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   เรียนพีน่้องประชาคมชาวราชนครนิทรท์ี่เคารพทกุท่าน 

ด้วยประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ                 

ชุดปัจจุบันจะสิ้นสุดวาระในวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2563  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดการเลือกตั้ง 

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  โดยมีคูหาเลือกตั้ง 2 แห่ง  ได้แก่ ห้องโถงชั้น 1  

อาคารเรยีนรวมและอ านวยการ(ในเมือง) และห้องโถง ชั้น 1  หน้าห้องหน่วยงานคลัง  

อาคาร 8 (บางคล้า) เวลา 7.30-15.00 น. ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสามารถเลือก 

ใช้สิทธิ ณ ท่ีหน่ึง ที่ใด เพียงท่ีเดียว  สารสภาคณาจารย์ฯ  ฉบับน้ีจงึขอเชิญชวนข้าราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน  พนักงานราชการและลูกจ้างประจ า   

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิกันนะครับ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ได้ที่ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และ 

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เรื่อง รายชื่อ 

ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  และกรรมการ 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ  ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563  

  สภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ พ.ศ. 2547  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย  เป็น 

กระบอกเสียงแทนประชาคม การเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และ 

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จงึมีความส าคัญมากๆ  ซึ่งผมเองก็ลงสมัครรับ 

เลือกตั้งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการโดยมุ่งหวังจะสานต่อนโยบายที่ได้ 

น าเสนอกับพี่น้องประชาคมผ่านป้ายประชาสัมพันธ์หาเสียง  ในส่วนของกรรมการ 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ  ในประเภทคณาจารย์ประจ าสังกัดคณะ  ประเภทคณาจารย์ 

ประจ าทั่วไป และประเภทข้าราชการ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งครบตามองค์ประกอบของ 

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

  มาใช้สทิธิกันเยอะๆ นะครับ เพื่อแสดงออกถึงพลังของชาวราชนครินทร์ 
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แด่ผูอ้าสา กับสภาคณาจารยฯ์ 

 ถงึเพื่อนคณาจารย์และบุคลากรราชนครนิทร์ทุกท่าน 

  ในสารฉบับนี้ผมคงต้องขอสวัสดปีใีหมแ่ละกล่าวค าอ าลา             
ในฐานะกรรมการสภาคณาจารยแ์ละข้าราชการไปพร้อมกับ 

ส าหรับคณะกรรมการชดุใหมแ่ละประธานสภาคณาจารย์คนใหม ่ผมขอเชิญชวน                    
ใหทุ้กท่านออกมาใช้สิทธิ์เลือกคนทีร่ักษาผลประโยชน์ ศักดิ์ศรี และ สิทธิ์ ของพวกเรา                             
ชาวราชนครินทรท์ุกคน  อีกทั้งควรเป็นบุคคลที่ค านึงถึงคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
เกียรติและศกัดิ์ศรีของมหาวทิยาลยัเราให้กลับคนืมา 
  ในช่วงเวลาสามปีที่ผ่านมา ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างจากการผลักดันของ
สภาคณาจารย์ แม้บางอย่างจะไม่ได้เต็มที่ 100 เปอร์เซ็นต์ หรอืบางอย่างยังอยู่ในระหว่าง            
การด าเนินการ และบางอย่างยังไม่ถูกหยิบยกมาพูดกันอย่างจริงจัง แต่ผมเชื่อว่าในอนาคต                
อันใกล้หรอืกรรมการสภาชุดใหม่ คงจะผลักดันเรื่องต่างๆ กันต่อ 
  สิ่งท่ีผมกังวลเป็นอย่างมากส าหรับมหาวิทยาลัยในช่วงหลังจากปี 2020 เป็นต้นไป          
คอืทศิทางในการบริหารมหาวิทยาลัยและการบรหิารการศึกษาท่ีจะมีความท้าทายและยากขึ้น
เรื่อยๆทุกวัน ด้วยจ านวนเด็กที่นักศกึษาลดลง งบประมาณ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของกระทรวงใหม่ 
หรอืทศิทางในการพัฒนาประเทศ  ที่มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินนโยบายให้ตอบสนองต่อ
นโยบายของรัฐบาล ท าให้มหาวิทยาลัยจะต้องท างานหนักและปรับตัวให้ทันอยู่ตลอดเวลา 
 ผมอยากให้เราค านึงถึงปัญหา 3 อย่างที่จะท าให้มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานของ
สถาบัน  

ประการแรก หลักสูตรใหม่ ทันสมัย ได้มาตรฐาน แน่นอนว่าเหล่าน้ีเป็นสิ่งท่ีเรา
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะยกระดับหน้าตาของหลักสูตร หน้าตาของมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลไปยัง
การพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาประเทศในอนาคต เราลองส ารวจสามค าน้ีนะครับ ว่า 2-3 ปีท่ี
ผ่านมา เราได้เริ่มท าสิ่งเหล่าน้ีอย่างจริงจังหรอืยัง หลักสูตรใหม่เรามีหรอืยัง หรอืเราคดิว่า
เท่าที่เรามีก็เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่นแล้ว หรือหากเราไม่มีหลักสูตรใหม่ เราปรับให้
หลักสูตรเรา “ทันสมัย” หรอืยัง หรือหากยังไม่มีทั้งสองอย่าง อย่างน้อยๆ เราได้พัฒนา
หลักสูตรให้ได้  “มาตรฐาน” หรอืยัง ที่ผมต้องยกเรื่องน้ีมาเป็นประเด็นแรก เพราะหัวใจของ
การศึกษาคอืหลักสูตร เมื่อหลักสูตรมีความพร้อม มันจะพาเราเดินไปสู่หนทางอื่นๆ ได้อีก
มากมาย 

ประการที ่2 คุณภาพการศึกษา ตอบสนองความต้องการและคุ้มค่ากับเวลาของ
นักศกึษาที่เสียไป ผมเชื่อว่าเมื่อนักศกึษาทั้งหลายเลือกมาเรยีนในสถาบันของเรา พวกเขา
คาดหวังว่าสถานที่แห่งน้ีจะเป็นสารตั้งต้นทางความรู้ที่ดีท่ีจะท าให้บัณฑติที่จบออกไป                     
มีงานท า ประคับประคองให้ชีวติของตนเองมีคุณภาพ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดไีด้ ซึ่งพวกเรา                
ชาวราชนครินทร์จะต้องช่วยกันการันตีว่า  
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 ในระหว่างที่นักศึกษาอยู่กับเราพวกเขาได้รับคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพที่ชีวติที่
เพียงพอที่เขาจะออกไปเผชิญโลกกว้าง ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานในการสอน มาตรฐานห้องเรียน 
สิ่งอ านวยความสะดวกทางวชิาการ การสนับสนุนกิจกรรมของนักศกึษาที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม การให้บรกิารนักศึกษา หรอืคุณภาพชีวติที่ดีในรั้วมหาวิทยาลัย สิ่งเหล่าน้ีเราให้พวกเขา
ได้เต็มร้อย คุ้มค่ากับเวลา ค่าใช้จ่าย และเงนิภาษีของประชาชนที่เอามาสนับสนุนกิจการของ
มหาวิทยาลัยหรอืไม่ ประเด็นน้ีคงไม่ใช่เฉพาะเรื่องของผู้บริหาร แต่เราทุกคนต้องช่วยกันอุด
รอยรั่วให้มากที่สุด เมื่อทุกๆ ฟันเฟืองท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ผมคิดว่าเราสามารถ
การันตีคุณภาพทางการศึกษาได้อย่างแน่นอน 

  ประการที ่3 คุณภาพทางวิชาการเป็นสิ่งการันตีคุณภาพชีวติของบุคลากร อย่างแรก
ผมต้องขอแสดงความเสียใจที่วารสารทางวิชาการของเรายังไม่สามารถข้ึนฐาน TCI ได้ในปีน้ี 
หลายคนอาจจะมองเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ส าหรับผม องค์ประกอบต่างๆเพื่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการของบุคลากรชาวราชนครนิทร์น้ัน เป็นสิ่งที่ต้อง “รีบเร่ง”                  
สร้างให้เสร็จ ทั้งส่วนของวารสาร วิจัย และต าแหน่งทางวชิาการ ต้องมีความชัดเจนและ
อ านวยความสะดวกแก่บุคลากรทั้งสายวิชาการทั้งสายสนับสนุนให้มากที่สุด เพราะหาก
มหาวิทยาลัยสามารถสร้างสิ่งรองรับคุณภาพทางวิชาการได้แล้ว คุณภาพของชีวติบุคลากร 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาจ้างหรอืเรื่องอื่นๆ ก็จะลดน้อยลงไป 

  ประการสุดท้าย ผมขอพูดสั้นๆ ว่า “รายได้หลักของมหาวทิยาลัยต้องมา
จากการจัดการศกึษา” ไม่ใช่การให้เช่าสถานที่ 
  ส าหรับการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์ฯ และกรรมการสภาคณาจารย์ฯ                      
ที่จะมาถงึหลายท่านคงเห็นรายชื่อผู้ที่จะอาสามาท าหน้าที่แทนพวกเราชาวราชนครินทร์แล้ว          
จากที่ผมได้ร่วมงานมาหน่ึงวาระ ผมคิดว่าทั้งต าแหน่งประธานและกรรมการน้ัน มีบทบาทใน
การช่วยสะท้อนปัญหาให้กับผู้บริหารเป็นอย่างมาก รวมถึงการร่วมขับเคลื่อนวาระต่างๆ 
ให้กับสภามหาวิทยาลัย นอกจากนั้นการร่วมท ากิจกรรมกับกลุ่มสภาคณาจารย์จากทั่ว
ประเทศในประเด็นระดับชาติท้ังเรื่องสัญญาจ้าง อัตราเงนิเดือนทั้งของข้าราชการและ
พนักงาน มาตรฐานทางการศึกษา ฯลฯ ยังเป็นอีกหน่ึงงานที่ผมได้ร่วมมาอย่างต่อเน่ือง             
ตลอดสามปีที่ผ่านมา แม้ไม่ใช่งานท่ีง่าย แต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ ผมเชื่อว่าหากประธาน            
และกรรมการสภาคณาจารย์ฯ เข้มแข็งและช่วยกันเต็มก าลัง จะไม่เป็นประโยชน์เฉพาะ               
พวกเราชาวราชนครินทร์ แต่จะยังเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมอาชีพในสถาบันอุดมศกึษา                 
ในประเทศทุกคน 
  เอาใจช่วยส าหรับทุกท่านที่อาสาเข้ามาท างานในชุดถัดไปครับ ขอให้ทุกคนโชคดี 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจิณโจนาธาน  อาจณิกิจ 
รองประธานสภาคณาจารย์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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  เมื่อวันที่ 18  ธันวาคม  2562  อาจารย์นพพร  ขุนค้า  
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
ร่วมกับประธาน ทปสท. ประธาน ทป.มรภ. และผู้แทน ก.พ.อ. 
ได้เข้ายื่นเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเตมิ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบนั อุดมศึกษา(ฉบับที่...) 
  เพื่อให้มีบทบญัญัตคิรอบคลุม สถานะสิทธิสวัสดิการพนักงาน 
ในสถาบนัอุดมศึกษาต่อกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร  
ณ อาคารรัฐสภา สปัปายะสภาสถาน 
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อาจารย์นพพร ขุนค้า  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ 

ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กบัสถานวีิทยุโทรทศัน์รัฐสภาในเรื่อง 
"ระบบเงนิเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย" 
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