการพัฒนา...เริ่มจากการหาจุดบกพร่องของทุกสิ่งภายในบ้าน
และมีความสุขกับการได้แก้ไขสิ่งเหล่านั้น....ฟังคนในบ้านเยอะ ๆ เพราะเราอยู่ร่วมกัน
อนาคตของคนในบ้านก็อยู่ท่ีผู้จัดการอย่ามองอะไรง่ายไปหมด เพราะความง่ายไม่เคย
สร้างความสมบูรณ์แบบ และที่สาคัญที่ฉันขอย้า คือ “ทาอะไรนึกถึงอนาคตของคน
รุ่นหลัง อย่าให้เค้าต้องมาแก้ไข แบกรับปัญหา ทาอะไรคิดถึงความยั่งยืนมาก่อน
ลาดับแรก อนาคตคนรุ่นหลังอยู่ในมือผู้จัดการอย่าให้เค้ามาว่าได้ คนรุ่นหลังเค้า
เห็นอนาคตท่านนะ แต่ท่านไม่มีวันได้เห็นอนาคตของคนรุ่นหลัง นี่เป็นสัจธรรม”
ความศรัทธาสร้างยากแต่ตอ้ งสร้างเพราะ “ความศรัทธา คือ บารมี”
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เอาล่ะ สารฉบับนี้เป็นสารที่ฉันเขียนด้วยความหมดหวัง เพราะจิตใต้สานึกของ
ฉันมันบอกว่าการเขียนช่วยพัฒนาอะไรไม่ได้ แต่ทาไมฉันถึงเขียน...เพราะ...บ้านฉันมัน
เกือบจะร้างแล้ว
“บ้าน (เกือบจะ)ร้าง” คงเป็นคาพูดเดียวที่ฉันจะฝากไว้ ให้ช่วยดูแลสภาพ
บ้านและคนในบ้าน ถ้าไม่เช่นนั้น คงไม่ใครอยากจะอยู่บ้านหลังนี้ หรืออยู่ก็คงเพราะยัง
ไม่มีบ้านหลังใหม่ และแน่นอนว่าผู้อาศัยหลาย ๆ คนเตรียมหาบ้านใหม่กันแล้ว อย่าให้
ปัจจุบันของท่านทาลายอนาคตของคนอื่น ๆ อีกมากมาย ตัวชี้วัดอนาคต คือ ปัจจุบัน
และปัจจุบันนี้เป็นหน้าที่ของท่านผู้จัดการทั้งหลายในการดูแลบ้าน อย่าให้เค้าเล่าขาน
กันว่า “บ้านร้าง” เพราะผู้จัดการบริหารงานไม่เป็น

ยายบุญชู
“ฉันก็รักบ้านของฉัน”
“ Never underestimate someone’s ability to find out the truth ”
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เจ้าของ
ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
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