
สารสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560        

 พันธกิจสภาคณาจารย์ฯ 

1)  ให้ข้อเสนอแนะ และ    

    ค ำปรึกษำเพื่อกำรพัฒนำ      

    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  

http://senate.rru.ac.th   

20,441,400                                    
(ยี่สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

 

ท าอะไรได้บ้าง??? 
หนา้หลกั...คุยกบัประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ     
        อาจารยน์พพร ขนุคา้ 

หนา้รอง...44 ขอ้ ตอ้งปรับปรุงในมหาวิทยาลัย 
        อาจารยอ์าจณิโจนาธาน อาจณิกจิ 

คอลัมน์พเิศษ...ถ้ามหาวิทยาลัย??? 
ภาพเลา่เรือ่ง...มอีะไรต้องปรบัปรุงในมหาวิทยาลยัเรา 

ขอเชญิลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการสภามหาวทิยาลยั 
จากคณาจารยป์ระจ า ในวนัพธุที่ 12 กรกฎาคม 2560 
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  สวัสดีพี่น้องประชาคมชาวราชนครินทร์ที่เคารพทุกท่าน พบกนัใน 

สารสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 นะครับ  

ก่อนอ่ืนผมขอแสดงความยินดกีับรองอธิการบดีทั้ง 4 ท่านที่สภามหาวิทยาลัย

แต่งตั้งเม่ือคราวประชุมสภามหาวทิยาลัย เม่ือวันที่ 17 มิถุนายน 2560  ที่ผ่าน   

มาไดแ้ก ่ดร.สมศักด์ิ  เอี่ยมคงสี   รศ.ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศาลกิจ  ผศ.ดร.อมรา  

เขียวรักษา และดร.ณัฐปคัลภ์  ญาณมโนวศิษิฏ์  ท่านทั้งหลายครับในวันที ่12 

กรกฎาคม 2560 นี้ มหาวิทยาลัยจะมีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวทิยาลัย 

จากคณาจารยป์ระจ าของมหาวทิยาลัยจ านวน 4 คน  ซึ่งมผีู้สมัครลงรับเลือกตั้ง

จ านวน 19 คน ต าแหน่งกรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยป์ระจ านีถื้อว่า

เป็นต าแหน่งที่ส าคญัเป็นอย่างย่ิงเพราะในองค์ประกอบของสภามหาวทิยาลัยนั้น  

บุคลากรจะมสีว่นในการเลือกเพียง 5 คน กลา่วคือ ประธานสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ ซึ่งทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีส่วนเลือกและกรรมการ                 

สภามหาวทิยาลัยจากคณาจารย์ประจ าจ านวน 4 คน ซึ่งสายวิชาการและครูสาธิต                 

ที่ท าหน้าที่สอนมาแลว้ไมน่้อยกวา่หนึ่งปี  มสีทิธิในการเลือกสภามหาวิทยาลัยนั้น 

มีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวทิยาลัยตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 เรยีกได้วา่ทิศทางของมหาวทิยาลัย  

จะเป็นอย่างไรก็ขึน้อยูก่ับสภามหาวทิยาลัย  มีส่วนก าหนดเป็นอย่างมาก                           

สารสภาคณาจารย์ฯ ฉบับนี ้ จึงขอแสดงองค์ประกอบของสภามหาวทิยาลัยให้

ประชาคมรับทราบดังนี้ครับ 
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องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบญัญัต ิ                                
มหาวิทยาลัยราชภฏั พ.ศ.2547 มาตรา 16 ประกอบด้วยกรรมการ 23 คน 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

1 คน 

กรรมการสภามหาวทิยาลัยโดยต าแหน่ง 

3 คน ได้แก ่

(1)  อธกิารบด ี

(2)  ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

(3)  ประธานกรรมการส่งเสรมิกิจการ     

      มหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวทิยาลัย จ านวน ๔ คน 
จากคณาจารย์ประจ าของมหาวทิยาลัย 

(ซึ่งจะมกีารเลือกตั้งในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นี้) 

กรรมการสภามหาวทิยาลัย  

ผู้ทรงคณุวุฒิ  จ านวน 11 คน 

กรรมการสภามหาวทิยาลัย จ านวน 4 คน 
ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี 

คณบดี ผู้อ านวยการสถาบนั 
ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์  

หัวหนา้ส่วนราชการ 
หรือหวัหน้าหน่วยงานทีเ่รียกชื่ออย่างอื่นที่มี 

ฐานะเทียบเทา่คณะ 

*  กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีบุคลากรมสี่วนร่วมในการเลือก 

*   

*   
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  จากความส าคัญของสภามหาวทิยาลัย และเพ่ือใหป้ระชาคมได้มี

สว่นร่วมในการเลือกตวัแทนของพวกเราเข้าไปก าหนดทิศทางของมหาวิทยาลัย 

ผมจึงขอเชญิชวนคณาจารย์ละครูสาธิตที่มสีทิธิเลือกตั้งไปใชส้ทิธิเลือกตั้งในวัน

พุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.30-15.00 น.  ทั้งในเมืองและบางคลา้   

  สว่นในเร่ืองอ่ืนๆที่มบีคุลากรฝากผมมาคือ ทางคนงาน แมบ่้าน 

รปภ. ฝากทวงถามเร่ืองค่าตอบแทนการท างานจากกรณทีี่หน่วยงานภายนอกมา

ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัย  ผมขอถือโอกาสเรียนผู้บรหิารผ่านสารฉบับนีน้ะครับ  

บุคลากรของเราเงนิเดือนน้อย  หากมีรายได้พเิศษแลว้มหาวิทยาลัยเบกิจ่ายให้

อย่างรวดเร็วย่อมเป็นประโยชน์ ต่อขวัญก าลังใจกับบุคลากรครับ 

  สุดท้ายนี้หากทา่นใดมีอะไรใหป้ระธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

รับใช ้ ท่านสามารถเรยีกใช้ผมได้เลยนะครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสภา

สภาคณาจารย์และข้าราชการมาตลอด พบกันใหม่ฉบับหน้า   

      ดว้ยรักและเคารพ 

            อาจารย์นพพร  ขุนค้า 
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 อย่างท่ีทราบกันดีว่าในปัจจุบันท้ังมาตรฐานและสภาพความเป็นอยูข่องมหาวิทยาลัยของเราอยูใ่นระดับท่ี
ตอ้งปรับปรุง การท่ีผู้บริหารจะสามารถแกไ้ขปัญหาและผลักดนัให้มหาวทิยาลัยก้าวขึน้ไปสู่มาตรฐานและกลายเป็น
มหาวทิยาลัยชัน้น าในกลุ่มราชภัฏได้นัน้ ผู้บริหารมหาวทิยาลัยอาจจะตอ้งไตร่ตรองให้ดถีึงประเด็นปัญหาทัง้ในแงข่อง
คุณภาพการศึกษา คุณภาพบุคลากร สภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลัย สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน การบริการ
นักศกึษา การบริการบุคคลภายนอก ตลอดจนสวัสดิการท่ีดขีองพนักงานและบุคลากรของมหาวทิยาลัย ซึ่งเหลา่นี้
เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีจะชว่ยให้มหาวิทยาลัยอยู่รอดและกา้วไปสู่มหาวิทยาลัยชัน้น าในกลุม่ราชภัฎได้ในอนาคต 

 ในฐานะที่ท างานมาที่นี่หลายปี ผมพยายามเปรียบเทียบและตดิตามอยูเ่สมอวา่ อะไรบ้างท่ีเป็นปัญหาของ
มหาวทิยาลัยและอะไรบ้างท่ีสามารถปรับปรุงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดไีด้ และทัง้ 44 ข้อดา้นล่างนี ้เป็น
สิ่งท่ีผู้บริหารอาจจะตอ้งพิจารณาอย่างรวดเร็ว ว่าอะไรท่ีควรท าก่อน อะไรท่ีควรท าหลัง เราจะตัดปัญหาแต่ละข้อ
ออกไปได้อยา่งไร เพื่อให้เหลอืปัญหาน้อยท่ีสุดในปีหน้า และจะไมเ่หลอืปัญหาเลยในปีถัดๆไป 

ผมขอเชญิชวนทุกทา่น พิจารณาปัญหาท้ังหมดนี้ไปพร้อมๆกัน ครับ 
  1.  ปรับปรุงคุณภาพหอ้งเรียนให้ทันสมัยและเพียงพอ 

2.  เพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน 

3.  ตัดเกรด F ให้ได้มาตรฐาน 
4.  ปรับปรุงระบบการลงช่ือร่วมกิจกรรม 
5.  พัฒนาระบบลงทะเบียน 
6.  วิชาเลือกเสรีต้องได้เลอืกแบบเสรี 
7.  อาจารย์ต้องไมข่าดสอน 
8.  กจิกรรมของมหาวทิยาลัยตอ้งไม่ทับตารางการเรียนการสอน 
9.  พัฒนางานวชิาการของอาจารย์ 
10. ส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการแก่บุคลากรและนักศกึษา 
11. ส่งเสริมการเรียนต่ออย่างเต็มเวลา 

12. คุณภาพงานวิจัยต้องได้มาตรฐาน 
13. ผลักดันเวทีวิชาการระดับชาติ 

14. อาจารย์ประจ าสาขาต้องมอีย่างน้อย 6 ท่าน 
15. ลดภาระงานด้านเอกสารอืน่ๆของอาจารย์ เพื่อให้มเีวลาในการท าวิจัยและเตรียมการสอน 
16. จัดการปัญหาด้านจราจร สร้างท่ีจอดรถ โซนที่จอดรถ 
17. การขนสง่ระหว่างบางคล้าและในเมอืงต้องปลอดภัย เพียงพอ และทันเวลา 

18. ปรับปรุงทัศนียภาพให้เป็นมหาวทิยาลัยที่น่าอยู่ น่าเรียน 
19. พิ่มการประชาสัมพันธ์การรับนักศกึษาท่ีมีคุณภาพ เพื่อจ านวนนักศกึษาท่ีเพยีงพอ 
20. เพิ่มพื้นท่ีพักผ่อน ม้านั่ง พื้นท่ีท ากิจกรรมให้นักศึกษา 
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21. เพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว ลดพื้นท่ีจอดรถ 
22. สร้างศูนย์การเรียนรู้ดว้ยตนเองส าหรับนักศกึษา 

23.จัดโซนสูบบุหรี่ให้เป็นที่เป็นทาง 
24. เงินเดอืนพนักงานงานตอ้งทัดเทียมมหาวทิยาลัยอื่นๆ 

25.งบประมาณแผ่นดนิที่ได้รับเปน็เงินเดือนพนักงาน ต้องจ่ายพนักงานเท่านัน้ 
26. สวัสดกิารของพนักงานต้องไมด่้อยไปกวา่ขา้ราชการ 
27. ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติตอ้งครอบคลุมและเพยีงพอ 
28. ผลักดันและสร้างหอศลิป์ ห้องแสดงผลงานศลิปะ โรงละคร และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
29. สร้างศูนย์กีฬาเพ่ือสุขภาพแบบครบวงจร 

30.ห้องสมุดต้องได้มาตรฐาน มีหนังสือเพียงพอ มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย 
31. พัฒนาคุณภาพอาหาร 

32.ให้บริการด้วยใจ 
33. เปลี่ยนแนวคิดการท างานจากแบบราชการให้เป็นเอกชน 
34. การบริการเร่ืองอาคารสถานท่ี แก้ไขปัญหาตอ้งฉับไวและทันท่วงที 

35.ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการคอรัปชั่นอย่างเคร่งครดั 
36. หอพักนักศกึษาตอ้งเพยีงพอและครอบคลุม 
37. จัดสรรบ้านพัก หอพักให้อาจารยแ์ละบุคคลากร 
38. ห้องน้ าต้องสะอาด ได้มาตรฐาน และเพียงพอตอ่ทุกคน 
39. ปรับปรุงห้องท างานของอาจารย์ให้นา่อยู่ นา่ท างาน น่าเยี่ยมชม 
40. น้ าต้องไหล ไฟต้องสวา่งตลอดเวลา 
41. ตึกท่ีเก่าต้องพัฒนาเพื่อใชง้าน 
42. ภายในมหาวทิยาลัยตอ้งมีความปลอดภัยสูงสุด 
43. อนิเตอร์เน็ตตอ้งมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

44.หารายได้เข้ามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
 
 
  ผมหวังว่าประชาคมชาวราชนครินทร์ทุกทา่นจะเห็นถึงสิ่งท่ีผมได้น าเสนอ หลายท่านอาจจะมสีิง่อื่นๆ                  
     ท่ีเห็นว่า สมควรปรับปรุงและพัฒนา หลายท่านอาจจะมองเห็นวิธีการแก้ไขที่ตรงจุดและทันท่วงที ผมยินดีรับ
 ข้อเสนอแนะของทุกทา่น เพื่อเป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างประชาคมกับผู้บริหาร และผมเชื่อว่าบางประเด็นใน 
 44 ข้อน้ันสามารถแก้ไขได้ในระดับหนว่ยงาน บางประเด็นอาจจะตอ้งแกไ้ขในระดับผู้บริหาร บางประเด็น
 อาจจะตอ้งรอพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งผมเข้าใจและรอได้ แตค่วามจรงิใจและจรงิใจในการแกไ้ข
 ปัญหานั้น เวลาและผลงานจะเป็นตัวช้ีวา่ผู้บริหารมหาวทิยาลัยมคีวามใสใ่จและตั้งใจผลักดัน มหาวทิยาลัย
 ของเราไปในทิศทางใด 
 

ผมและชาวราชนครินทร์จะรอชมครับ 
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ขอเชิญลงคะแนนเลือกตั้ง 
กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากคณาจารย์ประจ า  

ในวันพธุที ่๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
ระหวา่งเวลา ๐๗.๓๐-๑๕.๐๐ น. 

ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร ์ 

หรือ หอ้งโถง ชั้น ๑ หนา้ห้องหนว่ยงานคลัง  อาคาร ๘   
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร ์บางคลา้ 

อยา่ลมื น าบตัรประจ าตวัประชาชน  

หรอืบัตรขา้ราชการ 

หรอืบัตรพนักงานมหาวทิยาลยั                                    

หรอืบัตรประจ าตัวอื่นที่ทางราชการเป็นผูอ้อก 

หรอืมีผู้รับรอง  ไปดว้ยนะครบั 
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หมายเลข 1 

นายกติตวิงค ์ สาสวด 

หมายเลข 2 

นายภาคภมู ิ ลบถม 

หมายเลข 3 

นายอาจิณโจนาธาน  อาจิณกจิ 

หมายเลข 4 

นางสาวลักษณพร  โรจน์พิทกัษ์กุล 

หมายเลข 5 

นางสายฝน  เสกขนุทด 

หมายเลข 6 

นางเกวลนิ  อคัรเดชเรืองศรี 

หมายเลข 7 

นายชนะพล  สงิห์ศุข 

หมายเลข 8 

นายสพัุฒน์  เศรษฐคมกุล 

หมายเลข 9 

นายสริุยศักดิ์  มงักรแก้ววิกุล 

หมายเลข 10 

นายประมวล  น้อยทรง 

หมายเลข 11 

นางวิภาภรณ ์ บุญยงค ์

หมายเลข 12 

นายมณเฑยีร  มุสกิทอง 
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หมายเลข 13 

นายวัชรพงษ ์ ครเูกษตร 

หมายเลข 14 

นางสาววาทติา  เอื้อเจริญ 

หมายเลข 15 

นายคทาวุธ  กุลศิริรัตน ์

หมายเลข 16 

นายณฐ  สบายสขุ 

หมายเลข 17 
นายสิทธศิักด์ิ  อรรจนานนท ์

หมายเลข 18 

นายอภิชาต ิ คานนิม 

หมายเลข 19 
นายสรุศกัดิ์  ศรีสวรรค์ 
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                  ถ้ามหาวิทยาลัยมีเงิน 20,441,400                                   

(ยี่สิบล้านสี่แสนสีห่มื่นหนึ่งพนัสี่ร้อยบาทถ้วน)จะสามารถท าอะไรได้บ้าง? 

 สิ่งหนึ่งที่มหาวทิยาลัยมกัจะตอบค าถามแก่หนว่ยงานหรือบุคลากรในการ           

ของบประมาณเพื่อซือ้ครุภัณฑ์ ปรับปรุงห้องเรียน อาคาร งบประมาณในการท ากจิกรรม 

หรือแม้กระทั่งเงินเดือนสวัสดกิารของพนักงานนั้น ประชาคมราชนครนิทร์มักจะพบค าตอบ

อยู่เสมอว่า มหาวิทยาลัยไม่มงีบ ไม่มีเงิน ต้องรองบประมาณจาก ปหีน้า และเหตุผลอื่นๆ

อกีมากมาย สร้างความหงุดหงิดใจให้พี่นอ้งชาวราชนครินทร์อยู่พอสมควร 

สารสภาคณาจารย์ฯเข้าใจดถีึงสถานะทางการเงินของมหาวทิยาลัย อย่างไรก็แล้วแตส่าร

สภาคณาจารย์ฯไดล้องสมมุตเิหตุการณ์จ าลองขึ้นมา "หากมหาวทิยาลัยมีเงิน 20,441,400  

(ยี่สิบลา้นสี่แสนส่ีหมื่นหน่ึงพันส่ีรอ้ยบาทถ้วน) ท่านอยากให้มหาวทิยาลัยท าอะไรบ้าง?”  

 เราได้ท าบทสัมภาษณส์ั้นๆจากอาจารยน์พพร ขนุค้า ประธานสภาคณาจารย์

และข้าราชการ  และท่านอื่นๆ ลองไปตามความเห็นได้ครับ 

สารสภาคณาจารย์ฯ :  ถ้ามหาวิทยาลัยมีเงิน  20,441,400 บาท ท่านคดิว่าอยากให้

มหาวิทยาลัยท าอะไรเป็นอย่างแรก 

 อาจารย์นพพร : ผมคิดวา่ควรสรา้งที่จอดรถครับ เพราะว่าปัญหาทางกายภาพที่

มหาวทิยาลัยที่เห็นได้ชัดคอืปัญหาที่จอดรถ การไม่มีท่ีจอดรถท าให้การจราจรตดิขัด             

ถึงบางครั้งต้องแย่งกัน โดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นี ้อาจารย์ที่มาสอนแทบจะหาที่จอดรถ

ไม่ไดก้็มี แลว้อีกอย่างเมือ่มหาวทิยาลัยมีท่ีจอดรถที่สะดวกสบาย มันสามารถหารายได้เข้า

มหาวทิยาลัย ในการจัดงาน จัดประชุมหรอืกิจกรรมอื่นๆได้อย่างสะดวกสบาย อีกทัง้ยัง

เป็นหน้าเป็นตาแก่มหาวิทยาลัยด้วย 

 คุณอดิศักดิ์ ศษิย์เก่ามหาวิทยาลัย : ผมคดิวา่มหาวิทยาลัยควรสรา้งสนามกีฬา

แบบครบวงจร มีลู่วิ่ง สนามบาส มีสระว่ายน้ า เครื่องออกก าลังกายอื่นๆ สนามกีฬาอื่นๆ 

อย่างแรกเลยคอืให้นักศึกษาของเรามีที่ออกก าลังกายโดยไม่ต้องออกไปที่อื่น อย่างที่สอง

เราสามารถใช้สนามตรงนี้จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธต์า่งๆทัง้ในมหาวิทยาลัยและกีฬา

ภายนอก ซึ่งถ้ามหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับตรงนี้จะดมีาก 
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 อาจารย์อาจณิโจนาธาน : ผมคิดว่าถ้าเรามีเงนิยี่สิบกวา่ล้านนี่ดีเลยครับ                
อย่างแรกที่ผมคิดว่ามหาวิทยาลัยต้องคิดสร้างก็คือสิ่งที่เราไมม่ี คือ หอศลิปะ
และวัฒนธรรมที่ส าหรับใชส้ะสมผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม แสดงผลงาน
นิทรรศการศลิปะหมุนเวียน การแสดงละคร เพ่ือเป็นแหลง่การเรียนรู้อกีอย่าง
หนึ่งของมหาวทิยาลัย ผมเห็นว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทยที่ยังไม่
มีพ้ืนที่ตรงนี้ ซึ่งมหาวทิยาลัยอ่ืนๆในโลกล้วนใหค้วามส าคัญกับพพิิธภัณฑ ์หอ
ศิลป์กันทั้งนัน้ เน่ืองจากพวกเขาเช่ือว่าองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมมันเปน็ต้น
ก าเนิดของอารยธรรมโลก และผู้คนในท้องถิน่ควรจะไดศ้ึกษาองคค์วามรู้เหลา่นี้
ได้อยา่งเต็มที่ และถา้มหาวิทยาลัยไม่ค านึงถึงประเด็นนี ้ผมคิดว่าคงไม่มี
หน่วยงานไหนที่จะท าไดอ้กี 

 สารสภาคณาจารย์ฯ ยังได้ลองน าตัวเลข 20 กว่าล้านนี้มาค านวณว่า
เราสามารถน าไปซื้ออะไรเพื่อพัฒนาคุณภาพมหาวทิยาลัยได้บ้าง และ                  
ชาวราชนครนิทร์ทุกท่านละ คิดว่าเงิน  20,441,400 บาท สามารถสร้าง
อะไรได้บ้าง ??????? 
  20,441,400 =  รถบัสมหาวิทยาลัย 20 คัน 

  20,441,400 = คอมพิวเตอร์ 1000 เคร่ือง 

  20,441,400 = เครื่องปรับอากาศ 800 ตัว 

  20,441,400 = อาคารจอดรถ 2 ชั้น  

  20,441,400 = หอศลิปวัฒนธรรม 1 อาคาร 

  20,441,400 = สนามกีฬาขนาดย่อมหน่ึงชุด 

  20,441,400 = ชุดโต๊ะเก้าอี้ 20000 ตัว 

  20,441,400 = ซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดได้ 100000 เล่ม 

  20,441,400 = ปรับปรุงห้องเรียนให้ได้มาตรฐาน ได้ 200 ห้อง 

  20,441,400 = ปรับปรุงห้องน้ าได้ 400 ห้อง 

  20,441,400 = จัดเวทวีิชาการประจ าปีได้ 30 ปีต่อเน่ือง 

  20,441,400 = จัดกิจกรรมบรกิารวชิาการได้ 30 ปีต่อเน่ือง 

  20,441,400 = สร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล  
                                        Wi-Fi ทันสมัยได้ทั้งมหาวิทยาลัย 

  20,441,400 ได้อะไรมากกว่าที่คุณคดิ 
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อาจารยน์พพร ขนุคา้ ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ                                            

กบัอาจารยอ์าจิณโจนาธาน อาจิณกิจ รองประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ                                   

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์เขา้รว่มประชมุสมัมนาเพ่ือรบัฟังความคิดเห็น 

ในการจดัตัง้กระทรวงการอดุมศึกษา  ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการอดุมศึกษา                         

เชิญเขา้รว่มสมัมนา ณ หอ้งประชมุอาคารมหิตลาธิเบศร จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั                                                                                                              

ในวนัท่ี 23 มิถนุายน 2560 
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โครงการประชุมปฏบิัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์                                 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์                   

พ.ศ. 2561  และศึกษาดูงานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบุร ีระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2560    

 สภาคณาจารย์ฯได้เข้าศึกษาดูงานที่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี ในชว่งเช้าของ                 
วันท่ี 21 มถิุนายน2560 ได้หารือแลกเปลี่ยนกับ    
อธิการบดีและประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุีหารือทศิทางการบริหาร 
งานบุคคลของมหาวิทยาลัยและแนวทางการบริหาร 
มหาวิทยาลัย  

 ต่อจากนั้นในช่วงบ่ายวันที่ 21 มถิุนายน 2560-
วันท่ี 22 มิถุนายน 2560 สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ได้ประชุมหารือเรือ่งการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ 
แนวทางการท างานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ในช่วงปี 2560-2563 ส่วนรายละเอียดในแผนจะ  
น าเสนอใน สารสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ฉบับถัดไป... 
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สถาบนัอดุมศกึษา 
มีการจดัการเรยีนการสอนในระดบัอดุมศกึษา 

สภาพหอ้งเรยีน อุปกรณส์ าหรบัการเรยีนการสอน  
เปน็อยา่งไรบา้ง เชญิดตูามภาพเลย...แลว้กนัครบั 

นีเ่พยีงตัวอย่าง...หอ้งเรยีน 728 
อาคารบัณฑติศกึษา ทีพ่บปัญหาฝา้พงั 

เนื่องจากในชว่งฤดฝูนของทกุป ี
จะเกดิน  าฝนรัว่จากดา้นบนจงึท าใหฝ้้าพัง 

และน  าทว่มขงัภายในหอ้งเรยีน 
ก่อนหนา้นี มกีารแจง้ซอ่มปญัหาดงักลา่วไป  

ครั งแลว้ ครั งเลา่ 
แต่เหมอืนวา่ปัญหานี ไมส่ามารถแกไ้ขไดเ้ลย 
ดว้ยความเปน็หา่งและเกรงว่าจะสง่ผลเสยีหาย 

ต่ออุปกรณใ์นหอ้งเรยีนต่างๆ  
เชน่ โตะ๊ พื น คอมพิวเตอร ์โปรเจคเตอร ์ 
แหม..บอกละเอยีดขนาดนี รบีจดัการเลยครบั 

ท่านเจา้นาย.... 

เจ้าของ        สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ที่ปรึกษา            อาจารย์นพพร  ขุนค้า  อาจารย์รัชฎาพร  วงษ์โสพนากุล 

บรรณาธิการ        อาจารย์อาจิณโจนาธาน  อาจิณกิจ 

กองบรรณาธิการ     อาจารย์สิทธิศักดิ์  อรรจนานนท์  อาจารย์ชนะพล  สิงห์ศุข  อาจารย์กิตติวงศ์  สาสวด 

                         อาจารย์วรุตม์  กิจเจริญ  อาจารย์สราวุธ  อิศรานุวัฒน์  อาจารย์วิระสิทธิ์  สุขสมชิต 

              อาจารย์ณัฐที  ปิ่นทอง   นายกิตติพงษ์  ทับพยุง  นายประภาส  มาดะมนั   นายโกเมศ  กุลอุดมโภคากุล 

   นางพรพรรณ  ดอนพนัส  จ.ส.ต.ธนากร  ทองกล่อม  นายชาญชัย  ศิริงาม  นางสาวสิปภา สุขโขใจดี      

      


