
สารสภาคณาจารยแ์ละข้าราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ฉบับประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562 
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     สวัสดีครับพี่น้องประชาคมชาวราชนครนิทร์                     

   ที่เคารพทุกท่าน พบกบัสารสภาคณาจารย์ฯ  ซึ่งได้ห่างหาย   

ไปนานเหตุเพราะผม และทีมงานบรรณาธกิารของสารสภาคณาจารย์ฯ ติดภารกิจ 

ในหลายประการ  ที่ผ่านมาเราไดด้ าเนนิการผลักดันให้มีการน าเงินอดุหนุนค่าจ้าง

พนักงานมหาวิทยาลัยที่เหลือจ่ายเงินเดือนมาด าเนนิการขึน้เงินเดือนและมีการ

จ่ายเงินตกเบิกย้อนหลังอกีทั้งมีการผลักดันให้มกีารแก้ไข ข้อบังคับฯ ว่าด้วย               

การบริหารงานบุคคล  ในการขยายสัญญาจา้งให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย                   

สายวิชาการ  ในขณะนี้เราก าลังผลักดันให้มกีารแก้ไขประกาศ กบม.ในการ

ประเมินระหว่างสัญญาจ้างของพนักงานมหาวทิยาลัยสายสนับสนุนในประเดน็ 

การน าคู่มือ การปฏิบัติงานมาเป็นเกณฑ์ในการประเมนิระหว่างสัญญาซึ่งเราขอ

ยนืยันว่าเราจะเดินหนา้ผลักดันใน สิ่งท่ีเป็นประโยชน์เปน็ขวัญและก าลังใจแก่

บุคลากร 

 ท่านทั้งหลายครับ  ณ วันนี้หากเรามองทิศทางของมหาวิทยาลัยของเรา                  

ที่อยู่ท่ามกลาง การแข่งขันทางการศกึษาโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาเราจะเห็น

ตัวเลขจ านวนนักศึกษาที่ลดน้อยลง ซึ่งข้ออ้างท่ีเป็นวลีติดปากของผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยต่างๆ จะพูดเสมอว่า “อัตราการเกิดของประชากรลดน้อยลง” 

ค าถามที่ผมชวนท่านผู้อ่านทุกท่านคดิ คอื อัตราการเกดิลดน้อยลงหรือหลักสูตร                  

ที่เรามีอ่อนแอลงกันแน่?  ซึ่งผมไม่ได้โทษท่านอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือ

อาจารย์ผู้สอนทั้งหลายนะครับ แต่ผมชวนท่านทั้งหลายให้คิดว่าทศิทาง นโยบาย

ในการบริหารให้ความส าคัญกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การสนับสนนุ

งานธุรการของหลักสูตรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ห้องเรียน และสื่ออุปกรณก์าร

เรียนการสอนที่เหมาะสม กับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือไม่?  

นักศึกษาที่ผมสอนยังแซวผมว่าห้องเรียนที่โรงเรียนหนูตอนมัธยมมนัทันสมัยกว่านี้

นะคะ/ครับ  อาจารย์   
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 ผมจึงฝากเรียนผู้บริหารของมหาวทิยาลัยต้องให้ความส าคัญกับเรื่องเหล่านี้  

เรามีการพัฒนาหลักสตูรใหม่ๆ ดีครับ เปน็แนวคิดท่ีดีมาก  แต่ถ้าเราไม่สร้าง

หลักสูตรที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง มิหน าซ้ ากลับทยอยปดิหลักสูตรไปหลายหลักสูตร                

เราจะยืนหยัดในโลกแห่งการแข่งขันได้อย่างไร  ภาพท่ีเราเห็นจนชนิตาคือภาพ              

การประชุมกรรมการตา่งๆ และภาพเรื่องความสะอาดในชั้นเรียน รวมทั้ง โต๊ะ    

เก้าอี้ ในสภาพวันที่สอบปลายภาค ภาพเหล่านี้ ควรเป็นภาพแห่งการชื่นชมมากกว่า              

ภาพแห่งการบ่นเพื่อขอการปรับปรุง เรื่องง่ายๆ พวกนี้ผู้มีอ านาจทั้งหลายสั่งการได้              

เลยครับ   

 ข้อคิดก่อนจากกนัในสารฉบับนี้  การเป็นผู้บริหารต้องเป็นผู้บริหารของ                 

ทุกคนในองค์กร การบงัคับใช้กฎหมาย การปฏิบัติต่อบุคคลในองค์กรต้องเกิด              

ความเสมอภาค  เพื่อความสามัคคแีละแรงจูงใจในการท างานให้แกอ่งค์กร 
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ผูช้ว่ยศาสตราจารยอ์าจณิโจนาธาน  อาจณิกจิ 

ผ่านพ้นไปแล้วกับงานราชนครินทร์แฟร์ คร้ังที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยเราน ากิจกรรมต่างๆ
ออกบูธ จัดกิจกรรมของชุมชน งานวิชาการ การแสดงและตลาดนัด หวังว่าบุคลากรทุกท่าน  
คงเพลิดเพลินกับงานที่จัดขึ้นในช่วงสอบปลายภาคของเรากันทุกคน ส่วนการประเมินผล
สัมฤทธิ์เพื่อจัดงานในคร้ังที่ 2 ที่ 3 และครั้งอื่นๆ พวกเราชาวราชนครินทร์ คณะผู้จัดงาน                      
และผู้บริหารทุกท่านคงต้องช่วยกันระดมความคิดเห็นกันต่อไป 

ที่ผ่านมาผมและสภาคณาจารย์ต้องขออภัยทุกท่านที่สารสภาของเราได้หายหน้าหาย
ตาไปหลายเดือน ภารกิจต่างๆทั้งภาระงานสอนและการขับเคลื่อนงานของสภาเราไม่ได้หยุด 
ยังท าทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังอยู่เสมอครับ คาดว่าปีงบประมาณใหม่น้ีเราคงเห็นอะไรหลาย
อย่างเปลี่ยนแปลงไปเยอะ 

มากกว่างานราชนครินทร์แฟร์ท่ีผ่านมา   หลายท่านคงจะทราบแล้วว่าเราเริ่มเปิดรับ
นักศกึษาใหม่ ระดับปริญญาตรีประจ าปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายนเป็นต้นมา 
คงต้องฝากหลายๆคนในองค์กรช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อด้วย เพราะ
อย่างท่ีหลายๆท่านทราบกันมาแล้วว่า ปัจจุบันสถานการณ์จ านวนนักศกึษาที่วิกฤติกันท้ัง
ประเทศน้ัน ท าให้นักศกึษาของเราลดลงอย่างน่าเป็นห่วง  ถ้าปล่อยให้เป็นแบบน้ีต่อไป                     
เราคงเหลือจ านวนนักศึกษาอยู่ไม่เท่าไหร่ 

ผมยังคิดเสมอว่า มหาวิทยาลัยเราอยู่ในท าเลที่เหมาะสม รวมถงึการพัฒนาตาม
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกที่ก าลังจะเกิดขึ้นท าให้เรามีโอกาสที่จะฟื้นตัวมาก 
หากเรารีบช่วยกันปรับตัวและท างานกันให้หนักมากยิ่งขึ้น 

ประเด็นท่ีน่าเป็นห่วงส าหรับปีการศึกษาที่ก าลังจะมาถึงคือการต้องคอยลุ้นว่าเราจะตก
ที่น่ังล าบากเกี่ยวกับจ านวนนักศึกษาอีกหรอืไม่ ผมอยากชี้ให้เห็นประเด็นท่ีส าคัญๆว่า ตอนน้ี
เราพร้อมหรอืยังขาดอะไรไป 

ประเด็นแรก ผมอยากชวนทุกท่านเข้าไปดูศักยภาพของเราในการรับนักศกึษาใหม่              
ปี 2563 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 คณะ โดยมีการประกาศรับดังน้ี 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 (ขอย้ านะครับว่ากรณีน้ีต้องพ่ึงพระเจ้าด้วย) เราจะ
มีนักศกึษาเต็มจ านวนที่เราเปิดรับ 1,695 คน ซึ่งส าหรับมหาวิทยาลัยน้ันผมถือว่าเป็นตัวเลขที่
ยังน้อยอยู ่
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หรอืถ้าเราโชคด ีมีผู้ที่สนใจมาเรยีนกับเรา 70 % เราจะมีนักศกึษาที่ 1,186 คน 

หรอืถ้าโชคร้ายลงมาหน่อย เราได้นักศึกษาเพียงครึ่งหน่ึงของจ านวนที่เราเปิดรับ               
เราจะได้นักศกึษาแค่ 848 คนเท่าน้ันเอง 

เป็นตัวเลขที่น่าตกใจไหมครับ ส าหรับอนาคตของราชนครินทร์ และผมก็เชื่อว่า 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายท่านคงสามารถค านวณคร่าวๆแล้วว่า เราจะมีนักศกึษากัน
ประมาณเท่าไหร่ 

ประเด็นท่ีสองคงเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตร   ทั้งหลักสูตรที่ต้องเปิดใหม่เพื่อให้
สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ หรอืหลักสูตรที่ต้องหยุดรับนักศึกษาในปีน้ีด้วยปัจจัย
หลายๆอย่างน้ัน จะแก้ปัญหาและหาแรงกระตุ้นในการท างานให้ทันแก่เวลาได้อย่างไร                   
ผมได้ยินการพัฒนาหลักสูตรร่วม หลักสูตรใหม่ หลักสูตรทันสมัยมาพักใหญ่ๆ แล้ว                               
แต่เท่าที่ดูจากประกาศน่าจะมีหลักสูตรที่เกิดขึ้นมาใหม่เพียงสองสามหลักสูตร คงต้อง                    
เอาใจช่วยลุ้นกันต่อไป ส่วนหลักสูตรที่ต้องปิดและหยุดรับนักศึกษาในปีน้ีน้ัน                                   
คงต้องฝากผู้บริหารทั้งระดับคณะและมหาวิทยาลัยช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดและท าให้ฟื้น     
กลับคืนมาให้เร็วที่สุด ยิ่งปล่อยนาน สนิมยิ่งจะเกาะเราแน่น แม้ไม่ทันในปีน้ี แต่ปีหน้า                      
เราไม่ควรพลาดอีก 

สิ่งส าคัญที่ผมอยากให้มหาวิทยาลัยให้ความใส่ใจมากๆคอืเรื่องการพัฒนาด้านการ
เรยีนการสอน ทั้งงบประมาณที่ลงไปที่หลักสูตร เพื่อให้แต่ละสาขาสามารถด าเนินกิจกรรม
ของสาขาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่รู้จักของสังคมและท้องถ่ิน นอกจากนั้นบรรยากาศของ
การเรียนการสอนและสถานที่เราควรต้องพร้อมที่สุดให้สมกับเป็นสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาตรทีี่เปิดมายาวนานถงึ 80 ปี 

เพราะหัวใจส าคัญและคุณภาพของมหาลัยอยู่ที่หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
เราจะเติบโตหรอืจะถอยหลังมันต้องวัดกันตรงน้ี 

แผนที่ดีในปีน้ี จะท าให้เราท างานเป็นระบบมากขึ้น อะไรที่ยังติดขัดฝากผู้บริหารด้วย
นะครับ 

........... 

ส่วนทางเลือกเกี่ยวกับจ านวนนักศกึษาในปี 2563 เราคงเหลือไม่มากนะ ดีที่สุด                     
ที่เราท าได้ในตอนน้ี คอืการเร่งประชาสัมพันธ์ ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ หรอืแม้ระดับ
หลักสูตรก็คงต้องช่วยกัน ระดมทั้งแรงคน แรงทุน งบประมาณ 

ตอนน้ีคงต้องถามว่าเราเริ่มกันหรอืยัง มีแผนที่ดีและ               
ท าเต็มที่หรอืเปล่า 

ต้องท างานแข่งกับเวลา แข่งกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
แข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่น วางแผนกันดีๆ ลงงบประมาณให้              
ถูกจุด เราอาจจะไม่ต้องการให้พระเจ้าช่วยครับ 
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 วันน้ีฉันเดนิดูรอบบา้นที่ฉันพักพงิอยู่เห็นว่า “มันเกือบจะร้างแล้ว” แน่นอนว่าเมื่อวัน

เวลาผ่านไปของทุกสิ่งก็ย่อมทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ถ้าบ้านมีเจ้าของและเจ้าของรักษา

ก็ดีหน่อยเพราะจะดูแลรักษาบ้านให้อยู่ในสภาพที่ดีเหมาะแก่การอยู่อาศัย เพราะ

วัตถุประสงค์หลักของบ้านคือ “อยู่อาศัย” แต่บ้านฉันมันแปลกบ้านฉันไม่มีเจ้าของ เค้า

แตง่ตั้งผู้จัดการให้เป็นผู้ดูแล...แน่นอนว่าผู้จัดการบ้านย่อมรู้ดีว่ามีบ้านไว้ใช้ท าอะไร ในทาง

ตรงกันข้ามถ้าผู้จัดการบ้านไม่รู้วัตถุประสงค์ของบ้านไม่รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ บ้านก็จะ

ทรุดโทรมถูกน ามาใช้เพื่อการต่าง ๆ ไม่เพียงแต่แค่อยู่อาศัย อาจปล่อยให้เช่าในราคาถูก 

เพราะบา้นนัน้ทรุดโทรมมากแล้ว แต่ที่ส าคัญที่ผู้จัดการบ้านลืมไป คือ ยังมีผู้อื่นที่อาศัยพัก

พิงอยู่ในบ้าน และหวังว่าบา้นหลังนีจ้ะเป็นที่พักพิงไปอกี 10 ปี 20 ปี หรอืมากกว่านัน้  

 เมื่อมองย้อนไปมันนา่เสยีดายที่คนท่ีอาศัยอยู่ไม่มีอ านาจจัดการบา้น เมื่อคนมีหน้าที่

จัดการบ้านไม่ดูแลบ้าน ไม่ดูแลคนในบ้าน ยิ่งถ้าผู้จัดการบ้านอายุมากเวลาที่เหลืออยู่ใน

บ้านก็ยิ่งน้อยลง อนาคตของผู้อาศัยจะขึ้นอยู่กับผู้จัดการบ้านผู้ใกล้หมดเวลาท างาน หรือ

แก่ชรา ภาระการรื้อบ้าน ปลูกบ้านใหม่ จะตกแก่คนรุ่นหลัง มันช่างน่าเสียใจ คนรุ่นหลังที่

พักพิงอยู่ในบ้านคงต้องคิดในใจว่า “ฝากอนาคตไว้กับใคร” ฝากอนาคตไว้กับคนที่ไม่มี

อนาคต  

 ฉันไม่เคยเลา่อะไรแลว้ไม่หาทางออกให้ ผู้จัดการบา้นคงอยากถามว่าแล้วจะให้              

ท าอย่างไร เริ่มจากง่าย ๆ กอ่น 1) บ้านมีวัตถุประสงค์อะไรต้องพัฒนาให้ตรงกับ

วัตถุประสงค์หลัก เรื่องนี้ส าคัญบา้นถงึแม้จะสามารถใช้ประโยชนไ์ด้หลากหลายแตก่็เป็น

ที่รู้กันว่ามันมีไวส้ าหรับพักอาศัย การใส่ใจบ้าน บริหารจัดการอย่างมีระบบเป็นไปตาม               

กฎ กตกิา ถอืเป็นเรื่องส าคัญ อะไรที่เป็นกฎเกณฑ์ท่ีออกมาใช้ให้บา้นมีคุณภาพ น่าอยู่ ก็

ตอ้งให้ความสนใจตดิตาม ไม่ใช่ละเลยเพราะสุดทา้ยบ้านพังใครจะรับผิดชอบ 2) ความ

สะอาด ความพร้อม ความทันสมัยของห้องต่าง ๆ ภายในบา้น (ไม่ว่าเวลาจะผ่านไป               

กี่ปบีา้นหลังนีก้็ไม่เคยมีความพร้อมส าหรับท ากิจกรรมใด ไม่วา่จะอาศัย พักผ่อน หรอืท า

กิจกรรมอื่น ๆ 3) การวางหน้าที่ที่เหมาะสมให้คนในบ้าน คนในบ้านมีมากแต่คนท่ี

ท างานบ้านมีนอ้ยคนท าก็ท าจนใจจะขาด คนไม่ท าก็ไม่คิดจะท าอะไรเลยอยู่ไปวัน ๆ เกาะ

อาศัย เอาเปรยีบผู้อื่นไปวัน ๆ 4) สร้างจิตส านึกร่วมกัน คงไม่ต้องพูดเยอะรู้กันอยู่แล้ว  
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5) มองข้ามผลประโยชน์ของตนเอง ท างานอย่างไรให้พัฒนาอย่างเป็น

รูปธรรมเรื่องนี้ก็ส าคัญ การพัฒนาบ้าน “ต้องเกาให้ถูกที่คัน” ท างานอย่างไรให้พัฒนา 

ถ้าเดินเข้ามาในบ้านนั่ง ๆ เดิน ๆ แล้วบอกว่าท างาน ถามว่าการพัฒนาอยู่ไหน ถ้าไม่

พัฒนาบ้าน...พัฒนาตนเองให้เป็นสมาชิกที่ดีในบ้านก็ยังดี 6) ผู้จัดการบ้านต้อง

ค านึงถึงความยั่งยนืและคนที่อยู่ข้างหลัง (อนาคตก าหนดได้จากปัจจุบัน) สมาชิก

ที่อยู่ในบ้านฟังเค้าเยอะ ๆ การต าหนิไม่ใช่การท าลาย อย่าเข้าใจผิด ผู้จัดการชอบเข้าใจ

ผิดวา่คนท่ีต าหนิเคา้มีอคต ิความเป็นจริงสมาชิกเคา้ก็อยากให้บ้านเราดีเหมือนผู้จัดการ

นั่นล่ะ เค้าจะช่วยให้ผู้จัดการท างานได้ตรงจุด เพราะผู้จัดการมีอ านาจ สมาชิกในบ้าน

เคา้ไม่มีอ านาจท าอะไร ผู้จัดการมีทั้งอ านาจในการบริหารคน งบประมาณ กฎ ระเบียบ

ต่าง ๆ สว่นสมาชิกในบา้นเค้าไม่มีอ านาจ อ านาจมันอยู่ที่ผู้จัดการเค้าก็เลยต้องเสนอนู้น

นี่นั่น ให้ผู้จัดการช่วยด าเนนิการ  

“ผู้จัดการ” ฟังฉันบ้างนะลองอ่านสารฉันตั้งแต่ฉบับแรกดู ฉันไม่เคยคิดร้ายกับ

ผู้จัดการนะ องค์กรที่มีแต่ค าสรรเสริญเยินยอน่ะ “ไม่พัฒนาหรอก” ต้องต าหนิ ติเตียน

กันได้ การพัฒนาถึงจะเกิด เค้าต าหนิแล้วก็ต้องเอามาท าด้วย อะไรท าได้ท าก่อนอะไร

ท าไม่ได้ค่อยชี้แจงกันไป เคยมีคนบอกไว้ว่า “การเป็นแชมป์ง่ายกว่าการรักษาแชมป์” 

เพราะเวลาเราเป็นแชมป์เราจะอยู่กับค าสรรเสริญเยินยอจนเกิดความประมาท จนต้อง

พ่ายแพ้ต่อคู้ต่อสู้ในที่สุด แต่เดี๋ยวก่อน...นี่เรายังไม่เคยเป็นแชมป์เลย อย่าหลงระเริง

กับค าสรรเสริญเยินยอทั้งหลาย เพราะมันจะเป็นหนทางไปสู่ความพ่ายแพ้... จะเป็น

บ้านที่ดีได้ต้องต่อสู้ไปกับค าต าหนิ “หาจุดไม่ดีแล้วแก้ไข” ไม่ใช่หาแต่จุดดีจุดไม่ดีไม่

เคยเห็น....มันก็ยากกับการพัฒนา...เริ่มจากการหาจุดบกพร่องของทุกสิ่งภายในบ้าน 

และมีความสุขกับการได้แก้ไขสิ่งเหล่านั้น....ฟังคนในบ้านเยอะ ๆ เพราะเราอยู่ร่วมกัน 

อนาคตของคนในบ้านก็อยู่ที่ผู้จัดการอย่ามองอะไรง่ายไปหมด เพราะความง่ายไม่เคย

สร้างความสมบูรณ์แบบ และที่ส าคัญที่ฉันขอย้ า คือ “ท าอะไรนึกถึงอนาคตของคน

รุ่นหลัง อย่าให้เค้าต้องมาแก้ไข แบกรับปัญหา ท าอะไรคิดถึงความยั่งยืนมาก่อน

ล าดับแรก อนาคตคนรุ่นหลังอยู่ในมือผู้จัดการอย่าให้เค้ามาว่าได้ คนรุ่นหลังเค้า

เห็นอนาคตท่านนะ แต่ท่านไม่มีวันได้เห็นอนาคตของคนรุ่นหลัง นี่เป็นสัจธรรม” 

ความศรัทธาสร้างยากแตต่อ้งสรา้งเพราะ “ความศรัทธา คอื บารมี”           
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เอาล่ะ สารฉบับนี้เป็นสารที่ฉันเขียนด้วยความหมดหวัง เพราะจิตใต้ส านึกของ

ฉันมันบอกว่าการเขยีนช่วยพัฒนาอะไรไม่ได้ แต่ท าไมฉันถึงเขียน...เพราะ...บ้านฉันมัน

เกอืบจะร้างแลว้  

  “บ้าน (เกือบจะ)ร้าง” คงเป็นค าพูดเดียวที่ฉันจะฝากไว้ ให้ช่วยดูแลสภาพ

บ้านและคนในบา้น ถ้าไม่เช่นนั้น คงไม่ใครอยากจะอยู่บ้านหลังนี้ หรืออยู่ก็คงเพราะยัง

ไม่มีบ้านหลังใหม่ และแน่นอนว่าผู้อาศัยหลาย ๆ คนเตรียมหาบ้านใหม่กันแล้ว อย่าให้

ปัจจุบันของท่านท าลายอนาคตของคนอื่น ๆ อีกมากมาย ตัวชี้วัดอนาคต คือ ปัจจุบัน 

และปัจจุบันนี้เป็นหน้าที่ของท่านผู้จัดการทั้งหลายในการดูแลบ้าน อย่าให้เค้าเล่าขาน

กันวา่ “บา้นร้าง” เพราะผู้จัดการบรหิารงานไม่เป็น  

 

  ยายบุญชู 

“ฉันก็รักบ้านของฉัน” 

“ Never underestimate someone’s ability to find out the truth ” 
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