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รายงานการประชุมบุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
วันจันทร์ที่  5  กุมภาพันธ์  2561  เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชุมอินทนิล 3 ชั้น 3 อาคารส านักงานคณบดี  
 

ผู้มาประชุม  
      จ ำนวน 40 คน     คิดเป็นร้อยละ 63.50 
ผู้ไม่มาประชุม   

จ ำนวน 23 คน   คิดเป็นร้อยละ 36.50 
  

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น.   
ประธำนกล่ำวเปิดกำรประชุมและด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม เรียนเชิญท่ำน

อธิกำรบดี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ให้นโยบำยกำรบริหำรงำนแก่ทุกท่ำนได้รับทรำบทิศทำงและเป้ำหมำย
ในกำรพัฒนำคณะตำมนโนบำยของมหำวิทยำลัย 
 

วาระท่ี  1   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 อธิการบดีแจ้งให้ทราบ 

มีควำมยินดีเป็นอย่ำงยิ่งที่ได้มำพบปะกับอำจำรย์ทุกท่ำน นโยบำยของมหำวิทยำลัยมุ่งเน้นมำโดย
ตลอดคือกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ซึ่งด้ำนกำรเรียนกำรสอนต้องปรับหลักสูตร ให้เข้ำกับเด็ก ให้เข้ำกับอำชีพ 
วิธีกำรเปลี่ยนนั้นง่ำยไหม ยำกไหม ก็ตอบว่ำไม่ยำก ก็ไม่ง่ำย เพรำะว่ำกำรที่จะเปลี่ยนครูอำจำรย์ ผู้ที่ ต้อง
ปรับเปลี่ยนหลักสูตรหลำยๆเรื่อง ก็ต้องมีเปลี่ยนมุมมองว่ำ megatrend ยุคนี้คนอยำกเรียนทำงด้ำน Food 
Safety Smart Farm โดยเฉพำะเรื่อง Smart Framer อยำกเห็นคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ จัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกัน  เป็นกำรจัดกำรฟำร์มสมัยใหม่ อำจจะมีอำจำรย์คณะ
บริหำรธุรกิจซ่ึงมำจำกอำจำรยเ์ทคโนโลยีกำรเกษตรเดิมมำร่วมกันได ้ 

ถ้ำปล่อยให้ศักยภำพที่มีอยู่ไปผ่ำนไป แนวโน้มของกำรเข้ำมำเรียนเกษตรยังมี Food Science ยัง
เป็นที่นิยมจบแล้วมีงำนท ำ ในคลองหกมีสำขำที่เด็กน้อยไหมก็มี ของสำขำสิ่งทอคนเรียนน้อยแต่มีงำนท ำ 
100% และมีเงินเดือนสูง คณะที่น่ำเป็นห่วงคือคณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน สำขำธุรกิจกำรพิมพ์ คนเรียน
น้อย ที่อยู่ได้เพรำะเปิดหลำยรอบ และสำขำช่ำงภำพ ทุกวันนี้คนเป็นช่ำงภำพจำกกำรเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง 

ผู้เรียนสำมำรถเห็นอำจำรย์ก่อนที่จะเข้ำเรียน สำมำรถที่จะดูได้ในเรื่องของกำรวิจัย ถ้ำไม่จ ำปรับ
หลักสูตรก็ไม่มีคนเรียน แสดงว่ำมหำวิทยำลัยของรัฐก็ต้องปิดตัวลง  ถำมว่ำมีตัวอย่ำงมี ตัวอย่ำง มทร.ล้ำนนำ 
จำกเด็ก 2,000 เหลือ 400 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรมีควำมจ ำเป็นมำก และประเทศไทยจะเป็นประเทศแปร
รูปและอุตสำหกรรมกำรเกษตร แต่สิ่งหนึ่งที่สถำนศึกษำต้องกลับมำคิดและกลับมำเปลี่ยน ในเรื่องของกำรเรียน
กำรสอน เรื่องอำหำร เป็นสิ่งจ ำเป็นต้องน ำเทคโนโลยีมำใช้ มีพ้ืนที่น้อยแต่มีผลผลิตสูง ทุกวันนี้ตลำดก็ขำยดี มี
ผลผลิตของเกษตรไปขำย ลูกค้ำอยำกกินอำหำรที่มีคุณภำพและปลอดสำรพิษแต่วันนี้เรำยังมี  ไฮโดรโปนิกส์ 
และมีข่ำวว่ำ ไฮโดรโปนิกส์ มีสำรพิษในระบบ อำจเป็นกระแสหนึ่งที่มีควำมส ำคัญ และรัฐบำลก็ให้ควำมส ำคัญ
ในด้ำนเกษตรอำหำร เรำจะท ำอย่ำงไรถึงจะมีหลักสูตรที่ไปต่อในโลกอำชีพให้มำกขึ้น เรำจะท ำอย่ำงไรถึงจะ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนใช้เป็นเรื่องท่ีมีควำมต้องกำรสูง  
 อำจำรย์ในมหำวิทยำลัย ต้องท ำงำนวิจัยท ำในเรื่องสมัยใหม่ สำมำรถท ำอำหำรปลอดภัย เกษตร
แม่นย ำน ำ IoT หรือ Internet of Things แนวคิดกำรน ำอินเทอร์เน็ตไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้
อุปกรณ์นั้นสำมำรถรับ-ส่งข้อมูล เพื่อให้สำมำรถควบคุมหรือน ำข้อมูลจำกอุปกรณ์นั้นมำใช้งำนได้  ในกำร
ท ำเกษตรได้ วันนี้มีเทคโนโลยีเต็มไปหมด สิ่งเหล่ำนี้เร็วมำก จะพัฒนำกำรเรียนกำรสอนคณะอย่ำงไร ที่จะ
พัฒนำกำรเรียนรู้เพ่ือให้เด็กไปพัฒนำในโลกอำชีพอย่ำงไร หรือจะต้องรอให้ไม่มีคนมำเรียนแล้วเปลี่ยน หรือจะ
ปรับละเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เพรำะเป็นสถำบันนักวิชำกำร เป็นอำจำรย์ เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งสร้ำงแหล่งกำรเรียนรู้ 
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และอยำกเห็นคนที่มำเรียนมีกำรท ำงำนเข้ำสู่โลกอำชีพที่ดี มีข่ำวล่ำสุด นักศึกกษำ มทร.ธัญบุรี ไปสมัครแล้วไม่
รับเข้ำท ำงำนก็เป็นเรื่องจริง แต่น้อยกว่ำที่ได้ท ำงำนมำก เพรำะยืนยันว่ำนักศึกษำที่จบแล้วร้อยละ 87 มีงำนท ำ 
แต่ก็ควรจะน ำมำวิเคระห์ปัญหำ เพรำะอนำคตเปอร์เซ็นอำจจะขยำยไปเรื่อย ภำพของมหำวิทยำลัยของคณะ
จนอำจเกิดเป็นปัญหำ ในปีนี้เข้ำสู่ระบบเอ็นทรำน รัฐบำลต้องกำรให้ทุกคนอยู่ในช่องเดียวกันทั้งประเทศ มีกำร
จัดสำขำแล้วว่ำคนเรียนเท่ำไหร่ ได้เท่ำไหร่กี่คะแนน อีก 3-4 ปี กำรมีงำนท ำจะมีระบบที่สำมำรถมองเห็นทั้ง
ประเทศ วันนี้ทุกคนท ำงำนภำยใต้คณะหรือมหำวิทยำลัย ก็สำมำรถอยู่ได้  แต่วันข้ำงหน้ำคนข้ำงหลังจะอยู่ไม่
ไหว คนหลังๆจะเหนื่อยมำก มำนึกถึงจุดๆนึง ที่มำร่วมขับเคลื่อน ใครที่ยังไม่ได้ท ำผลงำนทำงวิชำกำร เร่งท ำ
และแบ่งทีมท ำ ใครจะไปเรีนยต่อหรือไม่ไปก็เอำควำมช ำนำญกำรเฉพำะด้ำน ไม่จ ำเป็นต้องมีปริญญำเอกทุกคน 
แต่ที่มีปริญญำเอกนั้นต้องแสดงควำมเป็นวิชำกำร ไม่ได้ท ำงำนวิชำกำรแค่ ผศ.กับ รศ. แต่ต้องรักษำระดับ ผศ.
กับ รศ. ด้วยกำรวิจัยตีพิมพ์ จัดล ำดับให้กับคณะ/สำขำ เติมจ ำนวนผู้ที่จะต้องเข้ำไปท ำงำนวิจัยและส่งเสริมวิจัย 
เมื่อวำนทำงสถำบันวิจัยอำหำรที่ญี่ปุ่น ตอบรับจ ำนวน 5 ผลงำนวิจัย อำจำรย์จ ำนวน 10 คน ร่วมไปฝั่งตัวใน
งำนวิจัย จะมีสำยเกษตรกับ Food Science ท ำไมต้องให้อำจำรย์ไปฝังตัวในงำนวิจัยระดับโลก สถำบันวิจัย
ญี่ปุ่นระดับโลก ถ้ำจะสร้ำงนักวิชำกำรระดับโลก ต้องให้ไปซึมซับกับนักวิชำกำรระดับโลก เตรียมคนและเตรียม
ทุนไว้แล้ว มนุษย์ต้องมีองค์กรและหน่วยงำน คนที่มีอำยุเยอะก็จะต้องสร้ำงรูปแบบให้รุ่นน้อง คนที่มีอำยุน้อยก็
จะสร้ำง KPI ยกระดับทำงวิชำกำร เพรำะจะเห็นว่ำอำชีพครูนั้นต้องอยู่ไปจนเกษียณอำยุรำชกำร ต ำแหน่งอัตรำ
ที่คงอยู่ จะไปขอเพ่ิมก็ไม่ได้ เพรำะระดับปริญญำโทไม่ได้ แสดงให้เห็นว่ำคนที่อยุ่ในคณะและสำขำก็จะเป็นทุน
ในกำรพัฒนำงำนทำงวิชำกำร  
 ตัวอย่ำงเช่น คณะศิลปศำสตร์ สำขำกำรจัดกำรธุรกิจกำรบิน 3 หลักสูตร เข้ำมำแล้ว 2 คน 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน กำรบินไทย 15 ปี และอีกคน 5 ปี เปิดรับอีก 3 คน เอำคนที่ท ำงำนกำรบินไทย
ทั้งหมดที่มีประสบกำรณ์ คณะบริหำรธุรกิจ เปิดสำขำโลจิสติกส์ เตรียมคน 3 คน  อำจำรย์พิเศษ 2 คน มี
นักศึกษำมำสมัคร 300 คน รับ 60 คน กำรจัดกำรน้ ำเปลี่ยนเป็น ระบบชลประทำน เด็กเพ่ิมเป็น 2 เท่ำ ดังนั้น
แสดงว่ำชื่อหลักสูตรกับกระบวนกำรอำชีพ เป็นสิ่งจ ำเป็นต่อคนเข้ำเรียน คณะเกษตรได้ปรับปรุงหลักสูตร ท่ำน
คณบดีเอำไปเสนอ หลักสูตรกำรผลิตพืช กับหลักสูตรกำรผลิตสัตว์ ที่ยุบหลักสูตรแล้วมำปรับ สิ่งที่มำสนับสนุน
กันมีกระบวนกำรอะไรใหม่แบ่งเป็นเปอร์เซ็น เนื้อหำหลักสูตรที่เป็นเปอร์เซ็น จำกเดิมเป็นอุตสำหกรรมกำรผลิต
พืชร้อยละ 70 กำรบริหำรเกษตรศำสตร์ร้อยละ 30 ก็เปลี่ยนเป็นอุตสำหกรรมกำรผลิตพืชร้อยละ 60 Smart 
Farmร้อยละ 20 บริหำรเกษตรศำสตร์ร้อยละ 10 และมำตรฐำนกำรเกษตรร้อยละ 10 กระจำยไปในเรื่องที่
ไม่ได้เรียนเช่น อำหำรปลอดภัย แต่ก็ไม่แน่ใจว่ำชื่อจะขำยได้ไหม ต้องดูว่ำเด็กจบแล้วท ำอะไรได้บ้ำง ถ้ำเปลี่ยน
ชื่อหลักสูตร เปลี่ยนกำรเรียนกำรสอนที่จะให้เกิดกำรไปท ำงำนได้ จับมือกับเอกชน จับมือกับต่ำงประเทศที่จะ
แลกเปลี่ยน หรือท ำกิจกรรมทำงวิชำกำรควบคู่กัน สำขำเทคโนโลยีภูมิทัศน์เด็กเริ่มลดลง ก็ไม่เป็นไรอำจจะ
ปรับเปลี่ยนหลักสูตรของภูมิทัศน์ที่มีเทคโนโลยีเข้ำไปในกำรเรียนกำรสอน แต่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 
เด็กจ ำนวนมำกต่อเนื่องมำ 3 ปี จบแล้วมีอำชีพ ไปท ำหลักสูตรสหกิจที่ส่งไปอเมริกำ แต่ก่อนเริ่มไป 5 คน และ 
11 คน ตอนนี้ไป 30 คน ไปอยู่อเมริกำ ขณะนี้ได้เตรียมรุ่นที่ 4 และจะมีกำรไปมำกขึ้น มีกำรสอบ TOEIC     
อีกสำขำหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนมำ 3 ปี คือบริหำรธุรกิจ เป็นปัญหำว่ำธนำคำรไทยพำณิชย์ ไม่รับเด็กจำกรำชมงคล
และรำชภัฎ ถ้ำเอำมำวิเครำะห์ ตลำดหลักทรัพย์ วิเครำะห์แผนธุรกิจ เด็กรำชมงคลท ำไม่ได้  แต่ถ้ำไปตั้งจุด
บริกำรเปิดรับสมัครบัตรเครดิต เปิดบัญชีใหม่และเบิกจ่ำย ท ำได้ดี เพรำะเด็กรำชมงคลสู้งำน เมื่อที่ไปศึกษำดู
งำนที่หอกำรค้ำ มีจอมอนิเตอร์อยู่ 5 จอ เป็นข่ำวตลำดหุ้นในประเทศไทย 3 จอ ตลำดหุ้นต่ำงประเทศ 2 จอ จึง
เป็นที่มำต้องท ำห้องหุ้น และรับอำจำรย์ใหม่มำ 2 คน คนที่ท ำงำนอยู่ในตลำดหลักทรัพย์ ปริญญำโท 2 คน ผล
ตอบรับเด็กแย่งกันเรียน และมีกำรฝึกหัดในกำรแข่งกันเทรดหุ้น  เด็กบริหำรไม่กลัวกำรอ่ำนกรำฟ และได้ไป
ติดต่อ Software ของเยอรมัน เรียกว่ำ Sab ในประเทศไทยมีเรียนอยู่ 3 แห่ง มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำ 
จุฬำลงกรณ์ และรำชมงคลธัญบุรี เด็กเรียนได้ใช้ License ไซส์B ขนำดกลำง เพรำะในโลกของ E-Commerce 

ไม่มีใครตีเส้นเครดิต เดบิต ในกำรใช้ Software ถือว่ำเป็นมหำวิทยำลัยที่พัฒนำครูด้ำนกำรเรียนกำรสอน          
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มำกที่สุด Finland Modal ส่งครูจ ำนวน 90 คน ไปอบรม คำดว่ำจำก 180 คน ได้เครือข่ำย 30 คน เหลืออีก
ประมำณ 210 คน ซึ่งเป็นมหำวิทยำลัยที่พัฒนำครูได้มำกที่สุดในประเทศ ท ำไมต้องพัฒนำครู เพ่ือว่ำให้ครูได้
เปลี่ยนกำรเรียนกำรสอนแต่ไม่เอำครูไปพัฒนำกำรเรียนกำรสอน เชื่อว่ำคิดไม่ออกหรอก อำชีพครูเป็นอำชีพที่ดี
ที่สุดในประเทศ เป็นอำชีพที่เงินเดือนและค่ำตอบแทนสูงมำก ต้องกำรเชิญชวนให้คิดว่ำท ำแบบนี้หรือจะ
พยำยำมเปลี่ยนแปลงกระบวนกำรเรียนกำรสอน อยำกมำเชิญชวนต่อกำรรับผิดชอบ ต่อกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนเพ่ือพัฒนำต่อมนุษย์ กำรท ำงำนในภำคกำรศึกษำท ำงำนด้วยทีม ตั้งแต่ภำรโรง เจ้ำหน้ำที่ อำจำรย์ 
นักศึกษำ ศิษย์เก่ำ ท ำงำนกันเป็นทีม เงินเดือนรำชกำรไม่ท ำอะไรก็อยู่ได้ แต่ก็ เป็นห่วงว่ำสิ่งหนึ่งซึ่งเข้ำในสู่
กระบวนของวิชำกำรแล้วก็ท ำ ให้เห็นควำมเข็มข้นทำงวิชำกำร หรือศักดิ์ศรีของควำมเป็นครูที่เป็นนักวิชำกำร
แล้วก็ให้เด็กด้วย จำกที่จะสำมำรถบอกได้ว่ำเด็กที่เข้ำสำมำรถเห็นพวกอำจำรย์ได้ก่อน มหำวิทยำลัยจึงจะเกิด
ปัญหำหนึ่งคือ วันข้ำงหน้ำไม่สำมำรถที่จะเอำคนดี  คนเก่ง เข้ำสู่ในระบบได้ กลับมำมองว่ำจะสร้ำงคณะ 
งำนวิจัยยังไงให้แข็งแรง ที่โตขึ้นและมีเป้ำต่อกำรพัฒนำ ถ้ำคิดเร็วๆ คนในบ้ำนท ำไวที่สุด คิดว่ำจะผสมผสำนให้
คณะนั้นคณะนี้มำจัดท ำเป็นไปได้ แต่ผู้ที่ เป็นนักวิจัยต้องขยัน ตอนนี้ มีนักวิจัย เวทีวิจัยเยอะมำก ใน
ปีงบประมำณ 2561-2562 เงินงบประมำณวิจัยที่มำในสำยเกษตรอำหำร มีมูลค่ำสูงมำก เช่น มทร.อิสำน 
งบประมำณงำนวิจัยเกษตรอำหำรสูงกว่ำ มทร.ธัญบุรี กลุ่มที่เป็นเกษตรล้ำนนำ สูงที่สุด กลุ่มที่เป็นงำนวิจัย
เกษตรอำหำร มทร.ธัญบุรี เป็นอันดับที่ 3-4 ต้องกำรสร้ำงรำกฐำนที่แข็งแรงจัดล ำดับแล้ว มทร.ธัญบุรี ก็จะอยู่
อันดับ 1 แต่วันข้ำงหน้ำอำจไม่แน่ มทร.ธัญบุรีอำจอยู่อันดับ 2 อันดับ 3 ถ้ำอำจำรย์แต่ละคณะไม่กลับมำ
ช่วยกันท ำงำน ช่วยกันตีพิมพ์เผยแพร่ในงำนวิจัยแต่ละหลักสูตร ตอนนี้คณะวิศวกรรมศำสตร์โตขึ้น 50 เรื่อง 
สร้ำงควำมท้ำทำยปีหน้ำขอ 100 เรื่อง เพรำะมีอำจำรย์จ ำนวนมำก กลุ่มวิทยำสำสตร์ขออีก 30 เรื่อง วันนี้ถ้ำมำ
คณะเกษตร จะมีสัดส่วนโตขึ้นกี่เปอร์เซ็น จะไปในทิศทำงไหน ใครจะท ำและจับกลุ่ม ให้ใครมำเป็นเครือข่ำย จะ
มีผลพวงอยู่ 2 ระดับ ระดับมหำลัยและระดับคณะ วันนี้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนข้ำมคณะข้ำมมหำวิทยำลัย 
เอำแค่ในระดับประเทศ เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเชื่อว่ำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ที่เป็นเทรนใหม่ ที่จะจัดกำรเรียน
กำรสอนร่วมกับภำคเอกชน ซึ่งเรำก็มีศิษย์เก่ำที่เป็นระดับCEO เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ศิษย์เก่ำเข้ำไปท ำงำน
จ ำนวนมำก ท ำอย่ำงไรให้มีพ้ืนที่คุยงำน กับภำคเอกชน ภำคศิษย์เก่ำให้มำกขึ้น และเอำโจทย์นี้เข้ำมำต่อยอด
และงำนวิจัย ท ำอย่ำงไรจะพัฒนำอำจำรย์ที่ยังไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร ให้มีครบ และท ำอย่ำงไรให้มี รศ. 
เพ่ิมขึ้น ท ำอย่ำงไรให้อำจำรย์เข้ำกระบวนกำรในกำรอบรมเรื่องใหม่ๆ เปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ต่อยอดโลก
อำชีพ ท ำอย่ำงไรให้อำจำรย์มีกำรรับงำนวิจัยและงำนบริกำรวิชำกำรภำยนอกมำกข้ึน ท ำอย่ำงไรจะเข้ำไปตำม
กระแสควำมต้องกำรเกษตร คำดว่ำเกษตรที่ไม่มีคนเรียนไม่ใช่เป็นกระแสแต่เพียงแต่ไม่ปรับตัว เกษตรที่คน
เรียนเป็นตำมกระแสสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ อำหำรเป็นกระแสเป็นเทรน ท ำยังไงบรรยำกำศในฐำนะวิชำกำรเข้ำ
มำหล่อหลอม แล้วก็อ่ืนๆ เชื่อว่ำหลำยๆเรื่องที่มีกำรพัฒนำปรับปรุง เข้ำมำดูเรื่องกำยภำพ ถือว่ำมีควำมเป็น
คุณภำพ แต่กำยภำพอย่ำงเดียวไม่ได้ต้องมีกำรต่อยอดไปสู่วิชำกำร คนในกำยภำพมีประมำณ 100 คน เป็น
ขนำดที่ก ำลังขับเคลื่อน คณะวิทยำศำสตร์ก็มีคน 100 คน แต่งำนวิจัยมีมำกกว่ำคน 200 คน ควำมมุ่งหมำย
ต้องกำรให้คณะเกษตรท ำวิจัยสำมำรถผสมผสำนกับคณะวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์ ท ำให้มีงำนวิจัยที่
เข้มข้นและต่อยอด  
 สิ่งที่วันนี้มำเยี่ยมและพูดคุย ชวนให้คิด ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยำกให้คณะของเรำ บ้ำนของเรำมีควำม
แข็งแรง เรื่องของงำนวิชำกำรมีควำมแข็งแรง ในเรื่องของงำนวิจัยควำมแข็งแรงพอที่จะเข้ำไปอยู่ในเทรนของ
โลก คือด้ำนเกษตรอำหำร อยำกจะเห็นน้องๆ ต่อยอดกำรพัฒนำศักยภำพในงำนวิชำกำรอย่ำงแข็งแรง คือ
ก ำลังใจมำช่วยเติมก ำลังใจให้ควำมคิด ท่ำนอำจำรย์ วันนี้เรำโชคดีที่มำทำงด้ำนอำหำรปลอดภัย เรำเป็นเกษตร
ในกลุ่ม จับไม้จับมือก็อยู่ใกล้ตัว ภำคอุตสำหกรรม ภำคเอกชน ภำควิชำกำร กำรปรับปรุงหลักสูตรกำรพัฒนำ
หลักสูตรต่อไป Road Map ของนโยบำยรัฐบำล Megatrend ของโลกชัดเจน ท ำให้เห็นตัวเชื่อมต่อควำม
ชัดเจนต่อกำรขับเคลื่อน สิ่งที่ดีมำกทั้งหมดก็คือวันที่เข้ำหำแหล่งเรียนรู้ ควำมรู้ มีระบบสำรสนเทศ หรือระบบ
ต่ำงๆ ในปัจจุบัน ห้องสมุดกลำยเป็นห้องที่ พูดคุยกันสร้ำงงำนวิชำกำรด้วยกัน ส ำรวจข้อมูลในงำนวิจัยของ
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อำจำรย์รำชมงคลทั้ง 9 แห่ง ในกลุ่มของเกษตรอำหำร กว่ำร้อยละ 70 ท ำงำนซ้อนไปซ้อนมำ ถ้ำมำจัดข้อมูล
แล้วต่ำงคนต่ำงท ำต่อยอดกัน เรื่องที่ท ำไปย้อนหลังกว่ำ 5 ปี  เป็นเรื่องที่ล้ำสมัยหมดเลย นักวิจัยของ 9 รำช
มงคล จ ำนวน 500 กว่ำคน มีงำนวิจัยเกือบ 2,000 เรื่อง แต่ร้อยละ 70 ของ 2,000 เรื่อง เป็นเรื่องที่เก่ำ และก็
ท ำคล้ำยๆกัน บ่งชี้ต่ำงประเทศไม่ได้ บ่งชี้ตำมเกษตรกรไม่ได้  
 ประเด็นสุดท้ำย กำรศึกษำเป็นเรื่องของกำรปรับตัว ถ้ำคิดต่อกำรปรับตัวแล้วมองไปที่เด็ก
นักเรียน ท ำเพ่ือใคร ท ำเพ่ือประเทศ ท ำเพ่ือใคร ท ำเพ่ือเด็ก สิ่งเหล่ำนี้จะท ำให้คิดปรับได้ง่ำย ถ้ำคิดในเรื่องที่
ประสงค์ เด็กจบไปจะต้องเป็นผู้ประกอบกำร ไม่ใช่จบไปมีงำนท ำ ครูจะสอนเด็กให้เป็นผู้ประกอบกำรได้ต้องมี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่จะท ำได้ ครูต้องมีattitudeที่ดี สร้ำงสรรค์ที่ส่งให้เด็ก ครูไม่เก่งเด็กไม่เก่ง ครูคิดไม่เป็นเด็ก
ก็คิดไม่เป็น ครูไม่มี Sot Skill จะให้เด็กมีได้อย่ำงไร สิ่งหนึ่งที่เชื่อว่ำถ้ำมีแนวทำงของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
จะต้องท ำ Reprofile แล้วหำแนวร่วมในมหำวิทยำลัย ในประเทศหรือต่ำงประเทศ หำแนวร่วมต่ำงคณะ ซึ่งมี
อยู่แล้ว ได้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งกลับมำ Reprofile ไม่ต้องท ำหลำยสำขำมำกแต่ท ำในสิ่งที่คนอยำกจะเรียน ก็ยังโชคดี 
ที่มีเครดิตเป็นทุนส ำรองในควำมเป็นรำชมงคลธัญบุรี จึงมีเด็กเข้ำมำเรียน แต่ไม่รู้ว่ำควำมโชคดีจะเหลือสักกี่ปี 
เมื่อแยกลงคณะละสำขำ ไม่อยำกส่งผ่ำนคนรุ่นหลังแล้วไม่สำมำรถไปต่อได้ อยำกส่งผ่ำนให้น้องเดิน ไม่มีอะไรที่
ท ำไม่ได้ถ้ำก้ำวข้ำมควำมรู้สึกไป ทุกอย่ำงท ำได้หมด สิ่งที่ท ำไม่ได้ ไม่ส ำเร็จคือกำรไม่ลงมือท ำซึ่งเชื่อว่ำศักยภำพ
ของอำจำรย์ สำมำรถที่จะให้เรำผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ให้มีทิศทำงต่อกำรที่จะท ำงำน วิชำกำรที่ไม่แพ้คณะอ่ืน 
สำมำรถที่จะผลิตบัณฑิตที่มีควำมมุ่งมั่นให้ทำงตลำด สำมำรถสร้ำงควำมเป็นวิชำกำรที่ศูนย์รังสิต ที่มีคนไม่มำก 
พ้ืนที่ไมม่ำก แต่เมื่อมีคนเข้ำมำเยี่ยมทุกตำรำงเป็นวิชำกำร ทุกคนนั้นเป็นนักวิชำกำรท่ีดี มีทัศนคติที่ดีต่ออำชีพ  

คณบดีกล่ำวขอคุณ ในนำมของตัวแทนคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ขอบคุณท่ำนอธิกำรที่มำให้
แนวทำงและก ำลังใจ ที่ส ำคัญคือก ำลังใจของพวกเรำทั้งหมด ในส่วนของพวกเรำทั้งหมดนี้ คงจะได้รับพลังที่
ท่ำนอธิกำรบด ีได้มำเล่ำสู่กันฟังและมำชี้แนะแนวทำง และก็ร่วมมือร่วมแรงในกำรสร้ำงงำนต่อไป 

วาระท่ี  2   รับเรื่องรองรายงานการประชุม   
ไม่มี 

วาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  
  ไม่มี 

วาระท่ี  4   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
4.1  ฝ่ายบริหารและวางแผน แจ้งเรื่องกำรฝังตัวในสถำนประกอบกำรของอำจำรย์ ซึ่งเป็น KPI 

ของคณะ และมีอำจำรย์บำงส่วนได้ไปฝั่งตัวแล้ว จำกที่ผ่ำนๆมำ แต่มีอำจำรย์อีกจ ำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ฝังตัว จึง
ขอเชิญชวนอำจำรย์ที่ยังไม่ไปฝึกประสบกำรณ์ในสถำนที่ที่ต้องเรียนรู้ เป็นโอกำสที่จะได้เรียนรู้และกลับมำมอบ
ให้กับลูกศิษย ์ท่ำนใดประสงค์จะเข้ำร่วมแจ้งควำมจ ำนงค์ได้ที่แผนกแผนงำนฯ 

วาระอ่ืนๆ 
  ไม่มี 

เลิกประชุม เวลา  16.00  น.        
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