
สารสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร ์ประจ าเดอืนสงิหาคม 2560        

ส ารจากปร ะธานส ภาคณา จารย ์และขา้รา ชการ 
อาจารยน์พพร  ข นุค า้ 
จ ะพัฒนาสงัคม ได ้ ...ตอ้งเร ิม่จา กพัฒน าตนเองเส ียก่อน   
อาจารยอ์าจณิโ จนาธาน  อาจณิกจิ 

อ่านบ ทส มัภาษณ  ์
ค วามค ิดบคุลา กรและ นกัศกึ ษาถงึท ศิทา งในการพ ฒัน าม หา วิทยาล ัย 
ผศ.สชุนิ/อาจารย ์สมเกียรต ิ/์นายศราวธุ/นายอธวิฒั น ์ 
ใ ครสามารถด ารงต  าแหน ง่... 
ประธ านสภาคณาจ ารยแ์ละข้าราชก ารไดบ้า้ง 
เปดิดหูนงัสอืจา ก สกอ. 

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   
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                สวัสดีพี่นอ้งประชาคมชาวราชนครินทร์ท่ีเคารพทุกทา่นพบกันในสาร                          

สภาคณาจารย์ประจ าเดือนสงิหาคม ๒๕๖๐  นะครับ  ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินด ี            

กับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหนง่กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์

ประจ า 4 ทา่น ไดแ้ก่ รศ.วิภาภรณ์  บุญยงค์  อาจารย์มณเฑียร มุสกิทอง อาจารย์วาทิตา  

เอือ้เจริญ  และอาจารย์ ดร. สุพัฒน ์ เศรษฐคมกุล  ทา่นทั้ง 4 จะมีวาระการด ารงต าแหนง่ 

3 ปี ในการที่จะเป็นตัวแทนประชาคม ในสภามหาวทิยาลัย ในการที่จะให้ข้อมูลต่างๆ              

ไม่วา่จะเป็นเสนอปัญหาในการบรหิารราชการในมหาวทิยาลัย  เสนอแนะแนวทางการ

พัฒนามหาวทิยาลัยให้แก่สภามหาวทิยาลัยทราบเพื่อที่สภามหาวทิยาลัยจะได้ก าหนด  

แนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนามหาวทิยาลัยเพราะท่านทัง้ 4 และ                   

ตัวผมเองถือวา่เป็นตัวแทนของคนท้ังมหาวทิยาลัย 

 ทา่นทัง้หลายครับ เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2560 สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุม 

ซึ่งวาระที่ส าคัญที่ผมจะเรียนให้ทุกทา่นทราบดังต่อไปนี้  

1)  สภามหาวทิยาลัยมีมตใิห้มีการด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่เหตุเพราะผู้เขา้รับการสรรหาเมื่อคราวท่ีแลว้มี             

เหตุจ าเป็นไม่สามารถมาน าเสนอวิสัยทัศนต์อ่สภามหาวทิยาลัยได้ 

2)  สภามหาวทิยาลัยได้พจิารณาแต่งต้ัง ผศ.ดร.อัมรา เขยีวรักษา รองอธกิารบดี

เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่วิชาการ 

3)  พิจารณาแต่งต้ังอาจารย์ 2 ท่าน ด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ได้แก่ 

อาจารย์วิชาญ ตอรบรัมย์  และอาจารย์พิสษิฐ์  สุนทราวิฑูร  สภาคณาจารย์

และข้าราชการขอแสดงความยินดกีับอาจารย์ทั้ง 2 ทา่นไว้ ณ ที่น้ีครับ 

 



สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ              หนา้ 3  

4)  พจิารณากรอบและแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวทิยาลัย คณะ และหน่วยงานเทยีบเท่าคณะ ปีงบประมาณ 2560 

5)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตร

และการสอน 

6)  พิจารณาขอ้บังคับสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560  เหตุ   

    เพราะ สกอ.ได้มีหนังสอืถึงนายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครนทิร์วา่ การ    

    ออกข้อบังคับดังกล่าวที่ก าหนดค านยิามให้ “ขา้ราชการ”  หมายความว่า    

    ขา้ราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ า บรรดาที่   

    ไม่ไดเ้ป็นคณาจารย์ประจ า จงึส่งผลให้บรรดาลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัย     

    (สายสนับสนุน) มีสิทธไิด้รับเลอืกเป็นประธานหรอืกรรมการสภาคณาจารย์และ 

    ขา้ราชการได ้การด าเนินการดังกล่าวจึงขัดพระราชบญัญัติมหาวทิยาลัย 

    ราชภัฏ พ.ศ. 2557   สกอ.  จงึขอให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์ 

    พิจารณาทบทวนการออกข้อบังคับดังกล่าว ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมาย  

    ให้คณะกรรมการพจิารณาขอ้บังคับ พจิารณาด าเนินการตอ่ไป                           

    รายละเอยีดหนังสอืฉบับดังกล่าวท่านสามารถอา่นได้ในสารฉบับนี้ 

7)  พิจารณาการเบิกค่าตอบแทนการสอนเกินเกณฑ์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2558  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายใหผู้้บรหิารท าหนังสอืสอบถามไปยัง 

ส านักงานตรวจเงินแผ่นดนิ วา่สามารถจา่ยได้หรอืไม่อย่างไร 

8)  มหาวิทยาลัยได้รายงานการจา้งผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษให้สภา

มหาวทิยาลัยทราบ ไดแ้ก่ ผศ.ดร.พรพิมล  วริิยะกุล ผู้มีความสามารถพิเศษ

ดา้นการบรหิาร การเงิน พัสดุและกฎหมาย อัตราเงินเดือนๆ ละ 25,000 บาท 

และนางธวัลรัตน์  จุลเจือ ผู้มีความสามารถพิเศษดา้นการบรหิารการเงิน พัสดุ

และกฎหมาย อัตราเงินเดอืนๆ ละ 25,000 บาท  

9)  พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวทิยาลัยเป็นประธานกรรมการและกรรมการ    

     สรรหาคณบดคีณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ก าลังจะหมดวาระ 
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10) หารอืการซือ้สลาก ธกส. (ซึ่งเงินฝากประจ าของมหาวิทยาลัยที่ฝากไว้                         

     ที่ ธกส. ครบก าหนด เมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม 2560  จ านวนเงิน         

     56,868,445.85 บาท) 

ทา่นทัง้หลายครับเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 สภาคณาจารย์และข้าราชการได้ 

ไปประชุมที่บางคล้า เพื่อส ารวจปัญหาทางกายภาพท่ีบางคลา้และรับฟังปัญหาตา่งๆ             

ของนักศึกษาหอพักในบางคลา้   ซึ่งเราพบวา่อาคารสถานท่ีต่างๆ  คอ่นข้างจะมีสภาพ            

เส่ือมโทรม  จึงขอฝากเรียนผู้บริหารมหาวทิยาลัยได้ด าเนนิการแก้ไขปรับปรุง  ซึ่งหาก             

อยู่ในระหว่างด าเนินการหรือปัญหาใดแก้ไขแล้ว ผมตอ้งขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ   

 สว่นปัญหาหอพักน้ัน นักศึกษากับคุณกิตตพิงษ์  ทับพยุง  ได้รวบรวมให้                          

สภาคณาจารย์และข้าราชการ    ซึ่งสภาคณาจารย์และข้าราชการไดส้ง่มอบให้                     

รองอธกิารบดกีิจการนักศึกษาน าไปแก้ไข ปรับปรุงตอ่ไป  อย่างไรก็ตามผมขอฝาก

ผู้บรหิารอกีครัง้ครับ  วา่การท าสถานท่ีภายในมหาวทิยาลัย (ทัง้บางคล้า-ในเมือง)                  

ให้สวยงามนา่อยู่และมีหอ้งเรยีนมาตรฐาน  มีสถานที่จอดรถที่เป็นระเบียบและเพียงพอ 

เป็นส่ิงส าคัญที่ผู้บรหิารตอ้งรีบจัดการนะครับ  เพื่อให้มหาวิทยาลัยของเราเป็นแหลง่

เรียนรูอ้ย่างแท้จริงเพราะถา้เรามีห้องเรยีนมาตรฐาน อาจารย์ สอนสนุก บุคลากร-

นักศึกษามีทุกข์ต้องแก้ไข ใสใ่จคุณภาพการศึกษา   จะน าพามหาวิทยาลัยไปสู่สากล                 

ได้ครับ แลว้พบกันในสารฉบับหน้า 

        ด้วยรักและเคารพ 

              อาจารยน์พพร  ขุนค้า 
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 ไม่มเีกริ่นน า เข้าเรื่องเลยละกันครับ….หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้ท ารา่งแผนยุทธศาสตร์ไป

เรียบร้อยแลว้ สิ่งหนึ่งที่คณะผูบ้ริหารชุดนีมุ้่งหวังจะอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่ท้องถิ่น ดว้ยการสร้าง

นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชาตามพันธกิจการพัฒนาท้องถิ่นของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎน้ัน ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง และสนับสนุนเต็มที่ในฐานะบุคลากรและประชาชนคน

หนึ่งค าถามส าคัญคือ "เรามีองค์ความรู้พอที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆหรอืยัง????” 

 ผมอยากชักชวนให้พี่น้องประชาคมหันกลับมาดูที่ตัวมหาวิทยาลัยของเราก่อน ในฐานะการ

เป็นสถาบันทางการศกึษา ภารกิจหลักของเราที่ผมเชื่อมาโดยตลอดคือการผลิตบัณฑิตให้ได้คุณภาพ 

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนีด้้วยชื่อช้ันทางมหาวิทยาลัย ด้วยความพร้อมของพวกเรา เรายังไม่มี

องค์ประกอบที่มปีระสิทธิภาพมากพอที่จะสร้างบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของสังคมในปริมาณที่พอควร 

(อันนีเ้ราอาจจะต้องใชเ้วลาสักหนอ่ย แตค่ิดว่าคงไม่เหลือบ่ากว่าแรง) ซึ่งหลังจากการผลิตบัณฑติให้

ได้คุณภาพแล้วนั้น จะเป็นฟันเฟืองแรกที่ช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาสังคมเป็นไปได้

อย่างมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ การที่เรามีทรัพยากรมนุษย์ที่มปีระสิทธิภาพสูงสุดแล้ว ผมเชื่อวา่เรา

สามารถท าอะไรได้อกีมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวทีนีท้ าอย่างไรเราถึงจะสามารถผลิตบัณฑิตของ

เราให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคมได้ ก็ต้องหันมาดูกลไกและองค์ประกอบหลายอย่างที่            

จะช่วยสนับสนุนให้ภารกิจในด้านนีด้ าเนินไปได้พรอ้มกัน 

 ประการแรก สภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ มีความ

จ าเป็นอย่างมากในการที่จะดึงดูดใหน้ักศึกษามีความจดจอ่อยู่กับการเรียน ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน

ในการค้นคว้าเพิ่มเติม หรอืใช้เวลาในมหาวิทยาลัยมากกกว่าเอาเวลาไปใช้ข้างนอก ท าอย่างไรเราจะ

สร้างสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยใหน้่าอยู่ น่านั่ง น่าค้นคว้า และน่าพักผอ่น การปรับปรุงภูมิ

ทัศนแ์ละจัดสรรพื้นที่ส าหรับนักศึกษาของเรายังนอ้ยเกินไป หลังจากบ่ายสาม แทบไม่มนีักศึกษา 

หลงเหลอือยู่ในมหาวิทยาลัย เพื่อท าการบ้าน ท ากิจกรรม หรอืจับกลุ่มพูดคุย เราจะท าอย่างไร              

ที่จะสร้างสภาพแวดล้อมให้ดึงดูด มคีวามสะดวก และน่าใช้เวลาไปกับพืน้ที่การศกึษามากกว่า                   

ที่จะให้พวกเขาเหล่านั้น ใชอ้อกไปใช้เวลาในพืน้ที่อื่นๆ อีกทั้งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ยังเป็นปัจจัย

ส าคัญที่จะเพิ่มประสิทธิภาพทางการศกึษาให้มมีากยิ่งขึน้   

จะพฒันาสงัคมได ้ 

ตอ้งเริม่จากพฒันาตนเองเสยีก่อน 
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 ทั้งเรื่องการพัฒนาแหลง่ค้นคว้าเพิ่มเติม เช่นการพัฒนาหอ้งสมุดให้มีผู้ใชบ้ริการมากขึ้นและ

เกิดประสทิธิภาพสูงสุด หรือการพัฒนาหอ้งเรียนที่ได้มาตรฐาน ไม่แออัด ไฟสว่าง แอรเ์ย็น โปรเจ็ค

เตอร์ไม่เสีย ไมค์ดัง ฯลฯ อุปกรณ์ เครื่องมอื ครุภัณฑ์ส าหรับห้องปฏิบัติการในสาขาวิชาที่จะต้องมี

การปฏิบัติ ทดลอง หรอืการสร้างสรรค์ สิ่งเหล่านีผ้มเห็นว่ามหาวิทยาลัยยัง ไม่พร้อม และยังขาดตก

บกพร่องอยู่อีกมาก 

 ประการที่สอง ผมมองไปที่ตัวบุคลากรหรอือาจารย์ที่มีหนา้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ใหก้ับ

นักศึกษา ประเด็นนีม้ีปัญหาหลายอย่างมากที่ท าให้ประสิทธิภาพการท างานของอาจารย์เราลด

น้อยลง ท างานได้ไม่เต็มที่ และไม่สามารถถ่ายทอดองค์ความรูท้ี่ดใีห้กับนักศึกษาเราได้ ผมขอแยก

ย่อยประเด็นต่างๆออกดังนี้ 

 1. การขาดสอนของอาจารย์ หลายครั้งหลายคราผมได้ยินนักศึกษาพูดเสมอๆว่าอาจารย์               

ยกคลาส(ตอนแรกผมก็ไม่เขา้ใจค านีน้ะครับ ภาษาวัยรุ่นชะมัด) หรอืไม่เข้าสอนตามตารางเรียนที่

ก าหนด ทั้งที่นักศกึษามารอแล้ว ผมว่าปัญหานีเ้กิดจากปัจจัยหลายอย่าง อย่างแรกคือความ

รับผิดชอบของตัวอาจารย์เอง ซึ่งผมคิดว่าเราน่าจะมีระบบติดตามและลงโทษในกรณีที่อาจารย์              

ขาดสอน ส าหรับผมผมรับไม่ได้เลยทีเดียวที่ภารกิจหลักที่จะช่วยผลิตบัณฑิตให้ได้คุณภาพนั้น                  

ขาดตกบกพร่องจากความไม่รับผดิชอบของอาจารย์ท่านนั้นๆ ……. 

 ปัจจัยอีกอย่างที่ท าให้เกิดภาวะอย่างนี้บ่อยครั้งคอืการเรียกประชุมอบรม หรือ                         

การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่ตอ้งการให้ผูส้อนเข้าร่วมในวันเวลาที่มกีารเรียนการสอน ส าหรับ

ผูส้อนหลายท่านที่ตั้งใจจะสอนให้ครบถ้วนตามเนื้อหาแต่ตอ้งตดิภารกิจในการประชุมอยู่บ่อยๆ ซึ่ง

หลายอย่างไม่สามารถขาดได้เนื่องจากความจ าเป็นจริงๆ หรอืบางครั้งก็เกรงใจผูบ้ังคับบัญชาหาก 

ไม่เข้าร่วมประชุม ในวาระต่างๆก็อาจจะถูกต าหนไิด้ ผมอยากฝากใหม้หาวิทยาลัยทบทวนการจัด

กิจกรรมตรงนีใ้ห้กระทบต่อการเรียนการสอนน้อยที่สุด เพื่อการสร้างมาตรฐานในการเรียนที่ดีทั้ง 

ต่ออาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่จะจบไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในอนาคต 

 2. ศักยภาพของอาจารย์ผูส้อน เป็นเรื่องที่พูดกันมาต่อเนื่องยาวนานเรื่องประสทิธิภาพของ

อาจารย์ผู้สอน โดยเฉพาะการท างานวิจัยและงานวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรูข้องตนเอง และเพื่อ

พัฒนาในการขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผูส้อน ซึ่งเป็นจุดอ่อนของมหาวิทยาลัยของเราที่

แก้ไม่หายซักที ผมอยากชีช้วนใหป้ระชาคมทุกท่านย้อนกลับไปมองที่ภาระงานสอนของอาจารย์ใน

มหาวิทยาลัยปัจจุบันเรามีภาระงานสอนขั้นต่ าอยู่ที่ 12 คาบต่อสัปดาห ์เทียบงา่ยๆก็เท่ากับว่า

อาจารย์หนึ่งท่านจะสอนประมาณ 3-4 วิชาต่อหนึ่งภาคเรียนการศกึษา ซึ่งผมเห็นว่าประเด็นนี้พอรับ

ได้ แมไ้ม่ได้อยู่ในเกณฑท์ี่ดีมากนัก แต่ในความเป็นจริง เราจะพบว่ามีอาจารย์หลายท่านที่ต้อง

รับภาระงานสอนเกินกว่า 20 คาบต่อสัปดาห์ หรอืบางท่านกระโดดสูงไปเกือบ 30 คาบต่อสัปดาห ์

อันนีม้ีปัจจัยมาจากสองเรื่องใหญ่ๆคืออาจารย์ผูส้อนไม่เพียงพอ และอาจารย์ผูส้อนอยากได้ค่าสอน

เกินเกณฑ์ซึ่งถือวา่เป็นเงินพิเศษที่ได้มากกว่าเงินเดอืนปกติเมื่อผมได้รับหน้าที่ในการบริหารสาขาวิชา  
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 ผมมีนโยบายใหอ้าจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาสอนเท่าภาระงานขั้นต่ า ในวิชาที่ตัวเองมี              

ความถนัด และความสนใจที่จะพัฒนาในการท าผลงานวิชาการก่อน (นอกเหนอืจากภาระงานสอน

อาจารย์ทุกท่านยังต้องมภีาระงานเอกสารที่ต้องท าจ านวนมาก) ทั้งนี้เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไป

อย่างมปีระสิทธิภาพ สว่นวิชาที่เหลอืมากไปกว่านั้น ผมพิจารณาตามความเหมาะสมและพยายาม           

หาอาจารย์พิเศษมาช่วยเสริมในรายวิชาที่ยังไม่มีผูส้อน เพราะผมเชื่ออย่างสนิทใจมากว่า ผูส้อนไม่ได้                

รู้ทุกเรื่อง ไม่ได้ถนัดทุกเรื่อง และไม่ได้เช่ียวชาญทุกเรื่อง เมื่อเราไม่ถนัดไม่เช่ียวชาญแล้ว ผมเห็นว่า 

ไม่สมควรที่จะไปถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่นักศึกษาโดยเด็ดขาดผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่ผู้สอนตอ้ง 

แบกภาระการสอนสูงถึงขนาดนั้น เนื่องจากในการสอนแตล่ะครั้งเราจะต้องเตรียมการสอนเพื่อ

พัฒนา องค์ความรูใ้หม่ๆ เตรียมเอกสาร ตรวจการบ้าน มเีวลาให้ค าปรึกษากับนักศึกษา โดยเฉพาะ

ในโลกสมัยใหมท่ี่องค์ความรู้ทางวิชาการได้เคลื่อนที่และปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดเวลา ท าให้

อาจารย์ตอ้งมีเวลาพัฒนาองค์ความรูใ้ห้ทันสมัยอยู่เสมอ ผมลองเปรียบเทียบให้ท่านเห็นง่ายๆ วา่

หลักการในการก าหนดให้นักศึกษาเรียนไม่เกินกี่คาบต่อสัปดาห์ในแต่ละภาคการศึกษานั้น เนื่องจาก

นักศึกษาต้องใช้เวลาในการท าการบ้าน การศกึษาหาความรู้เพิ่มเติม การพักผอ่นสมองหรอืท า

กิจกรรมอย่างอื่น   ได้ใชเ้วลาคน้คว้านอกห้องเรยีนให้สมดุลกับเวลาที่อยู่ในหอ้งเรียน ในลักษณะ

เดียวกันอาจารย์ผู้สอนควรมีคาบสอนที่พอเหมาะ เพื่อใหอ้าจารย์ได้ใช้เวลาในการเตรยีมการสอน                

ที่ด ีการพัฒนาองค์ความรูใ้หม่ๆ  การสร้างงานวิจัยที่เอื้อประโยชน์ตอ่การเรียนการสอน เพื่อพัฒนา

ไปสู่การท าผลงานวิชาการได้ในอนาคต ผมอยากใหท้างมหาวิทยาลัยลองทบทวนเรื่องภาระงานสอน

ขั้นต่ า และเพดานของภาระงานสอนขั้นสูง ไม่แน่ในปี 2562 เราอาจจะมีจ านวนผูช่้วยศาสตราจารย์

มากขึ้นโดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาใครก็ได้นะครับ 

 ในความเห็นผม ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทุกแห่งในโลกนีค้ือการผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพ 

หากเราเห็นตรงกันว่าตรงนี้คือหัวใจส าคัญของสถาบันการศกึษา เราควรหันกลับมามองย้อนดู

ทรัพยากรพื้นฐานที่เรามี ทั้งสิ่งแวดล้อมที่ดีและอาจารย์ผูส้อน ผมเชื่อเสมอว่าหากเราให้ความส าคัญ

กับอาจารย์ผูส้อนทั้งในแง่เวลา ก าลังใจ และระบบการจัดการที่ดี เราจะมีผู้สอนที่มีประสิทธิภาพหนึ่ง

คน  ที่จะช่วยใหบ้ัณฑิตของเรามีคุณภาพอีกหลายร้อยคนในแตล่ะปี เมื่อเรามีบัณฑติที่มีคุณภาพมาก

พอ เขาและเธอจะเป็นแรงหลักในการสร้างนวัตกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมเราได้ยั่งยืน

แนน่อน  ถนนหน้าบ้านจะสะอาดได้ ต้องเริ่มจากบ้านเราสะอาดก่อน จะพัฒนาสังคมได้ ต้อง

เริ่มจากการพัฒนาตนเองเสียก่อน  

ผมเห็นอย่างน้ันจริงๆครับ 

ด้วยความเคารพและเชื่อมั่น 

อาจารย์อาจิณโจนาธาน  อาจณิกิจ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  นธิไิชโย   
อาจารย์สาขาวชิาเทคโนโลยีการศกึษา 

คณะครุศาสตร์ 

 ในช่วงนี้เราได้ทีมผู้บริหารใหม่  ท่านอาจารย์คิดว่ามีปัญหาหรือเรื่องความ
เร่งด่วนอะไรที่อยากฝากให้ผู้บริหารได้รีบแก้ไขปรับปรุงบ้างครับ 

 ในส่วนตัวนั้นเฝา้สังเกตเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึน้ในมหาวิทยาลัยมานานแลว้....  

 ถ้าจะกล่าวถึงปัญหาลว้นสะสมมานาน ก็ไม่อยากให้มองเฉพาะที่เร่งด่วนต้องท า เพราะจริงๆ

ปัญหาหลายอย่างที่ปรากฏจนต้องเร่งด่วนต้องแก้ไขนี้ก็มีส่วนที่เกิดจากระบบที่ค่อนข้างมีปัญหาซึ่ง

นั่นก็คือเรื่องระยะยาวที่ผู้บริหารคงตอ้งแก้ไข/ปรับหรอืวางระบบใหม่ให้ดียิ่งขึ้น ปัญหาก็จะลดน้อยลง

ไปเองเพราะระบบมันจะจัดการตัวมันเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคน เงิน การจัดการ รวมถึงทรัพยากร

ทั้งหลาย..... 

 ส าหรับปัญหาที่ควรแก้ไขเร่งด่วน ก็มีไม่น้อย เช่น พฤติกรรมนักศึกษา เรื่องการแต่งกาย / 

การสูบบุหรี่ /ปัญหายาเสพติด / และปัญหาชู้สาว   ส่วนปัญหาที่เกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอน/และ                   

การสอน คือเรื่องสื่อและระบบสนับสนุนการสอนที่ยังไม่สมบูรณ์(สักที)  ห้องคอมฯที่ขาดการ

บ ารุงรักษาอย่างตอ่เนื่องตามหลักการของการบริหารห้องคอมพิวเตอร์ที่ดี ปัญหาระบบอินเตอร์เน็ต   

และเรื่องปัญหาการส่งเกรดล่าช้าของอาจารย์ ที่ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาฯ   ปัญหาเรื่องการบริการ

ของส่วนงานบริการต่างๆที่นักศึกษามักร้องเรียนมาและบนสื่อสังคมออนไลน์มากมาย  ปัญหาเรื่อง

หอพักบางคล้า.....ผมจึงขอแนะน าว่า ปัญหาอะไรที่กระทบกันคนส่วนใหญ่ คือผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียมากน่ันน่าจะเป็นล าดับความส าคัญที่ควรด าเนินการก่อน เพราะมันจะลดการด่าลงไป

ได้มากนั่นเอง   สุดท้ายขอให้ก าลังใจผู้บริหารทุกระดับที่ได้อุตสาห์เสียสละแรงกายแรงใจที่มาท า

หนา้ที่นี้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยของเราครับ ขอบคุณครับ 
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อาจารย์สมเกียรติ์   สาธิตพิฐกุล 
อาจารย์พเิศษสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

         ผมในฐานะอาจารย์พิเศษ สอนที่มหาวิทยาลัย                                                               

ราชภัฏ ราชนครินทร์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบัน  

ปัญหาส าคัญที่อยากจะให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ      

ราชนครินทร์ ด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน คอืเรื่อง      

ห้องเรียนของนักศกึษาทุกห้องในมหาวิทยาลัยราชภัฏ                              

ราชนครินทร์ ไม่มีความพร้อม ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

 1. ห้องเรียนทุกห้องควรจะมีไมโครโฟนและล าโพง ติดตั้งไว้ในห้องเรยีน ส าหรับอาจารย์ผู้สอน

ที่จะใช้ในการบรรยาย เพราะปัจจุบันอาจารย์ท่านไหนจะใช้ ไมโครโฟนและล าโพง จะต้องไปเบิก 

ไมโครโฟนและล าโพงถือไปถือมาทุกครั้ง ท าให้ไม่สะดวกและเสี่ยงตอ่การสูญหาย โดยในปัจจุบันนั้น

ไมโครโฟนและล าโพง เสียและใชก้ารไม่ได้ซะเป็นส่วนใหญ่ 

 2. ห้องเรียนทุกห้องควรจะมีคอมพวิเตอร์ตั้งโต๊ะ ติดตัง้ไว้ในหอ้งเรียน ส าหรับอาจารย์ผู้สอนที่

จะใช้ในการบรรยาย เพราะในปัจจุบัน อาจารย์ท่านไหนจะใช้คอมพิวเตอร์ จะต้องไปเบิกคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ๊ค ถือไปถือมาทุกครั้ง ท าให้ไม่สะดวกและเสี่ยงต่อการสูญหาย โดยปัจจุบันนั้นในห้องเรยีนทุก

หอ้งไม่มคีอมพิวเตอร์ติดตั้งไว้เลย 

 3. ห้องเรียนทุกหอ้งควรจะมีแอร์ทุกหอ้งและสามารถใช้การได้รอ้ยเปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันห้อง

ไหนที่มแีอรก์็จะเสีย แอรไ์ม่เย็น และใช้การไม่ได้ซะเป็นส่วนใหญ่ โดยที่ฝ่ายอาคารไม่ได้มกีารส ารวจ

และการบ ารุงรักษาให้ใชก้ารได้ 

 4. หอ้งเรียนทุกหอ้งควรจะมีโปรเจคเตอร์ทุกหอ้ง ติดตั้งไว้ในห้องเรยีน ส าหรับอาจารย์ผู้สอน

ที่จะใช้ในการบรรยาย เพราะปัจจุบัน อาจารย์ท่านไหนจะบรรยายก็ต้องไปเบิกโปรเจคเตอร์มาทุกครั้ง 

ท าให้เสียเวลาและเกิดความไม่สะดวกในการเรียนการสอน มหิน าซ้ ายังอาจท าให้โปรเจคเตอร์เสียและ

สูญหายได้ง่ายเนื่องจากการหิ้วไปหิ้วมา 

 5. ห้องเรียนทุกหอ้งควรจะมีเครื่องฉายสไลด์ส าหรับเขียนทุกห้อง ติดตั้งไว้ในห้องเรียน 

ส าหรับอาจารย์ผู้สอนที่จะใช้ในการบรรยายเพื่อความสะดวกในการเรียนการสอน เนื่องจากปัจจุบัน

ทุกห้องเรยีนไม่มีเครื่องฉายสไลด์ส าหรับเขียนเลยแม้แต่หอ้งเดียว 

 6. อยากให้ฝ่ายทะเบียนมกีารบริหารจัดการหอ้งเรียนให้ได้สัดส่วนกับนักศึกษาที่เข้าเรียน 

เพราะปัจจุบัน วิชาที่ผมสอน ซึ่งมีนักศกึษาลงทะเบียนเรียนมากแต่ได้หอ้งเรียนที่มีขนาดเล็กคับแคบท า

ให้นักศึกษาไม่มทีี่นั่งเรียนเพียงพอ แตว่ิชาไหนที่มีนักศกึษาลงทะเบียนเรียนน้อยกลับได้ห้องเรียนที่มี

ขนาดกลางหรอืขนาดใหญ่  และที่ส าคัญหอ้งเรียนมีไมเ่พียงพอส าหรับนักศกึษาที่มาลงทะเบียนเรียน 

 7. ปัจจุบันหอ้งเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการดูแลท าความสะอาดเท่าที่ควร โดยภายในหอ้งเรียน

มักจะมีขยะ มีฝุ่นและหยากไย่ ท าให้เสียบรรยากาศในการเรียนทั้งอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่               

เข้าเรียนในวิชานั้นๆ 
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นายศราวุธ  สนุทรโชต ิ 
นักศกึษาชั้นปีท่ี 4 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

           ท่านอยากให้มหาวทิยาลัยปรับปรุงเรื่องอะไรบ้าง? 

      เรื่องหอ้งเรียนครับบางห้องเก้าอี้ไม่เพียงพอ   

     สื่อการเรียนการสอนก็ไม่ค่อยพร้อมใช้งาน บางห้องแอร์              

                        ไม่ค่อยเย็นครับ 

      เรื่องกิจรรมอยากให้มหาวิทยาลัยส่งเสรมิให้ 

     นักศกึษาท ากิจกรรมจริงๆ ไม่ใช่จัดแล้วให้เข้าร่วมเพียง                

     เช็คชื่อ และให้นักศึกษามีอิสระทางความคิดในการจัด 

     กิจกรรมและมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ โดยเฉพาะ

     ด้านกีฬานั้นผมอยากใหม้หาวิทยาลัยส่งเสริมอย่างจรงิจัง 

     เพราะกีฬาสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยได้ สนามกีฬา 

     อุปกรณ์กีฬาก็ต้องสนับสนุนให้เพียงพอครับ 

  ด้านการบริการ อยากใหห้น่วยงานที่บริการนักศกึษาบริการด้วยใจ ผมไม่อยากระบุ

ชื่อหน่วยงานผมว่าเพื่อนๆ น้องๆ ใน ม.จะรู้ดี 

  ด้านสถานท่ี ปัญหาส าคัญคือเรื่องท่ีจอดรถอยากให้จัดให้เป็นระเบียบ                

ที่จอดรถก็หายาก ส่วน Wi-Fi บางจุดก็ใช้ไม่ได้  สถานที่ในบางจุดก็เป็นแหล่งมั่วสุมนักศึกษา                

อยากใหม้หาวิทยาลัยสอดส่องดูแล 

 การพัฒนามหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรและ                        

 ผูท้ี่อยู่ในสถานที่จริงเพื่อให้ได้ขอ้มูลที่เป็นความจรงิและ                                                            

 เที่ยงตรง ในด้านการเรียนการสอนนั้นผู้สอนควรมี    

 ทัศนคติท่ีเป็นสากลและมีความทันสมัยทั้งวิธีการ                                                                

 สอนและสื่อการสอนในส่วนของอุปกรณ์ช่วยสอนนั้น                                                               

 เชน่ สายสัญญาณ คอมพิวเตอร์ ล าโพง ไมค์                                                                                    

 และอื่นๆ มหาวิทยาลัยของเรายังต้องมีระบบการ                                                                      

 จัดการและบริการให้ดกีว่าที่เป็นอยู่ ควรมีการ

 ติดตัง้ อุปกรณ์ช่วยสอนให้พร้อมภายในห้องเรียน                                                                        

 ห้องเรียนที่ได้มาตรฐาน สิ่งเหล่านีเ้ป็นสิ่งที่ควรมีและเห็นในมหาวิทยาลัยในระดับ

 สถาบันอุดมศกึษา แต่เป็นสิ่งที่ ราชนครินทร์ยังขาดอยู่ 

   กิจกรรมอยากให้มีการเพิ่มในเรื่องของข้อมูลที่ว่าเรียนตลอดห้าปีหรอืสี่ปีควร

 จะเข้ากิจกรรมกี่ช่ัวโมงควรมีกิจกรรมบังคับหรือกิจกรรมให้เลือกควรก าหนดช่ัวโมง

 กิจกรรมตลอด หลักสูตรครับ 

นายอธิวัฒน์  พันธ์ขาว 
นักศกึษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวชิาภาษาไทย 

คณะครุศาสตร์ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ  ตอรบรัมย์ 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิาออกแบบผลิตภัณฑ์ 

สังกัดคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย ์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์  สุนทราวิฑูร 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย ์
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 สารสภาคณาจารย์ฯฉบับนี้ หนูมานีขอน าประชาคมทุกท่านท่องเที่ยวเชิง

การศึกษาไปกับคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการที่ได้มกีารลงพื้นที่

ประชุมวสิามัญครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2560   ที่มหาวทิยาลัยราชภัฎราชนครินทร์                 

ศูนย์บางคล้าเมื่อ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560  ท่ีผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจ

ปัญหาที่มีการร้องเรียนเข้ามาอย่างมากมาย ในด้านสภาพแวดล้อมของพื้นที่ใน

มหาวิทยาลัยจ้า 

 มหาวทิยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ศูนย์บางคล้าเป็นโครงการขยายและพัฒนาพืน้ท่ี

ทางการศึกษาระยะยาว (ยาวนานจนไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แผนนี้จะเสร็จ) โดยผู้บริหารใน             

ชุดที่ผ่านมา ได้มีความคิดที่จะย้ายฐานทางการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาอยู่ที่บางคลา้ 

เพื่อสร้างให้เป็นเมืองทางการศึกษาที่สมบูรณ์   ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาและ             

หลายสมัยของอธิการบดหีลายท่าน หน่ึงในวิสัยทัศนท์ี่อธกิารบดแีละผู้บริหารมหาวทิยาลัย

มักจะใชก้ารพัฒนาบางคลา้ เป็นจุดขายในการแสดงวิสัยทัศน์ เนื่องจากบางคล้าเองเป็น

ดนิแดนที่ถูกปล่อยทิง้ร้างมานาน ทัง้ที่ศักยภาพของพืน้ท่ีน้ัน สามารถพัฒนาให้กลายเป็น

เมืองมหาวิทยาลัยที่ดีได ้

 หลายผู้บริหารที่ผ่านมาได้พยายามย้ายฐานการศึกษาในระดับปริญญาตรีไปอยู่ที่

บางคลา้ แต่จนแลว้จนรอดก็ไม่สามารถท าส าเร็จได ้โดยจะสังเกตได้จากอาคารเรียนหลาย

อาคารที่ไดข้องบก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัตกิารของสาขานัน้ๆอยู่ แตใ่นความเป็นจริง

ปัจจุบันมีการเรียนการสอนที่ในเมือง (ตัวอย่างอาคารศิลปกรรมและดนตรีที่ตัง้ตระหง่าน

อยู่กลางทุ่งบางคลา้) หรือแม้กระทั่งอาคารส านักงานอธกิารบด ีที่เคยมีความพยายามจะ

ย้ายบุคลากรสายสนับสนุนจากในเมืองให้มาอยูท่ี่บางคล้าหลายครั้งแล้ว แต่ก็ไม่เคย

ประสบความส าเร็จซักที 

 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ดวงพร ภู่ผะกา อธกิารบดีคนปัจจุบนั ได้แสดง

วสิัยทัศน์ก่อนที่จะได้รบัต าแหน่งเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาบางคล้าได้อย่าง

น่าสนใจ เราข้อยกยุทธศาสตร์ที่ 6   จากเอกสารการแสดงวสิัยทัศน์ของ 

ท่านอธิการบดีมาให้ประชาคมได้ตดิตามกัน 
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 “เร่งรัดการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ศูนย์บางคลา้ ให้เป็นเมือง

มหาวทิยาลัยที่การบริหารจัดการเชิงรุก และเป็นศูนย์การเรียนรูห้ลัก ที่อุดมปัญญา มี

คุณค่าทางภูมิทัศน ์พร้อมสรรพดว้ยสิ่งอ านวยความสะดวก"โดยท่านอธกิารบดมีีเปา้หมาย

ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

 1. ภายใน 4 ปี มหาวทิยาลัยราชภัฎราชนครินทร ์ศูนย์บางคล้า เป็นเมือง

มหาวทิยาลัยที่มีการบริหารจัดการเชงิรุก เนน้การบูรณาการขา้มศาสตร์มุ่งสูก่ารเป็น

แหลง่เรยีนรู้ท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว สามารถส่งเสรมิการเรียนรู ้รวมทั้งสร้างรายได้

ให้แก่นักศึกษาและประชาคมในพื้นที่ได้ 

 2. เพิ่มจ านวนนักศึกษาหอพักและส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน 

 3. สร้างพืน้ท่ีเครอืข่ายชุมชนแห่งการเรียนรูต้ลอดชีวติของการศึกษาในระบบ 

การศึกษาทางเลือก และการแลกเปลี่ยนและเรียนรูข้องชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม บริการ

วิชาการบนฐานความร่วมมือสูก่รรมาชีพชุมชน 

 จะเห็นไดว้่าเป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีน่าสนใจ และหากเป็นจริงได้ตามแผนท่ีตัง้ไว้ 

มหาวทิยาลัยศูนย์บางคลา้คงยกระดับการเป็นเมืองทางการศึกษาท่ีชว่ยให้ภาพลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทรแ์ละคุณภาพภาพชีวิตของนักศึกษาเราดีขึ้นอย่างแนน่อน 

 ในขณะที่ทมีบริหารก าลังประชุมเพื่อเตรียมท าแผน 4 ปีในการพัฒนามหาวิทยาลัย

รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบางคล้าให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ สภา

คณาจารย์และข้าราชการไดช้ิงท างานเชงิรุกโดยการลงพืน้ท่ีประชุมสัญจรที่บางคล้าเป็นท่ี

เรียบรอ้ย โดยมีเปา้หมายเพื่อส ารวจปัญหาและสรุปประเด็นตา่งๆสง่ให้ทางผู้บริหารของ

มหาวทิยาลัยด าเนินการแก้ไขต่อไป อกีทั้งในวันนั้นคณะกรรมการสภายังได้นัดหมายกับ

นักศึกษาหอพัก ซึ่งเป็นหน่ึงในโครงการสภาคณาจารย์พบประชาคมครั้งแรก เพื่อรับฟัง

ปัญหาชีวติความเป็นอยู่ของนักศึกษาหอพักเพื่อน าเสนอผู้บรหิารให้รบีแก้ปัญหาอย่าง

เร่งดว่น 
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หนูมานขีอเชญิทา่นท่องเที่ยวไปกับเรา "บางคล้าแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์" 

 วันท่ี 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการของเราได้ประชุมสัญจร โดยได้ขอใช้

ห้องประชุมของสภามหาวิทยาลัยที่ต้ังอยู่บนชั้น 4 ของส านักงานอธกิารบดใีนการประชุม 

แม้ด้านล่างของส านักงานจะร้างและไม่มีคน แต่จากการพิสูจนห์ลักฐานของสภาพในหอ้ง

ประชุมสภาถอืวา่ดีและมีความพร้อมเลยทีเดยีว ทัง้จ านวนโต๊ะเก้าอีก เครื่องปรับอากาศ 

ไมโครโฟน ในติดตัง้บนโตะ๊ มีมาตรฐานที่ใช้ได ้เสียดายอยู่อย่างเดียวห้องนี้ไม่คอ่ยถูกใช้ใน

การประชุมสภามหาวทิยาลัยเท่าไหร่นัก ได้แตห่วังว่าห้องประชุมแห่งนี้จะถูกน ากลับมาใช้

งานบอ่ยขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การบรหิารบางคล้าต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น คณะกรรมการสภาคณาจารย์ไดล้งพืน้ท่ีโดยตดิต่อ

ประสานงานกับฝ่ายยานพาหนะให้น ารถรับสง่(เป็นรถน าเที่ยวแบบเดยีวกับที่ใช้ในอุทยาน

ตา่งๆ  พาคณะกรรมการดูทัศนยีภาพโดยรอบบริเวณมหาวิทยาลัย รถที่คณะกรรมการ   

ใช้น่ังเหมาะส าหรับการท ารถรับสง่นักศึกษาระหว่างหอพัก ไปตกึเรยีน หรือไปบริเวณ 

หน้ามหาวทิยาลัยเป็นอย่างมาก เพื่อลดจ านวนของการจราจรภายในมหาวทิยาลัย และ

บรกิารแก่นักศกึษาท่ีไม่มียานพาหนะของตนเอง ขอ้เสยีที่มีอยู่ตอนนี้คือรถรับสง่อาจมี

จ านวนไม่พอแก่นักศกึษาและสภาพของรถที่ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา หากผู้บริหาร

มหาวทิยาลัยเรง่แก้ไขในจุดนี้ อาจจะเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งที่ช่วยพัฒนาให้เมือง

มหาวทิยาลัยบางคลา้มีความก้าวหน้าอยู่มากขึ้น 
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 หลังจากลงพืน้ท่ีสนามกีฬาคณะกรรมการสภาคณาจารย์ได้เดนิทางต่อไปดูอาคาร

หลังใหม่เอี่ยมออ่งราคาหลายร้อยล้านท่ีเพิ่งสร้างเสร็จและรับมอบงานกันไปเป็นท่ี

เรียบรอ้ยแลว้ โดยอาคารนี้เป็น Convention Center Hall  ที่จะประกอบไปดว้ยห้องประชุม

ตา่งๆรวมไปถึงห้องพัก รูปแบบของอาคารดูหรูหราโอ่อ่า ตามแบบโอเรียลทรัล ผสมความ

เป็นสมัยใหม่แบบตะวันตก ผสานความเป็นไทยอย่างลงตัวกับความเป็นเอเชยีที่ออก

ลักษณะเหมือนแขก (งงไหม?? ผู้เขียนก็งง)  
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 ซึ่งอย่างที่บอกไปอาคารนี้ไดต้รวจรับเรียบรอ้ยแลว้ เพยีงแต่มีข้อเสียนดิเดียว               

(นิดเดียวจริงๆ ไมน่่าจะเกินครึ่งหน้ากระดาษ) คอือาคารหลังนี้ยังไม่แผนการ

บรหิารงานและผู้รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในแง่การด าเนนิงาน และการหารายได้

เข้ามหาวทิยาลัยจากอาคารหลังนี้ ไม่แนใ่จว่าเกิดข้อผิดพลาดในการบรหิารงานสว่นไหนท่ี

ท าให้มหาวิทยาลัยมีตึกราคาแพงแต่ยังไม่สามารถด าเนินการใช้งานได้และไม่มีแผนในการ

ใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม ประเด็นถัดมาเนื่องจากไม่มีแผนการใช้งานอย่างเป็นรูปธรรมท า

ให้อาคารหลังนี้กลายเป็นอาคารเปล่า ท่ีไม่มีครุภัณฑ์อยู่ขา้งในแม้แต่ชิ้นเดียว (ผ่างงงงงง)  

 โดยทราบขา่วมาแว่วๆว่างบจัดซือ้ครุภัณฑ์ตอ้งรองบประมาณในปีถัดไป (ผ่างงงง) 

และหากรวมกระบวนการท างานแบบราชการที่ขั้นตอนลา่ชา้และยืดยานหย่อนย้อยนัน้ 

คาดวา่อาคารหลังใหม่ของเรานั้นนา่จะได้เปิดใช้งานในอกีสองปีให้หลังจากนี้                            

(ผ่างๆๆๆๆๆๆๆๆ เตรียมนับเวลาถอยหลังกันได้เลย) และอีกสองปีตอ่จากนี ้เราจะได้

เปิดใชอ้าคารหลังใหม่ที่มีความเกา่พอประมาณ  เรายังหวังว่าจากการที่ไม่ได้เปิดใช้งาน 

สภาพของอาคารจะไม่ทรุดโทรมมากไปกวา่น้ี 
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ยัง...ยัง….ยังไม่หมด 

 บรเิวณโดยรอบอาคารที่สรา้งเสร็จแลว้นัน้ยังไม่มกีาร

ปรับภูมิทัศน ์ยังคงสภาพเฉอะแฉะและรกรุงรังไปดว้ยวัชพืชท่ี

ขึ้นสูงมากมาย รวมถึงถนนที่เขา้ไปก็ยังไม่เรียบรอ้ยด้วย 

อาจจะต้องรบกวนเวลาผู้บรหิารมหาวทิยาลัยสักนดิในการลงพื้นท่ีตรวจสอบดว้ยจ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 หลังจากผ่านพน้จากอาคารสุดหรูของพวกเราแลว้ คณะกรรมการไดเ้ดินทางโดย

รถเปิดประทุนของมหาวิทยาลัยเพื่อจะตรงไปเยี่ยมหอพักของนักศกึษา ในขณะระหว่าง

การเดนิทางนั้น หนึ่งในคณะกรรมการที่ใช้ชีวติอยู่ที่มหาวิทยาลัยศูนย์บางคล้ามากกว่า

บา้นตัวเองก็ได้ชีใ้ห้เห็นถึงสภาพภูมิทัศนแ์ละส่ิงแวดลอ้มที่เกิดปัญหาและตอ้งปรับปรุง

อย่างเร่งดว่น เริ่มตัง้แต่คันเขื่อนที่เร่ิมพังทลายมาลงอย่างไม่เป็นทา่ น้ าท่ีขังอยู่รมิถนน

เพราะท่อระบายน้ าสูงกว่าขอบถนน สนามฟุตบอลแห่งใหม่ท่ี ไมม่ีการตัดหญา้ ไม่มีตาขา่ย

กันลูกบอล ไม่มีตะแกรงกันลูกบอลออกนอกสนาม ไม่มีระยะเวน้ระหว่างสนามกับถนนที่

ใช้สัญจร (นักฟุตบอลท่ีวิ่งเร็วๆอย่างคริสเตยีนโน ่โรนัลโด้มีหวังวิ่งหลุดออกนอกสนามและ

อาจจะถูกรถชนได้) ไม่มีทางเข้าสู่สนามที่ได้มาตรฐาน (วันท่ีเราไปเยี่ยมชมหากตอ้งการ

เข้าถึงสนามอาจจะต้องเดนิลุยน้ าลุยโคลนเข้าไป) และท่ีส าคัญที่สุด "ไม่มีการใช้งาน"  
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 สิ่งถัดมาท่ีเราเห็นตลอดระหว่างการเดินทางคอืเลนจักรยานและขอบฟุตบาทท่ี

สรา้งไดไ้ม่สอดคลอ้งกับหลักการทางวิศวกรรม บางแห่งขอบฟุตบาทเกยขึ้นมาบนถนน 

โดยเฉพาะตรงวงเวยีน ที่ไม่มีสว่นความโค้งให้รถวิง่ เลนจักรยานต้องหักศอก 90 องศา 

(ไปดูภาพประกอบกันเอาเองว่านักศึกษามหาวทิยาลัยแห่งนี้ต้องใช้สกิลระดับเทพขนาด

ไหนในการปัน่จักรยานไปเรียนท่ีน่ี) นอกจากความสวยงามแลว้ ยงัจะสง่ผลให้เกดิอันตราย

และอุบัติเหตุได้สูงอีกดว้ย   (อยากทราบจังเลยว่าผู้รับเหมาได้ทดลองใช้ถนนตรงนี้            

บ้างรึยัง)  



 ……...เยอะ!!!!ขา้มๆๆๆ ข้ามไปให้หมดเลยจ้า เดีย๋วจะยาว เราไปตอ่ที่หอพักกันเลย

ดกีว่าหอพักนักศึกษาที่เปรียบเสมือนบา้นหลังที่สองของนักศึกษาใหม่ ถนนก่อนทางเข้า

หอพักทรุดโทรมมาก วันไหนฝนตกน้ าทว่มแทบเดินไม่ได ้ขนาดคณะกรรมการเองยังต้อง

เดินเขย่งๆเข้าไปเยี่ยมชม สภาพที่นา่เป็นห่วงคอืใตถุ้นของอาคารที่มีน้ าท่วมขังอยู่เป็น

จ านวนมาก ถ้าขังนานกวา่น้ีอาจจะส่งกลิ่นเหม็นและเป็นแหลง่เพาะพันธ์ุยุงและ

สัตว์เลื้อยคลานอื่นๆเป็นอย่างดี (สมกับการเป็นมหาวิทยาลัยที่รักษาระบบนเิวศการอยู่

ร่วมกับของสิ่งมีชีวติจริงๆ) สว่นด้านหน้าทางเดนิหอพักก็เต็มไปดว้ยรถมอเตอร์ไซคท์ี่จอด

ขวางอยู่บนถนนเต็มไปหมด เป็นเพราะมหาวทิยาลัยไม่ไดจ้ัดสรรพื้นที่การจอดยานพาหนะ

ให้เพยีงพอ ทัง้ทัศนยีภาพท้ังดา้นความปลอดภัย ดูไม่ไดเ้ลย คณะกรรมการยังได้ลงพื้นที่

รับประทานอาหารที่บริเวณโรงอาหารของหอพัก (รสชาตอิาหารอรอ่ยมากคะ)                      

พบปัญหาหลักๆคือ พื้นที่ในการรับประทานอาหารไม่เพียงพอ ในตอนกลางวันจะร้อน

เพราะมีเต็นท์ให้บริการเพียงอันเดยีว ได้ยินเสยีงสะทอ้นจากนักศกึษาสาวที่นั่งกินก๋วยเตีย๋ว

ไก่แห้งไมใ่ส่ถั่วงอกอยู่แถวนัน้บ่นว่า น่าจะมีโตะ๊หินและตน้ไม้เพิ่มหน่อย รสชาติอาหารจะ

อรอ่ยขึ้นอย่างแนน่อน ส่วนถังขยะท่ีมีน้อยและไม่กระจายไปทุกจุดน้ัน ท้ังผู้ประกอบการ

และนักศกึษาต่างบ่นเป็นเสียงเดยีวกันวา่แคส่องสามที่ยังไงก็ไม่พอ 

 ตอ้งขอฝากท่านผู้บรหิารอกีสักเรื่องนะคะ ส าหรับทัง้บ้านและครัวหลังที่สองของ

นักศึกษา หากมีอะไรแก้ไขเร่งดว่นได้ รบกวนสักนดิเพื่ออนาคตของประเทศชาติเราค่ะ 
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 ช่วงเย็นวันเดียวกัน ถึงเวลาท างานเชิงรุกอีกเรื่องหนึ่งของกรรมการสภาคณาจารย์

และข้าราชการ โดยการเข้าพบปะเพื่อรับฟังปัญหาจากปากของนักศึกษาหอพักรว่ม                

500 ชีวิต และโครงการนี้จะสัญจรไปพบกับพี่น้องประชาคมในทุกภาคสว่นต่อไป                       

มีประเด็นหลายอย่างที่นักศกึษาได้สะทอ้นออกมาไดอ้ย่างชัดเจน หนูมานีคงไม่พูดอะไรซ้ า

แต่จะขอเอาความคิดเห็นของนักศึกษาที่ได้สรุปประเด็นต่างๆลงมาให้ประชาคมได้อา่น              

กันค่ะ 
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 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาจารย์นพพรขุนคา้ ได้พูดคุยกับนักศึกษา

อย่างเป็นกันเอง และได้รับฟังค าอธบิายเหตุผลอื่นๆเพิ่มเตมิมากมายจากเวทตีรงนี ้และใน

เย็นวันนัน้ เวทีของเราได้รับเกียรตจิากการท างานเชิงรุกของผู้บริหาร โดยท่านรองอธกิาร

และผู้ช่วยอธกิารบดไีด้ให้เกยีรติมาน่ังรับฟังปัญหาอยู่ข้างๆและขา้งหลังด้วย (อันที่จริงหาก

อยากท างานเชงิรุกผู้บริหารต้องจัดเวทีพบประชาคมอย่างเรง่ด่วนนะจะ๊) นอกจากนี้

อาจารย์นพพร ขุนค้ายังได้เชิญ อาจารย์ ดร. ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวศิิษฏ์ รองอธกิารบดี 

(อดตีประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ) ไดลุ้กขึ้นมาพูดคุยและตอบค าถามเชิงรุก          

กับนักศกึษา ซึ่งทางทา่นรองอธิการก็ยินดีลุกขึ้นมาตอบปัญหาเชิงรุกกับนักศกึษา พร้อม

กันค ามั่นสัญญาต่อหนา้นักศึกษาทุกคนวา่ จะแก้ไขปัญหาทัง้หมดนีใ้ห้เสร็จสิ้นภายใน            

หนึ่งปเีป็นอันวา่ท้ังสภาคณาจารย์ ท้ังทมีผู้บริหารมหาวทิยาลัยได้ท างานเชิงรุกเป็นที่

เรียบรอ้ยแลว้ 

 

 

 

 

 

 หนูมานหีวังว่าประชาคมจะชาวราชนครินทรจ์ะร่วมติดตามการท างานเชงิรุกของ

ทมีผู้บริหารอย่างใกล้ชิด แก้ไขบางคล้าแลนด์แดนมหัศจรรย์ให้กลายเป็นเมือง

มหาวทิยาลัยอย่างเต็มรูปแบบตามแผนยุทธศาสตร์ 

จะท างานเชิงรกุ ต้องรบัให้เป็นก่อนจ้า 

เกี่ยวกับผู้เขียน : หนูมานีเป็นนามปากกาของนักศกึษาบ้านนอกคนหนึ่ง ที่เข้ามาใช้ชีวติ

อยู่ในมหา'ลัยตามความตั้งใจของพอ่แม่ แม้ทุกวนัน้ีหนูมานจีะห่างหายจากการเรียนไป

นานแลว้ แต่ยังคงติดตามความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด โดยมีเจ้าโต  

สุนัขแสนรู้เป็นเพื่อนจ้าาาาาาา 

 หมายเหต ุ ภาพประกอบที่ลงตีพมิพ์ในสารฉบับนี้เป็นภาพถ่าย                                

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา หากปัญหาใดท่ีทางมหาวิทยาลัยแก้ไขแล้ว                    

หนูมานแีละทีมงานของชื่นชมและกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี่ด้วยจ้าาาาา 

 



เจ้าของ        สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

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      

      


