
ÇÒÃÊÒÃÊÀÒ¤³Ò¨ÒÃÂ�áÅÐ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ I 55 I ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÃÒª¹¤ÃÔ¹·Ã�



ÇÒÃÊÒÃÊÀÒ¤³Ò¨ÒÃÂ�áÅÐ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ I 56 I ÁËÒÇÔ·ÂÒÃÒªÀÑ¯ÃÒª¹¤ÃÔ¹·Ã�

คณะกรรมการอํานวยการจัดทํา
 อาจารยนพพร ขุนคา ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
 อาจารยอาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

คณะกรรมการจัดทํา
 อาจารยสิทธิศักดิ์ อรรจนานนท กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
 อาจารยชนะพล สิงหศุข กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
 อาจารยวรุตม กิจเจริญ กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
 อาจารยสราวุธ อิศรานุวัฒน กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ

 อาจารยวิระสิทธิ์ สุขสมชิต กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
 อาจารยณัฐที ปนทอง กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ

 อาจารย ดร.กิตติวงค สาสวด กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
 นายกิตติพงษ  ทับพยุง กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ

 นายประภาส มาดะมัน กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
 นายโกเมศ กุลอุดมโภคากุล กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
 นางพรพรรณ ดอนพนัส กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ

 จ.ส.ต.ธนากร ทองกลอม กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
 นายชาญชัย ศิริงาม กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
 อาจารยรัชฎาพร วงษโสพนากุล กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ
 นางสาวสิปภา   สุขโขใจดี ผูชวยเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ

http://senate.rru.ac.th
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บรรณาธิการแถลง

 สภาคณาจารยและขาราชการ เปนหน่ึงองคกรตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 ทีมี่บทบาทหนาท่ี

ในการดแูลบุคลากร พรอมทัง้ใหขอเสนอแนะแกผูบรหิารมหาวทิยาลัยในการดาํเนนิกจิการตางๆ ใหประสบความสาํเร็จ 

ผลักดันใหเกิดความเปนธรรมในองคกร

 สภาคณาจารยและขาราชการชุดที่ 6 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรไดเริ่มทําหนาที่มาเกือบครึ่งป 

โดยมีอาจารยนพพร ขุนคา ดํารงตําแหนงประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เรามีนโยบายในการขับเคลื่อนและ         

ใหขอเสนอแนะแกทางผูบริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย เพื่อใหการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยเปนไป             

ดวยความราบรื่นและรวดเร็ว โดยสภาคณาจารยไดออกสารทุกเดือนเพื่อเปนชองทางการสื่อสารกับพี่นองประชาคม             

รวมถึงสะทอนปญหาตางๆใหกับผูบริหารไดรับทราบ

 ในการจดัทาํวารสารประจาํปนั้น เราไดนาํแผนการดาํเนินงาน กิจกรรมตางๆ รวมถึงบทความทีเ่คยตีพิมพลง

ในสารสภาคณาจารยมารวมรวมเพื่อลงในวารสารประจําป พรอมทั้งแนะนํากรรมการชุดใหมที่เขามารวมทํางานเพื่อ

เดินหนาผลักดันมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ประเด็นที่หลีกเลี่ยงไมไดที่จะถูกพูดถึงคือการออกคําส่ังที่ 37/2560 ของ

มาตรา 44 ที่มีผลตอการแทรกแซงกิจการของมหาวิทยาลัย  

 ในฐานะบรรณาธกิาร ผมใครขอนาํแถลงการณของเครอืขายนักวชิาการทัว่ประเทศทีร่วมลงชื่อในการคัดคาน

คําสั่งนี้ รวมลงในวารสารประจําป 2560 เพื่อบันทึกไวในประวัติศาสตรวา วันหนึ่งเราเคยมีคําสั่งที่คุกคามเสรีภาพ            

ทางวิชาการ แทรกแซงมหาวิทยาลัย ที่จะทําใหวงการวิชาการและวงการการอุดมศึกษาไทยถดถอย ลาหลัง และไม

เปนธรรมมากที่สุด

ดวยความเคารพทุกทาน
อาจารยอาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ

รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
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ÇÒÃÊÒÃÊÀÒ¤³Ò¨ÒÃÂ�áÅÐ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ I 3 I ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÃÒª¹¤ÃÔ¹·Ã�

สารบัญ
 หนา

คณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 4 

กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการกับทิศทางการทํางาน 11 

แผนการดําเนินงานของสภาคณาจารยและขาราชการ      22 

ผลการดําเนินงานของสภาคณาจารยและขาราชการประจําป 2560 23

โครงการประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร 28

 สภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร พ.ศ. 2560

 และศึกษาดูงานสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มาตรา 44 คําสั่งที่ 37/2560 33

แถลงการณ “เครือขายคณาจารยและบุคลากรอุดมศึกษาไทย” 35

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกับการกําหนดทิศทาง  ใหเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 37

บทสัมภาษณพิเศษ ผศ.ดร.ดวงพร  ภูผะกา 42

มาตรฐานของมหาวิทยาลัย คือมาตรฐานของอนาคต 46

จะพัฒนาสังคมได  ตองเริ่มจากพัฒนาตนเองเสียกอน 49
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¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÀÒ¤³Ò¨ÒÃÂ �áÅÐ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÀÒ¤³Ò¨ÒÃÂ�áÅÐ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ

 อาจารยนพพร  ขุนคา อาจารยอาจิณโจนาธาน  อาจิณกิจ
 ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

 สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

 อาจารยสิทธิศักดิ์  อรรจนานนท  อาจารยชนะพล  สิงหศุข
 กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
 สังกัด คณะวิทยาการจัดการ สังกัด คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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 อาจารย ดร.กิตติวงค  สาสวด อาจารยวรุตม  กิจเจริญ
 กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ

 สังกัด คณะวิทยาการจัดการ สังกัด คณะครุศาสตร

 อาจารยสราวุธ  อิศรานุวัฒน อาจารยวิระสิทธิ์  สุขสมชิต
 กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ    
 สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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 อาจารยณัฐที  ปนทอง นายกิตติพงษ  ทับพยุง
 กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ

 สังกัด คณะครุศาสตร สังกัด  กองพัฒนานักศึกษา



 นายประภาส  มาดะมัน นายโกเมศ  กุลอุดมโภคากุล
 กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 
 สังกัด  กองพัฒนานักศึกษา สังกัด  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน



ÇÒÃÊÒÃÊÀÒ¤³Ò¨ÒÃÂ�áÅÐ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ I 7 I ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÃÒª¹¤ÃÔ¹·Ã�ÇÒÃÊÒÃÊÀÒ¤³Ò¨ÒÃÂ�áÅÐ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ I 7 I ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÃÒª¹¤ÃÔ¹·Ã�

 นางพรพรรณ  ดอนพนัส จ.ส.ต.ธนากร  ทองกลอม
 กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ

  สังกัด  บัณฑิตวิทยาลัย สังกัด  กองพัฒนานักศึกษา

 นายชาญชัย  ศิริงาม อาจารยรัชฎาพร  วงษโสพนากุล
 กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ                  

 สังกัด  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สังกัด  คณะวิทยาการจัดการ
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อาจารยรัชฎาพร วงษโสพนากุล 
อาจารยประจําสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 

คณะวิทยาการจัดการ 

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 ดวยประสบการณการทํางานทั้งในสวนของการเรียน การสอน งานบริการวิชาการ 

งานบริการเพื่อหารายได และงานดานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและระดับ

มหาวิทยาลัย จึงตั้งใจและตั้งเจตนารมณในการเขามาเปนกรรมการสภาคณาจารยและ

ขาราชการ เพือ่ใหขาวสารขอมลู ความเคลือ่นไหวดานการประกนัคณุภาพการศกึษา และใหการ

ชวยเหลือ คําแนะนํา สอดสองดูแล(ดูอยูไมไกล แตหวงใยจากใจจริง)

 นอกจากนี้ยังใหความสนใจเกี่ยวกับแนวทางการหารายไดของมหาวิทยาลัย                         

ซึง่มหาวิทยาลัยสามารถหารายไดอีกมากนอกเหนือจากการเกบ็คาเทอมนักศึกษา (ชวยกันคิด 

ชวยกันทํา นําเงินตราเขา มรร.) และสิ่งหนึ่งที่ปรารถนาอยากใหเกิดขึ้นกับบุคลากรทุกคน               

ในมหาวิทยาลัย คือผลักดันใหเกิดการตรวจสุขภาพประจําทุกป ที่มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมการ

ดแูลสขุภาพ รางกายของคนกเ็หมอืนเครือ่งจกัร ใชทกุวนัแตไมไดรบัตรวจสอบ ดแูล บาํรุงรักษา 

หรือดูแลตอนที่เริ่มเสื่อม ลมเจ็บ ปวย อะไหลขอตอไมไหว ก็จะเปนเรื่องที่สิ้นเปลืองเงินทอง 

บานปลายตอไป (เรื่องราวดีๆ พึงมีใหกับบุคลากร)

๑คําแมสอนสั่ง

“จะทําการสิ่งใด ขอใหทําดวยใจบริสุทธิ์ มีความมุงมั่นและตั้งใจ”

กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการกับทิศทางการทํางาน

ปปรริิญญญญ
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 สวัสดีประชาคมทุกทานครับ ผมนายสิทธิศักด์ิ อรรจนานนท ขอรายงานตัว 
ในฐานะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ประเภท ตัวแทนคณาจารย จาก 

คณะวิทยาการจัดการ กอนอื่นตองใชโอกาสนี้ ขอบคุณทุกคะแนนเสียง จากคณะ

วิทยาการจัดการ ที่กรุณาใหความ ไววางใจผมครับ ผมจะตั้งใจทํางานเพื่อปกปอง          

ผลประโยชนของมหาวิทยาลัยและประชาคมทุกทานอยางเต็มที่เทาที่ผมจะทําได                 

การเขามารวมงานกับสภาคณาจารยและขาราชการในครั้งนี้ เปนการเขามาทํางาน

รอบที่สอง หลังจากที่สภาคณาจารยและขาราชการชุดเดิมหมดวาระลงไป ผมจึงอาสาเขามาทํางานเพื่อ  

สานงานตอจากเดิม ผมขอแนะนําประวัติสวนตัวของผมใหประชาคมไดรับทราบคราวๆ ดังนี้ครับ                          

ดานประวัติการศึกษา ผมจบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป และ 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จบการศึกษาระดับ

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ทีส่ถาบันบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร 

และกําลังศึกษาตอในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทีม่หาวทิยาลัยเทคโนโลยมีหานคร ดานประวัตกิารทํางาน กอนที่จะมาเปนอาจารยที่มหาวทิยาลัย

แหงนี้ ผมมีประสบการณทํางานกับบริษัทเอกชนหลายแหง มาเปนเวลากวา 15 ป ในตําแหนงผูจัดการฝาย

คอมพิวเตอรและสารสนเทศ 

 ปจจุบันผมเปนอาจารยประจําในสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จากการ

ทํางานที่มหาวิทยาลัยแหงนี้ เปนเวลาเกือบ 10 ปที่ผานมา ผมไดพบกับปญหาตางๆ ทั้งจากนักศึกษาและ

อาจารย รวมไปถึงปญหาของพนักงานทุกสวนในมหาวิทยาลัยมากมาย ทําใหผมเห็นถึงปญหาที่ส่ังสมมา

เปนเวลาหลายป และยังไมไดรับการแกไขเยียวยาเปนจํานวนมากในมหาวิทยาลัยของเรา เปนปญหาที่ถูก

ละเลยมาเปนเวลานาน ผมจึงขออาสามาทํางาน เพื่อกระตุนและชี้ใหคณะผูบริหารในมหาวิทยาลัยของเรา

ไดเหน็ และแกไขปญหาเหลานี้ใหดีขึ้น ปญหาเหลานี้เชน ปญหาการจายเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลยั

ทีย่งัมีอตัราที่ตํา่กวาเกณฑมาตรฐานที่กาํหนด มีอตัราที่ตํา่กวามหาวิทยาลยัอืน่ ปญหาเรื่องสวสัดิการตางๆ 

ทีพ่นกังานมหาวิทยาลยัยังไมไดรบั หรือ แมกระทัง่ปญหาของการจางงานทีไ่มเปนธรรม มีการกาํหนดใหทาํ

ตําแหนงทางวิชาการ โดยใชวิธีการเขียนใสไวในสัญญาจางงาน เมื่ออาจารยที่เปนพนักงานฯ ไมสามารถ

ทําไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาก็อาจจะสงผลทําใหถูกเลิกจางได อาจจะทําใหหลักสูตรตางๆ              

ที่เปดสอนอยูในมหาวิทยาลัยไดรับผลกระทบอยางตอเนื่อง ในการทํางานรวมกับสภาคณาจารยและ

ขาราชการชดุนี้ ผมจะดาํเนินการเรียกรองใหมีการแกไขปญหาเหลาน้ีตอเนือ่งอยางแนนอน การอาสาเขามา

ทํางานในครั้งนี้ ผมอาสาเขามาทํางานเพื่อสานตอจากการทํางานของสภาคณาจารยและขาราชการชุดเดิม 

ทีไ่ดทาํคางเอาไว ไมวาจะเปนการเรียกรองสิทธิประโยชนตางๆ ใหกบัพนกังาน มหาวิทยาลยัใหเทาเทียมกนั
กับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เชน เงินเดือน สวัสดิการคารักษาพยาบาล ฯลฯ การทํางานในชุดท่ีแลวไดมีการเรียกรอง

สวัสดิการของพนักงานฯ ไดมาบางสวนแลว เชน การตรวจสุขภาพประจําป การปรับฐานเงินเดือน                         

คาเลาเรียนบุตร ฯลฯ สวัสดิการที่ไดรับมาคงจะเรียกรองทั้งหมดในครั้งเดียวไมได จะตองคอยๆทําไป             

ทีละนอย แตควรจะตองมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
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 รวมไปถึงการรักษาสิทธิของขาราชการทุกทานในมหาวิทยาลัยดวย ประชาคมทุกทานไมควรเสียสิทธิ 

ที่ทานพึงมี พึงได บางเรื่องที่เปนการประกาศใชโดยรวม การปรับอัตราเงินเดือนทุกครั้ง ทานจะตองไดรับ

เทาเทียมกับหนวยงานราชการอื่นๆ ผมยืนยันจะรักษาสิทธิผลประโยชนของทุกทาน ไมวาจะเปนขาราชการ 

หรอืพนกังาน ทกุทานจะตองไดรบัสทิธทิี่พงึมพีงึไดอยางเทาเทยีมกนัครบั ปญหาความขดัแยงในมหาวทิยาลยั 

จะตองไดรับการแกไข บรรยากาศของการทํางานรวมกันอยางพวกพอง นองพี่ของมหาวิทยาลัยแหงนี้              

จะตองคืนกลับมาเหมือนเดิม ผมขอสัญญาครับ... 

 สุดทายนี้ ประชาคมทุกทานสามารถใหความคิดเห็น และสะทอนปญหาที่ทานพบเจอ เพื่อใหผม

นําเสนอสูคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัยไดตลอดเวลาครับ ไมวาจะเปนในคณะวิทยาการจัดการ หรือ             

ตางคณะ เรื่องอื่น ใดที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของทาน ดวยความรูที่มี และประสบการณทํางาน           

ที่ผานมาของผม ผมยินดีจะทํางานรับใชประชาคมทุกทาน เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดที่แทจริงตอทุกทาน            

และตอประชาคม โดยรวมของมหาวิทยาลัยที่เปนบานของเราครับ

           ดวยความเคารพ
           สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท 

 กระผมอาจารยวรุตม กิจเจริญ อาจารยประจําสาขาวิชา

คณิตศาสตร คณะครุศาสตร เริ่มปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ                        

ราชนครนิทร ตัง้แตปการศกึษา 2555 ถงึปจจบุนัเปนเวลา 5 ป มปีระสบการณ

ในการทํางานในระดับสาขา คือเปนเลขานุการสาขาวิชาคณิตศาสตร ระดับ

คณะครศุาสตรคือผูชวยคณบดกิีจการนกัศึกษา และอกีงานหนึง่คือที่ปรึกษา

ชมรมอาสาพัฒนาชนบท 

 จะเหน็วางานทีผ่มทาํมาตลอดจะเกี่ยวของกบันักศึกษาเสียสวนมาก ดงันั้นแนวทางในการทาํงาน

ของผมก็จะขอเกี่ยวของกับนักศึกษา ดังนี้ 

 1. การกระทําสําคัญกวาคําพูด ไมสักแตวาดีแตพูด
 2. ทําตัวติดดิน ไมอยูแตบนหอคอยงาชาง
 3. เปนผูนํา แตไมเปนหัวหนา
 4. ไดรับรอยตองสงออกไปมากกวารอย

ป.ล. จะบอกวาตัวผมเองเปนคนที่ทํางานได แตก็ไมไดถึงกับดี(ตองไมมีขอผิดพลาด) 
และคนที่ไมมีปญหาคือคนไมทํางาน 
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 กระผม นายชนะพล สงิหศขุ ผูแทนคณาจารยจากคณะวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยี ในฐานะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ผมขอ

ขอบพระคุณ และขอบคุณทุกทานที่ใหความไววางใจ และกําลังใจใหผมได           

เขามาปฏิบัติหนาที่ในสภาอันทรงเกียรตินี้ ผมขอแสดงเจตจํานงในการทํางาน 

เพื่อพิทักษรักษาผลประโยชนของมหาวิทยาลัยและประชาคม มรร. เปนที่ตั้ง 

 เนื่องจากมหาวิทยาลัยแหงนี้เปรียบเสมือนบานหลังที่สองของผมที่

ทําใหผมไดมีโอกาสเขามาศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ความปลอดภัยเมือ่ 14 ปที่แลว ไดรบัเลือกตั้งใหดาํรงตําแหนงนายกองคการบริหารนักศึกษาเมือ่ปการศึกษา 

2549 เมือ่สาํเรจ็การศึกษาจึงไดปฏิบติังานในตาํแหนงนกัวิชาการศึกษา สงักดักองพฒันานกัศึกษา เปนระยะ

เวลา 5 ป และปจจบุนัดํารงตําแหนง ประธานสาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

นับวามหาวิทยาลัยแหงนี้มีพระคุณกับผมเปนอยางยิ่งที่ใหโอกาสทั้งวิชาความรู อาชีพ ความเจริญกาวหนา

ในชีวิต ผมจึงขอทดแทนคุณของมหาวิทยาลัยดวยความรูความสามารถและประสบการณที่ไดส่ังสมมา               

ในการดูแลมหาวิทยาลัยอันเปนที่รักยิ่ง จะปกปองพิทักษรักษาประโยชนของมหาวิทยาลัยอยางเต็มกําลัง

ความสามารถ และความเสียสละ โดยที่ความสนใจของผมในการเขามาทําหนาที่ในครั้งนี้คือสภาพแวดลอม

ตองดี คนตองมีความสุข ดังนี้ 

 1. การดูแลสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย ทั้งสิ่งปลูกสราง อาคารเรียน สิ่งอํานวยความสะดวก

ใหแก นักศึกษา คณาจารย และบุคลากร ตลอดจนตนไมใบหญา ความสะอาดของอาคารสถานที่ หองนํ้า

โตะนั่งรอเรียน ตองไดรับการดูแลเพราะผมถือวาสิ่งนี้คือหนาตาของมหาวิทยาลัย 

 2. การผลักดันใหมีการพิจารณาแกไขขอบังคับใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตองทํา                 

ผลงานวิชาการในระยะเวลาที่กําหนด “หากไมไดมหาวิทยาลัยใหออก” ทั้ง ผศ. และ รศ. ซึ่งถือวาเปน              

ระเบิดเวลาลูกโตที่จะสรางความเสียหายใหกับมหาวิทยาลัยมากกวาผลดี เนื่องจากที่ผานมาเรามีการบรรจุ

พนักงานพรอมๆ กัน หลายอัตรา ซึ่งในป 2562 คาดการณวาอาจจะมีพนักงานสายวิชาการที่ถูกใหออกตาม

ขอบังคับน้ีจํานวนมาก เม่ือพิจารณาแลวพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเหลาน้ีลวนแลวแตเปนผูท่ีรับผิดชอบ

หลักสูตร มีภารกิจที่มากมายมหาศาล การปฏิบัติงานในหนาที่ในดานตางๆ ไมแตกตางจากขาราชการ และ

บคุลากรอืน่ในสวนงานอื่นๆ แตตองโดนใหออกเนื่องจากไมมีผลงานทางวิชาการ ผลกระทบทีเ่กิดขึ้นจะทาํให

เราตกอยูในสภาพขาดแคลนอาจารยประจาํหลกัสตูร การรบัสมคัรอาจารยทดแทนที่เปนไปอยางยากลาํบาก

เนื่องจากติดเกณฑภาษาอังกฤษ โดยที่อัตราเงินเดือนของพนักงานสายวิชาการในระดับปริญญาโทและเอก

กไ็มสามารถที่จะเเขงขันกบัสถาบันอดุมศึกษาอืน่ๆ ได จึงถือวาเปนปญหาสําคญัทีต่องผลกัดนัใหนาํไปสูการ

แกไขที่เปนรูปธรรม 
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 3. การสรางเสนทางความกาวหนาของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ปจจุบันนี้ถือวามี

ความม่ันคงแตไมสามารถเจริญเติบโตในสายงานไดอยางชัดเจน เปรียบเสมือนบอนไซท่ีรากไมสามารถชอนไช

ออกนอกกระถางได จึงจําเปนตองมีการผลักดันใหบุคลากรสายสนับสนุนมีระเบียบขอบังคับกําหนด               

ความกาวหนาในอาชีพและการทําผลงานที่ชัดเจน เปนรูปธรรม 

 4. การผลักดันใหมีสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เพื่อทําหนาที่ในการจัด

กิจกรรมตางๆ เชื่อมโยงความรักสมัครสมานสามัคคีของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ดูแลสวัสดิการ                       

สิทธิประโยชนของบุคลากร ใหไดรับการจัดสรรอยางทั่วถึง ทั้งยามอยูดีมีความสุข หรือเจ็บปวย ทุพพลภาพ 

จนถึงเสียชีวิต การกําหนดบทบาทหนาที่ของผูรับผิดชอบ การสื่อสารเพื่อความเขาใจจึงเปนเรื่องที่สําคัญ 

รวมถึงสถานที่ติดตอประสานงาน จําเปนตองมีการผลักดันใหมีการจัดตั้งตอไป 

 5. นกัศกึษาตองไดรบัการบรกิาร และการปฏบิตัทิี่ดจีากมหาวทิยาลยั สิง่สนบัสนนุตางๆ ทีจ่ะทาํให

นักศึกษามีคุณภาพตองไดรับการดูแล และการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 

 นอกจากประเด็นหลักๆ ท้ัง 5 ดานน้ี ชาวประชาคม มรร. ทุกๆ ทาน สามารถสะทอนสภาพปญหา
ท่ีไดพบเจอมายังผมและทีมงานคณะกรรมการสภาคณาจารยไดตลอดเวลานะครับ ดวยความเคารพ 

นายวิระสิทธิ์ สุขสมชิต 
อาจารยประจําสาขาวิชานาฏดุริยางคศิลปไทย 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

การศึกษา ศศ.ม. (การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม) 

คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

ค.บ. (นาฏศิลป) สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 วิถีการทํางานใน มรภ.ราชนครินทร ตลอดสิบกวาปที่ผานมา ผมปฏิบัติหนาที่ในสวนของภาระ 
งานสอนผลิตบัณฑิตเปนหลัก ผมไดเรียนรู รับรู แลกเปลี่ยนประสบการณทั้งตัวนักศึกษาและบุคลากร

ทางการศึกษาแหงนี้ ทําใหผมไดปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แกไข และพัฒนาในมิติตางๆ เกี่ยวกับตัวผม รวมถึง

กิจกรรมการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษานี้มาโดยตลอด 
 จนกระทั่งขณะนี้ผมไดรับโอกาสเขามาเปนสวนหนึ่งในคณะกรรมการสภาคณาจารยและ 

ขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ถือวาเปนความต้ังใจ/ประสบการณ/ความรับผิดชอบใหมของผม 

ที่ไดมีโอกาสเปนตัวแทนคณาจารย บุคลากร ในการสนับสนุนมติที่เปนประโยชน เพื่อความม่ันคง                         

เพื่อสงเสริมศักยภาพตอประชาคมชาว มรภ.ราชนครินทร ดวยความตั้งใจจริง 
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อาจารยสราวุธ อิศรานุวัฒน 
ประวัติการศึกษา 
 ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอ.ม.) 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 วิทยาลัยครูบุรีรัมย 

ประสบการณดานการบริหาร 
 ตําแหนงหัวหนาฝายกิจกรรม พ.ศ. 2540-2541 สํานักกิจการนักศึกษา 

 ตําแหนงเลขานุการคณะ พ.ศ. 2541-2543 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 ตําแหนงรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2543-2547 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 ตําแหนงหัวหนาสํานักงานคณบดี พ.ศ. 2548-2547 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 ตําแหนงรองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา พ.ศ. 2550-2552 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 ตําแหนงหัวหนาศูนยจอมเทียน พ.ศ. 2552-2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 ตําแหนงผูชวยอธิการบดี พ.ศ. 2557-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

การศึกษาดูงานและการฝกอบรม 
 - ศึกษาดูงานโครงการเปดโลกทัศนบุคลากรดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ณ ประเทศญี่ปุน 

ระหวางวันที่ 23-28 พฤษภาคม 2547 ประเทศญี่ปุน 

 -  โครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรระหวางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับวิทยาลัยโลหะกรรม 

ระหวางวันที่ 11-16 ตุลาคม 2551 วิทยาลัยโลหะกรรม ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 - ศึกษาดูงานดานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอีสานเหนือและประเทศสาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหวางวันที่ 1-3 เมษายน 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏอีสานเหนือและประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 -  อบรมผูบริหารระดับสูง ระหวางวันที่ 2 กันยายน 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 - อบรมหลักสูตรอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา 28-30 พฤศจิกายน 2554 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 - ศึกษาดูงานอุทยานประวัติศาสตร ระหวางวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2555 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดลพบุรี จังหวัดอางทอง และจังหวัดชัยนาท 

 - โครงการพัฒนาบุคลากรและผูนํานักศึกษาสูประชาคมอาเซียน ระหวางวันที่ 28-31 ตุลาคม 2555 

ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร 

 - โครงการศึกษาดูงานดานพิพิธภัณฑศิลปะและโบราณสถาน ณ สาธารณรัฐอิตาลี ระหวางวันที่ 19-26 

ธันวาคม 2555 ประเทศอิตาลี 
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ผลงานดีเดน
 - เปนอาจารยที่ปรึกษานํานักศึกษาไปประกวดแทงหยวก โครงการสืบสานงานศิลปทองถิ่นเมืองเพชร                

ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 19-20 สิงหาคม 2554 ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ

 - เปนผูจัดการทีมเซปกตะกรอทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร นํานักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาเขต

ภูมิศาสตรภาคกลาง ระหวางวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2556  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผลงาน 1 เหรียญทอง ประเภท ทีมเดี่ยวหญิง และทีมชุดหญิง 2 เหรียญเงิน ประเภท ทีมเดี่ยวชาย                           

และทีมชุดชาย

                                                                                            อาจารยสราวุธ  อิศรานุวัฒน

อาจารยกิตติวงค สาสวด 
อาจารยประจําหลักสูตร ปร.ด.การจัดการเพื่อการพัฒนา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 

สาขา/วิชาเอก : บริหารธุรกิจ (การจัดการ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2554 

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกริก พ.ศ. 2545 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรเกษตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2538 

 สวัสดีครับพี่นองประชาคม มรร. ทุกทาน กอนอื่นตองขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบใหผมได

มาเปนผูแทนในสภาคณาจารยฯ อีกครั้งหนึ่ง ผมหวังเปนอยางยิ่งวาการกลับเขามาในครั้งนี้จะมาผลักดัน

ระเบียบขอบังคับตาง ๆ  ที่เกิดความเหลื่อมลํ้าในมหาวิทยาลัยแหงนี้ โดยทุกคนตองมีความเทาเทียมกัน และ

ทาํงานรวมกนัอยางมีความสุข ตลอดจนธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาคน พัฒนามหาวิทยาลัยตอไป 

ขอบคุณครับ

                                                                                                 ดร. กิตติวงค สาสวด 
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อาจารยณัฐที ปนทอง 
ขอมูลการศึกษา 
 ป 2549-2550 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ป 2545-2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอมูลการทํางาน 
 ป 2555-ปจจุบัน  อาจารยประจํา สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา

  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 ป 2556-2557  อาจารยประจํา และเลขานุการสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 ป 2552-2553  อาจารยพิเศษ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

แนวทางการทํางาน 
 ในฐานะที่ผมไดรับการเลือกตั้งมาจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร             

ผมจะมุงม่ันในการทาํงานอยางเต็มความสามารถในศาสตรที่ผมมคีวามเชี่ยวชาญ รวมถงึการหมัน่ฝกฝนพฒันา 

ตนเองอยูเสมอ แลวสามารถนาํมาชวยเหลอืหรอืพฒันามหาวทิยาลยัได สาํหรบัหนาทีข่องผมในฐานะกรรมการ

สภาคณาจารยและขาราชการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 24 ดังนี้ 

 (1) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยตอ

อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย 

 (2) แสวงหาแนวทางรวมกันเพือ่สงเสรมิพัฒนาศกัยภาพของคณาจารยและขาราชการในการปฏบัิติ

หนาที่ตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

 (3) พทัิกษผลประโยชนของมหาวทิยาลยั และปฏบัิตหินาที่อืน่ตามทีอ่ธกิารบดหีรอืสภามหาวทิยาลยั 

มอบหมาย 

 (4) เรียกประชุมคณาจารยและขาราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนําเสนอ

ความเห็นตอสภามหาวิทยาลัย 

 ทั้งนี้ ผมจะยึดม่ันและพิทักษผลประโยชนของบุคลากรและมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล            

อยางเต็มกําลังความสามารถ

                                                                                                     นายณัฐที ปนทอง 
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พรพรรณ ดอนพนัส 
สังกัด :  บัณฑิตวิทยาลัย 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 

ปริญญาโท รป.ม. การจัดการ (การปกครองทองถิ่น) 

ปริญญาเอก ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) อยูระหวางทําวิทยานิพนธ 

 แนวทางในการทํางาน เดินหนาเพื่อสานตอความกาวหนาในสายวิชาชีพของบุคลากร            

สายสนับสนุนวิชาการ รับฟงปญหา ความคิดเห็น รวมแกไขปญหา เสนอแนะ เพื่อพัฒนาและรักษา         

ผลประโยชนของมหาวิทยาลยั เนนความถกูตองและยติุธรรมในการปฏิบตัิงานเพือ่ใหเกิดธรรมาภิบาล

ในการบริหารงาน ผลักดันสวัสดิการที่พึงมีพึงได เพื่อสรางความม่ันคงในการดํารงชีวิต 

นายโกเมศ กุลอุดมโภคากุล 
สังกัด สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยบูรพา 

งานที่รับผิดชอบปจจุบัน ทําหนาที่ประสานการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ระหวางสาขาวิชา คณะ และ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประสานงานคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร คณะกรรมการ

วิชาการ 

แนวทางในการทาํงาน ตองขอขอบคณุในความไววางใจทีเ่ลอืกผมเขามาเปนผูแทนบคุลากรสายสนบัสนนุ 

ผมขออาสาเปนทีมงานของสภาคณาจารยฯ ในการรวมผลักดันการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให           

เดินหนาตอไป รวมทั้งจะรวมมือในการทําทุกกิจกรรมของสภาคณาจารยและขาราชการ เพื่อความ

กาวหนาและความม่ันคงของครอบครัวราชนครินทรใหเปนครอบครัวที่มีความสุขในการทํางานและ               

การใชชีวิตอยูรวมกัน 
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จาสิบตรีธนากร ทองกลอม 
ปจจุบันทํางานในตําแหนง นักวิชาการศึกษา (งานกิจกรรมนักศึกษา) 

 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

การศึกษา - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ) 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
 

 กอนอื่นผมตองขอขอบคุณทุกทานที่ไววางใจและเชื่อใจใหผมไดเขามาทําหนาที่กรรมการ                  

สภาคณาจารยครับ ผมจะทําใหเต็มที่และทําเพื่อประโยชนสุขของสวนรวมและตอองคกรของเราครับ                

ขอใหทุกทานมั่นใจในการทํางานของคณะกรรมการสภาคณาจารยชุดนี้ พวกเราจะทําหนาที่ใหดีที่สุดครับ 

...ชวยกันพัฒนาและทําสิ่งที่ถูกตองคงไมใชเรื่องยากสําหรับทุกคน...

นายกิตติพงษ ทับพยุง
การศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) 

ปจจุบันทํางานในตําแหนง นักวิชาการศึกษา (งานกิจกรรมนักศึกษา) 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

กอนอื่นตองขอกราบขอบคุณทุกทานที่ไวใจและเชื่อใจ

ใหผมทําหนาที่ กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการครับ

ผมขอสัญญาวาจะทําหนาที่ตามบทบาท และภารกิจนี้ใหดีที่สุด 

และรวมมือรวมใจรวมงานตอทุกองคกรภายในมหาวิทยาลัยใหดีที่สุด 

เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยแบบบูรณาการ ยึดหลักรูรักสามัคคี ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อประโยชนของบุคลากร 

และนักศึกษาอันเปนเจานายท่ีแทจริงเปนสําคัญ การน้ีจึงขอใหทานติดตามขาวสารรวมกิจกรรมของทาง 

สภาคณาจารยและขาราชการเพื่อเปนการรวมคิด รวมสรางสรรค และเพือ่ประโยชนสุขของสวนรวม 

และตอองคกรของเราครับ

 

ขอใหทุกทานมั่นใจการทํางานของคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการชุดนี้ 
เราจะทําหนาที่ใหดีที่สุดครับ
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นายชาญชัย ศิริงาม 
สังกัด สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ตําแหนง หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

ประวัติการศึกษา 
 - ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา 2536

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 - ระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา 2541

 

แนวทางการทํางาน 
 อาสา นําเสนอ ติดตาม อุดมการณเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

นายประภาส มาดะมัน 
ตําแหนง นักวิชาการศึกษากองพัฒนานักศึกษา 

ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา 

ปริญญาโท  นโยบายและการวางแผนสาธารณะ มหาวิทยาลัยเกริก 

ประสบการณ  - อดีตประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ 

 - อดีตกรรมการเครดิตยูเนี่ยนราชภัฏฉะเชิงเทรา 

 - อดีตประธานหมูบานอาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 - เลขาสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

เจตคติในการทํางาน
 “ นาํประสบการณในการเรยีนและการทํางานมาเปนแนวทางเพื่อประโยชนสวนรวม เพื่อพฒันา

มหาวิทยาลัยและสวัสดิการของบุคลากรใหเทียบเทาหรือดีกวามหาวิทยาลัยอื่นๆ”
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แผนการดําเนินงานของสภาคณาจารยและขาราชการ

วิสัยทัศน

 กระตุนการพัฒนา รักษาผลประโยชนของมหาวิทยาลัย   
 ใสใจธรรมาภิบาล เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาคม

พันธกิจ
 1) ใหขอเสนอแนะ และคําปรึกษาเพื่อการพัฒนากิจการของมหาวิทยาลัย 

 2) พิทักษผลประโยชนของมหาวิทยาลัย 

 3) กระตุน สงเสริม และสรางการมีสวนรวมในการพัฒนา คณาจารย  ขาราชการ และบุคลากร

  ของมหาวิทยาลัย 

   4) สรางการมีสวนรวมของประชาคมเพื่อรับฟงปญหา ความตองการและแสวงหาแนวทาง

  ในการพัฒนามหาวิทยาลัย

          5) กระตุน สงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

          6) กระตุนและเสริมสรางธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย 

 7) สงเสริมและมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการแกบุคลากร

 8) จัดกิจกรรมเสริมที่เปนประโยชนตอบุคลากรและมหาวิทยาลัย 

วัฒนธรรมการทํางาน
 1) พวกเราจะยึดม่ันในหนาที่ตามที่ พ.ร.บ. กําหนดไว

 2) พวกเรายึด อาจารย บุคลากรและนักศึกษา เปนศูนยกลางในการทํางาน
     3) พวกเราจะรับฟงปญหา ความตองการ และความคิดเห็นของอาจารย บุคลากรและ  

           นักศึกษาอยางจริงใจ
     4) พวกเราจะทํางานภายในกรอบของแผนยุทธศาสตร  มีการประเมินตนเองและมีการ

           ปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่อง

     5)   พวกเราใหขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัยดวยเจตนาอันบริสุทธิ์เพื่อใหมหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนา

    6)  พวกเราจะใชขอมูลเชิงประจักษในการพิจารณาและนําเสนอขอมูลอยางตรงไปตรงมา

     7) พวกเราจะใหความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาลในการทํางาน
     8)   พวกเรามุงมั่นสรางสภาคณาจารยและขาราชการใหเปนที่พึงแกอาจารย บุคลากรและ

           นักศึกษาในเวลาที่มีปญหาหรือไมไดรับความเปนธรรม

     9)   พวกเราจะทํางานดวยจิตบริการ และการทํางานเชิงรุก
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ผลการดําเนินงานของสภาคณาจารยและขาราชการผลการดําเนินงานของสภาคณาจารยและขาราชการ
ประจําป 2560ประจําป 2560

สารสภาคณาจารยและขาราชการที่ออกประจําทุกเดือนสารสภาคณาจารยและขาราชการที่ออกประจําทุกเดือน
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 สภาคณาจารยและขาราชการไดจดัทาํแผนการดาํเนินงาน 3 ป เพือ่เปนกรอบในการ
ทาํงานและเปนแนวทางการทาํงานทีเ่ปนรปูธรรม โดยมสีาระในการดาํเนนิงานในแตละปดงันี้

แผนการดําเนินงานปงบประมาณ 2560  
 1. สภาคณาจารยฯ พบประชาคม เปนการพบปะพี่นองประชาคมชาวราชนครินทรในทุกภาคสวน ตั้งแต

อาจารย สายสนับสนุน นักศึกษา และผูบริหาร เพื่อพูดคุยถึงปญหาการดําเนินงาน การปฏิบัติราชการ สวัสดิการ  

ตลอดจนชวีติความเปนอยูของบคุลากร เพื่อนาํขอมลูที่ไดมาทาํเปนขอเสนอเพือ่เสนอแกผูบรหิารและสภามหาวทิยาลยั

ตอไป โดยแบงการพบปะพูดคุยเปนกลุมๆ ดังนี้

 - สายสนับสนุน

 - สายวิชาการ

 - นักศึกษา

 - ผูบริหาร

 2. ทบทวนขอบังคับในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร มีขอบังคับหลายประเด็นที่

ยังไมสอดคลองกับชีวิตความเปนอยูของบุคลากร มาตรฐานทางการศึกษา สวัสดิการของพนักงาน รวมถึงเรื่องการ

บริหารงานบุคคล ดังนั้นสภาคณาจารยและขาราชการเห็นวาควรมีการประชุมและรับฟงขอคิดเห็นของประชาคมเพื่อ

ทบทวนขอบังคับของมหาวิทยาลัยเพ่ือนําไปสูการแกไขตอไป โดยมีประเด็นท่ีสภาคณาจารยและขาราชการจะดําเนินการ

ติดตามดังนี้

 - การบริหารงานบุคคล และกรอบอัตรากําลังของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

 - อาจารยพิเศษที่มีผลกระทบในหลักสูตรป 2558 ในเรื่องคาบสอนและการจายคาตอบแทน

 - การชําระคาเทอม และงานทะเบียนที่มีผลตอเกรด การจบ และอัตราคงอยูของนักศึกษา

 - การใชเกรด F ที่ไมนํามาคํานวณรวมกับเกรดเฉลี่ย ทําใหมาตรฐานการใหเกรดไมเปนไปในทิศทาง  

  เดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ

 3. ติดตามการจัดทํากรอบอัตรากําลังอาจารยประจําหลักสูตร ปจจุบันกรอบอัตรากําลังอาจารยประจํา

หลักสูตรและอาจารยผูสอนไมเพียงพอตอความตองการของสาขาวิชา เนื่องจากกรอบอัตรากําลังของพนักงานสาย

สนับสนุนเกินกวางบประมาณที่ไดจัดสรรจํานวนมาก ทําใหบางหลักสูตรมีปญหาในการจัดการเรียนการสอน                     

การพฒันาหลักสูตร และการเพิ่มพูนศักยภาพของอาจารยทั้งในเรื่องการศึกษาตอและการทําผลงานวิชาการ
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 4. ทบทวนวิธีการประเมินผลปฏิบัติราชการ

 5. การจัดทํารายงานประจําป 2560 ของสภาคณาจารยและขาราชการ

 6. การจัดทํากรอบพิจารณา “รางวัลบุคลากรดีเดนประจําป” แทนรางวัล “เพชรราชนครินทร 

  ประจําป 2560”

แผนการดําเนินงานปงบประมาณ 2561  
 1. การจัดการประกันสุขภาพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

 2. การเปนเจาภาพจัดการประชุมประธานสภาคณาจารยและขาราชการท่ัวประเทศ (กลุมราชภัฏ)

 3. อุปกรณครุภัณฑประจําหองประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ Projector, ชุด Microphone 

  สําหรับโตะประชุม

 4. กิจกรรมบุคลากรดีเดนประจําป 2561 

 5. สภาคณาจารยและขาราชการ และรายงานประจําป

 6. โครงการพัฒนาศักยภาพการทํางานของสภาคณาจารยและขาราชการ 

 7. การประเมินสภาคณาจารยและขาราชการในสายตาประชาคม

แผนการดําเนินงานปงบประมาณ 2562  
 1. การสรุปและประเมินผลการดําเนินงาน

 2. กิจกรรมบุคลากรดีเดนประจําป 2562

 3. สารสภาคณาจารยและขาราชการ  และรายงานประจําป

 นอกจากนี ้เพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ สภาคณาจารยและขาราชการไดมอบหมาย
กรรมการทุกทานใหมีหนาที่ติดตามการทํางานของหนวยงานตางๆ อยางใกลชิด เพื่อนําปญหาที่เกิดขึ้น                  
เขาพิจารณาในที่ประชุม รวมถึงหาทางแกไขปญหาเพื่อนําเสนอตอผูบริหารและสภามหาวิทยาลัยตอไป                
โดยมีการแบงหนาที่ในการติดตามการทํางานดังนี้
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แถลงการณ “เครือขายคณาจารยและบุคลากรอุดมศึกษาไทย”

  ตามที่รัฐบาลภายใตพลเอก ประยุทธ             

จันทรโอชา ไดใชอํานาจตามมาตรา 265 รวมกับ

มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ออกคําสั่ง       

หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 37/2560                    

เรื่องการแกไขปญหาการบริหารงานของสถาบัน

อุดมศึกษา ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 โดยอางวา 

เนื่องจากการบริหารงานของอุดมศึกษาของรัฐ           

ที่ผานมา มักปรากฏปญหาการไดมาซึ่งผูดํารง

ตาํแหนงผูบริหาร และสงผลขัดขวางตอการดาํเนิน

การปฏิรูปการศึกษา ดังนั้นจึงเห็นควรใหสามารถ 

ที่จะแตงตั้งบุคคลใดที่มิไดเปนขาราชการพลเรือน            

ในสถาบันอุดมศึกษา หรือเปนพนักงานในสถาบัน

อุ ด ม ศึ ก ษ า ม า ดํ า ร ง ตํ า แ ห น ง อ ธิ ก า ร บ ดี                                        

รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดีหรือหวัหนา

หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา      

คณะได ทั้งยังใหอํานาจแกนายกรัฐมนตรี หรือ 

คณะรัฐมนตร ีใหสามารถทําการเปลี่ยนแปลงคําสัง่

ดังกลาวไดโดยเสนอตอคณะรักษาความสงบ            

แหงชาติได หากเห็นสมควร

  คําส่ังของ คสช. ดังกลาวถือเปนการใช

อํานาจภายใตการนําของรัฐบาลทหาร  เขา

แทรกแซงการบริ ห า ร จัดการกิ จการของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งมีกฎระเบียบในการบริหารและ

จัดการมหาวิทยาลัยอยูแลว คําสั่งฯ ดังกลาว                 

ไมเพียงแตเปนคําสั่งที่ไมเปนธรรม หากแตยังเปน

คําสั่งที่ออกมาโดยมิไดผานการปรึกษาหารือกับ

ประชาคมนักวิชาการและบุคลากรภายในสถาบัน

อุดมศึกษาของประเทศแตอยางใด การเปดชองให

สามารถแต ง ตั้ งบุ คคลที่ มิ ได สั งกั ดสถา บัน

อดุมศึกษามาดาํรงตาํแหนงท่ีมีความสาํคญัตอการ

บริหารมหาวิทยาลัยได ยังสรางขอกังขาตอการที่

สถาบันอุดมศึกษาไทยจะสามารถถูกนําไปใชเปน

เครื่องมอืทางการเมอืง ตัง้แตระดับสถาบันไปจนถงึ

คณะและภาควชิาอกีดวย อนึง่ คาํสัง่ คสช. ดงักลาว 

นับเปนความพยายามอยางตอเนื่องของรัฐบาลที่ 

มาจากรฐัประหาร ในการแทรกแซงความเปนอสิระ

ของสถาบันอดุมศึกษา นบัตั้งแตผนวกเอาผูบริหาร

ของมหาวิทยาลัยของรัฐเขาเปนสวนหนึ่งของรัฐ 

ผานการแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ

 เพือ่ใหมหาวิทยาลยัสามารถท่ีจะดาํรงไวซ่ึง

ความเปนอิสระในการบริหารและจัดการองคกร                  

ทีป่ลอดพนจากการแทรกแซงหรอืตกเปนเครือ่งมอื

ทางการเมือง เครือขายคณาจารยและบุคลากร

อุดมศึกษาไทย จึงขอเรียกรองใหยกเลิกคําสั่ง

หวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาติดงักลาว และ

ใหรัฐบาลท่ีมาจากการรัฐประหารยุติการกระทําการ

ใดๆ  ที่แทรกแซงมหาวิทยาลัยอีกตอไป

  คําสั่งของ คสช. ดังกลาวถือเปนการใช

อํานาจภายใตการนําของรัฐบาลทหาร  เขา

แทรกแซงการบรรรริิิ หหารรรรจั ดกาาารรกิ จกกาาารรรขขของ

มหาวววิททยยยยาลลลััย ซซึึ่งงงมีีีกกกฎฎรรระะเเเบบีียยยบบใใในนกการรบบบริหหหารรรแแและ

จจจััััดดดดกกกกาารรรรมมมหหาาาาวววิททยยยาาลลลลััััยยยยอยยยูููแแแลลลว คคํําสสัั่งฯ ดังกลาาวววว                 

ไไไมมมเเเพพพีียยงแตเปปนนนคคําาาสสสัั่งงงทีี่ไมเเเปปปนธธธรรม หาาากกกแแแตตยยยัังงงเเเเปปปปปปนนนน

คคคํําาาาสสสส่่ัังงที่ออกมมมาาาโโโดดดยมมมมิิิไดผผผาาานนนกกกกาาาารรรรปปปปรรึึกกกษษษษษาาาหหารือกกกกกััััับบบ

ประชชชาาาคมนนนักกกวววิิิชชชาาากกกาาารรแลละะะะบบบบุุุุคคคคลลลาากกรรภาายยใใใในนนสถาบบบบบบััันนนนนนนน

ใดๆ  ทแทรกแซงมหาวทยาลยอกตอไป
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ที่มา หนังสือพิมพมติชน ฉบับวันที่ 24 สิงหาคม 2560
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สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกับการกําหนดทิศทางสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกับการกําหนดทิศทาง
ใหเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินใหเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน

 นับตั้ งแตมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  มาถึงปจจุบันเปนเวลา 

13 ป กฎหมายดังกลาวไดยกฐานะสถาบันราชภัฏใหเปน

มหาวิทยาลัยที่ เปนนิติ บุคคลและเปนสวนราชการ             

ตามกฎหมายวาดวยวธิกีารงบประมาณในสังกดัสาํนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เปาหมายที่สําคัญก็เพื่อให

เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มุงสูความ

เปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น  

ภมูปิญญาไทย และภมูปิญญาสากล  เพื่อสรางและพฒันา

องคความรู  สรางบัณฑิตที่มีความรูคูความดี สรางสํานึก

ในคุณคาของวัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ  เสริมสราง

ความเขมแขง็ของวชิาชพีคร ูประสานความรวมมอืระหวาง

มหาวิทยาลัยชุมชนและองคกรอื่นเพื่อพัฒนาทองถิ่น  

ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและ

เทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและ

ประกอบอาชีพของในทองถิ่น ในการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น  ใหดําเนินการไดโดยอิสระ

สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เปนของ

ตนเอง  มีความคลองตัว  มี เสรีภาพทางวิชาการ                                

จากเปาหมายดังกลาวขางตนกับระยะเวลาผานไป 13 ป  

มหาวิทยาลัยราชภัฏไดดําเนินการและภารกิจดังกลาวไป

สาํเร็จลลุวงตามเจตนารมณของกฎหมายเพียงใด  เมือ่เรา

มาศึกษาปจจัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนใหญจะพบวา 

การดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ทําใหการ               

ดาํเนนิการไมบรรลุภารกจิตามกฎหมายจะเกดิจากปญหา

การบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเอง                

ที่มักจะประสบความขัดแยง การแยงชิงอํานาจในการ

บริหารเมื่อมาดูโครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏแลวจะ

เห็นวาหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏคือสภามหาวิทยาลัยที่พระราช

บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  มาตรา 18 

กําหนดใหมีอํานาจหนาที่ไวเปนอันมาก  ดังตอไปนี้

 สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแล

กิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะใหมีอํานาจ

หนาที่ ดังนี้

 (1) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของ

มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา  การวิจัย การใหบริการ

ทางวิชาการแกสังคม  การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู  

การทะนุบํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม  การอนุรักษ                             

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

อาจารยนพพร  ขุนคา
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 (2) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบงัคบัของ

มหาวิทยาลัย  และอาจมอบใหสวนราชการใดใน

มหาวทิยาลยัเปนผูออกกฎ  ระเบยีบ ประกาศและขอบงัคบั

สําหรับสวนราชการหรือหนวยงานนั้นเปนเรื่องๆ ก็ได

 (3) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกัน

คุณภาพการศึกษา การเปดสอนของมหาวิทยาลัยและ

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

 (4) อนุมัติใหปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญาและ             

ประกาศนียบัตร

 (5) พจิารณาการจดัตัง้ การรวมและการยบุเลกิ

สํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาลัย 

สถาบัน  สาํนกั ศนูย สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชือ่

อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งการแบงสวน

ราชการหรือหนวยงานของสวนราชการดังกลาว

 (6) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง              

หรือสถาบันอื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิก             

การสมทบ

 (7) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร                

การศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ          

การอุดมศึกษากําหนด

 (8) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณา 

โปรดเกลาฯ แตงตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี 

ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ

 (9) แต งตั้ ง และถอดถอนรองอธิการบดี                    

คณบดี  ผู อํานวยการสถาบัน  ผู อํานวยการสํานัก                               

และผูอํานวยการศูนย หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนา

หน วยงานที่ เ รี ยกชื่ ออย า งอื่ นที่ มี ฐานะ เที ยบ เท า                              

ศาสตร าจ า รย เ กี ย ร ติ คุณ  รอ งศ าสตร าจ า รย                                        

รองศาสตราจารย พิ เ ศษ  ผู ช ว ยศาสตราจารย                                     

และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ

 (10) แตงตัง้และถอดถอนประธานกรรมการและ

กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 (11) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได

ของมหาวิทยาลัย

 (12) ออกระเบียบและขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับ

การบริหาร  การจัดหารายไดและผลประโยชนจาก

ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้  โดยไมขัดหรือแยงกับ

กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
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 (13) พจิารณาดาํเนนิการเกีย่วกบัการบรหิารงาน

บุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่           

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

มอบหมาย

 (14) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 

หรือบคุคลหนึ่งบคุคลใดเพือ่พิจารณาและเสนอความเห็น

ในเรือ่งหนึง่เรือ่งใด  หรอืมอบหมายใหปฏบัิตกิารอยางหนึง่

อยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย

 (15) พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่

เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีหรือ 

สภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายใหอธิการบดีหรือ

สภาวิชาการปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจ

และหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยได

 (16) สงเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อ

พฒันาความกาวหนาของมหาวทิยาลยัตลอดจนการปฏบิตัิ

ภารกิจรวมกันกับสถาบันอื่น

 (17) ปฏิบัติหน าที่ อื่ น เกี่ ยวกับกิจการของ

มหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ

นอกจากนี้ยังมีอํานาจในการเลือกผูบริหารมหาวิทยาลัย

ตั้งแตอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย สํานักสถาบัน

ตางๆ จะเห็นไดวาอาํนาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลยัจะมี

มากกวาอํานาจหนาที่ของอธิการบดีดวยซํ้าไปเมื่อ                

สภามหาวิทยาลยัมีความสาํคัญตามกฎหมายกําหนดแลว

 เรามาดูองคประกอบของสภามหาวิทยาลัย   

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  

มาตรา 16 ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภามหาวิทยาลัย 

ซึ่งมีจํานวน 23 คน ประกอบไปดวย

 (1) นายกสภามหาวิทยาลัย

 (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ได แก  อธิการบดี  ประธานสภาคณาจารย และ                     

ขาราชการ และประธานกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย

 (3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน            

ซึ่งเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี                    

ผูอาํนวยการสถาบนั ผูอํานวยการสาํนัก ผูอํานวยการศนูย 

หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ            

อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ

 (4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน      

ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยและมิใช 

ผูดํารงตําแหนงตาม (3)

 (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

จํานวนสิบเอ็ดคน  ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง

จากบุคคลภายนอกมหาวทิยาลัย  โดยคําแนะนําของนายก

สภามหาวิทยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (2) 

(3) และ (4) ทั้งนี้ผูทรงคุณวุฒิดังกลาวตองมาจาก                     

ผูมีความรูความเชี่ยวชาญดานการศึกษา มนุษยศาสตร 
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สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กฎหมาย             

การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล              

การปกครองสวนทองถิ่น การศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม 

และดานอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร                    

ในจํานวนนี้ ใหแตงตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการ                

การศึกษาของมหาวิทยาลัยแตละแหงไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

 โดยสวนใหญแลวกรรมการสภามหาวิทยาลัยทีม่ี

บทบาทสําคัญก็จะเปนนายกสภามหาวิทยาลัยกับ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิแตเมื่อมายอนดู

ที่มาของนายกสภามหาวิทยาลัยกับกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิแลวกฎหมายจะกําหนดใหเปน

ไปตามพระราชบัญญัติและขอบังคับของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏแตละแหง ซึ่งก็จะใหใชวิธีการใหกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยในสวนที่ เปนอธิการบดี ประธานสภา

คณาจารยและขาราชการ ประธานกรรมการสงเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก               

ผูดํารงตําแหนงบริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากคณาจารยประจํา เปนผูทีเ่ลอืกนายกสภามหาวทิยาลัย

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ โดยที่

บุคลากรในมหาวิทยาลัยไมไดมีสวนรวมในการเลือก 

ปญหาที่ตามมาที่เราเห็นกันสวนใหญวาใครมาจากที่ใด           

กม็กัจะตอบแทนผูที่เลือกตนเองมา  ซึง่นัน่จะเปนทีม่าของ

วิธีการชวงชิงที่จะใหนายกสภามหาวิทยาลยักบักรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนสมัครพรรคพวกของ

ตนเอง   หากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกําหนด

ใหบุคลากรไดมีส วนร วมในการ เลือกนายกสภา

มหาวิทยาลัย  หรือกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิภายใตวิถี

แหงประชาธิปไตยที่จะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยก็จะทําให

สภามหาวิทยาลัยเต็มไปดวยบุคคลที่บุคลากรสวนใหญ

ยินยอมใหเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีอํานาจ

กําหนดทิศทางของมหาวิทยาลัย ลดการใชระบบอุปถัมภ

ที่จะเกิดขึ้นในการเลือกตําแหนงบริหาร  ที่สําคัญ                       

ในมหาวิทยาลัยไมวาจะเปนอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ 

สถาบัน ศูนย สํานักตางๆ  เพราะเมื่อมีอํานาจมากที่มาก็

ควรจะสมัพนัธกบัอํานาจเพยีงแตหากเราประสงคตองการ

บุคคลที่มีความรูความเชี่ยวชาญที่จะมาดํารงตําแหนง

นายกสภามหาวิทยาลยักบักรรมการผูทรงคณุวฒุิจะตอง

กําหนดคุณสมบัติเอาไวใหเห็นถึงความเชี่ยวชาญใน            

แตละดาน ดังเชนผูเขียนเองที่ดํารงตําแหนงประธานสภา

คณาจารยและขาราชการนั้นมาจากการเลือกตั้งของ

บคุลากรในการปฏิบัติหนาที่กจ็ะพึงตระหนักถึงวาเราเปน

ตัวแทนของบุคลากรที่จะตองปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชน

ของบุคลากรและมหาวิทยาลัย  มิฉะนั้นแลวหาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏยังคงแยงชิงการไดมาซึ่งอํานาจโดย

มิไดตระหนกัถึงบทบาทและภารกิจหลักของตนเองรวมถึง

การไมใหความสําคัญกับบุคลากรและนักศึกษานั้น ก็คง

ยากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจะบรรลุภารกิจตามที่พระราช

บัญญัติราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดกําหนด โปรดดูมาตรา 7 

และมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. 2547



ÇÒÃÊÒÃÊÀÒ¤³Ò¨ÒÃÂ�áÅÐ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ I 41 I ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÃÒª¹¤ÃÔ¹·Ã�ÇÒÃÊÒÃÊÀÒ¤³Ò¨ÒÃÂ�áÅÐ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ I 41 I ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÃÒª¹¤ÃÔ¹·Ã�



ÇÒÃÊÒÃÊÀÒ¤³Ò¨ÒÃÂ�áÅÐ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ I 42 I ÁËÒÇÔ·ÂÒÃÒªÀÑ¯ÃÒª¹¤ÃÔ¹·Ã�ÇÒÃÊÒÃÊÀÒ¤³Ò¨ÒÃÂ�áÅÐ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ I 42 I ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÃÒª¹¤ÃÔ¹·Ã�

 กอนอ่ืนตองขอบอกวาผมรูสึกยินดีเปนอยางย่ิง
ที่สุดทายมหาวิทยาลัยของเราก็ผานกระบวนการ
สรรหาอธิการบดี โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร 
ภูผะกา ไดรับการสรรหาใหดํารงตําแหนงอธิการบดี
คนใหมเพือ่นําทพัในการเดนิหนากจิการและกจิกรรม
ของมหาวิทยาลยัตอไป และผมตองขอเลาทีม่าที่ไปของ
บทสัมภาษณทานอธิการในฉบับนี้กอนวา สารสภา

คณาจารย  เห็นความจําเปนที่ผูบริหารและประชาคมจะ

ตองมีชองทางในการสื่อสารกันมากขึ้นเพื่อใหประชาคม

สามารถสะทอนปญหาที่มีผลกระทบตอการทํางาน และ

ผูบริหารเองสามารถเขาถึงปญหา และมีชองทางในการ

สือ่สารถึงนโยบาย แนวคิดในการทาํงาน สิง่ทีไ่ดทาํไปแลว 

ตลอดจนแผนพัฒนามหาวิทยาลยัในอนาคต ในโอกาสอัน

ดีนี้ ผมไดติดตอผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร ภูผะกา 

เพื่อขอสัมภาษณลงสารสภาคณาจารยและขาราชการ

ฉบบัประจําเดือนมิถนุายน โดยผมไดคัดกรองคําถามจาก

ประชาคมที่สะทอนเขามาในโพลของสภาคณาจารยและ

ขาราชการ เปนคําถามหลัก และเพิ่มเติมคําถามที่

ประชาคมใหความสนใจ โดยไดสงคําถามลวงหนาในการ

ขอสัมภาษณ 

 บายวันอังคารชวงเวลาฝนตกพรําๆ ทาน

อธิการบดีไดใหเกียรติเดินทางมาใหสัมภาษณ ณ หอง        

สภาคณาจารยและขาราชการ โดยมีอาจารยนพพร ขนุคา 

ประธานสภาคณาจารยและขาราชการน่ังอยูเพื่อรวมกัน

สัมภาษณดวย

 คาํถามแรกนัน้ผมถามทานวาไดอานคาํถามทีผ่ม

สงใหและมีคําถามขอไหนที่หนักใจ และไมอยากให

สัมภาษณหรือเปลา ซึ่งทานเองตอบมาวา ไดอานแลว       

และไมมีคาํถามขอไหนหนักใจ สามารถตอบไดทุกคาํถาม 

หลังจากนั้นเราไดตกลงกันวา จะพูดคุยกันตามคําถามที่

ผมใหไป แตทานอธิการบดีจะขอเปนคนเขียนคําตอบสง

มาใหทีหลงั ซึง่ผมยินดี จึงไมขออดัเทปการสนทนาไวตาม

ที่ตกลงกัน

 เราใชเวลาการพูดคุยในประเด็นตางๆอยูเกือบ

หนึ่งชั่วโมง ทั้งเรื่องทั่วๆไปของมหาวิทยาลัย แนวทางการ

ทํางาน แผนพัฒนา แผนหารายไดเขามหาวิทยาลัย  

สัญญาจางและหลักเกณฑทางตําแหนงวิชาการ                   

ปญหาเรงดวนทีต่องแกไข ตลอดจนปญหาเล็กนอยที่ตอง

คอยๆ พัฒนา
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ผมขอขอบคุณทานอธิการบดีที่กรุณาสละเวลาใหกับสาร

สภาคณาจารยของพวกเรา และหวังเปนอยางยิ่งวาจะได

รับเกียรติจากทานอีกในโอกาสตอไป

และดานลางนี้เปนคาํใหสมัภาษณทีท่กุทานรอคอย...

 หลงัจากทีท่านไดรบัตาํแหนงแลว ทานมแีผน
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางไรใน 4 ปขางหนา 
มหาวิทยาลัยจะกาวไปจุดไหน
 แผนพฒันามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทรใน 

4 ปขางหนา มุงเนนการสรางมหาวิทยาลัยราชภัฏ                            

ราชนครินทร ใหเปน “ตนแบบมหาวิทยาลัยในภูมิภาค

ตะวันออก” โดยเนนเปนมหาวิทยาลัยคุณภาพเพื่อ                 

การพัฒนาทองถิ่นและพื้นที่ใหมีความเขมแข็งและย่ังยืน 

เนนนโยบายที่จะยกระดับในดานการผลิตบัณฑิตดาน            

การวิจยั ดานการบริการทางวิชาการ ศิลปวฒันธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น และดานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

โดยมีเปาหมายดังนี้

 ดานการผลติบัณฑติ มเีปาหมายพัฒนาหลักสตูร

และจัดการเรียนการสอน ตองสนองความตองการของ

การพฒันาทองถิน่ พืน้ที ่นโยบายการพฒันา และการผลติ

กําลังคนของประเทศไทยยุค 4.0 (Thailand 4.0 และ               

สะเต็มศึกษา (STEM: Science, Technology, Engineering 

and Mathematics  Education) รองรับการเติบโตในพื้นที่

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของจังหวัดฉะเชิงเทรา

และภาคตะวันออก รวมถึงการสรางบัณฑิตที่ เปน                 

นกัปฏิบตัิที่มีความรู มีคณุธรรมจริยธรรม มีทกัษะวิชาชีพ

และสมรรถนะในการคิดแกปญหา สรางสรรค สื่อสาร                    

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเรียนรูตลอดชีวิต

 ดานการวิจัย มีเปาหมายการสรางระบบและ

กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมใหเอื้อตอ

การพัฒนาผลงานวิ จัย รวมทั้งการพัฒนารูปแบบ                      

การวิจัยพ้ืนฐาน ประยุกต และเชิงนโยบาย ท่ีตองเนนการ

วิจัยเชิงพื้นที่ (area-based and/or community-based 

research) การวิจัยเชิงปฏิบัติ (action research) ที่ได

มาตรฐานระดบันานาชาต ิใชในการแกปญหาเชงิพืน้ที่และ

เชิงพาณิชย

 ดานบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น มีเปาหมายการสรางคุณภาพชีวิต 

ความเปนอยูปลอดภัย การดูแลสุขภาพ การจัดการ               

สิ่งแวดลอมและสุขอนามัยในชุมชน ทองถิ่น และสังคม            

ใหเกิดความผาสุกและใหนาอยู และเนนการสงเสริม 

พัฒนา ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น                         

และพื้นที่บริการเชิงสรางสรรคและการเพิ่มมูลคา            

(value-added) รวมทั้งยกระดับศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่นและพื้นที่เขาสูการจัดทําหลักสูตร             

การเรียนการสอนและการวิจัย

 ดานการบรหิารจัดการมหาวทิยาลัย มเีปาหมาย

ปรบัรื้อ (Reinventing) โครงสรางระบบ การบริหารจดัการ

ทรัพยากร (resources) และการใหบริการ (คน เงิน งาน 

อาคารสถานที ่โครงสรางพืน้ฐาน สิง่อาํนวยความสะดวก) 

ใหทันสมัย เอื้อตอการทํางาน มีความคลองตัว รวดเร็ว 

โปรงใสและเปนธรรม รวมทั้งบริหารจัดการองคกร              

ดวยระบบการจัดการคุณภาพ

 ซึง่สามารถดรูายละเอยีดไดจากวสิยัทศันในการ

พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรใน 4 ป 
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  ภายใน 6 เดือนนี้ ประชาคมจะเห็นการ
เปลี่ยนแปลงอะไรภายในมหาวิทยาลัยบาง
 1) การสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย อาทิ การจัดการดานการจราจร                 

ภายในมหาวทิยาลยั  การพฒันาภมูทิศันของมหาวทิยาลยั

ใหนาอยู ปลอดภัย และใชประโยชนอยางคุมคา การใช 

ยานพาหนะที่สะดวกและปลอดภัย  เปนตน

 2) การวางแผนงานเชิงรุกและการสราง
กระบวนการมีสวนรวมกับบุคลากร เพื่อสรางความ

เขาใจ รวมกันคิด รวมกันวางแผน และรวมกันดําเนินการ

ใหไปสูเปาหมายที่กําหนดไว อาทิ การประชุมระหวาง             

ผูออกระเบียบและผูปฏิบตัิเพือ่แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนแตละ

หนวยงาน และแกไขทั้งระบบ การประชาสัมพันธผาน

ระบบ Social Media และส่ือท่ีหลากหลาย  การแลกเปล่ียน

เรียนรูกับผูปฏิบัติในแตละงาน เปนตน

 3) การลดข้ันตอนการดําเนินงานที่ลาชา 

อาทิ การอนุมัติการจัดซื้อจัดจาง การขอ ไปราชการ              

การขอใชยานพาหนะ การขอใชหองเรียน/หองประชุม           

การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เปนตน

 4) การปรับแบบประเมินปฏิบัติราชการที่
เอื้อตอการปฏิบัติที่ชัดเจนและถูกตอง
 

 มปีญหาที่ประชาคมชาวราชนครนิทรถามกัน
มากมาย ผานทางโพลสํารวจของสภาคณาจารย ซึ่ง
เปนเรื่องเรงดวน ทานจะแกไขปญหาตอไปนี้อยางไร
 สําหรับปญหาที่ผ านทางโพลสํารวจของ                   

สภาคณาจารย มหาวิทยาลัยจะตั้งทีมคณะทํางาน และ           

ผูมีสวนเกี่ยวของตางๆ ที่จะศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ

เรื่องดังกลาว และจะหาแนวทางแกไขปญหาโดยเร็วที่สุด 

  ชวงนี้มีบุคลากรพูดกันมากเรื่องสัญญาจาง
ที่จะหมดในป 62 ซึ่งเกี่ยวกับการทําตําแหนง                       
ทางวิชาการ ทานมีแนวทางในการแกปญหาอยางไร 
หรือจะยืนยันใชตามขอบังคับที่เปนอยูในปจจุบัน
 การแกไขปญหาในเรื่องตําแหนงทางวิชาการ  

คิดวาควรยืนยันการใชขอบังคับเดิมไปกอน เนื่องจากเปน

นโยบายของสภามหาวิทยาลัย อีกทั้งทุกมหาวิทยาลัย           

คงตองพัฒนาบุคลากรใหสามารถเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการใหมากขึ้ น ในแตละปอ ยู แล ว  แต สําหรับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เราจะเสริมดวยระบบ

การดําเนนิงานในเรื่องลดขัน้ตอนการกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการใหสั้นลง กระชับ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และ

พัฒนาเครื่องมือในการสนับสนุนตางๆ อาทิ คูมือ                   

การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ปฏิทินการดําเนินการ

ตามขั้นตอนของการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปน

รายบุคคล ระบบพี่เลี้ยงเสริมตลอดการทําผลงาน                  

ฐานขอมูลผลงานทางวิชาการสูการกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ และเรงผลกัดนัรางวลัการทาํผลงานทางวิชาการ

อยางตอเนื่อง เปนตน
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 ทานไดแสดงวิสัยทัศน เรื่องที่จะใหสภา        
พบประชาคม ซึ่งผมคิดวามีบุคลากรรอคอยอยูเยอะ
พอสมควร ทานคิดวาจะจัดเมื่อไหร
 คาดวานาจะประมาณ เดือนกรกฎาคม 2560       

ขึ้นอยูกับเวลาและความเหมาะสมอีกครั้ง

 ผูบริหารมหาวิทยาลัยหลายชุดที่ผานมา 
ชอบพดูอยูเสมอวา มหาวทิยาลยัไมมเีงนิ สาํหรับทาน
เองทานมวีธิกีารหรอืแผนการหาเงนิเขามหาวทิยาลยั
อยางไร และมีเปาหมายตอปอยูที่เทาไร
 ในระยะแรก คงเปนการทบทวนและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชงบประมาณใหถูกตองและเกิด

ประโยชนสูงสุด ซึ่งอาจจะกําหนดเกณฑการปฏิบัติงาน

และประเมินผลที่ไดรับจากโครงการ หลังจากนั้นเรง

พัฒนาโครงการหารายได เชน การฝกอบรมระยะสั้นและ

ระยะยาว (1 สาขา 1 โครงการ)  การพัฒนากลุมวิจัยแบบ

บูรณาการ โดยดึงงบประมาณจากหนวยงานภายนอก  

การพัฒนาหองทดลองท่ีเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ใหแกอาจารยและนักศกึษาโดยบูรณาการรวมกับรายวชิา 

รวมทัง้การพฒันาแหลงเรยีนรูเพือ่สรางรายได อาท ิแหลง

เรียนรูการผลิตเห็ดกินไดครบวงจร การผลิตและแปรรูป

ผักปลอดภัยครบวงจร ศูนยบมเพาะอุตสาหกรรม 4.0         

(ของบประมาณของสํานักงบประมาณป 2561) การทํา

ศูนย one stop service ในการจําหนายผลิตภัณฑตางๆ 

โดยใชระบบ IT  ฯลฯ

 คําถามนี้คอนข าง สําคัญมาก  เพราะ
ประชาคมกําลังจับตามอง  ถึงแนวทางการต้ัง                         
รองอธิการบดีและทีมผูชวย ทานคิดวาจะแตงตั้งทีม
รองอธกิารบด ีและทมีผูชวยตามความรูความสามารถ 
ความเหมาะสม และการยอมรับของประชาคมมีผล
ตอการแตงตั้งรองอธิการบดีหรือไม
 การเลือกผูที่เขามาทํางานในทีมรองอธิการบดี

และทีมผูชวยอธิการบดี ก็ตองพิจารณาจากความรู            

ความสามารถ ความเหมาะสม และที่สําคัญตองมองถึง

จุดดี และขอไดเปรียบของคุณสมบัติของทานนั้นๆดวย 

รวมทั้งปจจัยแวดลอมที่ตองนํามาประกอบการพิจารณา 

เพื่อมุงสูการใหมหาวิทยาลัยไดประโยชนสูงสุด
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มาตรฐานของมหาวิทยาลัย คือมาตรฐานของอนาคตมาตรฐานของมหาวิทยาลัย คือมาตรฐานของอนาคต

ทําไมตองสรางมาตรฐาน? และมาตรฐานจะนําไปสู
อะไร?
 ผมเชื่อวาบุคลากร นักศึกษา ผูปกครองและ

สังคม ตางคาดหวังในสิ่งเดียวกัน เมื่อหลายคนเริ่มกาว 

เขามาทาํงานท่ีนี่ เร่ิมกาวเขามาเรียนท่ีนี่ เร่ิมทาํงานสงเสีย

บุตรหลานเพ่ือใหไดรับปริญญาบัตรจากท่ีน่ี เราตางคาดหวัง

วาเราจะไดรับมาตรฐานทางการทํางานที่ดี มาตรฐาน

ทางการตอบแทนทีด่ ีมาตรฐานทางชวีติในรัว้มหาวทิยาลยั

ที่ดี มาตรฐานทางวิชาการที่ดี และทั้งหมดทั้งมวลนี้ถึงจะ

สามารถการันตีถึงชีวิตหลังรั้วมหาวิทยาลัยและการได 

งานทําในอนาคต เราทุกคนตางอยากไดสิ่งที่ดีที่สุด และ

แนนอนวาสิ่งที่ดีที่สุดที่เราตองการนั้นลวนตองมาจาก

มาตรฐานท่ีดีในทกุๆ ดาน เมือ่เราสามารถสรางมาตรฐาน

ทีดี่ในทกุๆ ดานได ผมสามารถรับประกันไดเลยวาพวกเรา

จะไดรบัคณุภาพชีวิตท่ีดีแนนอน  ทีผ่มกลาวมาทัง้หมดนัน้

มีหลายสิ่งหลายอยางที่ เราตองรีบปรับปรุงแกไขให

มหาวิทยาลัยของเราไดมาตรฐานไดรวดเร็ว ไมวาจะเปน

ทางดานอาคารสถานที่ ความปลอดภัย ความสะดวก

สบาย การบริการ การเรียนการสอน ดานสวัสดิการ            

ดานวิชาการ ดานหลกัสตูรหรือแมกระท่ังดานการบริหาร 

ในฐานะของกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการนั้น 

 มหาวิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาที่สําคัญ

อยางยิ่งในการกําหนดอนาคตประเทศ การผลิตบัณฑิต

ออกไปรับใชสังคมนั้นไมใชเพียงแตนับจํานวนตอหัวของ

บัณฑิตวาในแตละปมีนักศึกษาเขามาเรียนและสามารถ

ผานพนการศึกษาตามหลักสูตรไปรอยละเทาไหร สิ่งหนึ่ง

ที่สําคัญมากไปกวานั้นคือทําอยางไรเราจะสรางบัณฑิต         

ที่มีคุณภาพทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อในอนาคต 

เขาและเธอเหลานั้นจะไดออกไปใชชีวิตกับความรู                    

กับปริญญาบัตรจากสถาบันแหงนี้ใหคุมคาและสมกับ

ความคาดหวังของพวกเขา / ผูปกครอง เหมือนกับตอนที่

พวกเขาตัดสนิใจมาเรยีนที่นี ่และในอนาคตบัณฑติของเรา

เหลานัน้จะกลายเปนฟนเฟองหนึง่ทีช่วยขบัเคลือ่นทองถิน่

และประเทศชาติของเราไดอยางสมบูรณ

 อยางที่ทราบกันดีนั้น มหาวิทยาลัยของเรา               

ในขณะนี้ตกอยูในสถานการณที่ไมคอยจะดีนัก ในแงการ

จัดอันดับของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมดเราอยู

อันดับทายตาราง ซึ่งไมเปนผลดีแนนอนในอนาคต ในแง

ของจํานวนนักศึกษา เห็นไดชัดวามีจํานวนนอยลงทุกป 

สวนในแงของคุณภาพนั้น พวกเราคงรูแกใจอยางดีวา

มหาวิทยาลัยของเราอยูในระดับใด

อาจารย์อาจิณโจนาธาน  อาจิณกิจ
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เราไดเร่ิมผลักดนัสิง่ทีเ่ราจะทําไดอยางรวดเร็วโดยไมตอง

รองบประมาณในการดําเนินการกอน และผมคิดวาเมื่อ 

เราทยอยแกปญหาทีละจุดเราจะเหลือปญหาใหขบคิด

นอยลง และจะทํางานใหมีประสิทธิภาพไดมากยิ่งขึ้น                

ในฐานะอาจารยผูสอน สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นวาเปนปญหามา

โดยตลอดคือการคํานวณเกรด F ของนักศึกษา ซึ่ง

มหาวิทยาลยัของเรามีวิธีการคํานวณเกรดท่ีแตกตางจาก

ที่อื่น โดยนักศึกษาที่ติด F หรือภาษางายๆ คือนักศึกษาที่

สอบตกนั้น จะไมถูกนํามาคํานวณเปนตัวหารในใบ              

ทรานสคริป และระบบจะตดัเปน W หรือการถอนรายวิชา

โดยอัตโนมัติ ทําใหนักศึกษาหลายคนเลือกเสี่ยงดวงที่จะ

ได F ในปลายภาคเรียน ขาดความรับผิดชอบในการเรียน 

เพราะการสอบตกไมไดมีผลอะไรกับชีวิตเขา หรือรายไป

กวานั้นนักศึกษาจะขออาจารยใหเกรด F แทนเกรด D          

(ซึง่หมายถึงสอบผานในเกณฑท่ีตองปรบัปรงุ) เพือ่ไมตอง

ไปลดเกรดเฉล่ียเมื่อจบภาคการศึกษา โดยตามมาตรฐาน

การศึกษานั้น ไดระบุไวอยางชัดเจนวาเกรดตั้งแต F ถึง A 

หมายความวาอยางไรและมีชวงคะแนนตั้งแตเทาไหรถึง

เทาไหร

 ประเด็นทีผ่มยกขึน้มามปีญหาและความผดิปกติ

หลายประการ ซึ่งผมไดทราบมาวา การที่มหาวิทยาลัยมี 

นโยบายเชนนั้นเพื่อเปนการเคลียรใบทรานสคริปของ

นักศึกษาใหมีความสวยงาม เมื่อไปสมัครงานตามที่ตางๆ 

บริษัทจะไมพบวานักศึกษาเคยสอบตกหรือติด F ซึ่งจะ

ทําใหนักศึกษาหางานไดงายขึ้น ซึ่งเทากับวาตั้งแต

มหาวิทยาลัยไดเริ่มนโยบายนี้มา จะไมมีนักศึกษาแมแต

คนเดียวของมหาวิทยาลัยแหงนี้ไดเกรด F หรือแสดงวา

พวกเขาสอบไมผานวิชานั้นๆ ในใบทรานสคริป

 ผมเหน็วาเราไมจาํเปนตองทาํแบบนัน้ เนือ่งจาก

หากเราทาํตามระบบทีไ่ดมาตรฐานนั้น นกัศึกษาสามารถ

ขอถอนรายวิชาไดตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

หากพวกเขาเห็นวามีคะแนนไมดี ยังไมพรอมที่จะเรียน 

หรือไมสามารถจะเรียนใหผานเกณฑได มนัจะชวยสอนให

นักศึกษาของเรามีความรับผิดชอบตอการเรียนมากขึ้น 

ใสใจในการเรียนมากขึ้น และรูจักการแกปญหาใหกับ          

ตัวเองมากขึ้น

 ถามใจกับตัวเองอีกครั้ง วาเราตองการบัณฑิต

ทีม่ีคณุภาพหรือทรานสคริปทีส่วยงาม ผมคงตองฝากผูที่

เกี่ยวของไปดแูลประเดน็นี ้และหวงัวาคงจะไดขอสรปุกอน

การเปดภาคเรียนในเทอมหนา ซึ่งเหลือเวลาอีกไมกี่วัน

 เรื่องทีส่องทีผ่มเหน็วามปีญหา แตอาจจะหาทาง

แกไขยากหนอยคือเรือ่งวาระการบริหารงานของผูบริหาร 

ศูนย สํานัก หนวยงาน

 เราทราบกันดวีาผูบรหิารที่มเีงนิประจําตาํแหนง 

(หรือรวมไปถึงที่ไมมีเงินประจาํตําแหนงดวย) ยอมมีวาระ

ในการบริหารงานตามขอบังคับของทางมหาวิทยาลัย ซึ่ง

ตามหลักการโดยท่ัวไปแลว การกําหนดวาระในการดํารง

ตําแหนงนั้นมีสาระสําคัญๆ ดังนี้
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 - เพื่อเปดโอกาสหมุนเวียนใหผูอื่นที่มีความรู

ความสามารถเขามาทําหนาท่ีแทน ตรงน้ีจะสรางใหมีการ

แขงขนักันทาํผลงาน และสรางความเปนประชาธิปไตยใน

องคกร โดยไมยึดติดกับระบบอาวุโส เทากับวาเมื่อมี

โอกาสคัดสรรคนเกงและคนดีเขามาดํารงตําแหนง           

บริหารองคกรโดยไมยึดติดกับตัวบุคคล มหาวิทยาลัย 

ของเราจะสามารถขบัเคลือ่นไดอยางมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น และผมเชื่อวาบุคลากรในองคกรตางๆ นั้น มีวุฒิ

ภาวะพอท่ีจะตดัสินวาใครควรเขามาเปนนาย ใครควรเขา

มาบริหาร ใครที่มีประสิทธิภาพในการทํางานมากที่สุด

 - และอยางที่เราทราบกันดีวา มหาวิทยาลัย

เปนหนวยงานที่ไมใชของใครคนใดคนหนึ่งแตเปนของ        

พวกเราทุกคนที่จะสามารถชวยกันสรางสรรคสิ่งที่เปน

ประโยชนแกสังคม ดังนั้นตั้งแตตําแหนงอธิการบดี           

ไลลงมาจนถึงประธานสาขาวิชานั้นลวนกําหนดวาระใน

การดํารงตําแหนง (หมายความวาขนาดผูบริหารสูงสุด

ของมหาวทิยาลัยยงัตองมวีาระ) ทัง้นีเ้พื่อปองกันการสราง

ฐานอํานาจ สรางเครือขายและสําคัญที่สุดคือสามารถ

ตรวจสอบการทํางานได เมือ่เราเหน็วาผูบริหารในองคกร

น้ันๆ เร่ิมออกนอกลูนอกทางท่ีควรจะเปน ขาดธรรมาภิบาล

ในการบริหาร อยางนอยประชาคมยังสามารถตั้งคําถาม

และไมตองเกรงกลวัตอผลกระทบทีจ่ะมตีอหนาทีก่ารงาน

ในอนาคต สิ่งที่ผมเสนอมานั้นอยูบนหลักการบริหาร

องคกรที่ควรจะเปน ประเด็นวาระการดํารงตําแหนงของ 

ผูบริหารนั้น คงตองฝากใหพี่นองประชาคมชวยกันขบคิด 

ฝากผูมีสวนเกี่ยวของนําไปพิจารณา และหากสามารถ

แกไขได เราจะมีกระบวนการและหลักการในการบริหารงาน 

และไดผูเหมาะสมตรงกับงาน การดําเนินงานขององคกร

จะมีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้นอยางแนนอน

 อยางทีผ่มไดกลาวมาแลว ปญหาหลายอยางเรา

สามารถแกไขไดไมตองรองบประมาณ เพียงแคเราชวยกนั

ปรบัตวั ปรบักระบวนการทํางานคนละเล็กละนอย องคกร

ของเรามีผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีกวา 450 คน            

จบการศึกษาระดับปริญญาโทไมนอยกวา 230 คน                  

จบการศึกษาระดับปริญญาเอกอีกนับไมถวน คงไม              

เหลือบากวาแรงนักหากเราจะรวมกันพัฒนาองคกรใหมี

คุณภาพ มาตรฐาน เมื่อเราสามารถสรางองคาพยพที่มี

มาตรฐานที่ดีไดแลว คุณภาพของการศึกษาก็จะตามมา 

เพื่อการกาวสูมหาวิทยาลัยที่เปนที่พึ่งใหกับประเทศชาติ

อยางแทจริง

 ถึงตรงน้ีหลายคนคงตอบไดแลววาทําไมตอง
สรางมาตรฐาน และมาตรฐานจะนําไปสูอะไร
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จะพัฒนาสังคมได 
ตองเร่มจากพัฒนาตนเองเสียกอน

อาจารยอาจิณโจนาธาน  อาจิณกิจ

 ไมมีเกริ่นนํา เขาเรื่องเลยละกันครับ….            

หลงัจากท่ีมหาวิทยาลยัไดทาํรางแผนยทุธศาสตรไป

เรียบรอยแลว สิง่หนึ่งทีค่ณะผูบริหารชุดนี้มุงหวังจะ

อุทิศตนสรางประโยชนแกทองถิ่น ดวยการสราง

นวัตกรรมใหมๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามศาสตร

พระราชาตามพันธกิจการพัฒนาทองถิ่นของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น ผมเห็นดวยอยางยิ่ง                   

และสนับสนุนเต็มที่ในฐานะบุคลากรและประชาชน

คนหนึ่ง คําถามสําคัญคือ “เรามีองคความรูพอที่จะ

สรางนวัตกรรมใหมๆ หรือยัง????”

 ผมอยากชักชวนใหพี่นองประชาคมหันกลบั

มาดูที่ตัวมหาวิทยาลัยของเรากอน ในฐานะการเปน

สถาบันทางการศึกษา ภารกิจหลักของเราที่ผมเชื่อ

มาโดยตลอดคือการผลิตบัณฑิตใหไดคุณภาพ                

เราคงปฏิ เสธไม ไดว า ทุกวันนี้ด วยชื่อชั้นทาง

มหาวิทยาลัย ดวยความพรอมของพวกเรา เรายัง

ไมมีองคประกอบท่ีมีประสิทธิภาพมากพอท่ีจะสราง

บัณฑิตใหเปนที่ยอมรับของสังคมในปริมาณที่

พอควร (อันนี้ เราอาจจะตองใชเวลาสักหนอย                

แตคดิวาคงไมเหลอืบากวาแรง) ซึง่หลงัจากการผลติ

บัณฑิตใหไดคุณภาพแลวน้ัน จะเปนฟนเฟองแรกท่ีชวย

สนบัสนนุใหการพฒันาทองถิน่พฒันาสงัคมเปนไปได

อยางมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ การทีเ่รามทีรพัยากร

มนษุยทีมี่ประสิทธิภาพสงูสดุแลว ผมเชือ่วาเราสามารถ

ทํ าอะ ไร ได อี กมากมายหลายอย า ง เลยที เดี ยว                                

ทีนี้ทําอยางไรเราถึงจะสามารถผลิตบัณฑิตของเราใหมี

คุณภาพและเปนที่ยอมรับของสังคมได ก็ตองหันมาดู

กลไกและองคประกอบหลายอยางท่ีจะชวยสนับสนนุให

ภารกิจในดานนี้ดําเนินไปไดพรอมกัน

 ประการแรก สภาพแวดลอม สิ่งอํานวย             

ความสะดวก และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู มีความจาํเปน

อยางมากในการที่จะดึงดูดใหนักศึกษามีความจดจอ           

อยูกับการเรียน ใชเวลาวางหลังเลิกเรียนในการคนควา

เพิ่มเติม หรือใชเวลาในมหาวิทยาลัยมากกวาเอาเวลา

ไปใชขางนอก ทาํอยางไรเราจะสรางสภาพแวดลอมของ

มหาวิทยาลัยใหนาอยู นานั่ง นาคนควา และนาพักผอน 

การปรับปรุงภูมิทัศนและจัดสรรพื้นที่สําหรับนักศึกษา

ของเรายังนอยเกินไป หลังจากบายสามแทบไมมี

นักศึกษาหลงเหลืออยูในมหาวิทยาลัยเพ่ือทําการบาน           

ทํากิจกรรม หรือจับกลุมพูดคุย เราจะทําอยางไร            

ที่จะสรางสภาพแวดลอมใหดึงดูด มีความสะดวก และ

นาใชเวลาไปกบัพื้นทีก่ารศึกษามากกวา ทีจ่ะใหพวกเขา

เหลานั้นออกไปใชเวลาในพื้นที่อื่นๆ อีกทั้งสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูยังเปนปจจัยสําคัญที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ

ทางการศึกษาใหมีมากยิ่งขึ้น 
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  ทั้งเรื่องการพัฒนาแหลงคนควาเพิ่มเติม 

เชน การพัฒนาหองสมุดใหมีผูใชบริการมากขึ้นและ

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หรือการพัฒนาหองเรียน            

ท่ีไดมาตรฐาน ไมแออัด ไฟสวาง แอรเย็น โปรเจ็คเตอร

ไมเสีย ไมคดัง ฯลฯ อุปกรณ เครื่องมือ ครุภัณฑ

สําหรับหองปฏิบัติการในสาขาวิชาที่จะตองมี              

การปฏิบัติ ทดลอง หรือการสรางสรรค สิ่งเหลานี้

ผมเห็นวามหาวิทยาลัยยังไมพรอม และยังขาดตก

บกพรองอยูอีกมาก

 ประการทีส่อง ผมมองไปทีต่วับคุลากรหรอื

อาจารยที่มีหนาที่ถายทอดองคความรู ให กับ

นักศึกษา ประเด็นนี้มีปญหาหลายอยางมากที่ทําให

ประสิทธิภาพการทํางานของอาจารยเราลดนอยลง 

ทํางานได ไม เต็มที่  และไมสามารถถายทอด                      

องคความรูทีด่ีใหกับนกัศึกษาเราได ผมขอแยกยอย

ประเด็นตางๆ ออกดังนี้

 1. การขาดสอนของอาจารย หลายครั้ง             

หลายคราผมไดยินนักศึกษาพูดเสมอๆ วาอาจารย              

ยกคลาส (ตอนแรกผมก็ไมเขาใจคําน้ีนะครับ ภาษาวัยรุน 

ชะมดั) หรือไมเขาสอนตามตารางเรียนทีก่าํหนด ทั้ง

ท่ีนักศึกษามารอแลว ผมวาปญหาน้ีเกิดจากปจจัยหลายอยาง 

อยางแรกคือความรับผิดชอบของตัวอาจารยเอง ซ่ึงผม

คิดวาเรานาจะมีระบบติดตามและลงโทษในกรณีที่

อาจารยขาดสอน สําหรับผมผมรับไมไดเลยทีเดียวท่ี

ภารกิจหลักที่จะชวยผลิตบัณฑิตใหไดคุณภาพนั้น                

ขาดตกบกพรองจากความไมรับผดิชอบของอาจารย             

ทานนั้นๆ …….

 ปจจยัอีกอยางท่ีทาํใหเกิดภาวะอยางน้ีบอยครัง้

คือการเรียกประชุมอบรม หรือ การจัดกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัยที่ตองการใหผูสอนเขารวมในวันเวลาที่มี

การเรยีนการสอน สาํหรบัผูสอนหลายทานทีต่ัง้ใจจะสอน

ใหครบถวนตามเนื้อหาแตตองติดภารกิจในการประชุม

อยูบอยๆ ซึ่งหลายอยางไมสามารถขาดไดเนื่องจาก 

ความจําเปนจริงๆ หรือบางครั้งก็เกรงใจผูบังคับบัญชา

หากไมเขารวมประชมุในวาระตางๆ กอ็าจจะถกูตําหนิได 

ผมอยากฝากใหมหาวิทยาลัยทบทวนการจัดกิจกรรม 

ตรงนี้ใหกระทบตอการเรียนการสอนนอยที่สุด เพื่อการ

สรางมาตรฐานในการเรียนที่ดีทั้งตออาจารยผูสอนและ

นักศึกษาที่จะจบไปเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพในอนาคต

 2. ศักยภาพของอาจารยผูสอน เปนเรื่องที่           

พูดกันมาตอเนื่องยาวนานเรื่องประสิทธิภาพของ          

อาจารยผูสอน โดยเฉพาะการทํางานวิจัยและงาน

วิชาการเพื่อพัฒนาองคความรูของตนเอง และเพื่อ 

พัฒนาในการขอตําแหนงทางวิชาการของอาจารย             

ผูสอน ซึ่งเปนจุดออนของมหาวิทยาลัยของเราที่แก              

ไมหายซักที ผมอยากชี้ชวนใหประชาคมทุกทาน              

ยอนกลับไปมองที่ภาระงานสอนของอาจารย ใน

มหาวิทยาลัย ปจจุบันเรามีภาระงานสอนขั้นต่ําอยูที่               

12 คาบตอสัปดาห เทียบงายๆ ก็เทากับวาอาจารย                

หนึ่งทานจะสอนประมาณ 3-4 วิชาตอหนึ่งภาคเรียน         

การศึกษา ซึ่งผมเห็นวาประเด็นนี้พอรับได แมไมไดอยู          

ในเกณฑที่ดีมากนัก แตในความเปนจริงเราจะพบวามี

อาจารยหลายทานที่ตองรับภาระงานสอนเกินกวา                                                                

20 คาบตอสัปดาห หรือบางทานกระโดดสูงไปเกือบ              

30 คาบตอสัปดาห อันนี้มีปจจัยมาจากสองเรื่องใหญๆ

คืออาจารยผูสอนไมเพียงพอ และอาจารยผูสอน                 
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อยากไดคาสอนเกินเกณฑซึ่งถือวาเปนเงินพิเศษที่ได

มากกวาเงินเดือนปกติ เมื่อผมไดรับหนาที่ในการ

บริหารสาขาวิชาผมมีนโยบายใหอาจารยทุกทาน               

ในสาขาวิชาสอนเทาภาระงานขั้นตํ่าในวิชาที่ตัวเองมี

ความถนัดและความสนใจที่จะพัฒนาในการทําผลงาน

วิชาการกอน (นอกเหนือจากภาระงานสอนอาจารย 

ทุกทานยังตองมีภาระงานเอกสารท่ีตองทําจํานวนมาก) 

ทั้ งนี้ เพื่ อ ให การ เรี ยนการสอนเปน ไปอย า งมี

ประสิทธิภาพ  สวนวิชาที่ เหลือมากไปกวานั้น                            

ผมพิจารณาตามความเหมาะสมและพยายามหา

อาจารยพิเศษมาชวยเสริมในรายวิชาที่ยังไมมีผูสอน 

เพราะผมเช่ืออยางสนิทใจมากวาผูสอนไมไดรูทกุเรื่อง 

ไมไดถนดัทกุเรื่อง และไมไดเชี่ยวชาญทุกเรือ่ง เมือ่เรา

ไมถนัดไมเชี่ยวชาญแลว ผมเห็นวาไมสมควรที่จะไป

ถายทอดองคความรูแกนักศึกษาโดยเด็ดขาด ผมไม

เหน็ดวยอยางยิ่งทีผู่สอนตองแบกภาระการสอนสงูถึง

ขนาดนั้น เนื่องจากในการสอนแตละครั้งเราจะตอง 

เตรียมการสอนเพื่อพัฒนา  องคความรู ใหมๆ                  

เตรียมเอกสาร ตรวจการบาน มีเวลาใหคําปรึกษากับ

นักศึกษา โดยเฉพาะในโลกสมัยใหมที่องคความรูทาง

วิชาการได เคลื่อนที่ และปรับเปลี่ยนตัว เองอยู                    

ตลอดเวลา ทําใหอาจารยตองมีเวลาพัฒนาองคความรู

ใหทันสมัยอยูเสมอ ผมลองเปรียบเทียบใหทานเห็น

งายๆ วาหลักการในการกําหนดใหนักศึกษาเรียน              

ไมเกินกี่คาบตอสัปดาหในแตละภาคการศึกษานั้น 

เนื่องจากนักศึกษาตองใชเวลาในการทําการบาน           

การศึกษาหาความรูเพิ่มเติม การพักผอนสมองหรือ

ทาํกิจกรรมอยางอืน่   ไดใชเวลาคนควานอกหองเรียน

ใหสมดลุกบัเวลาทีอ่ยูในหองเรียน ในลกัษณะเดียวกนั

อาจารยผูสอนควรมีคาบสอนที่พอเหมาะ เพื่อให

อาจารย ได ใช เ วลาในการเตรียมการสอนที่ ดี                                   

การพัฒนาองคความรูใหมๆ การสรางงานวิจัยที่             

เอื้อประโยชนตอการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาไปสู 

การทําผลงานวิชาการไดในอนาคต ผมอยากใหทาง

มหาวิทยาลัยลองทบทวนเรื่องภาระงานสอนขั้นต่ํา 

และเพดานของภาระงานสอนขั้นสูง ไมแนในป 2562 

เราอาจจะมีจํานวนผูชวยศาสตราจารยมากขึ้นโดย           

ไมตองยกเลิกสัญญาใครก็ไดนะครับ

 ในความเห็นผม ภารกจิหลกัของมหาวทิยาลัย

ทุกแหงในโลกนี้คือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ หาก

เราเห็นตรงกันวาตรงนี้คือหัวใจสําคัญของสถาบัน        

การศึกษา เราควรหันกลับมามองยอนดูทรัพยากร          

พื้นฐานที่เรามี ทั้งสิ่งแวดลอมที่ดีและอาจารยผูสอน 

ผมเชื่อเสมอวาหากเราใหความสําคัญกับอาจารย             

ผูสอนทั้งในแงเวลา กําลังใจ และระบบการจัดการที่ดี 

เราจะมีผูสอนที่มีประสิทธิภาพหนึ่งคนที่จะชวยให

บัณฑิตของเรามีคุณภาพอีกหลายรอยคนในแตละป 

เมือ่เรามบีณัฑติทีม่คีณุภาพมากพอ เขาและเธอจะเปน

แรงหลักในการสรางนวัตกรรมที่ชวยขับเคลื่อนและ

พัฒนาสังคมเราไดย่ังยืนแนนอน ถนนหนาบานจะ
สะอาดได ตองเริ่มจากบานเราสะอาดกอน             
จะพัฒนาสังคมได ตองเริ่มจากการพัฒนาตนเอง            
เสียกอน ผมเห็นอยางนั้นจริงๆ ครับ

ดวยความเคารพและเชื่อมั่น
อาจารยอาจิณโจนาธาน  อาจิณกิจ
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ÇÒÃÊÒÃÊÀÒ¤³Ò¨ÒÃÂ�áÅÐ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ I 57 I ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÃÒª¹¤ÃÔ¹·Ã�

ประมวลภาพประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2560ประมวลภาพประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2560
คณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ

พบปะนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลาพบปะนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา



ÇÒÃÊÒÃÊÀÒ¤³Ò¨ÒÃÂ�áÅÐ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ I 54 I ÁËÒÇÔ·ÂÒÃÒªÀÑ¯ÃÒª¹¤ÃÔ¹·Ã�


