สารสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจาเดือนสิงหาคม 2560

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

สารจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
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จะพัฒนาสังคมได้ ...ต้องเริม่ จากพัฒนาตนเองเสียก่อน
อาจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ
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ความคิดบุคลากรและนักศึกษาถึงทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย
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ใครสามารถดารงตาแหน่ง...
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการได้บา้ ง
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สวัสดีพ่ีนอ้ งประชาคมชาวราชนครินทร์ที่เคารพทุกท่านพบกันในสาร
สภาคณาจารย์ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ นะครับ ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดี
กับผู้ท่ไี ด้รับการเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์
ประจา 4 ท่าน ได้แก่ รศ.วิภาภรณ์ บุญยงค์ อาจารย์มณเฑียร มุสกิ ทอง อาจารย์วาทิตา
เอือ้ เจริญ และอาจารย์ ดร. สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล ท่านทั้ง 4 จะมีวาระการดารงตาแหน่ง
3 ปี ในการที่จะเป็นตัวแทนประชาคม ในสภามหาวิทยาลัย ในการที่จะให้ข้อมูลต่างๆ
ไม่วา่ จะเป็นเสนอปัญหาในการบริหารราชการในมหาวิทยาลัย เสนอแนะแนวทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้แก่สภามหาวิทยาลัยทราบเพื่อที่สภามหาวิทยาลัยจะได้กาหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเพราะท่านทัง้ 4 และ
ตัวผมเองถือว่าเป็นตัวแทนของคนทั้งมหาวิทยาลัย
ท่านทัง้ หลายครับ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุม
ซึ่งวาระที่สาคัญที่ผมจะเรียนให้ทุกท่านทราบดังต่อไปนี้
1) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้มีการดาเนินการสรรหาผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่เหตุเพราะผู้เข้ารับการสรรหาเมื่อคราวที่แล้วมี
เหตุจาเป็นไม่สามารถมานาเสนอวิสัยทัศน์ตอ่ สภามหาวิทยาลัยได้
2) สภามหาวิทยาลัยได้พจิ ารณาแต่งตั้ง ผศ.ดร.อัมรา เขียวรักษา รองอธิการบดี
เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งวิชาการ
3) พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ 2 ท่าน ดารงตาแหน่งผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ได้แก่
อาจารย์วิชาญ ตอรบรัมย์ และอาจารย์พิสษิ ฐ์ สุนทราวิฑูร สภาคณาจารย์
และข้าราชการขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 2 ท่านไว้ ณ ที่นี้ครับ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
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4) พิจารณากรอบและแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ปีงบประมาณ 2560
5) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน
6) พิจารณาข้อบังคับสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 เหตุ
เพราะ สกอ.ได้มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์วา่ การ
ออกข้อบังคับดังกล่าวที่กาหนดคานิยามให้ “ข้าราชการ” หมายความว่า
ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจา บรรดาที่
ไม่ได้เป็นคณาจารย์ประจา จึงส่งผลให้บรรดาลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัย
(สายสนับสนุน) มีสิทธิได้รับเลือกเป็นประธานหรือกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการได้ การดาเนินการดังกล่าวจึงขัดพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2557 สกอ. จึงขอให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
พิจารณาทบทวนการออกข้อบังคับดังกล่าว ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ พิจารณาดาเนินการต่อไป
รายละเอียดหนังสือฉบับดังกล่าวท่านสามารถอ่านได้ในสารฉบับนี้
7) พิจารณาการเบิกค่าตอบแทนการสอนเกินเกณฑ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2558 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ผู้บริหารทาหนังสือสอบถามไปยัง
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ว่าสามารถจ่ายได้หรือไม่อย่างไร
8) มหาวิทยาลัยได้รายงานการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบ ได้แก่ ผศ.ดร.พรพิมล วิริยะกุล ผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านการบริหาร การเงิน พัสดุและกฎหมาย อัตราเงินเดือนๆ ละ 25,000 บาท
และนางธวัลรัตน์ จุลเจือ ผู้มีความสามารถพิเศษด้านการบริหารการเงิน พัสดุ
และกฎหมาย อัตราเงินเดือนๆ ละ 25,000 บาท
9) พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการและกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่กาลังจะหมดวาระ
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10) หารือการซือ้ สลาก ธกส. (ซึ่งเงินฝากประจาของมหาวิทยาลัยที่ฝากไว้
ที่ ธกส. ครบกาหนด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 จานวนเงิน
56,868,445.85 บาท)
ท่านทัง้ หลายครับเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 สภาคณาจารย์และข้าราชการได้
ไปประชุมที่บางคล้า เพื่อสารวจปัญหาทางกายภาพที่บางคล้าและรับฟังปัญหาต่างๆ
ของนักศึกษาหอพักในบางคล้า ซึ่งเราพบว่าอาคารสถานที่ต่างๆ ค่อนข้างจะมีสภาพ
เสื่อมโทรม จึงขอฝากเรียนผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการแก้ไขปรับปรุง ซึ่งหาก
อยู่ในระหว่างดาเนินการหรือปัญหาใดแก้ไขแล้ว ผมต้องขอบคุณมา ณ ที่น้ดี ้วยครับ
ส่วนปัญหาหอพักนั้น นักศึกษากับคุณกิตติพงษ์ ทับพยุง ได้รวบรวมให้
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งสภาคณาจารย์และข้าราชการได้สง่ มอบให้
รองอธิการบดีกิจการนักศึกษานาไปแก้ไข ปรับปรุงต่อไป อย่างไรก็ตามผมขอฝาก
ผู้บริหารอีกครัง้ ครับ ว่าการทาสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย (ทัง้ บางคล้า-ในเมือง)
ให้สวยงามน่าอยู่และมีหอ้ งเรียนมาตรฐาน มีสถานที่จอดรถที่เป็นระเบียบและเพียงพอ
เป็นสิ่งสาคัญที่ผู้บริหารต้องรีบจัดการนะครับ เพื่อให้มหาวิทยาลัยของเราเป็นแหล่ง
เรียนรูอ้ ย่างแท้จริงเพราะถ้าเรามีห้องเรียนมาตรฐาน อาจารย์ สอนสนุก บุคลากรนักศึกษามีทุกข์ต้องแก้ไข ใส่ใจคุณภาพการศึกษา จะนาพามหาวิทยาลัยไปสู่สากล
ได้ครับ แล้วพบกันในสารฉบับหน้า
ด้วยรักและเคารพ
อาจารย์นพพร ขุนค้า
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จะพัฒนาสังคมได้
ต้องเริม่ จากพัฒนาตนเองเสียก่อน
ไม่มเี กริ่นนา เข้าเรื่องเลยละกันครับ….หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้ทาร่างแผนยุทธศาสตร์ไป
เรียบร้อยแล้ว สิ่งหนึ่งที่คณะผูบ้ ริหารชุดนีม้ ุ่งหวังจะอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่ท้องถิ่น ด้วยการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชาตามพันธกิจการพัฒนาท้องถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนั้น ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง และสนับสนุนเต็มที่ในฐานะบุคลากรและประชาชนคน
หนึ่งคาถามสาคัญคือ "เรามีองค์ความรู้พอที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆหรือยัง????”
ผมอยากชักชวนให้พี่น้องประชาคมหันกลับมาดูที่ตัวมหาวิทยาลัยของเราก่อน ในฐานะการ
เป็นสถาบันทางการศึกษา ภารกิจหลักของเราที่ผมเชื่อมาโดยตลอดคือการผลิตบัณฑิตให้ได้คุณภาพ
เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนีด้ ้วยชื่อชั้นทางมหาวิทยาลัย ด้วยความพร้อมของพวกเรา เรายังไม่มี
องค์ประกอบที่มปี ระสิทธิภาพมากพอที่จะสร้างบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของสังคมในปริมาณที่พอควร
(อันนีเ้ ราอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อย แต่คิดว่าคงไม่เหลือบ่ากว่าแรง) ซึ่งหลังจากการผลิตบัณฑิตให้
ได้คุณภาพแล้วนั้น จะเป็นฟันเฟืองแรกที่ช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาสังคมเป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ การที่เรามีทรัพยากรมนุษย์ที่มปี ระสิทธิภาพสูงสุดแล้ว ผมเชื่อว่าเรา
สามารถทาอะไรได้อกี มากมายหลายอย่างเลยทีเดียวทีนที้ าอย่างไรเราถึงจะสามารถผลิตบัณฑิตของ
เราให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคมได้ ก็ต้องหันมาดูกลไกและองค์ประกอบหลายอย่างที่
จะช่วยสนับสนุนให้ภารกิจในด้านนีด้ าเนินไปได้พร้อมกัน
ประการแรก สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีความ
จาเป็นอย่างมากในการที่จะดึงดูดให้นักศึกษามีความจดจ่ออยู่กับการเรียน ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน
ในการค้นคว้าเพิ่มเติม หรือใช้เวลาในมหาวิทยาลัยมากกกว่าเอาเวลาไปใช้ข้างนอก ทาอย่างไรเราจะ
สร้างสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้น่าอยู่ น่านั่ง น่าค้นคว้า และน่าพักผ่อน การปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และจัดสรรพื้นที่สาหรับนักศึกษาของเรายังน้อยเกินไป หลังจากบ่ายสาม แทบไม่มนี ักศึกษา
หลงเหลืออยู่ในมหาวิทยาลัย เพื่อทาการบ้าน ทากิจกรรม หรือจับกลุ่มพูดคุย เราจะทาอย่างไร
ที่จะสร้างสภาพแวดล้อมให้ดึงดูด มีความสะดวก และน่าใช้เวลาไปกับพืน้ ที่การศึกษามากกว่า
ที่จะให้พวกเขาเหล่านั้น ใช้ออกไปใช้เวลาในพืน้ ที่อื่นๆ อีกทั้งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ยังเป็นปัจจัย
สาคัญที่จะเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาให้มมี ากยิ่งขึน้
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
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ทั้งเรื่องการพัฒนาแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม เช่นการพัฒนาห้องสมุดให้มีผู้ใช้บริการมากขึ้นและ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หรือการพัฒนาห้องเรียนที่ได้มาตรฐาน ไม่แออัด ไฟสว่าง แอร์เย็น โปรเจ็ค
เตอร์ไม่เสีย ไมค์ดัง ฯลฯ อุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์สาหรับห้องปฏิบัติการในสาขาวิชาที่จะต้องมี
การปฏิบัติ ทดลอง หรือการสร้างสรรค์ สิ่งเหล่านีผ้ มเห็นว่ามหาวิทยาลัยยัง ไม่พร้อม และยังขาดตก
บกพร่องอยู่อีกมาก
ประการที่สอง ผมมองไปที่ตัวบุคลากรหรืออาจารย์ที่มีหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
นักศึกษา ประเด็นนีม้ ีปัญหาหลายอย่างมากที่ทาให้ประสิทธิภาพการทางานของอาจารย์เราลด
น้อยลง ทางานได้ไม่เต็มที่ และไม่สามารถถ่ายทอดองค์ความรูท้ ี่ดใี ห้กับนักศึกษาเราได้ ผมขอแยก
ย่อยประเด็นต่างๆออกดังนี้
1. การขาดสอนของอาจารย์ หลายครั้งหลายคราผมได้ยินนักศึกษาพูดเสมอๆว่าอาจารย์
ยกคลาส(ตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจคานีน้ ะครับ ภาษาวัยรุ่นชะมัด) หรือไม่เข้าสอนตามตารางเรียนที่
กาหนด ทั้งที่นักศึกษามารอแล้ว ผมว่าปัญหานีเ้ กิดจากปัจจัยหลายอย่าง อย่างแรกคือความ
รับผิดชอบของตัวอาจารย์เอง ซึ่งผมคิดว่าเราน่าจะมีระบบติดตามและลงโทษในกรณีที่อาจารย์
ขาดสอน สาหรับผมผมรับไม่ได้เลยทีเดียวที่ภารกิจหลักที่จะช่วยผลิตบัณฑิตให้ได้คุณภาพนั้น
ขาดตกบกพร่องจากความไม่รับผิดชอบของอาจารย์ท่านนั้นๆ …….
ปัจจัยอีกอย่างที่ทาให้เกิดภาวะอย่างนี้บ่อยครั้งคือการเรียกประชุมอบรม หรือ
การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่ตอ้ งการให้ผสู้ อนเข้าร่วมในวันเวลาที่มกี ารเรียนการสอน สาหรับ
ผูส้ อนหลายท่านที่ตั้งใจจะสอนให้ครบถ้วนตามเนื้อหาแต่ตอ้ งติดภารกิจในการประชุมอยู่บ่อยๆ ซึ่ง
หลายอย่างไม่สามารถขาดได้เนื่องจากความจาเป็นจริงๆ หรือบางครั้งก็เกรงใจผูบ้ ังคับบัญชาหาก
ไม่เข้าร่วมประชุม ในวาระต่างๆก็อาจจะถูกตาหนิได้ ผมอยากฝากให้มหาวิทยาลัยทบทวนการจัด
กิจกรรมตรงนีใ้ ห้กระทบต่อการเรียนการสอนน้อยที่สุด เพื่อการสร้างมาตรฐานในการเรียนที่ดีทั้ง
ต่ออาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่จะจบไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในอนาคต
2. ศักยภาพของอาจารย์ผสู้ อน เป็นเรื่องที่พูดกันมาต่อเนื่องยาวนานเรื่องประสิทธิภาพของ
อาจารย์ผู้สอน โดยเฉพาะการทางานวิจัยและงานวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรูข้ องตนเอง และเพื่อ
พัฒนาในการขอตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผสู้ อน ซึ่งเป็นจุดอ่อนของมหาวิทยาลัยของเราที่
แก้ไม่หายซักที ผมอยากชีช้ วนให้ประชาคมทุกท่านย้อนกลับไปมองที่ภาระงานสอนของอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยปัจจุบันเรามีภาระงานสอนขั้นต่าอยู่ที่ 12 คาบต่อสัปดาห์ เทียบง่ายๆก็เท่ากับว่า
อาจารย์หนึ่งท่านจะสอนประมาณ 3-4 วิชาต่อหนึ่งภาคเรียนการศึกษา ซึ่งผมเห็นว่าประเด็นนี้พอรับ
ได้ แม้ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนัก แต่ในความเป็นจริง เราจะพบว่ามีอาจารย์หลายท่านที่ต้อง
รับภาระงานสอนเกินกว่า 20 คาบต่อสัปดาห์ หรือบางท่านกระโดดสูงไปเกือบ 30 คาบต่อสัปดาห์
อันนีม้ ีปัจจัยมาจากสองเรื่องใหญ่ๆคืออาจารย์ผสู้ อนไม่เพียงพอ และอาจารย์ผสู้ อนอยากได้ค่าสอน
เกินเกณฑ์ซึ่งถือว่าเป็นเงินพิเศษที่ได้มากกว่าเงินเดือนปกติเมื่อผมได้รับหน้าที่ในการบริหารสาขาวิชา
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
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ผมมีนโยบายให้อาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาสอนเท่าภาระงานขั้นต่า ในวิชาที่ตัวเองมี
ความถนัด และความสนใจที่จะพัฒนาในการทาผลงานวิชาการก่อน (นอกเหนือจากภาระงานสอน
อาจารย์ทุกท่านยังต้องมีภาระงานเอกสารที่ต้องทาจานวนมาก) ทั้งนี้เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนวิชาที่เหลือมากไปกว่านั้น ผมพิจารณาตามความเหมาะสมและพยายาม
หาอาจารย์พิเศษมาช่วยเสริมในรายวิชาที่ยังไม่มีผสู้ อน เพราะผมเชื่ออย่างสนิทใจมากว่า ผูส้ อนไม่ได้
รู้ทุกเรื่อง ไม่ได้ถนัดทุกเรื่อง และไม่ได้เชี่ยวชาญทุกเรื่อง เมื่อเราไม่ถนัดไม่เชี่ยวชาญแล้ว ผมเห็นว่า
ไม่สมควรที่จะไปถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่นักศึกษาโดยเด็ดขาดผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่ผู้สอนต้อง
แบกภาระการสอนสูงถึงขนาดนั้น เนื่องจากในการสอนแต่ละครั้งเราจะต้องเตรียมการสอนเพื่อ
พัฒนา องค์ความรูใ้ หม่ๆ เตรียมเอกสาร ตรวจการบ้าน มีเวลาให้คาปรึกษากับนักศึกษา โดยเฉพาะ
ในโลกสมัยใหม่ที่องค์ความรู้ทางวิชาการได้เคลื่อนที่และปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดเวลา ทาให้
อาจารย์ตอ้ งมีเวลาพัฒนาองค์ความรูใ้ ห้ทันสมัยอยู่เสมอ ผมลองเปรียบเทียบให้ท่านเห็นง่ายๆ ว่า
หลักการในการกาหนดให้นักศึกษาเรียนไม่เกินกี่คาบต่อสัปดาห์ในแต่ละภาคการศึกษานั้น เนื่องจาก
นักศึกษาต้องใช้เวลาในการทาการบ้าน การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม การพักผ่อนสมองหรือทา
กิจกรรมอย่างอื่น ได้ใช้เวลาค้นคว้านอกห้องเรียนให้สมดุลกับเวลาที่อยู่ในห้องเรียน ในลักษณะ
เดียวกันอาจารย์ผู้สอนควรมีคาบสอนที่พอเหมาะ เพื่อให้อาจารย์ได้ใช้เวลาในการเตรียมการสอน
ที่ดี การพัฒนาองค์ความรูใ้ หม่ๆ การสร้างงานวิจัยที่เอื้อประโยชน์ตอ่ การเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
ไปสู่การทาผลงานวิชาการได้ในอนาคต ผมอยากให้ทางมหาวิทยาลัยลองทบทวนเรื่องภาระงานสอน
ขั้นต่า และเพดานของภาระงานสอนขั้นสูง ไม่แน่ในปี 2562 เราอาจจะมีจานวนผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มากขึ้นโดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาใครก็ได้นะครับ
ในความเห็นผม ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทุกแห่งในโลกนีค้ ือการผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพ
หากเราเห็นตรงกันว่าตรงนี้คือหัวใจสาคัญของสถาบันการศึกษา เราควรหันกลับมามองย้อนดู
ทรัพยากรพื้นฐานที่เรามี ทั้งสิ่งแวดล้อมที่ดีและอาจารย์ผสู้ อน ผมเชื่อเสมอว่าหากเราให้ความสาคัญ
กับอาจารย์ผสู้ อนทั้งในแง่เวลา กาลังใจ และระบบการจัดการที่ดี เราจะมีผู้สอนที่มีประสิทธิภาพหนึ่ง
คน ที่จะช่วยให้บัณฑิตของเรามีคุณภาพอีกหลายร้อยคนในแต่ละปี เมื่อเรามีบัณฑิตที่มีคุณภาพมาก
พอ เขาและเธอจะเป็นแรงหลักในการสร้างนวัตกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมเราได้ยั่งยืน
แน่นอน ถนนหน้าบ้านจะสะอาดได้ ต้องเริ่มจากบ้านเราสะอาดก่อน จะพัฒนาสังคมได้ ต้อง
เริ่มจากการพัฒนาตนเองเสียก่อน
ผมเห็นอย่างนั้นจริงๆครับ
ด้วยความเคารพและเชื่อมั่น
อาจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน นิธไิ ชโย
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะครุศาสตร์

ในช่วงนี้เราได้ทีมผู้บริหารใหม่ ท่านอาจารย์คิดว่ามีปัญหาหรือเรื่องความ
เร่งด่วนอะไรที่อยากฝากให้ผู้บริหารได้รีบแก้ไขปรับปรุงบ้างครับ
ในส่วนตัวนั้นเฝ้าสังเกตเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึน้ ในมหาวิทยาลัยมานานแล้ว....
ถ้าจะกล่าวถึงปัญหาล้วนสะสมมานาน ก็ไม่อยากให้มองเฉพาะที่เร่งด่วนต้องทา เพราะจริงๆ
ปัญหาหลายอย่างที่ปรากฏจนต้องเร่งด่วนต้องแก้ไขนี้ก็มีส่วนที่เกิดจากระบบที่ค่อนข้างมีปัญหาซึ่ง
นั่นก็คือเรื่องระยะยาวที่ผู้บริหารคงต้องแก้ไข/ปรับหรือวางระบบใหม่ให้ดียิ่งขึ้น ปัญหาก็จะลดน้อยลง
ไปเองเพราะระบบมันจะจัดการตัวมันเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคน เงิน การจัดการ รวมถึงทรัพยากร
ทั้งหลาย.....
สาหรับปัญหาที่ควรแก้ไขเร่งด่วน ก็มีไม่น้อย เช่น พฤติกรรมนักศึกษา เรื่องการแต่งกาย /
การสู บ บุ ห รี่ /ปั ญ หายาเสพติ ด / และปั ญ หาชู้ ส าว ส่ ว นปั ญ หาที่ เ กี่ ย วกั บ อาจารย์ ผู้ ส อน/และ
การสอน คื อ เรื่ อ งสื่ อ และระบบสนั บ สนุ น การสอนที่ ยั ง ไม่ส มบู ร ณ์ ( สั ก ที ) ห้อ งคอมฯที่ ข าดการ
บารุงรักษาอย่างต่อเนื่องตามหลักการของการบริหารห้องคอมพิวเตอร์ที่ดี ปัญหาระบบอินเตอร์เน็ต
และเรื่องปัญหาการส่งเกรดล่าช้าของอาจารย์ ที่ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาฯ ปัญหาเรื่องการบริการ
ของส่วนงานบริการต่างๆที่นักศึกษามักร้องเรียนมาและบนสื่อสังคมออนไลน์มากมาย ปัญหาเรื่อง
หอพักบางคล้า.....ผมจึงขอแนะนาว่า ปัญหาอะไรที่กระทบกันคนส่วนใหญ่ คือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย มากนั่นน่าจะเป็ นลาดั บ ความส าคัญ ที่ควรดาเนินการก่ อ น เพราะมันจะลดการด่าลงไป
ได้มากนั่นเอง สุดท้ายขอให้กาลังใจผู้บริหารทุกระดับที่ได้อุตสาห์เสียสละแรงกายแรงใจที่มาทา
หน้าที่น้ใี นการพัฒนามหาวิทยาลัยของเราครับ ขอบคุณครับ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
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ผมในฐานะอาจารย์พิเศษ สอนที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ราชนครินทร์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบัน
ปัญหาสาคัญที่อยากจะให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ดาเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน คือเรื่อง
อาจารย์สมเกียรติ์ สาธิตพิฐกุล
ห้องเรียนของนักศึกษาทุกห้องในมหาวิทยาลัยราชภัฏ อาจารย์พเิ ศษสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ราชนครินทร์ ไม่มีความพร้อม ดังจะกล่าวต่อไปนี้
1. ห้องเรียนทุกห้องควรจะมีไมโครโฟนและลาโพง ติดตั้งไว้ในห้องเรียน สาหรับอาจารย์ผู้สอน
ที่จะใช้ในการบรรยาย เพราะปัจจุบันอาจารย์ท่านไหนจะใช้ ไมโครโฟนและลาโพง จะต้องไปเบิก
ไมโครโฟนและลาโพงถือไปถือมาทุกครั้ง ทาให้ไม่สะดวกและเสี่ยงต่อการสูญหาย โดยในปัจจุบันนั้น
ไมโครโฟนและลาโพง เสียและใช้การไม่ได้ซะเป็นส่วนใหญ่
2. ห้องเรียนทุกห้องควรจะมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ติดตัง้ ไว้ในห้องเรียน สาหรับอาจารย์ผู้สอนที่
จะใช้ในการบรรยาย เพราะในปัจจุบัน อาจารย์ท่านไหนจะใช้คอมพิวเตอร์ จะต้องไปเบิกคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค ถือไปถือมาทุกครั้ง ทาให้ไม่สะดวกและเสี่ยงต่อการสูญหาย โดยปัจจุบันนั้นในห้องเรียนทุก
ห้องไม่มคี อมพิวเตอร์ติดตั้งไว้เลย
3. ห้องเรียนทุกห้องควรจะมีแอร์ทุกห้องและสามารถใช้การได้รอ้ ยเปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันห้อง
ไหนที่มแี อร์ก็จะเสีย แอร์ไม่เย็น และใช้การไม่ได้ซะเป็นส่วนใหญ่ โดยที่ฝ่ายอาคารไม่ได้มกี ารสารวจ
และการบารุงรักษาให้ใช้การได้
4. ห้องเรียนทุกห้องควรจะมีโปรเจคเตอร์ทุกห้อง ติดตั้งไว้ในห้องเรียน สาหรับอาจารย์ผู้สอน
ที่จะใช้ในการบรรยาย เพราะปัจจุบัน อาจารย์ท่านไหนจะบรรยายก็ต้องไปเบิกโปรเจคเตอร์มาทุกครั้ง
ทาให้เสียเวลาและเกิดความไม่สะดวกในการเรียนการสอน มิหนาซ้ายังอาจทาให้โปรเจคเตอร์เสียและ
สูญหายได้ง่ายเนื่องจากการหิ้วไปหิ้วมา
5. ห้องเรียนทุกห้องควรจะมีเครื่องฉายสไลด์สาหรับเขียนทุกห้อง ติดตั้งไว้ในห้องเรียน
สาหรับอาจารย์ผู้สอนที่จะใช้ในการบรรยายเพื่อความสะดวกในการเรียนการสอน เนื่องจากปัจจุบัน
ทุกห้องเรียนไม่มีเครื่องฉายสไลด์สาหรับเขียนเลยแม้แต่หอ้ งเดียว
6. อยากให้ฝ่ายทะเบียนมีการบริหารจัดการห้องเรียนให้ได้สัดส่วนกับนักศึกษาที่เข้าเรียน
เพราะปัจจุบัน วิชาที่ผมสอน ซึ่งมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากแต่ได้หอ้ งเรียนที่มีขนาดเล็กคับแคบทา
ให้นักศึกษาไม่มที ี่นั่งเรียนเพียงพอ แต่วิชาไหนที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยกลับได้ห้องเรียนที่มี
ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ และที่สาคัญห้องเรียนมีไม่เพียงพอสาหรับนักศึกษาที่มาลงทะเบียนเรียน
7. ปัจจุบันห้องเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการดูแลทาความสะอาดเท่าที่ควร โดยภายในห้องเรียน
มักจะมีขยะ มีฝุ่นและหยากไย่ ทาให้เสียบรรยากาศในการเรียนทั้งอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่
เข้าเรียนในวิชานั้นๆ
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ท่านอยากให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงเรื่องอะไรบ้าง?
เรื่องห้องเรียนครับบางห้องเก้าอี้ไม่เพียงพอ
สื่อการเรียนการสอนก็ไม่ค่อยพร้อมใช้งาน บางห้องแอร์
ไม่ค่อยเย็นครับ
เรื่องกิจรรมอยากให้มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้
นักศึกษาทากิจกรรมจริงๆ ไม่ใช่จัดแล้วให้เข้าร่วมเพียง
เช็คชื่อ และให้นักศึกษามีอิสระทางความคิดในการจัด
นายศราวุธ สุนทรโชติ
กิจกรรมและมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ โดยเฉพาะ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขารัฐประศาสนศาสตร์
ด้านกีฬานั้นผมอยากให้มหาวิทยาลัยส่งเสริมอย่างจริงจัง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เพราะกีฬาสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยได้ สนามกีฬา
อุปกรณ์กีฬาก็ต้องสนับสนุนให้เพียงพอครับ
ด้านการบริการ อยากให้หน่วยงานที่บริการนักศึกษาบริการด้วยใจ ผมไม่อยากระบุ
ชื่อหน่วยงานผมว่าเพื่อนๆ น้องๆ ใน ม.จะรู้ดี
ด้านสถานที่ ปัญหาสาคัญคือเรื่องที่จอดรถอยากให้จัดให้เป็นระเบียบ
ที่จอดรถก็หายาก ส่วน Wi-Fi บางจุดก็ใช้ไม่ได้ สถานที่ในบางจุดก็เป็นแหล่งมั่วสุมนักศึกษา
อยากให้มหาวิทยาลัยสอดส่องดูแล
การพัฒนามหาวิทยาลัยจาเป็นต้องอาศัยบุคลากรและ
ผูท้ ี่อยู่ในสถานที่จริงเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็นความจริงและ
เที่ยงตรง ในด้านการเรียนการสอนนั้นผู้สอนควรมี
ทัศนคติที่เป็นสากลและมีความทันสมัยทั้งวิธีการ
สอนและสื่อการสอนในส่วนของอุปกรณ์ช่วยสอนนั้น
เช่น สายสัญญาณ คอมพิวเตอร์ ลาโพง ไมค์
นายอธิวัฒน์ พันธ์ขาว
และอื่นๆ มหาวิทยาลัยของเรายังต้องมีระบบการ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย
จัดการและบริการให้ดกี ว่าที่เป็นอยู่ ควรมีการ
คณะครุศาสตร์
ติดตัง้ อุปกรณ์ช่วยสอนให้พร้อมภายในห้องเรียน
ห้องเรียนที่ได้มาตรฐาน สิ่งเหล่านีเ้ ป็นสิ่งที่ควรมีและเห็นในมหาวิทยาลัยในระดับ
สถาบันอุดมศึกษา แต่เป็นสิ่งที่ ราชนครินทร์ยังขาดอยู่
กิจกรรมอยากให้มีการเพิ่มในเรื่องของข้อมูลที่ว่าเรียนตลอดห้าปีหรือสี่ปีควร
จะเข้ากิจกรรมกี่ชั่วโมงควรมีกิจกรรมบังคับหรือกิจกรรมให้เลือกควรกาหนดชั่วโมง
กิจกรรมตลอด หลักสูตรครับ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ ตอรบรัมย์
อาจารย์ประจาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
สังกัดคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ สุนทราวิฑูร
อาจารย์ประจาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
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สารสภาคณาจารย์ฯฉบับนี้ หนูมานีขอนาประชาคมทุกท่านท่องเที่ยวเชิง
การศึกษาไปกับคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการที่ได้มกี ารลงพื้นที่
ประชุมวิสามัญครั้งที่ 1 ประจาปี 2560 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ศูนย์บางคล้าเมื่อ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจ
ปัญหาที่มีการร้องเรียนเข้ามาอย่างมากมาย ในด้านสภาพแวดล้อมของพื้นที่ใน
มหาวิทยาลัยจ้า
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ศูนย์บางคล้าเป็นโครงการขยายและพัฒนาพืน้ ที่
ทางการศึกษาระยะยาว (ยาวนานจนไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แผนนี้จะเสร็จ) โดยผู้บริหารใน
ชุดที่ผ่านมา ได้มีความคิดที่จะย้ายฐานทางการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาอยู่ท่บี างคล้า
เพื่อสร้างให้เป็นเมืองทางการศึกษาที่สมบูรณ์ ตลอดระยะเวลาหลายปีท่ผี ่านมาและ
หลายสมัยของอธิการบดีหลายท่าน หนึ่งในวิสัยทัศน์ท่ีอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย
มักจะใช้การพัฒนาบางคล้า เป็นจุดขายในการแสดงวิสัยทัศน์ เนื่องจากบางคล้าเองเป็น
ดินแดนที่ถูกปล่อยทิง้ ร้างมานาน ทัง้ ที่ศักยภาพของพืน้ ที่นั้น สามารถพัฒนาให้กลายเป็น
เมืองมหาวิทยาลัยที่ดีได้
หลายผู้บริหารที่ผ่านมาได้พยายามย้ายฐานการศึกษาในระดับปริญญาตรีไปอยู่ท่ี
บางคล้า แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่สามารถทาสาเร็จได้ โดยจะสังเกตได้จากอาคารเรียนหลาย
อาคารที่ได้ของบก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัตกิ ารของสาขานัน้ ๆอยู่ แต่ในความเป็นจริง
ปัจจุบันมีการเรียนการสอนที่ในเมือง (ตัวอย่างอาคารศิลปกรรมและดนตรีท่ตี งั้ ตระหง่าน
อยู่กลางทุ่งบางคล้า) หรือแม้กระทั่งอาคารสานักงานอธิการบดี ที่เคยมีความพยายามจะ
ย้ายบุคลากรสายสนับสนุนจากในเมืองให้มาอยูท่ ่บี างคล้าหลายครั้งแล้ว แต่ก็ไม่เคย
ประสบความสาเร็จซักที
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีคนปัจจุบนั ได้แสดง
วิสัยทัศน์ก่อนที่จะได้รบั ตาแหน่งเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาบางคล้าได้อย่าง
น่าสนใจ เราข้อยกยุทธศาสตร์ที่ 6 จากเอกสารการแสดงวิสัยทัศน์ของ
ท่านอธิการบดีมาให้ประชาคมได้ตดิ ตามกัน
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“เร่งรัดการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ศูนย์บางคล้า ให้เป็นเมือง
มหาวิทยาลัยที่การบริหารจัดการเชิงรุก และเป็นศูนย์การเรียนรูห้ ลัก ที่อุดมปัญญา มี
คุณค่าทางภูมิทัศน์ พร้อมสรรพด้วยสิ่งอานวยความสะดวก"โดยท่านอธิการบดีมีเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ดังนี้
1. ภายใน 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า เป็นเมือง
มหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการเชิงรุก เน้นการบูรณาการข้ามศาสตร์มุ่งสูก่ ารเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ รวมทั้งสร้างรายได้
ให้แก่นักศึกษาและประชาคมในพื้นที่ได้
2. เพิ่มจานวนนักศึกษาหอพักและสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน
3. สร้างพืน้ ที่เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ของการศึกษาในระบบ
การศึกษาทางเลือก และการแลกเปลี่ยนและเรียนรูข้ องชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม บริการ
วิชาการบนฐานความร่วมมือสูก่ รรมาชีพชุมชน
จะเห็นได้ว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจ และหากเป็นจริงได้ตามแผนที่ตงั้ ไว้
มหาวิทยาลัยศูนย์บางคล้าคงยกระดับการเป็นเมืองทางการศึกษาที่ชว่ ยให้ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และคุณภาพภาพชีวิตของนักศึกษาเราดีข้นึ อย่างแน่นอน
ในขณะที่ทมี บริหารกาลังประชุมเพื่อเตรียมทาแผน 4 ปีในการพัฒนามหาวิทยาลัย
รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบางคล้าให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ สภา
คณาจารย์และข้าราชการได้ชิงทางานเชิงรุกโดยการลงพืน้ ที่ประชุมสัญจรที่บางคล้าเป็นที่
เรียบร้อย โดยมีเป้าหมายเพื่อสารวจปัญหาและสรุปประเด็นต่างๆส่งให้ทางผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยดาเนินการแก้ไขต่อไป อีกทั้งในวันนั้นคณะกรรมการสภายังได้นัดหมายกับ
นักศึกษาหอพัก ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสภาคณาจารย์พบประชาคมครั้งแรก เพื่อรับฟัง
ปัญหาชีวติ ความเป็นอยู่ของนักศึกษาหอพักเพื่อนาเสนอผู้บริหารให้รบี แก้ปัญหาอย่าง
เร่งด่วน
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หนูมานีขอเชิญท่านท่องเที่ยวไปกับเรา "บางคล้าแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์"
วันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการของเราได้ประชุมสัญจร โดยได้ขอใช้
ห้องประชุมของสภามหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่บนชั้น 4 ของสานักงานอธิการบดีในการประชุม
แม้ด้านล่างของสานักงานจะร้างและไม่มีคน แต่จากการพิสูจน์หลักฐานของสภาพในห้อง
ประชุมสภาถือว่าดีและมีความพร้อมเลยทีเดียว ทัง้ จานวนโต๊ะเก้าอีก เครื่องปรับอากาศ
ไมโครโฟน ในติดตัง้ บนโต๊ะ มีมาตรฐานที่ใช้ได้ เสียดายอยู่อย่างเดียวห้องนี้ไม่คอ่ ยถูกใช้ใน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยเท่าไหร่นัก ได้แต่หวังว่าห้องประชุมแห่งนี้จะถูกนากลับมาใช้
งานบ่อยขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การบริหารบางคล้าต่อไป

หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น คณะกรรมการสภาคณาจารย์ได้ลงพืน้ ที่โดยติดต่อ
ประสานงานกับฝ่ายยานพาหนะให้นารถรับส่ง(เป็นรถนาเที่ยวแบบเดียวกับที่ใช้ในอุทยาน
ต่างๆ พาคณะกรรมการดูทัศนียภาพโดยรอบบริเวณมหาวิทยาลัย รถที่คณะกรรมการ
ใช้นั่งเหมาะสาหรับการทารถรับส่งนักศึกษาระหว่างหอพัก ไปตึกเรียน หรือไปบริเวณ
หน้ามหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก เพื่อลดจานวนของการจราจรภายในมหาวิทยาลัย และ
บริการแก่นักศึกษาที่ไม่มียานพาหนะของตนเอง ข้อเสียที่มีอยู่ตอนนี้คือรถรับส่งอาจมี
จานวนไม่พอแก่นักศึกษาและสภาพของรถที่ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา หากผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเร่งแก้ไขในจุดนี้ อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยพัฒนาให้เมือง
มหาวิทยาลัยบางคล้ามีความก้าวหน้าอยู่มากขึ้น
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หลังจากลงพืน้ ที่สนามกีฬาคณะกรรมการสภาคณาจารย์ได้เดินทางต่อไปดูอาคาร
หลังใหม่เอี่ยมอ่องราคาหลายร้อยล้านที่เพิ่งสร้างเสร็จและรับมอบงานกันไปเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยอาคารนี้เป็น Convention Center Hall ที่จะประกอบไปด้วยห้องประชุม
ต่างๆรวมไปถึงห้องพัก รูปแบบของอาคารดูหรูหราโอ่อ่า ตามแบบโอเรียลทรัล ผสมความ
เป็นสมัยใหม่แบบตะวันตก ผสานความเป็นไทยอย่างลงตัวกับความเป็นเอเชียที่ออก
ลักษณะเหมือนแขก (งงไหม?? ผู้เขียนก็งง)
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ซึ่งอย่างที่บอกไปอาคารนี้ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เพียงแต่มีข้อเสียนิดเดียว
(นิดเดียวจริงๆ ไม่น่าจะเกินครึ่งหน้ากระดาษ) คืออาคารหลังนี้ยังไม่แผนการ
บริหารงานและผู้รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในแง่การดาเนินงาน และการหารายได้
เข้ามหาวิทยาลัยจากอาคารหลังนี้ ไม่แน่ใจว่าเกิดข้อผิดพลาดในการบริหารงานส่วนไหนที่
ทาให้มหาวิทยาลัยมีตึกราคาแพงแต่ยังไม่สามารถดาเนินการใช้งานได้และไม่มีแผนในการ
ใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม ประเด็นถัดมาเนื่องจากไม่มีแผนการใช้งานอย่างเป็นรูปธรรมทา
ให้อาคารหลังนี้กลายเป็นอาคารเปล่า ที่ไม่มีครุภัณฑ์อยู่ขา้ งในแม้แต่ช้นิ เดียว (ผ่างงงงงง)
โดยทราบข่าวมาแว่วๆว่างบจัดซือ้ ครุภัณฑ์ตอ้ งรองบประมาณในปีถัดไป (ผ่างงงง)
และหากรวมกระบวนการทางานแบบราชการที่ขั้นตอนล่าช้าและยืดยานหย่อนย้อยนัน้
คาดว่าอาคารหลังใหม่ของเรานั้นน่าจะได้เปิดใช้งานในอีกสองปีให้หลังจากนี้
(ผ่างๆๆๆๆๆๆๆๆ เตรียมนับเวลาถอยหลังกันได้เลย) และอีกสองปีตอ่ จากนี้ เราจะได้
เปิดใช้อาคารหลังใหม่ที่มีความเก่าพอประมาณ เรายังหวังว่าจากการที่ไม่ได้เปิดใช้งาน
สภาพของอาคารจะไม่ทรุดโทรมมากไปกว่านี้
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ยัง...ยัง….ยังไม่หมด
บริเวณโดยรอบอาคารที่สร้างเสร็จแล้วนัน้ ยังไม่มกี าร
ปรับภูมิทัศน์ ยังคงสภาพเฉอะแฉะและรกรุงรังไปด้วยวัชพืชที่
ขึ้นสูงมากมาย รวมถึงถนนที่เข้าไปก็ยังไม่เรียบร้อยด้วย
อาจจะต้องรบกวนเวลาผู้บริหารมหาวิทยาลัยสักนิดในการลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยจ้า

หลังจากผ่านพ้นจากอาคารสุดหรูของพวกเราแล้ว คณะกรรมการได้เดินทางโดย
รถเปิดประทุนของมหาวิทยาลัยเพื่อจะตรงไปเยี่ยมหอพักของนักศึกษา ในขณะระหว่าง
การเดินทางนั้น หนึ่งในคณะกรรมการที่ใช้ชีวติ อยู่ที่มหาวิทยาลัยศูนย์บางคล้ามากกว่า
บ้านตัวเองก็ได้ชใี้ ห้เห็นถึงสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่เกิดปัญหาและต้องปรับปรุง
อย่างเร่งด่วน เริ่มตัง้ แต่คันเขื่อนที่เริ่มพังทลายมาลงอย่างไม่เป็นท่า น้าที่ขังอยู่รมิ ถนน
เพราะท่อระบายน้าสูงกว่าขอบถนน สนามฟุตบอลแห่งใหม่ที่ ไม่มีการตัดหญ้า ไม่มีตาข่าย
กันลูกบอล ไม่มีตะแกรงกันลูกบอลออกนอกสนาม ไม่มีระยะเว้นระหว่างสนามกับถนนที่
ใช้สัญจร (นักฟุตบอลที่ว่ิงเร็วๆอย่างคริสเตียนโน่ โรนัลโด้มีหวังวิ่งหลุดออกนอกสนามและ
อาจจะถูกรถชนได้) ไม่มีทางเข้าสู่สนามที่ได้มาตรฐาน (วันที่เราไปเยี่ยมชมหากต้องการ
เข้าถึงสนามอาจจะต้องเดินลุยน้าลุยโคลนเข้าไป) และที่สาคัญที่สุด "ไม่มีการใช้งาน"
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สิ่งถัดมาที่เราเห็นตลอดระหว่างการเดินทางคือเลนจักรยานและขอบฟุตบาทที่
สร้างได้ไม่สอดคล้องกับหลักการทางวิศวกรรม บางแห่งขอบฟุตบาทเกยขึ้นมาบนถนน
โดยเฉพาะตรงวงเวียน ที่ไม่มีสว่ นความโค้งให้รถวิง่ เลนจักรยานต้องหักศอก 90 องศา
(ไปดูภาพประกอบกันเอาเองว่านักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งนี้ต้องใช้สกิลระดับเทพขนาด
ไหนในการปัน่ จักรยานไปเรียนที่นี่) นอกจากความสวยงามแล้ว ยังจะส่งผลให้เกิดอันตราย
และอุบัติเหตุได้สูงอีกด้วย (อยากทราบจังเลยว่าผู้รับเหมาได้ทดลองใช้ถนนตรงนี้
บ้างรึยัง)
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……...เยอะ!!!!ข้ามๆๆๆ ข้ามไปให้หมดเลยจ้า เดีย๋ วจะยาว เราไปต่อที่หอพักกันเลย
ดีกว่าหอพักนักศึกษาที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักศึกษาใหม่ ถนนก่อนทางเข้า
หอพักทรุดโทรมมาก วันไหนฝนตกน้าท่วมแทบเดินไม่ได้ ขนาดคณะกรรมการเองยังต้อง
เดินเขย่งๆเข้าไปเยี่ยมชม สภาพที่นา่ เป็นห่วงคือใต้ถุนของอาคารที่มีน้าท่วมขังอยู่เป็น
จานวนมาก ถ้าขังนานกว่านีอ้ าจจะส่งกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและ
สัตว์เลื้อยคลานอื่นๆเป็นอย่างดี (สมกับการเป็นมหาวิทยาลัยที่รักษาระบบนิเวศการอยู่
ร่วมกับของสิ่งมีชีวติ จริงๆ) ส่วนด้านหน้าทางเดินหอพักก็เต็มไปด้วยรถมอเตอร์ไซค์ท่จี อด
ขวางอยู่บนถนนเต็มไปหมด เป็นเพราะมหาวิทยาลัยไม่ได้จัดสรรพื้นที่การจอดยานพาหนะ
ให้เพียงพอ ทัง้ ทัศนียภาพทั้งด้านความปลอดภัย ดูไม่ได้เลย คณะกรรมการยังได้ลงพื้นที่
รับประทานอาหารที่บริเวณโรงอาหารของหอพัก (รสชาติอาหารอร่อยมากคะ)
พบปัญหาหลักๆคือ พื้นที่ในการรับประทานอาหารไม่เพียงพอ ในตอนกลางวันจะร้อน
เพราะมีเต็นท์ให้บริการเพียงอันเดียว ได้ยินเสียงสะท้อนจากนักศึกษาสาวที่นั่งกินก๋วยเตีย๋ ว
ไก่แห้งไม่ใส่ถั่วงอกอยู่แถวนัน้ บ่นว่า น่าจะมีโต๊ะหินและต้นไม้เพิ่มหน่อย รสชาติอาหารจะ
อร่อยขึ้นอย่างแน่นอน ส่วนถังขยะที่มีน้อยและไม่กระจายไปทุกจุดนั้น ทั้งผู้ประกอบการ
และนักศึกษาต่างบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าแค่สองสามที่ยังไงก็ไม่พอ
ต้องขอฝากท่านผู้บริหารอีกสักเรื่องนะคะ สาหรับทัง้ บ้านและครัวหลังที่สองของ
นักศึกษา หากมีอะไรแก้ไขเร่งด่วนได้ รบกวนสักนิดเพื่ออนาคตของประเทศชาติเราค่ะ
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ช่วงเย็นวันเดียวกัน ถึงเวลาทางานเชิงรุกอีกเรื่องหนึ่งของกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ โดยการเข้าพบปะเพื่อรับฟังปัญหาจากปากของนักศึกษาหอพักร่วม
500 ชีวิต และโครงการนี้จะสัญจรไปพบกับพี่น้องประชาคมในทุกภาคส่วนต่อไป
มีประเด็นหลายอย่างที่นักศึกษาได้สะท้อนออกมาได้อย่างชัดเจน หนูมานีคงไม่พูดอะไรซ้า
แต่จะขอเอาความคิดเห็นของนักศึกษาที่ได้สรุปประเด็นต่างๆลงมาให้ประชาคมได้อา่ น
กันค่ะ
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ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาจารย์นพพรขุนค้า ได้พูดคุยกับนักศึกษา
อย่างเป็นกันเอง และได้รับฟังคาอธิบายเหตุผลอื่นๆเพิ่มเติมมากมายจากเวทีตรงนี้ และใน
เย็นวันนัน้ เวทีของเราได้รับเกียรติจากการทางานเชิงรุกของผู้บริหาร โดยท่านรองอธิการ
และผู้ช่วยอธิการบดีได้ให้เกียรติมานั่งรับฟังปัญหาอยู่ข้างๆและข้างหลังด้วย (อันที่จริงหาก
อยากทางานเชิงรุกผู้บริหารต้องจัดเวทีพบประชาคมอย่างเร่งด่วนนะจ๊ะ) นอกจากนี้
อาจารย์นพพร ขุนค้ายังได้เชิญ อาจารย์ ดร. ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี
(อดีตประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ) ได้ลุกขึ้นมาพูดคุยและตอบคาถามเชิงรุก
กับนักศึกษา ซึ่งทางท่านรองอธิการก็ยินดีลุกขึ้นมาตอบปัญหาเชิงรุกกับนักศึกษา พร้อม
กันคามั่นสัญญาต่อหน้านักศึกษาทุกคนว่า จะแก้ไขปัญหาทัง้ หมดนีใ้ ห้เสร็จสิ้นภายใน
หนึ่งปีเป็นอันว่าทั้งสภาคณาจารย์ ทั้งทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ทางานเชิงรุกเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว

หนูมานีหวังว่าประชาคมจะชาวราชนครินทร์จะร่วมติดตามการทางานเชิงรุกของ
ทีมผู้บริหารอย่างใกล้ชิด แก้ไขบางคล้าแลนด์แดนมหัศจรรย์ให้กลายเป็นเมือง
มหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบตามแผนยุทธศาสตร์
จะทางานเชิงรุก ต้องรับให้เป็นก่อนจ้า
เกี่ยวกับผู้เขียน : หนูมานีเป็นนามปากกาของนักศึกษาบ้านนอกคนหนึ่ง ที่เข้ามาใช้ชีวติ
อยู่ในมหา'ลัยตามความตั้งใจของพ่อแม่ แม้ทุกวันนีห้ นูมานีจะห่างหายจากการเรียนไป
นานแล้ว แต่ยังคงติดตามความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด โดยมีเจ้าโต
สุนัขแสนรู้เป็นเพื่อนจ้าาาาาาา

หมายเหตุ ภาพประกอบที่ลงตีพมิ พ์ในสารฉบับนี้เป็นภาพถ่าย
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา หากปัญหาใดที่ทางมหาวิทยาลัยแก้ไขแล้ว
หนูมานีและทีมงานของชื่นชมและกราบขออภัยไว้ ณ ที่น่ดี ้วยจ้าาาาา
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

หน้า 23

เจ้าของ
ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ

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

