สารสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจาเดือนมิถุนายน 2560

สัมภาษณ์พิเศษ

พันธกิจสภาคณาจารย์ฯ
1) ให้ข้อเสนอแนะ และ
คำปรึกษำเพื่อกำรพัฒนำ
กิจกำรของมหำวิทยำลัย
2) พิทักษ์ผลประโยชน์ของ
มหำวิทยำลัย
3) กระตุ้นส่งเสริมและสร้ำง
กำรมี ส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
คณำจำรย์ข้ำรำชกำรและ
บุคลำกรของมหำวิทยำลัย
4) สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำคมเพื่อรับฟังปัญหำ
ควำมต้องกำรและแสวงหำ
แนวทำง ในกำรพัฒนำ
5) กระตุ้นส่งเสริมกำร
ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของ
บุคลำกร ในมหำวิทยำลัย
6) กระตุ้นและเสริมสร้ำง
ธรรมำภิบำลในมหำวิทยำลัย
7) ส่งเสริมและมีส่วนร่วมใน
กำรจัดสวัสดิกำรแก่บุคลำกร
8) จัดกิจกรรมเสริมที่เป็น
ประโยชน์ต่อบุคลำกรและ
มหำวิทยำลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา

อธิการบดีหญิงคนแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
- แผนในการพัฒนาใน 4 ปี ข้างหน้ามหาวิทยาลัยจะก้าวไปสูจ่ ดุ ไหน
- แต่งตัง้ ทีมรองอธิการและทีมผูช้ ว่ ย เป็นการตอบแทนเสียงในสภาทีเ่ ลือกท่านมา ???
- สัญญาจ้างทีจ่ ะหมดในปี 62 ซึง่ เกีย่ วพันกับการ ทาตาแหน่งทางวิชาการ ???

ผู้หญิง อำนำจ และพื้นที่สำธำรณะ

อำจำรย์ภำคภูมิ ลบถม

http://senate.rru.ac.th

สวัสดีพ่นี ้องประชำคมชำวรำชนครินทร์ ที่เคำรพทุกท่ำน
พบกันอีกครั้งกับสำรสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำรประจำเดือน มิถนุ ำยน 2560
ก่อนอื่นผมขอแสดงควำมยินดีกับ ผศ. ดร.ดวงพร ภู่ผะกำ ที่ได้รับกำรสรรหำ
ให้ดำรงตำแหน่งอธิกำรบดี จำกสภำมหำวิทยำลัย เมื่อครำวประชุมวันที่
20 พฤษภำคม 2560 กำรดำรงตำแหน่งอธิกำรบดีของ ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกำ นัน้
ย่อมเต็มไปด้วยควำมคำดหวังของชำวรำชนครินทร์ โดยหวังว่ำท่ำนจะบริหำร
มหำวิทยำลัยตำมวิสัยทัศน์ท่แี สดงไว้ต่อประชำคม ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดประชุม
สภำมหำวิทยำลัยพบประชำคมเพื่อร่วมกันกำหนดนโยบำย กำรบริหำรงำนภำยใต้
หลักธรรมำภิบำล กำรปรับกำรบริหำรรูปแบบใหม่ที่ท่ำนเสนอไว้ กำรปรับลด
ขั้นตอนที่ล่ำช้ำ ปรับระเบียบข้อบังคับที่ยำกต่อกำรปฏิบัติ ปรับกำรจรำจร
ปรับอำคำรห้องเรียนสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย จัดทำระบบ ISO พัฒนำบุคลำกร
สำยสนับสนุน ลดขั้นตอนกำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำร บันได 7 ขัน้ และ 9 เหตุผล
ทำไม ต้องเลือกท่ำนเป็นอธิกำรบดี ซึ่งสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำรจะทำกำร
ติดตำมกำรบริหำรงำนของท่ำนเพื่อให้ดำเนินกำรตำมวิสัยทัศน์ของท่ำนต่อไปครับ
สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำรต้องขอขอบคุณท่ำนอธิกำรบดีท่ำนใหม่
มำ ณ ที่นดี้ ้วยครับ ที่ให้เกียรติในกำรให้สัมภำษณ์เพื่อที่ตีพมิ พ์ในสำรฉบับนี้
และหวังว่ำสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำรจะได้รับเกียรติจำกท่ำนอธิกำรบดี
ในโอกำสต่อๆไป แต่สิ่งที่ชำวรำชนครินทร์คงจับตำมองต่อไปคือกำรแต่งตั้ง
รองอธิกำรบดีซึ่งท่ำนได้ตอบคำถำมถึงแนวทำงกำรตั้งรองอธิกำรบดีของท่ำนไว้ใน
บทสัมภำษณ์แล้วผมก็ถือโอกำสนี้ฝำกถึงท่ำนอธิกำรบดีว่ำรองอธิกำรบดีเป็น
ตำแหน่งที่สำคัญขอให้ท่ำนได้พิจำรณำโดยคำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ
คุณธรรม จริยธรรมเป็นบุคคลที่ประชำคมให้กำรยอมรับ และควำมคุ้มค่ำของ
งบประมำณในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของรองอธิกำรบดี
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
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นอกจำกที่เรำได้อธิกำรบดีท่ำนใหม่แล้วในกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยครั้ง
ดังกล่ำว เรำยังได้ผู้อำนวยกำรศูนย์ ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ท่ำนใหม่ คือ
อำจำรย์ ดร.จินดำ เนือ่ งจำนงค์ สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร ขอแสดงควำมยินดี
กับท่ำนมำ ณ โอกำสนีด้ ้วย ครับ
ประชำคมชำวรำชนครินทร์ที่รักทุกท่ำนครับ สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร
ได้จัดทำแบบสำรวจเรือ่ ง อธิกำรบดีในฝันใน Facebook ผมต้องขอขอบคุณ
ทุกท่ำนที่เข้ำไป แสดงควำมคิดเห็น ซึ่งผลกำรแสดงควำมคิดเห็นท่ำนสำมำรถ
ติดตำมได้ในสำรฉบับนี้ และหวังว่ำผู้บริหำรมหำวิทยำลัยจะนำผลของกำรแสดง
ควำมคิดเห็นไปสู่กำรแก้ปัญหำต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยต่อไป
ในส่วนกรณีนักศึกษำทีส่ ่งจดหมำยเรื่องกำรร้องเรียนมำที่ผมนั้น ผมได้นำ
เรียนให้กับอธิกำรบดีทรำบและหำแนวทำงแก้ปัญหำร่วมกับอธิกำรบดีแล้วครับ
เมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม 2560 ที่ผ่ำนมำสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร
ได้จัดพิธีมอบรำงวัลให้แก่ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรำงวัลเพชรรำชนครินทร์
ผมขอแสดงควำมยินดีกับผู้ได้รับรำงวัลและขอบคุณทุกท่ำนที่มำร่วมงำน
ในวันดังกล่ำว สำรฉบับนี้ได้รับเกียรติจำกบุคลำกรที่ประสงค์จะลงบทควำม
และสำนักงำนอัยกำรคุม้ ครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยและกำรบังคับคดี
จังหวัดฉะเชิงเทรำ ที่ส่งบทควำมมำลงในสำรฉบับนี้ อีกทั้งในวันที่ 5 กรกฎำคม
2560 นี้ ทำงสำนักงำนอัยกำรคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยและ
กำรบังคับคดี จังหวัดฉะเชิงเทรำ ได้ร่วมมือกับคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ได้จัดโครงกำรอบรมกฎหมำยให้กับนักศึกษำและประชำชนทั่วไป ผมขอถือโอกำส
นี้เชิญชวนทุกท่ำนเข้ำร่วมอบรมโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลำ 8.30 น. เป็นต้นไป จนถึง
เวลำ 16.00 น. ณ อำคำรรำชนครินทร์ ชั้น 5 โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยโครงกำรนี้
ประธำนสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร กำรันตีว่ำท่ำนที่เข้ำร่วมจะ ได้รับประโยชน์
ด้ำนกฎหมำยที่ใกล้ตัวจำกวิทยำกรแน่นอนครับ
ผมขอขอบคุณทุกท่ำนที่ติดตำมสำรสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร
ซึ่งเรำจะมีกำรพัฒนำและปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้สำรสภำคณำจำรย์
และข้ำรำชกำร เป็นสื่อกลำงของชำวรำชนครินทร์ และหำกมีอะไรให้ผมรับใช้
ผมยินดีเสมอ พบกันใหม่ฉบับหน้ำครับ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
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ก่อนอื่นต้องขอบอกว่ำผมรู้สึกยินดีเป็นอย่ำงยิ่งที่สุดท้ำยมหำวิทยำลัยของเรำ
ก็ผ่ำนกระบวนกำรสรรหำอธิกำรบดี โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกำ
ได้รับกำรสรรหำให้ดำรงตำแหน่งอธิกำรบดีคนใหม่เพื่อนำทัพในกำรเดินหน้ำกิจกำรและ
กิจกรรมของมหำวิทยำลัยต่อไป
และผมต้องขอเล่าที่มาที่ไปของบทสัมภาษณ์ท่านอธิการในฉบับนีก้ ่อนว่า สารสภาคณาจารย์
เห็นความจาเป็นที่ผบู้ ริหารและประชาคมจะต้องมีช่องทางในการสื่อสารกันมากขึ้น
เพื่อให้ประชาคมสามารถสะท้อนปัญหาที่มีผลกระทบต่อการทางาน
และผูบ้ ริหารเองสามารถเข้าถึงปัญหา และมีช่องทางในการสื่อสารถึงนโยบาย แนวคิดในการทางาน
สิ่งที่ได้ทาไปแล้ว ตลอดจนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต
ในโอกาสอันดีน้ี ผมได้ตดิ ต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร
ภูผ่ ะกา เพื่อขอสัมภาษณ์ลงสารสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ฉบับประจาเดือนมิถุนายน โดยผมได้คัดกรองคาถามจากประชาคม
ที่สะท้อนเข้ามาในโพลของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เป็นคาถามหลัก และเพิ่มเติมคาถามที่ประชาคมให้ความสนใจ
โดยได้ส่งคาถามล่วงหน้าในการขอสัมภาษณ์
บ่ายวันอังคารช่วงเวลาฝนตกพราๆ
ท่านอธิการบดีได้ให้เกียรติเดินทางมาให้สัมภาษณ์
ณ ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยมีอาจารย์นพพร ขุนค้า
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการนั่งอยู่เพื่อร่วมกันสัมภาษณ์ดว้ ย
คาถามแรกนั้นผมถามท่านว่าได้อา่ นคาถามที่ผมส่งให้และมีคาถามข้อไหนที่หนักใจและ
ไม่อยากให้สัมภาษณ์หรือเปล่า ซึ่งท่านเองตอบมาว่า ได้อ่านแล้วและไม่มีคาถามข้อไหนหนักใจ
สามารถตอบได้ทุกคาถาม หลังจากนั้นเราได้ตกลงกันว่า จะพูดคุยกันตามคาถามที่ผมให้ไป
แต่ท่านอธิการบดีจะขอเป็นคนเขียนคาตอบส่งมาให้ทีหลัง
ซึ่งผมยินดีและจึงไม่ขออัดเทปการสนทนาไว้ตามที่ตกลงกัน
เราใช้เวลาการพูดคุยในประเด็นต่างๆอยู่เกือบหนึ่งชั่วโมง ทั้งเรื่องทั่วๆไปของมหาวิทยาลัย
แนวทางการทางาน แผนพัฒนา แผนหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย
สัญญาจ้างและหลักเกณฑ์ทางตาแหน่งวิชาการ ปัญหาเร่งด่วนที่ตอ้ งแก้ไข
ตลอดจนปัญหาเล็กน้อยที่ต้องค่อยๆพัฒนา
ผมขอขอบคุณท่านอธิการบดีที่กรุณาสละเวลาให้กับสารของพวกเรา
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่านอีกในโอกาสต่อไป
และด้ำนล่ำงนี้เป็นคำให้สัมภำษณ์ท่ีทุกท่ำนรอคอย...
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
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หลังจำกที่ท่ำนได้รับตำแหน่งแล้ว ท่ำนมีแผนในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
อย่ำงไร ใน 4 ปี ข้ำงหน้ำ มหำวิทยำลัยจะก้ำวไปจุดไหน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ใน 4 ปีขา้ งหน้า มุ่งเน้นการสร้างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ให้เป็น “ต้นแบบมหาวิทยาลัยในภูมิภาคตะวันออก” โดยเน้นเป็น
มหาวิทยาลัยคุณภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและพืน้ ที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เน้นนโยบายที่
ยกระดับในด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการทางวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และด้านบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายดังนี้
ด้านการผลิตบัณฑิต มีเป้าหมายพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนต้องสนองความ
ต้องการของการพั ฒนาท้องถิ่น พื้นที่ นโยบายการพัฒนาและการผลิตกาลังคนของประเทศไทย
ยุค 4.0 (Thailand 4.0 และสะเต็มศึกษา (STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics Education) รองรับการเติบโตในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของจังหวัดฉะเชิงเทราและ
ภาคตะวั นออก รวมถึ งการสร้างบัณฑิตที่เ ป็นนัก ปฏิบัติที่มีความรู้ มีคุณธรรมจริย ธรรม มีทัก ษะ
วิชาชีพและสมรรถนะในการคิดแก้ปัญหา สร้างสรรค์ สื่อสาร ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเรียนรู้
ตลอดชีวิต
ด้านการวิจัย มีเป้าหมายการสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม
ให้เอือ้ ต่อการพัฒนาผลงานวิจัย รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการวิจัยพื้นฐาน ประยุกต์และเชิงนโยบาย
ที่ต้ อ งเน้ น การวิ จั ย เชิ ง พื้น ที่ (area-based and/or community-based research) การวิจั ย เชิง ปฏิ บั ติ
(action research) ที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ ใช้ในการแก้ปัญหาเชิงพืน้ ที่และเชิงพาณิชย์
ด้านบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีเป้าหมายการสร้างคุณภาพ
ชีวิต ความเป็นอยู่ปลอดภัย การดูแลสุขภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในชุมชน ท้องถิ่น
และสังคมให้เกิดความผาสุกและให้น่าอยู่ และเน้นการส่งเสริม พัฒนา ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพืน้ ที่ บริการเชิงสร้างสรรค์และการเพิ่มมูลค่า (value-added) รวมทั้งยกระดับ
ศิล ปวั ฒนธรรมและภูมิปั ญ ญาท้อ งถิ่ นและพื้นที่เ ข้ าสู่ก ารจัดท าหลัก สูตร การเรี ย นการสอนและ
การวิจัย
ด้า นการบริ หารจัด การมหาวิท ยาลั ย มีเ ป้า หมายปรับ รื้อ (Reinventing) โครงสร้ างระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากร (resources) และการให้บริการ (คน เงิน งาน อาคารสถานที่ โครงสร้าง
พื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก) ให้ทันสมัย เอื้อต่อการทางาน มีความคล่องตัว รวดเร็ว โปร่งใสและ
เป็นธรรม รวมทั้งบริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบการจัดการคุณภาพ
ซึ่ ง สามา รถดู ร า ยละเอี ยดได้ จ ากวิ สั ย ทั ศ น์ ใ น การพั ฒ นามหา วิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
ราชนครินทร์ใน 4 ปี
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
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ภำยใน 6 เดือนนี้ ประชำคมจะเห็นกำรเปลี่ยนแปลงอะไรภำยใน
มหำวิทยำลัยบ้ำง
1) การสร้างคุณภาพชีวติ ที่ดีให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย อาทิ การจัดการด้าน
การจราจรภายในมหาวิทยาลัย การพัฒนาภูมทิ ัศน์ของมหาวิทยาลัยให้น่าอยู่ ปลอดภัย และใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า การใช้ยานพาหนะที่สะดวกและปลอดภัย เป็นต้น
2) การวางแผนงานเชิงรุกและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับบุคลากร เพื่อ
สร้างความเข้าใจ ร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน และร่วมกันดาเนินการให้ไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้
อาทิ การประชุมระหว่างผู้ออกระเบียบและผูป้ ฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ แต่ละหน่วยงานและ
แก้ไขทั้งระบบ การประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ Social Media และสื่อที่หลากหลาย การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผูป้ ฏิบัติในแต่ละงาน เป็นต้น
3) การลดขั้นตอนการดาเนินงานที่ล่าช้า อาทิ การอนุมัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้าง
การขอ ไปราชการ การขอใช้ยานพาหนะ การขอใช้ห้องเรียน/ห้องประชุม การขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ เป็นต้น
4) การปรับแบบประเมินปฏิบัติราชการที่เอื้อต่อการปฏิบัติที่ชัดเจนและถูกต้อง
มีปัญหำที่ประชำคมชำวรำชนครินทร์ถำมกันมำกมำย ผ่ำนทำงโพลสำรวจ
ของสภำคณำจำรย์ ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วน ท่ำนจะแก้ไขปัญหำต่อไปนี้อย่ำงไร
สาหรับปัญหาที่ผ่านทางโพลสารวจของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยจะตั้งทีมคณะทางาน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ที่จะศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และจะหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาโดยเร็วที่สุด
ช่วงนี้มีบุคลำกรพูดกันมำกเรื่องสัญญำจ้ำงที่จะหมดในปี 62 ซึ่งเกี่ยวกับ
กำรทำตำแหน่งทำงวิชำกำรท่ำนมีแนวทำงในกำรแก้ปัญหำอย่ำงไร หรือจะยืนยันใช้ตำม
ข้อบังคับที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
การแก้ไขปัญหาในเรื่องตาแหน่งทางวิชาการ คิดว่าควรยืนยันการใช้ข้อบังคับเดิมไป
ก่อน เนื่องจากเป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัย อีกทั้งทุกมหาวิทยาลัยคงต้องพัฒนาบุคลากรให้
สามารถเข้ าสู่ ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการให้ม ากขึ้น ในแต่ ล ะปี อยู่ แ ล้ ว แต่ สาหรั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร์ เราจะเสริมด้วยระบบการดาเนินงานในเรื่องลดขั้นตอนการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ให้สั้นลง กระชับ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และพัฒนาเครื่องมือในการสนับสนุนต่างๆ อาทิ คู่มือ
การกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ปฏิทินการดาเนินการตามขั้นตอนของการขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการเป็นรายบุคคล ระบบพี่เลี้ยงเสริมตลอดการทาผลงาน ฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการสู่การ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และเร่งผลักดันรางวัลการทาผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
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ท่ำนได้แสดงวิสัยทัศน์ เรื่องที่จะ
ให้สภำพบประชำคม ซึ่งผมคิดว่ำมีบุคลำกร
รอคอยอยู่เยอะพอสมควร ท่ำนคิดว่ำจะจัด
เมื่อไหร่
คาดว่าน่าจะประมาณ เดือนกรกฎาคม 2560
ขึน้ อยู่กับเวลาและความเหมาะสมอีกครั้ง
ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยหลำยชุด
ที่ผ่ำนมำชอบพูดอยู่เสมอว่ำ มหำวิทยำลัยไม่มีเงิน สำหรับท่ำนเองท่ำนมีวิธีกำรหรือแผนกำร
หำเงินเข้ำมหำวิทยำลัยอย่ำงไร และมีเป้ำหมำยต่อปีอยู่ท่เี ท่ำไร
ในระยะแรก คงเป็นการทบทวนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณให้ถูกต้องและเกิด
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งอาจจะกาหนดเกณฑ์การปฏิบัติงานและประเมินผลที่ได้รับจากโครงการ หลังจาก
นั้นเร่งพัฒนาโครงการหารายได้ เช่น การฝึกอบรมระยะสั้นและระยะยาว (1 สาขา 1 โครงการ) การ
พัฒนากลุ่มวิจัยแบบบูรณาการ โดยดึงงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก การพัฒนาห้องทดลองที่
เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้แก่อาจารย์และนักศึกษาโดยบูรณาการร่วมกับรายวิชา รวมทั้ง
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างรายได้ อาทิ แหล่งเรียนรู้การผลิตเห็ดกินได้ครบวงจร การผลิตและ
แปรรูปผักปลอดภัยครบวงจร ศูนย์บ่มเพาะอุตสาหกรรม 4.0 (ของบประมาณของสานักงบประมาณปี
2561) การทาศูนย์ one stop service ในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยใช้ระบบ IT ฯลฯ
คำถำมนี้ค่อนข้ำงสำคัญมำก เพรำะประชำคมกำลังจับตำมอง ถึงแนวทำงกำรตั้ง
รองอธิกำรบดีและทีมผู้ช่วย ท่ำนคิดว่ำจะแต่งตั้งทีมรองอธิกำรบดี และทีมผู้ช่วยตำมควำมรู้
ควำมสำมำรถ ควำมเหมำะสม และกำรยอมรับของประชำคมมีผลต่อกำรแต่งตั้ง
รองอธิกำรบดีหรือไม่
การเลือกผูท้ ี่เข้ามาทางานในทีมรองอธิการบดีและทีมผูช้ ่วยอธิการบดี ก็ต้อง
พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และที่สาคัญต้องมองถึงจุดดี และข้อได้เปรียบ
ของคุณสมบัติของท่านๆนั้นด้วย รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมที่ตอ้ งนามาประกอบการพิจารณา เพื่อมุ่งสู่
การให้มหาวิทยาลัยได้ประโยชน์สูงสุด
หมำยเหตุ มีบำงคำถำมที่ผมได้เขียนส่งไปล่วงหน้ำ ท่ำนได้ตอบในกำรให้สัมภำษณ์ แต่ไมได้
เขียนตอบกลับมำดังนี้

คุณภำพของกำรศึกษำ และกำรแก้ไขเกรด F ให้ได้มำตรฐำนเหมือนมหำวิทยำลัยอืน่ ๆ

สภำพห้องเรียนทีไ่ ม่พร้อม และห้องน้ำที่ไม่เพียงพอ ไม่สะอำด ท่ำนจะสำมำรถแก้ปัญหำ
ภำยใน 3 เดือนได้ไหม

สวัสดิกำรของบุคลำกร ทั้งสำยสนับสนุนและสำยวิชำกำร เรื่องเงินเดือน เรื่องที่อยู่อำศัย
เรื่องประกันสังคม ท่ำนมีแนวทำงในกำรจัดกำรแก้ปัญหำอย่ำงไร
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
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อย่ำงที่ทรำบกันดีว่ำหลังจำกที่สภำมหำวิทยำลัยได้สรรหำผู้มำดำรงตำแหน่งอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์แล้ว สิ่งหนึ่งที่ประชำคมให้ควำมสนใจ และอยู่ในกระแสที่
พูดถึงกันมำกทั้งในวงกว้ำงและวงแคบคือกำรตั้งทีมบริหำรรองอธิกำรบดี ผู้ช่วยอธิกำรบดี
ตลอดจนตำแหน่งอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรทำงำนให้มำกยิ่งขึ้นหลำยคน มีคำถำมว่ำ
ทีมผู้บริหำรที่จะถูกแต่งตั้งมำนั้น จะมีท่มี ำที่ไปอย่ำงไร จะคัดสรรกันตำมศักยภำพ หรือจะมี
ปัจจัยอื่นๆแอบแฝงมำหรือไม่เป็นเรื่องที่อยู่ในควำมสนใจของประชำคมทุกคน
หลังที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร ภู่ผะกา ได้รับการสรรหาให้ดารงตาแหน่งอธิการบดี
ประธานสภาคณาจารย์ฯและกรรมการได้เข้าพบเพื่อมอบดอกไม้แสดงความยินดี และอาจารย์นพพร
ขุนค้า ได้ทาหนังสือแสดงความยินดีพร้อมทั้งแสดงความห่วงใยในการตั้งทีมรองอธิการไว้ดังนี้
ทั้งนีส้ ภาคณาจารย์และข้าราชการมีความเป็นห่วงและตะหนักต่อสภาวการณ์ของ
มหาวิทยาลัยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทั้งด้านงบประมาณ ด้านความสามัคคี ขวัญและกาลังใจของบุคลากร
ดังนัน้ สภาคณาจารย์และข้าราชการ จึงขอให้ท่านได้พิจารณาเลือกบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่ง
รองอธิการบดี โดยคานึงถึงความรูค้ วามสามารถ คุณธรรม และการยอมรับของประชาคม อีกทั้ง
ความคุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้จา่ ยในส่วนของค่าตอบแทนของรองอธิการบดี "
สำรสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร จึงขอเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับคุณสมบัติ
พร้อมค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติรำชกำรของรองอธิกำรบดี เพื่อให้ประชำคมได้พิจำรณำและ
ติดตำมกำรแต่งตั้งทีมบริหำรอย่ำงใกล้ชิดตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์
ว่ำด้วยคุณสมบัติและวิธีกำรสรรหำอธิกำรบดี พ.ศ. 2556 ได้กำหนดคุณสมบัติของ
อธิกำรบดีไว้ ซึ่งรองอธิกำรบดีก็จะต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอธิกำรบดี ดังนี้
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ข้อมูลเบื้องต้นนี้คงต้องฝำกอธิกำรบดีพจิ ำรณำข้อบังคับอย่ำงถี่ถ้วนโดยเฉพำะข้อ 5
และข้อ 6 ส่วนประเด็นที่สองที่อยำกฝำกให้อธิกำรบดีพิจำรณำและประชำคมได้ติดตำมคือ
เรื่องค่ำใช้จ่ำยในกำรตอบแทนผู้มำดำรงตำแหน่งรองอธิกำรบดี โดยผู้ดำรงตำแหน่งที่เป็น
คนใน จะได้ค่ำตอบเป็นเงินประจำตำแหน่ง 20,000บำท ค่ำรถค่ำน้ำมัน 25,000 บำท
ส่วนผู้ดำรงตำแหน่งที่เป็นคนนอกจะได้ค่ำตอบแทนที่สูงกว่ำคนใน โดยใช้งบรำยได้ของ
ทำงมหำวิทยำลัยเป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้ อย่ำงที่ท่ำนประธำนสภำคณำจำรย์ฯตั้งข้อสังเกต
ทั้งเรื่องคุณสมบัติ กำรยอมรับ ศักยภำพในกำรทำงำน ควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสม
คุณวุฒิ รวมไปถึงรำยจ่ำยที่มหำวิทยำลัยจะต้องตอบแทนแก่ทีมบริหำรกว่ำ 10 ตำแหน่งนั้น
คุ้มค่ำกับสิ่งที่เรำจะได้มำในอนำคตหรือไม่

ไม่ว่ำรองอธิกำรบดีจะมำจำกไหน ผู้มีส่วนตัดสินใจคือสภำมหำวิทยำลัยและ
อธิกำรบดี จะเป็นกำรตอบแทนเสียงในสภำอย่ำงที่ประชำคมซุบซิบกันหรือไม่...
คงต้องตำมดูคำสั่งแต่งตัง้ กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยในวันที่ 17 มิถุนำยนนี้
อย่ำงใกล้ชิด โฉมหน้ำทีมบริหำรจะออกมำอย่ำงไรจะถูกใจประชำคมหรือไม่
จะบริหำรงำนได้เฉียบขำดแค่ไหน คงต้องรอดูกนั ต่อไป
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เกร็ดความรู้ดูการตีความกฎหมาย
ดร.กิตติวงค์ สำสวด
ผมมีเรื่องเล่ำในเชิงบริหำรและกฎหมำยที่ผมประสบกับตนเอง
มำเล่ำให้พี่น้องชำวรำชนครินทร์ทุกท่ำนได้ฟังครับ
เรื่องมีอยู่ว่าผมได้ทาหนังสือถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เรื่อง ขอลาออกจากตาแหน่ง
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยให้มีผลวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
อธิการบดีขณะนั้นคือ ผศ.ดร.อุทัย ศิรภิ ักดิ์ ไม่อนุญาตให้ลาออก และขอให้ปฏิบัติหน้าที่ตอ่ ไปจนกว่า
จะครบวาระเนื่องจากเวลาเหลือน้อยแล้ว (ครบวาระ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙) ต่อมามหาวิทยาลัย
โดย รศ.ดร.วิภาพร บุญยงค์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้มคี าสั่งให้ผมคืนเงินประจาตาแหน่งและ
ค่าตอบแทนเท่าเงินประจาตาแหน่งของรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙๒๘ กันยายน ๒๕๕๙
เวลาต่ อ มาผมได้ ท าหนั ง สื อ ถึ ง มหาวิ ท ยาลั ย อุ ท ธรณ์ ก ารให้ ใ ห้ คื น เงิ น ประจ าต าแหน่ ง และ
ค่าตอบแทนเท่าเงินประจาตาแหน่งของรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งผมมองว่าการสั่งการดังกล่าว
ไม่ชอบด้ว ยกฎหมายเนื่องจากอธิ ก ารบดีผู้มีอานาจสูงสุด ในมหาวิท ยาลัย ไม่ อนุญ าตให้ลาออกใน
ขณะเดียวกันผมก็ทางานต่อโดยสุจริตจนครบวาระ หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ทาหนังสือหารือปัญหา
ข้อกฎหมายกรณีการลาออกจาก
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยของผม และ สกอ.ก็ได้ตอบหนังสือ
หารือ ที่ศธ ๐๕๙๒(๑)๑.๑๗/๔๕๑๑ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตอบข้อหารือ ๒ ประเด็นดังนี้
๑. การแสดงเจตนาลาออกของผมเป็ น การแสดงเจตนาโดยก าหนดเงื่ อ นไขให้ อ ธิ ก ารบดี
มีอานาจพิจารณาการลาออก มิได้เป็นการแสดงเจตนาลาออกแต่เพียงฝ่ายเดียว ประกอบกับเมื่อ
อธิการบดีมีคาสั่งไม่อนุญาตให้ลาออกในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ผมขอให้การ
ลาออกมีผลคือ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผมก็มิได้คัดค้านคาสั่งไม่อนุญาตให้ลาออก และยังปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนครบวาระ ดังนั้นการลาออกของผมจึงไม่มีผลในทางกฎหมายแต่อย่างใด กล่าวคือ ผม
ยั งด ารงต าแหน่ งรองคณบดี บัณ ฑิตวิ ท ยาลั ย อยู่จ นครบวาระ(๒๘ กั นยายน ๒๕๕๙) (เทีย บเคีย ง
กฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๗๘/๒๕๕๔)
๒. เมื่อผมยังดารงตาแหน่งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอยู่จนครบวาระตาม ข้อ ๑ ตามคาสั่ง
แต่งตั้งของมหาวิทยาลัย ผมจึงมีสิทธิ์ได้รับเงินประจาตาแหน่งและเงินค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจา
ตาแหน่งตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินประจาตาแหน่งฯ พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนั้นผมจึงไม่ต้องคืนเงินตามที่
มหาวิทยาลัยมีคาสั่งโดยมิชอบให้คืนเงินฯ ดังกล่าว
จากประสบการณ์ ต รงที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผม ผมอยากให้ เ พื่ อ นพี่ น้ อ งชาวมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร์ทุกท่านได้ทราบถึงปัญหาเชิงการบริหาร และข้อกฎหมายที่ต้องตีความทาให้ผู้ถูกกระทา
ได้รับผลกระทบซึ่งเป็นบทเรียนหนึ่งที่อยากจะให้ทุกท่านได้รับรู้เพื่อเป็นกรณีศึกษาต่อไป
สุดท้ายนี้ผมในนามกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสาร
ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ผมจะท าหน้าที่ตามพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ อย่ า งเต็ ม ความสามารถ ท่ า นใดมี เ รื่ อ งราวใดที่ คิ ด ว่ า ไม่ เ ป็ น ธรรม ขอให้ ส่ ง เรื่ อ งมาที่
สภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ เพื่ อ จะช่ ว ยกั น ปกป้ อ งสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ความเป็ น ธ รรม
ตามหลักธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยต่อไปครับ
ขอบคุณครับ………………………. ดร.กิตติวงค์ สำสวด
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ผู้หญิง อำนำจ และพื้นที่สำธำรณะ
อำจำรย์ภำคภูมิ ลบถม
อำจำรย์ประจำสำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่พะกา ที่ได้รับเลือกจาก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีคนใหม่ และเป็นอธิการบดีผู้หญิง
คนแรกนับ ตั้ง แต่มี ก ารปรั บ เปลี่ย นสถานะมาเป็ น มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏราชนคริ นทร์ ในฐานะคน
เพชรบุรีเหมือนกันกับผูเ้ ขียน สานึกท้องถิ่นนิยมก็เลยทาให้อดดีใจด้วยไม่ได้ และก็คงไม่ใช่เรื่องแปลก
อะไรที่สังคมปัจจุบันผู้หญิงจานวนไม่น้อยดารงตาแหน่งระดับสูงขององค์กรต่าง ๆ
จากความรู้สึกที่มีต่อท่านอธิการบดีคนใหม่ หากจะมองให้เป็นวิชาการสักหน่อย ผู้หญิงใน
สังคมและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่นามาซึ่งความมี
ตัวตนและชื่อเสียงชื่อของตนเองได้เสมอ และอาศัยความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติ การแต่งงาน
การเลือกที่อยู่อาศัยหลังการแต่งงาน ความเป็นเมีย ความเป็นแม่ หรือความเป็นลูกสาว ล้วนแล้วแต่
เป็นสิ่งที่เพิ่มเกียรติภูมิให้กับผูห้ ญิงแทบทั้งสิน้
สาหรับสังคมไทยแล้ว ภายใต้บริบทของครอบครัว ผู้หญิงมีบทบาทในหลาย ๆ เรื่อง ความ
แตกต่างระหว่างเพศไม่ใช่สิ่งสาคัญในหลายพื้นที่ของชีวิต จะเห็นว่าในหลายเหตุการณ์สาคัญ ๆ ของ
ชีวิต ลูกสาวก็สามารถทาหน้าที่แทนลูกชายได้ ลูกสาวก็ได้รับมรดกพอ ๆ กับลูกชาย หรือภรรยาก็ทา
หน้าที่แทนสามีได้เป็นเรื่องปกติ และมีความเป็นตัวเองสูง ถ้าหากผู้หญิงทาอะไร ก็จะทาในฐานะ
ตัวแทนของตัวเองไม่ใช่ในฐานะที่ผู้หญิงจะเข้ามาแทนที่บทบาทของผู้ชาย
ในแวดวงวิ ช าการตะวั น ตกมั ก น าเสนอภาพของผู้ ห ญิ ง ไทย และผู้ ห ญิ ง ในเอเชี ย ตะวั น
ตะวันออกเฉียงใต้ในวัฒนธรรมชุมชนว่ามีสถานภาพสูง เพราะผู้หญิงชอบจัดการและควบคุมการเงิน
ขิงครอบครัวและมักทาการค้าขายด้วย ผู้ชายจึงเป็นผู้รับเงินจากภรรยา ผูห้ ญิงสามารถทางานรับจ้าง
ได้ และเมื่อมีการหย่าร้าง สามีภรรยาก็สามารถแบ่งทรัพย์สินที่หามาได้ระหว่างที่อยู่ด้วยกันเท่าๆ กัน
ผูห้ ญิงจึงมีอานาจในการจัดการสิ่งต่าง ๆ เช่นเดียวกับผูช้ าย
สิ่งที่โลกตะวันตกตื่นตาตื่นใจคือความหมาย “อานาจทางเพศ” ที่มีผลต่ออานาจทางสังคมที่
แตกต่างจากตะวันตก เพราะตะวันตกเชื่อว่า อานาจคือการควบคุม การบังคับ ความสามารถในการ
จัดการให้สัมฤทธิผล เป็นเครื่องมือในการจัดการ ซึ่งสาหรับสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว การ
พยายามใช้ อ านาจตามความหมายของโลกตะวั น ตกคื อ “การขาดอ านาจทางจิ ต วิ ญ ญาณและ
ศักยภาพที่จะบันดาลให้ได้ผลตามที่คาดหวัง”
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ผู้เขียนไม่แน่ใจว่าที่กล่าวมา ท่านผู้อ่านจะเข้าใจหรือไม่ จึงขอยกตัวย่างแบบนี้ครับ หากท่าเคยเรียน
หรือเคยอ่านวรรณคดีไทย บทบรรยายตัวละครฝ่ายดีอย่างพระเอกในเรื่องของรูปลักษณ์มักมีลักษณะ
รูปร่างเล็ก บอบบาง อ้อนแอ่น มีดวงตาลึก นุม่ นวลอ่อนโยน พูดเบา ตรงกันข้ามกับฝ่ายร้าย เช่น ยักษ์
ที่มีรูปร่างใหญ่โต เสียงดัง ห้าว น่ากลัว และดูทื่อ ซึ่งลักษณะของตัวละครฝ่ายดีดังกล่าวในสายตา
ของสังคมไทยถือว่าเป็น “ผูม้ ีอานาจ” หรือบางครัง้ เราอาจมองว่ามีลักษณะเหมือนผูห้ ญิงเสียมากกว่า
ด้วยวิธีคิดแบบดังกล่าว ภาพลักษณ์ของผู้หญิงไทยในวัฒนธรรมชุมชนไทยจึงเป็นภาพลักษณ์
ที่ “เจ้ าเล่ห์ เ พทุบ าย” และมี อานาจในการจั ดการเศรษฐกิจ ของครอบครัว ด้ วยอานาจที่ “ไม่เ ป็ น
ทางการ” ตั ว อย่ า งเช่ น ผู้ ห ญิ ง มั ก เลื อ กใช้ ยุ ท ธวิ ธี “เงี ย บ”ซึ่ ง ตรงกั น ข้ า มกั บ การต่ อ ต้ า นในพื้ น ที่
สาธารณะและ“เพิกเฉย” ซึ่งตรงกันข้ามกับการตอบรับ และเลือกที่จะใช้วธิ ีการ “คุยนอกรอบ” เพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งที่เธอต้องการ
สิ่งที่ดู เ หมือนจับ ต้องไม่ไ ด้เ หล่านี้ มัก มีความหมายถึงความเข้มแข็งของผู้หญิง และการที่
ผู้หญิงไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมทางการเมืองและศาสนาเป็นสิ่งที่ผู้ชายกลัว เนื่องจากผู้ชายส่วน
ใหญ่รับรู้ดีว่า พวกเขาอาจไม่ได้ตาแหน่งใด ๆ ได้เลยหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากภรรยาและผู้หญิง
คนอื่น ๆ ในชุมชน
อย่างไรก็ ตามจะเห็นว่าความเชื่อเดิม ๆ ที่ผู้หญิงต้องเก่งงานในบ้านเป็นพื้นที่ส่วนตัว เช่น
ทาอาหาร ตักน้า เลี้ยงเด็ก ดูแลคนแก่ ทาความสะอาด ฯลฯ ส่วนผู้ชายทางานนอกบ้านและมีบทบาท
ในพื้นที่สาธารณะมากกว่า แต่ด้วยบริบทของโลกยุคปัจจุบันที่ที่ระบบทุนนิยมได้ดึงผู้หญิงออกมาอยู่
นอกบ้านเคียงข้างผู้ชายใน โดยมีบทบาทในพื้นที่สาธารณะมากขึ้น ซึ่งก็ฟังดูเหมือนจะดี แต่ถ้าลองคิด
แล้วก็จะพบว่า ผูห้ ญิงจะต้องเหนื่อยเป็น 2 เท่า เพราะต้องดูแลงานในบ้านและต้องออกไปทางานนอก
บ้านเพื่อหารายได้เช่นเดียวกับผูช้ าย
สุดท้ายนี้ผู้เขียนก็ขอเป็นกาลังใจและชื่นชมท่านอธิการบดีคนใหม่ ซึ่งเป็นผู้หญิงแกร่ง และเก่ง
สามารถเหนื่อยเป็น 2 เท่าได้ เพราะต้องทาหน้าที่ทั้งงานในบ้านอันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของท่าน และงาน
บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นงานนอกบ้าน และก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะใช้ “ความเป็นผู้หญิง ”
บริหารพืน้ ที่สาธารณะแห่งนี้ให้เจริญงอกงาม มีความสุขด้วยคุณธรรม จริยธรรม ต่อไป
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สรุปโพลหัวข้อ "อธิกำรบดีในฝัน"
หลังจำกที่สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำรได้จัดทำผลสำรวจในหัวข้ออธิกำรบดีในฝัน
เพื่อสอบถำมเกี่ยวกับควำมเห็นของประชำคม ต่อควำมคำดหวังของอธิกำรบดีคนใหม่ ในกำร
แก้ปัญหำ พัฒนำมหำวิทยำลัย ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภำคมที่ผ่ำนมำ สำรสภำคณำจำรย์จงึ ของ
สรุปผลสำรวจดังนี้

อธิกำรบดีและผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ในทัศนคติของท่ำนควรมีคุณสมบัตใิ นข้อใด
อันดับ 1 มีความรู้ความสามารถในการบริหารมหาวิทยาลัย
อันดับ 2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
อันดับ 3 มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
จะเห็นได้ว่า สิ่งที่ประชาคมคาดหวังมากที่สุดในตอนนีข้ องผู้ดารงตาแหน่งอธิการและ
ผูบ้ ริหาร คือความรูค้ วามสามารถในการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นคุณสมบัติสาคัญที่จะพาให้
มหาวิทยาลัยรอดพ้นจากวิกฤติที่เป็นอยู่ นอกจากนี้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของคณะผูบ้ ริหารก็
เป็นสิ่งที่ประชาคมให้ความสนใจ เนื่องจากมหาวิทยาลัยของเรายังไม่ค่อยมีนโยบายในเชิงรุก และ
การสร้างสรรค์มิติใหม่ๆในการทางานยังไม่เกิดขึ้น ยังคงติดกับการแก้ปัญหาที่ค้างคาสะสมกันมานาน
ส่วนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนัน้ คงต้องรวมไปถึงความโปร่งใสในการทางาน และธรรมาภิบาลใน
การบริหาร ซึ่งคาดว่าประชาคมจะติดตามการทางานของผู้บริหารชุดใหม่อย่างใกล้ชิด
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ใน 4 ปีข้ำงหน้ำ ท่ำนมีควำมคำดหวังให้ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยนำพำมหำวิทยำลัยไป
ในทิศทำงใด
อันดับ 1 สร้างบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
อันดับ 2 เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่นิยมของนักศึกษาในภาคตะวันออก
อันดับ 3 มหาวิทยาลัยติดอันดับ TOP20 ของมหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏ
สิ่งที่ประชาคมคาดหวังมากที่สุดในทิศทางของมหาวิทยาลัยอีก 4 ปีข้างหน้า คือการสร้าง
บัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของสังคม สิ่งนี้อาจจะสะท้อนได้จากสถิติการได้งานทาของบัณฑิตที่จบไปแต่
ละปี และการแข่งขันเพื่อเข้าทางานกับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ซึ่งหากบัณฑิตของเรายังไม่เป็น
ที่ยอมรับของสังคม ทั้งในแง่ขององค์ความรู้ คุณภาพ และการออกไปใช้ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัย
อาจจะส่งผลกระทบต่อจานวนนักศึกษาในอนาคต โดยอย่างแรกที่ผู้บริหารควรจะเริ่มก่อน คือการ
สร้างบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของพื้นที่ฉะเชิงเทราให้ได้ก่อน ส่วนประเด็นที่จะสร้างให้มหาวิทยาลัยเป็น
ที่นยิ มในภาคตะวันออกนั้น ผูบ้ ริหารอาจจะต้องวางยุทธศาสตร์ที่แตกต่างและสร้างสรรค์ เพื่อแข่งขัน
กับมหาวิทยาลัยอื่นๆในภาคตะวันออก ในระยะเวลา 4 ปี หากวางแผนและมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน
ก็มีความเป็นไปได้ที่มหาวิทยาลัยของเราจะขยับเป็นมหาลัยอันดับต้นๆของภาคตะวันออก
ประเด็นสุดท้ายการที่มหาวิทยาลัยของเราจะขยับขึน้ จากอันดับท้ายๆไปสู่อันดับ 20 ของ
มหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏนั้น อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่จะดาเนินการได้ใน 4 ปี เนื่องจากการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้ขยับอันดับนั้น จะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างทั้งแง่ของคุณภาพนักศึกษา อาจารย์
การบริการ งานวิจัย ฯลฯ อย่างไรก็แล้วหากผู้บริหารชุดนีม้ ีแผนระยะยาว ที่จะทาให้มหาวิทยาลัยของ
เราขยับอันดับได้นนั้ ก็นับเป็นเรื่องน่ายินดีของมหาวิทยาลัย
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ท่ำนอยำกให้อธิกำรบดีท่ำนใหม่ แก้ปัญหำมหำวิทยำลัยด้ำนใดบ้ำง
อันดับ1 คุณภาพการศึกษา
อันดับ 2 ห้องน้า ห้องเรียน
อันดับ 3 ทัศนียภาพภายในมหาวิทยาลัย
ปัญหาด้านคุณภาพทางการศึกษาเป็น
ปัญหาที่เรื้อรังมาอย่างยาวนานของมหาวิทยาลัย
คุณภาพของบัณฑิตที่จบไปจะสะท้อนคุณภาพของ
การศึกษา ซึ่งเราเองไม่ควรโทษบัณฑิต แต่ตอ้ ง
ย้อนกลับไปดูกระบวนการเรียนการสอน
ระบบทะเบียน การตัดเกรด การทางานของอาจารย์
รวมถึงคุณภาพของอาจารย์ผสู้ อนด้วย ประเด็นหนึ่ง
ที่นักศึกษามักสะท้อนออกมาให้เห็นอยู่บ่อยๆคืออาจารย์โดดสอน ยกเลิกคลาสบ่อยจนเกินไป ซึ่งหาก
ทางมหาวิทยาลัยไม่มีการตรวจสอบหรือติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด คุณภาพทางการศึกษาของเราคง
ไม่ขยับเข้าใกล้มาตรฐานเช่นมหาวิทยาลัยอื่นๆ นอกจากนี้ การตัดเกรดของอาจารย์ ความยากง่าย
ของข้อสอบ การสามารถเลือกวิชาเรียนได้อย่างอิสระ (นักศึกษายังไม่สามารถเลือกวิชาเลือกเสรีได้
อย่างที่ตัวเองต้องการ) สิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนการสอนก็ยังไม่พร้อม ซึ่งเป็นปัญหาถัดมา
ในข้อที่ 2 ที่ประชาคมคาดหวังให้ผู้บริหารแก้ไข คือห้องเรียน และห้องน้า ปัจจุบันสภาพห้องเรียนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของเราถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ากว่ามาตรฐานมาก อันนีผ้ บู้ ริหารอาจจะต้อง
ลงรายละเอียดกันเยอะ ทั้งความสว่างของห้อง จานวนโต๊ะเก้าอีท้ ี่เพียงพอ เครื่องปรับอากาศ
โปรเจ็คเตอร์ ไมค์ อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับอาจารย์ โดยเฉพาะห้องเรียนที่เป็นห้องปฏิบัติการของสาขาวิชา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ยังขาดอุปกรณ์ เครื่องมือในการเรียนการสอนอยู่มาก ส่วนประเด็นของ
ห้องน้านั้น จะพบว่ามหาวิทยาลัยยังไม่ได้ปรับปรุงห้องน้าหลายห้อง ที่เป็นห้องน้าแบบเก่า มีอายุการ
ใช้งานเยอะ อีกทั้งความสะอาดของห้องน้ายังอยู่ในเกณฑ์ที่รับไม่ได้ ซึ่งทั้งห้องน้าและห้องเรียนนัน้
จะต้องรองรับการใช้งานของนักศึกษา บุคคลภายนอก ในทุกๆวัน หวังว่าผูบ้ ริหารจะสร้างมาตรฐาน
ที่ดี และจานวนที่เพียงพอของทั้งห้องน้าและห้องเรียนต่อไป สาหรับเรื่องทัศนียภาพนั้นนอกจากการ
ปรับทัศนียภาพจะทาให้เกิดบรรยากาศที่ดขี องมหาวิทยาลัย ในการเรียนการสอน และเป็นหน้าเป็นตา
แก่แขกผูม้ าเยือนแล้ว การปรับปรุงทัศนียภาพให้มีความพร้อมยังส่งผลถึงความปลอดภัยของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยอีกด้วย
สภาคณาจารย์และข้าราชการหวังว่า เสียงที่ประชาคมทุกท่านที่ได้สะท้อนผ่านผลสารวจ
ออกมานัน้ จะถูกผลักดันเข้าสู่วาระของการบริหารอย่างเร่งด่วนและสภาคณาจารย์ขอขอบคุณ
ประชาคมทุกท่านที่ชว่ ยสะท้อนความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัยของเราออกมา และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจะได้รับความมือจากพี่นอ้ งประชาคมทุกท่านอีกต่อไป
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ควำมรุนแรงในครอบครัว
ในปัจจุบันมีเหตุกำรณ์ให้พบเห็นได้อยู่บ่อยครั้งเกี่ยวกับกำรใช้ควำมรุนแรง
ในครอบครัวและมีหลำย ๆ ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจำกกำรใช้ควำมรุนแรง
และก็ยังมีผู้ถูกกระทำ ควำมรุนแรงหลำยๆ คนไม่กล้ำเข้ำแจ้งควำมร้องทุกข์
เพรำะกลัวว่ำผู้กระทำควำมรุนแรงจะติดคุก นั้นเนื่องมำจำกผู้กระทำควำมรุนแรง
มีควำมสัมพันธ์กับตน อย่ำงเช่น กรณีของสำมีภริยำ ใช้ควำมรุนแรงต่อกัน
สำมีทำร้ำยภรรยำเนื่องจำกเมำสุรำ ภรรยำได้รับบำดเจ็บแต่ภรรยำก็ไม่ต้องกำร
ให้สำมีตดิ คุก จะทำอย่ำงไร ?
ตัวอย่ำงเช่น ภรรยำเป็นผู้ถูกกระทำควำมรุนแรง ไม่ต้องกำรให้อีกฝ่ำยติดคุก
และถ้ำหำกภริยำซึ่งเป็นผู้ถูกกระทำควำมรุนแรงได้ร้องทุกข์สำมีซึ่งเป็นผู้กระทำ
ควำมรุนแรงจะติดคุกหรือไม่ ?
ถ้ำผู้ถูกกระทำควำมรุนแรงไม่ต้องกำรให้อีกฝ่ำยติดคุก ตำมพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรง พ.ศ. 2550 จะมีข้อจัดกำรให้ โดยให้คู่กรณี
ตกลงยอมควำมกันโดยมีข้อตกลงให้ผู้กระทำ คือ ฝ่ำยสำมีต้องปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เช่น เข้ำรับกำรปรึกษำกับแพทย์เลิกเหล้ำให้ได้กำหนดเวลำดังกล่ำว
แล้วแต่ว่ำจะตกลงกัน เช่น อำจจะภำยใน 3 เดือน 6 เดือน ถ้ำเลิกเหล้ำได้กลับตัว
กลับใจเป็นคนดี รับผิดชอบครอบครัว ไม่ทำร้ำยทุบตีภรรยำและลูกอีก ก็สำมำรถ
ยอมควำมกันได้ ก็ไม่ตอ้ งติดคุก
ดังนั้น ควำมรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องที่ทุกๆ คน
ต้องช่วยกันเพื่อให้ควำมรุนแรงหยุดทำร้ำยคุณและสังคม พบเห็นเหตุกำรณ์กระทำ
ควำมรุนแรงในครอบครัว แจ้งสำยด่วนศูนย์ประชำบดี โทร 1300 หนึง่ เสียงของท่ำน
จะช่วยยุติควำมรุนแรงได้
..................................................
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ขอแสดงความยินดี
อาจารย์ ดร.จินดา

เนื่องจานงค์

สาขาวิชาศิลปกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ได้รับการสรรหาเพื่อดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา
ที่สาเร็จ

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

สาขาวิชาทัศนศิลป์
และการออกแบบ

2558

มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาโท (ค.ม.)

ศิลปศึกษา

2545

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี (ศศ.บ.)

ศิลปกรรม
(เกียรตินิยม อันดับ 2)

2532

วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา
(มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์)

วุฒิทางการศึกษา

สาขาวิชา

ปริญญาเอก (ปร.ด.)

ประสบการณ์ด้านการบริหาร
อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจานงค์ ได้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักศิลปวัฒนธรรม
ใน ปี พ.ศ. 2545-พ.ศ.2547 โดยได้มีการบริหารและขับเคลื่อนงานด้านการทานุบารุงศิลปะ
วัฒนธรรม ในช่วงตอนยังเป็นสถาบันราชภัฏาชนครินทร์ และเป็นต่อเนื่องมาจนถึงปี 2556
โดยได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก จนถึงระดับจังหวัดและระดับประเทศ
ต่อมาในปี พ.ศ.2551– 2552 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแล
กากับงานกิจการนักศึกษา
จนปี พ.ศ. 2556 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ซึ่งทาให้ได้ประสานงานภายนอกและเสนอโครงการสาคัญของสภาวัฒนธรรมในการจัดกิจกรรมด้าน
วัฒนธรรม เช่นโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย วิถีไทย วิถีถิ่น รวมถึงการจัดทาแผนสภาวัฒนธรรม
ร่วมกับเครือข่าย ระดับอาเภอและตาบล จนถึงปัจจุบัน
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เจ้าของ
ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
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สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อาจารย์นพพร ขุนค้า อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล
อาจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ
อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ อาจารย์ชนะพล สิงห์ศุข อาจารย์กิตติวงศ์ สาสวด
อาจารย์วรุตม์ กิจเจริญ อาจารย์สราวุธ อิศรานุวัฒน์ อาจารย์วิระสิทธิ์ สุขสมชิต
อาจารย์ณัฐที ปิ่นทอง นายกิตติพงษ์ ทับพยุง นายประภาส มาดะมัน นายโกเมศ กุลอุดมโภคากุล
นางพรพรรณ ดอนพนัส จ.ส.ต.ธนากร ทองกล่อม นายชาญชัย ศิริงาม นางสาวสิปภา สุขโขใจดี
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