
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
รายงานการประชุมบุคลการ 

คร้ังท่ี  4/2554 

วันท่ี  15 ธันวาคม  2554   เวลา  09.00 น. 

ณ หองประชุมชั้น 2  อาคารสํานักงานคณบดี 

 
ผูมาประชุม 

 จํานวน 101 คน      คิดเปน 8 7.83  % 
 

ผูไมมาประชุม  

 จํานวน  14 คน    คิดเปน  1 2.17  %               
  

เร่ิมประชุม 09.00 น. 
 

วาระท่ี 1  ประธานแจงใหทราบ 

ประธาน ผศ.ดร.อํานาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กลาวเปดการประชุมและ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

จากเดิมที่กําหนดนัดประชุมบุคลากรในวันที่ 13 ตุลาคม 2554 แตตอนน้ันเขาสูภาวะปญหานํ้า

ทวมจึงแจงเลื่อนการประชุม และแจงใหบุคลากรทุกคน ชวยดูแลและเคลื่อนยายทรัพยสินทางราชการ

ใหอยูในระยะที่ปลอดภัย ปองกันสถานการณนํ้าทวม ตองเตรียมขนยายทรัพยสิน อุปกรณ

เคร่ืองใชไฟฟา เอกสารทางราชการ และดูแลทรัพยสินสวนตัวของทานใหปลอดภัยดวย 

จากเหตุการณนํ้าทวมที่ผานมาคณะไ ดเตรียมความพรอม ลวงหนา โดยของบประมาณจาก

มหาวิทยาลัยเพื่อเสริมกําแพงดานคลองรังสิต เพิ่มใหสูงขึ้นอีก 4 0 เซนติเมตร และมีการประชุมรวมกับ

ผูบริหารมหาวิทยาลัย  ผูบริหารวิทยาลัยการแพทยแผนไทย และไดต้ังคณะกรรมการเตรียมการปองกัน

สถานการณนํ้าทวม คาดการณวานํ้าจะทวมแตไมคิดวาจะมากขนาดน้ี คณะมีมาตรการปองกัน และการ

ยาย ซึ่งตอนน้ันไดแจงใหหัวหนาสาขาวิชา หัวหนาสาขา เตรียมขนยายทรัพยสินที่รับผิดชอบขึ้นที่สูง 

ยายสิ่งของจากพื้นดินขึ้นชั้น 1-2   เตรียมการเร่ืองสัตวเลี้ยง อาหารสัตว และแจงเตรียมยายบุคลากรที่พัก

อาศัยในเรือนพักที่นํ้าจะทวมถึง เขาพักอาศัยบนอาคารเรียน และเตรียมสถานที่ใหบุคลากรเขาพักตาม

อาคาร  หรืออาคารแฟลตที่วางอยู  ดูเร่ืองกระแสไฟฟา  รถราชการนําไปจอดที่สนามฟุตบอลคาดวา

ปลอดภัยแลว แตก็ทวมรถราชการและบุคลากรที่นํามาจอดทั้งหมด หองปฏิบัติการ พื้นที่ชั้นลาง แปลง

พืชผล และโรงเรือนไดรับความเสียหายเปนอยางมาก 

การปองกันในเบื้องตนไดนํากระสอบทรายจากมหาวิทยาลัยฯ มาต้ังเปนคันกั้นนํ้าพื้นที่

โดยรอบ ไดอุดรอยร่ัว รอยตอของกําแพง และสูบนํ้าออกตลอดทั้งพื้นที่  ซึ่งนํ้าไดเร่ิมเขามาชวงริม

กําแพงรอยตอบริเวณอาคารเคร่ืองกลและอาคารโรงงานปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร ระดับนํ้า

ภายนอกดานติดกับคลองรังสิตยังตํ่ากวาคันกั้นนํ้าที่เสริมขึ้นมา และตองจัดทําแนวกระสอบทราย



บริเวณที่เสี่ยงตอนํ้าเขา  เตรียมเคร่ืองสูบนํ้า และซอมอุดรอยร่ัวแนวร้ัวโดยรอบคณะ แจงใหบุคลากรที่

พักอาศัยภายในคณะ และนักศึกษาที่อยูบริเวณน้ี ชวยกรอกกระสอบทรายและเสริมแนวปองกัน   จัด

เสบียงอาหาร ที่พัก ต้ังโรงครัว จัดเลี้ยงอาหาร  3 มื้อ โดยไดรับขาวสารอาหารแหง ถุงยังชีพจาก

มหาวิทยาลัยฯและผูใหการชวยเหลือจากหนวยงานและบุคลากร ทั้งจากภายในและภายนอกคณะ  ได

จัดซื้อเรือสําหรับไวใช จํานวน 1 ลํา  ระหวางน้ันการแจงขาวสารจะใชวิธีการแจงทางโทรศัพทมือถือ 

ผานทาง Facebook  และWEB คณะ  จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม นํ้าเร่ิมเขาเต็มพื้นที่ศูนยรังสิต เคร่ืองสูบนํ้า

ไมสามารถสูบนํ้าไดทัน จนไมสามารถปองกันได ซึ่งระดับนํ้าภายนอกเพิ่มมากขึ้น  จึงไดติดตอไปที่

อธิบดีกรมบรรเทาสาธารณะภัย ไดรับความอนุเคราะหเรือทองแบนติดเคร่ืองทาย จากบรรเทาสาธารณะ

ภัย จ.สกลนคร จํานวน 5 รํา  พรอมพนักงานขับเรือ จํานวน 10 คน อํานวยความสะดวกมาประจําที่คณะ   

ระดับนํ้าไมมีลดมีแตจะเพิ่มสูงขึ้น จนถึงวันที่ 28-30  ตุลาคม การสัญจรเร่ิมลําบาก บุคลาการ

จากภายนอกไมสามารถเขาคณะได คณบดีตองเดินทาวมาจากดอนเมือง  ปญหาที่ตามมาคือ ตองขนยาย

สัตวเลี้ยงขึ้นที่สูง ไดติดตอไปหลายที่ขอความอนุเคราะหเพื่อนํารถมาขนยาย และหาสถานที่เลี้ยงสัตว 

จนไดรับการตอบรับจากวิทยาลัยเกษตรลพบุรี จัดรถมาขนยายสัตวแตไมสามารถเขาพื้นที่ไดเน่ืองจาก

ระดับนํ้าโดยรอบนอกสูง  และไดติดตอที่อธิการบดี มทร.ตะวันออก วข.บางพระ เพื่อฝากสัตวเลี้ยง  

ติดตอทาง จส.100 สถานีวิทยุ โทรทัศนหลายแหง เพื่อติดตอหารถมาขนยาย ไดรับความอนุเคราะหจาก

รองอธิบดีกรมปศุสัตวจัดรถมาชวยขนยาย ประมาณเวลา 16.00 น. แตประสบปญหารถไมสามารถเขา

มาได ระดับนํ้าเร่ิมสูงขึ้นเร่ือยๆ ทางบุคลากรสาขาสัตวศาสตรจึงไดตอนฝูงวัวไปที่บริเวณเนินสะพาน

หลักหก เพื่อที่รถจะมารับชวงเชา ไดขอความชวยเหลือใหชาวบานดูแลให  ก็รับความรวมมือดวยดี 

วันรุงขึ้นระดับนํ้าเร่ิมเขาเมืองเอก  กรมปศุสัตวไดจัดรถมารับ จํานวน 5 คัน กวาจะขนยายเสร็จเวลา

ประมาณ 20.00 น.  

สวนแผนฟนฟูคณะไดจัดสงใหมหาวิทยาลัยแลว เสนอของบประมาณไป 283 ลานบาท  และ

การดําเนินการตอไป คือ การสอบหาขอเท็จจริง ความเสียหายจากทรัพยสินของราชการ และรายงาน

ความเสียหาย และสิ่งที่ตองการฟนฟู  จึงขอใหหัวหนาสาขาวิชา หัวหนาสาขาสาขา และผูรับผิดชอบ รว

ถึงระบบสาธารณูปโภคตางๆ ขอใหชวยกันสํารวจความเสียหายที่เกิดขึ้น วายังมีสวนในที่ไมไดทําการ

สํารวจแจงไว   

และมีแนวคิดที่จะจัดอบรมใหแกนักศึกษาปสุดทาย ดานการบริหารจัดการในหลักสูตร 

Supervisor เพื่อใหไดรับใบประกาศนียบัตรสําหรับไปสมัครงาน   

สวนบุคลากร บางสวน เร่ิมปฏิบัติงาน ต้ังแต วันที่ 1 ธันวาคม และคณะจะเร่ิมกิจกรรม Big 

Cleaning Day ไปบางสวนบางแลว และจะทํา  Big Cleaning Day ของทั้งคณะอีกคร้ังโดยเชิญอธิการบดี

เปนประธานในพิธีดวย และเชิญทางภาคเอกชนที่พรอมจะใหการสนับสนุน คาดวามหาวิทยาลัยคงตอง

ประกาศงดกิจกรรมตางๆของนักศึกษา จึงขอแจงเชิญชวนใหเขารวมหรือทํากิจกรรมในเชิงจิตอาสา  

และจะจัดทําพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 

ครบรอบ 84 ป พรอมกันไปดวย   



ขอนอมนํากระแสพระราชดํารัชพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่กลาวในวโรกาสเฉลิมพระ

ชนมพรรษาปน้ี ตอนหน่ึงวา “… จะตองไมขัดแยงกัน หากจะตองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน เพื่อใหงานที่

ทําบรรลุพลที่พึงประสงค คือความผาสุกของประชาชนและความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ” 
 

 

วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 

    รับรอง  
 

วาระท่ี 3  วาระสืบเน่ือง 

   ไมมี 
 

วาระท่ี 4   เร่ืองเพื่อทราบ 

1. จากประกาศมหาวิทยาลัยเลื่อนการเปดภาคเรียนจากวันที่ 19 ธันวาคม   เปนวันที่ 12  

ธันวาคม แตสถานการณนํ้าในศูนยรังสิตยังไมลดลง จึงแจงทางวิชาการมหาวิทยาลัยวา นักศึกษาป 1,2  

ซึ่งสวนใหญเรียนที่มหาวิทยาลัย ขอเปดเรียนตามมหาวิทยาลัยประกาศ  แตป 3,4 เน่ืองจากนักศึกษาอยู

หอพักบริเวณศูนยรังสิต จึงขออนุญาตเปดเรียนเปนวันที่ 19 ธันวาคม  และจะบริหารการสอนชดเชย

นอกเวลาใหทันกําหนด  ซึ่งจะมีนโยบายจายคาตอบแทนแบบเหมาจาย  สวนการลงทะเบียน และตาราง

เรียน ของนักศึกษาแจงใน Webของมหาวิทยาลัย  และขอใหทําความเขาใจกับนักศึกษาวาตองเรียน

ชดเชย เพื่อใหจบการศึกษาทันตามกําหนด สวนการสอบกลางภาคเรียนจัดสอบในตาราง 

  มติท่ีประชุม : ทราบ    

2. บุคลากรที่บานพักอาศัยถูกนํ้าทวม ขอใหเตรียมเอกสาร ประเมินทรัพยสินและภาพถาย  

เพื่อรับเงินชวยเหลือ จากมหาวิทยาลัย  สมาชิกสหกรณออมทรัพยครู คุรุสภา และจากหนวยงานทองถิ่น

ของที่พักอาศัย และมหาวิทยาลัยจะมีสวัสดิการใหกับนักศึกษาที่บานพักถูกนํ้าทวมเหมือนกัน 

 มติท่ีประชุม : ทราบ    
 

วาระท่ี 5   เร่ืองเพื่อพิจารณา 

ไมมี 
 

วาระท่ี 6    เร่ืองอื่น ๆ  

ไมมี 
 

ปดประชุม เวลา  11.00 น. 

 

 

 

(นางสาวพรรณปพร  โภคัง) 

                     ผูบันทึกรายงานการประชุม 



คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
รายงานการประชุมบุคลการ 

คร้ังท่ี  3/2554 

วันท่ี  24  มิถุนายน  2554   เวลา 15.00 น. 

ณ หองประชุมชั้น 1 อาคาร 70 ปเกษตรปทุมธานี 
 

ผูมาประชุม 

 จํานวน 96 คน      คิดเปน 81.35  % 
 

ผูไมมาประชุม  

 จํานวน 22 คน   คิดเปน  18.65  %               
  

เร่ิมประชุม 15.00 น. 

ประธาน ผศ.ดร.อํานาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กลาวเปดการประชุมและ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 

วาระท่ี 1  ประธานแจงใหทราบ 

รวมรับฟงสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะ ประจําปการศึกษา 2553  
 

วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 

    ไมมี  
 
 

วาระท่ี 3  วาระสืบเน่ือง 

   ไมมี 
 

วาระท่ี 4   เร่ืองเพื่อทราบ 

1. การเรียนการสอน 

• ระบบคุณภาพ ทําใหครบวงจร PDCA 

 งานคุณภาพเปนสิ่งที่ทุกคนตองทํา 

 วิเคราะหงาน 

 มอบหมายการรับผิดชอบเร่ืองการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน 

 ควบคุม 

 ประเมิน 
 

พิธีกรกลาวตอนรับผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ( SAR) ประกอบไปดวย รศ. สุนันทา   

ภิญญาวัธน (ประธานกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยรามคําแหง ) ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  (รอง



ประธานกรรมการ ) ผูชวยศาสตราจารยรุงอรุณ  รังรองรัตน (กรรมการ) ผูชวยศาสตราจารย.ดร.อภิชาติ  

สนธิสมบัติ (กรรมการและเลขานุการ) และกรรมการฝกปฏิบัติ  7 ทาน 

 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของหนวยงาน (ภาพรวม )เทากับ 3.00 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 1 เทากับ   2.05 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ไมมีการวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําป 

วาบรรลุมากนอยเพียงใด 

2. ขาดการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป 

3. ขาดการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ 

   ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรมีการวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวบงชี้และคาเปาหมายที่กําหนดใน 

แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําป ใหเห็นการบรรลุผลอยางชัดเจน 

2. ควรมีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป อยางนอย 

ปละ 2 คร้ัง 

3. ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ(แผน4ป) อยางนอย 

ปละ 1 คร้ัง 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 2 เทากับ   4.12 

จุดเดน 

1. มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การเขียน มคอ.3 มีแตหัวขอ ไมไดลงในรายละเอียด 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. การเขียน มคอ.3 ควรใสเน้ือหาสาระดวย 

2. ควรมีการทบทวนการ Mapping ใหสอดคลองกับ เน้ือหาสาระ หรือธรรมชาติของวิชา  

และสอดคลองกับการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 3 เทากับ   4.00 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ไมมีการบริการขอมูลขาวสารที่จําเปนแกศิษยเกา อยางเปนรูปธรรม  

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรหาชองทางและผูรับผิดชอบในการบริการขอมูลขาวสารที่จําเปนแกศิษยเกา เชน  



เว็บไซตของคณะเกี่ยวกับการสมัครงาน การฝกอบรมทางวิชาการ หรือเว็บบอรดถามตอบใหกับ

สมาชิก (นักศึกษา ศิษยเกา และผูสนใจ) เปนตน 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 4 เทากับ   1.64 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ขาดการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการบริหารงานวิจัยดานงบประมาณและ 

พันธกิจดานการวิจัย ทําใหไมมีผลประเมินในการนําไปปรับปรุงสรางงานวิจัย หรือสรางงานเพื่อ

ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม 

2.  ขาดการจัดการความรู (KM) จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ทําใหไมมีองคความรูที่ 

คนทั่วไปเขาใจได  

3. จํานวนเงินวิจัยจากแหลงทุนภายนอกยังมีนอย  

4. ขาดการบริหารจัดการที่จะนํางานวิจัยไปใชประโยชน  

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. คณะควรมีแผนการติดตามและประเมินผลการบริหารงานวิจัยที่ชัดเจน 

2. ควรนําความรูที่ไดจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค มาจัดทําเปนองคความรูที่บุคคล 

ทั่วไปเขาใจไดงาย 

3. จัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนนักวิจัยในการแสวงหาแหลงทุนวิจัยจากภายนอก 

4. ฝายวิชาการและวิจัย ควรจัดทําแผนการบริหารจัดการงานวิจัยไปใชประโยชนอยางเปน 

ระบบ 

องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 5 เทากับ   2.50 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ขาดการบูรณาการ การประเมินผล และการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแกไขงาน 

บริการวิชาการแกสังคมกับการวิจัย  

2. ขาดการนําผลการประเมินประโยชนหรือผลกระทบ ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือ 

กิจกรรมการใหบริการทางวิชาการที่จะสามารถนําไปถายทอดความรูไดตอไป  

3. ขาดการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร 

เพื่อนําไปสูการเรียนรู และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 

4. ขาดการบริหารจัดการที่เปนระบบที่สามารถนําผลการดําเนินงานของการชี้นํา ปองกัน 

ประเทศ หรือแกปญหาของสังคมในดานการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ และในดานเศรษฐกิจ ใหเกิดประโยชนและมีคุณคาตอสังคม  

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. คณะฯ ควรมีการแตงต้ังหัวหนาผูรับผิดชอบการบริการวิชาการแกสังคม โดยใช 

ศักยภาพของคณะฯ ใหเกิดประโยชนสูงสุด 



2. ควรมีการติดตามผลของโครงการการใหบริการวิชาการตอสังคมใหเปนรูปธรรม 

3. ควรมีการสรางเครือขายกับชุมชน และใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนการ 

ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

4. ควรมีการแตงต้ังคณะทํางานรับผิดชอบในสวนของการจัดการผลการดําเนินงานของ 

การชี้นํา ปองกันประเทศ หรือแกปญหาของสังคมในดานการสงเสริมและสืบสานโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ และในดานเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนและผลักดันใหเจาของผลงานนํา

ผลงานไปถายทอดใหเกิดประโยชนสูงสุดในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 6 เทากับ   3.33 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. จากการเยี่ยมชมสถานที่และสัมภาษณศิษยเกา พบวาบางแหงยังมีการปรับแตงหรือรักษา 

ภูมิทัศนไมสวยงาม 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศนอยูนาจะใชโอกาสน้ีในการ 

บูรณาการปรับแตงภูมิทัศนกับการเรียนการสอน  เพื่อเปนการฝกภาคปฏิบัติ สําหรับนักศึกษาและทํา

ใหภูมิทัศนของคณะฯ สวยงามขึ้น และสอดแทรกการจัดสวนที่สื่อถึงทํานุบํารุงศิลปะหรือวัฒนธรรม

ไทย 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 7 เทากับ   3.08 

จุดเดน 

1. มีคณะทํางานบริหารความเสี่ยงจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง  

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และนําผลการประเมินไปปรับแผนในรอบปถัดไป 

2. มีการพัฒนาสูสถาบันเรียนรู โดยกําหนดประเด็นความรูและเปาหมาย แลกเปลี่ยนเรียนรู 

จากผูมีประสบการณตรง และมีการรวบรวมและจัดเก็บความรูที่ได 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ขาดแผนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรจัดทําแผนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจอยางนอยตองครอบคลุม 

การจัดการเรียนการสอน การทําวิจัย การบริหารจัดการและการเงิน และมีการประเมินความพึงพอใจ

ของผูใชระบบสารสนเทศดังกลาว 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

   คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 8 เทากับ   4.00 

จุดเดน 

1. มีการจัดทํารายงานทางการเงินเปนระบบและรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะ 



2. มีระบบการบริหารการเงินที่ดี 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การเขียนแผนกลยุทธทางการเงินของคณะไมใชแผนกลยุทธการเงินของแผนก 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรเขียนใหเปนแผนกลยุทธทางการเงินของคณะอยางแทจริง โดยใหบุคลากรมีสวนรวม 

2. ควรระบุตัวบงชี้ที่ใชในการประเมินแผนกลยุทธ 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 9 เทากับ   2.00  

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ไมมีการกําหนดนโยบายเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะอยางเปน 

ลายลักษณอักษร 

2. การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในยังไมครบถวนตามเกณฑการ 

ประเมิน 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรกําหนดนโยบายเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะอยางเปนลาย 

ลักษณอักษร 

2. ควรดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหครบถวนตามเกณฑการ 

ประเมินตลอดจนนําผลการประเมินไปทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

องคประกอบท่ี 10 มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3D 

 คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 10 เทากับ  4.00 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) ครบถวนทุกดาน แตขาดการวัดผลที่เปน 

รูปธรรม 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรหาแนวทางและผูรับผิดชอบในการวัดผลกิจกรรม 3 ดี (3D) แตละดานใหเปน 

รูปธรรม เชนผลสัมฤทธิ์ของการเปนสถานศึกษาปลอดยาเสพติด (กอนและหลังโครงการ) วา

นักศึกษาปลอดยาเสพติดหรือมีจํานวนนักศึกษาที่เปนกลุมเสี่ยงลดลงรอยละเทาใด  

องคประกอบท่ี 11 อัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 11 เทากับ  2.00 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ขาดแผนพัฒนาความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพในระดับคณะฯ (ทั้งดานคณาจารยและ 

นักศึกษา) 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรแตงต้ังคณะกรรมการรางและจัดทําแผนพัฒนาความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพใน 



ระดับคณะฯ ติดตามผลและดําเนินการตามแผนฯที่วางไวใหเปนรูปธรรม เพื่อนําไปสูการปฏิบัติและ

สอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ  (Hands-on, Technology Based Education  Training และ 

Professional Oriented ) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ ระบบคุณภาพเปนสิ่งที่ทุกคนตองทํา ไมไดขึ้นอยูกับหัวหนา 

งาน ถือเปนการขยาย KMใหบุคลาการไดรู หลังจากฟงรายงานก็จะมีการประชุมตอเปนจุดเร่ิมตนเร่ือง

การเรียนรูพัฒนาคุณภาพ  และแผนกลยุทธ 

 

2. การจัดทําสมุดคูมือการสอน ตามแบบที่วิชาการแจงใหทราบซึ่งประกอบไปดวย 

 ขอมูลประวัตินักศึกษา 

 ใบเช็คเวลาเรียนนักศึกษา 

 ใบบันทึกพฤติกรรมนักศึกษา 

 ใบสรุปมอบหมายงานนักศึกษา 

 ลักษณะรายวิชา 

 การประเมินผลรายวิชา 

 ตารางกําหนดนํ้าหนักคะแนน 

 การแบงหนวยเรียน 

 บันทึกการสอน 

• พัฒนาหลักสูตร  มีการประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตร ปริญญาโท 

• พัฒนาหองเรียน มอบใหหัวหนาสาขาวิชา  หัวหนาสาขา สํารวจหองเรียน เสนอความ 

ตองการ เพื่อเสนอของบประมาณหองปฏิบัติการ 

• งานฟารม ทําบัญชีฟารม วางระบบ การจัดการดานพื้นที่ 

• สรางเครือขายเพื่อพัฒนาบุคลากร การเรียนการสอน และตลาดแรงงาน ไดมีการสราง 

เครือขาย ดานงานฟารม  สหกิจศึกษา ตลาดแรงงาน กับบริษัทในกลุมซีพี ดัทมิลล  กลุมเครือชาง 

สมาคมผูดูแลสนามกอลฟแหงประเทศไทย ฟารมโชคชัย  เซ็นตาโก และเบทาโก ศูนยศิลปาชีพ เกาะ

เกร็ดพระนครศรีอยุธยา 

• การจัดทําผลงานทางวิชาการ ตองวางแผนพัฒนา 

มติท่ีประชุม : รับทราบ ขอใหอาจารยทุมเทถือเปนภารกิจของเรา 

 

3. การพัฒนาบุคลากรเปนสิ่งสําคัญมาก 

• จรรยาบรรณ ประชาสัมพันธขอใหทุกทานมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

• บทบาทหนาที่อาจารย  

• การกําหนดภาระงาน 

• การประเมินผลงาน อาจารยขาราชการตองมีการประเมิน2 คร้ัง  



• พัฒนาบคุลากรระดับคณะ ระดับสาขาวิชา ไดจัดสรรงบประมาณใหแลว 

• พัฒนาบุคลากรระดับผูบริหาร วันที่7-9กรกฎาคม 2554 จ.สระบุรี 

• พัฒนาบุคลากรดานความสามารถในการปฏิบัติการ สงอาจารยเขาศึกษางาน 

และพัฒนาประสบการณที่ TAT อาจารยทานใดมีความประสงคจะเขารวมขอใหแจงที่หัวหนาสาขา 

• แผนพัฒนาอาจารยในสาขาวิชาเกี่ยวกับการศึกษาตอ และการฝกอบรมการ 

ฝกอบรมขอใหตรงกับสาขา 

มติท่ีประชุม : รับทราบ มอบรองบริหารฯแจกเอกสารจรรยาบรรณ เพิ่มเติมใหแกบางทาน

ท่ียังไมรับ และอาจารยบุคลากรท่ีไมเขากิจกรรมหรืองานประชุมของคณะตองรายงานใหเหตุผล 

 

4. โครงการวิจัยของคณาจารยในแตละสาขา  

• การวิจัยในชั้นเรียน ตองเติมเต็มงานวิจัยใหกับอาจารย 

• การวิจัยสถาบัน จะเพิ่มความเขมขนใหหัวหนางานไดทํา 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

5. บริการวิชาการในแตละสาขาวิชา 

• โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน ชุมชน แบบมีสวนรวม 84 

หมูบาน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  โดยสรางหมูบานพัฒนา ที่คลอง 9  และเปน

ชองทางเพิ่มงานวิจัย 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

6. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

• พัฒนาพื้นที่ ใหเปน ศูนยการเรียนรู ECO-TOUR 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

7. การเสริมสรางความรู คุณลักษณะพิเศษ ประสบการณของนักศึกษาแตละสาขาวิชา 

• บทบาทหนาที่ 

• สรางความเขมแข็งใหกับนักศึกษาในเร่ือง การคิด การทํา การพูด 

• ต้ังชมรม  Ride-Dance 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

8. ดานการบริหารจัดการ 

• พื้นที่จัดการเรียนการสอน ป 1, 2 เรียนที่ธัญบุรี และป 3, 4 เรียนที่รังสิต 

• วางระบบการบริหารพื้นที่ มีผูรับผิดชอบ 



• ทําMapping อาคารสถานที่ ฟารมที่คณะรับผิดชอบ 

• สรางความเขาใจในเร่ืองการสนับสนุนการเรียนการสอน เชน งบประมาณ ,

การใชจายงานฟารม, ความรับผิดชอบดานพื้นที่สวนกลาง, รปภ. , ระบบไอที

,หองสมุด 

• พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ 

• สรางความเขมแข็งใหกับสาขาวิชา 

• พัฒนา Website  

• ผลการประเมินการบริหาร 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

9. ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ประจําป 2553   
 

1. การประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ประจําป 2553  ผลการประเมินอยูในระดับดี 

ซึ่งการประเมินประกอบดวย 

• การประเมินภาพรวมของคณะ     

• การประเมินรองคณบดี 3 ฝาย   

• การประเมินหัวหนาสาขาวิชา 3 สาขาวิชา  

2. ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม 

สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก 

1) การติดตอสื่อสาร โทรศัพท โทรสาร  

2) จุดบริการนํ้าด่ืม 

3) อาคารสถานที่   เชน สภาพอาคาร หองเรียน ถนน ทางเดินเทา หองเรียน  

หองสุขา  ปรับภูมิทัศน  ตนไม 

4) เคร่ืองปรับอากาศ 

การบริหารจัดการ 

1) ความสามัคคี  ความยุติธรรม โปรงใส สรางขวัญและกําลังใจ  

2) การประชาสัมพันธ 

3) จัดสวัสดิการ 

4) การประชุม 

แนวทางการพัฒนาจากขอเสนอแนะ 

1. สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก   

• อาคาร 70 ป อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงซอมแซมอาคาร  คณะไดแจงให 

มหาวิทยาลัยฯสนับสนุนในการจัดทําถนน และทางเดินเทาจากดานหนาคณะจนถึงสนามฟุตบอล 

• มอบแผนกอาคารสถานที่ ประสานงานรองฯคณบดีฝายบริหารฯ  ดําเนินการ 



1) ฟนฟูระบบโทรศัพทภายใน และจัดหาติดต้ังเคร่ืองโทรศัพท โทรสาร

ภายนอก  ไวประจําสาขาวิชา   

2) กําหนดจุดบริการนํ้าด่ืม ประจําอาคาร และโรงอาหาร 

3) มอบหัวหนาสาขา ทําการสํารวจหองเรียน หองปฏิบัติการ 

เคร่ืองปรับอากาศ ที่มีอยูปจจุบันเพื่อทําการปรับปรุง  เพิ่มเติม 

4) สํารวจสภาพหองสุขา แตละอาคาร และเนนเร่ืองความสะอาด 

• ปรับภูมิทัศน ของคณะ 

1) เร่ิมจากอาคารสํานักงานคณบดี ขอความอนุเคราห ผศ.ภูรินทร อัครกุลธร              

นําบัวจัดตกแตงที่บริเวณอาคารสํานักงานคณบดี 

2) ปจจุบันตนไมอยูแนวเดียวกับสายไฟ มอบอาคารสถานที่ กําหนด

แนวทางดําเนินการ 2 กรณี คือ ปรับสายไฟใหสูงขึ้น หรือเดินแนวสายไฟ

ใหม 

2. การบริหารจัดการ 

1) การบริหารเนนการมีสวนรวม ยุติธรรม โปรงใส ใชหลักธรรมาภิบาลใน

การบริหาร  รูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง   ซึ่งคณะฯไดจัดมีการอบรม

สัมมนาสรางภาวะผูนําและพัฒนาศักยภาพผูบริหาร สรางประสิทธิภาพ

ในการทํางาน ลดเวลา ลดคาใชจาย และลดขั้นตอนการปฏิบัติทํางาน 

2) สรางความเข็มแข็งใหสาขาวิชา โดยสราง Mind Map บูรณาการแตละ

สาขา เพิ่มการจัดโซน COMPUTER และสํารวจความตองการ IT  เนน

สารสนเทศใหกับนักศึกษา 

3) พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ สรางความเปนเอกเทศในการ

ประชาสัมพันธ กําหนดใหเปนหนวยงานกลางขึ้นตรงกับสํานักงาน

คณบดี  และไดจัดทีมงานประชาสัมพันธโดยมีตัวแทนจากทุกสาขาเขา

มารวม 

4) มอบรองฯบริหารฯ สํารวจความตองการของการใหบริการสวัสดิการ ที่มี

อยูในปจจุบัน และสํารวจวามีความตองการเพิ่มเติมอะไรบาง  เชน เคร่ือง

ออกกําลังกาย 

5) กําหนดใหมีประชุมทั่วทั้งองคกร และขอใหทุกทานใหความรวมมือใน

การเขารวมประชุม คือ 

• ประชุมบุคลากร ปการศึกษาละ 2 คร้ัง  

• ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง               

(ไดกําหนดไวลวงหนา วันอังคารแรกของทุกเดือน)   

• ประชุมของสาขาวิชา ขอใหประชุมเปนประจําทุกเดือน 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  



 

วาระท่ี 5   เร่ืองเพื่อพิจารณา 

  ไมมี  
 

วาระท่ี 6    เร่ืองอื่น ๆ  

ไมมี 
 

ปดประชุม เวลา 18.00 น. 

 

 

(นางสาวพรรณปพร  โภคัง) 

                     ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
รายงานการประชุมบุคลการ 

คร้ังท่ี  1/2554 

วันพุธท่ี  9  มีนาคม  2554   เวลา 09.30 น. 

ณ หองประชุมชั้น 1 อาคาร 70 ปเกษตรปทุมธานี 

 

ผูมาประชุม 

 จํานวน 110 คน     คิดเปน 78  % 
 

ผูไมมาประชุม  

 จํานวน 31 คน   คิดเปน  22  %               
  

เร่ิมประชุม 09.30 น. 

ประธาน ผศ.ดร.อํานาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กลาวเปดการประชุมและ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 

วาระท่ี 1  ประธานแจงใหทราบ 

1. ชวงที่เขารับตําแหนง อยูระหวางที่อาจารยและนักศึกษา กําลังดําเนินการสอบปลายภาคเรียน 

ทําใหไมสะดวกในการเชิญประชุม จึงไดนัดมาประชุมในวันน้ี ขอแจงใหทราบวาหากนัดประชุม ตองให

ความรวมมือ  และขอกําหนดการประชุมบุคลการไวเบื้องตนวาเปน 2  คร้ังตอภาคเรียน คือกอนเปดภาคเรียน

และกอนปดภาคเรียน  เปนปละ 4 คร้ัง ผูเขารวมประชุมทุกทานมีสิทธิเสมอภาคกัน เพื่อใหทราบถึง

แนวนโยบายการปฏิบัติ และรับทราบขอเสนอแนะ 

2. กลาวแนะนําประวัติ    และประสบการณการทํางานที่ผานมา 
 

วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 

    ไมมี  
 
 

วาระท่ี 3  วาระสืบเน่ือง 

   ไมมี 
 

วาระท่ี 4   เร่ืองเพื่อทราบ 

1. มีคนถามวาทําไมถึงมาเปนคณบดีที่น่ี  ซึ่งเคยเปนรองฯอธิการบดีมาแลว ขอตอบวาอะไรที่ 

เปนงาน ที่สามารถทําไดก็ทํา ไดผานการบริหารมาหลายดาน เปนรองฯอธิการบดีมาแลวถึง 3 รอง ทั้ง

ทางดานงานแผน งานพัฒนา และงานบริหาร สวนการทํางานดานคณบดีถือวาสนุกที่สุด สามารถเอา

แนวคิดของเราไปปฏิบัติไดมากที่สุด แตสิ่งที่เปนแรงดลใจมากที่สุดคือ เอกลักษณวงการเกษตรและ

ศักยภาพของประเทศไทย ที่เปนแผนดินทอง ความอุดมสมบูรณ ซึ่งจุดออนของการเกษตรไทยอยูที่การ

วางระบบในเร่ืองของการดูแลรักษา  มทร.ธัญบุรีถือวามีชื่อเสียงมากที่สุดของมทร.ทั้ง 9 แหง                 



ผมเปนผูบริหารที่ไมชอบเมืองใหญ  ศักยภาพเดนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรคือมีสาขาที่สมบูรณ

ครบทุกดานใน7สาขา มีวัฏจักรกระบวนการขั้นตอนของการเกษตร  

 ที่มาที่ไปที่เขามาเปนคณบดี ชวงแรกที่มาอยูมทร.ธัญบุรี อธิการบดีแตงต้ังใหเปนที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัย ดําเนินงานประสานงานติดตอหนวยงานอุตสาหกรรมภายนอก สถานประกอบการเขา

มารวมกิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และไดเขามาสมัครเปนคณบดี ตามพรบ.ซึ่งจะเปนใครก็ไดที่จบ

การศึกษาระดับปริญญาตรี และมีขบวนการ  โดยไดเขาไปขออนุญาตอธิการบดีวามีแรงดลใจที่จะทํา

เร่ืองการเกษตร และมองที่รังสิต เปนชุมชนที่จะสรางและทําอะไรไดเยอะ ต้ังแตวันน้ันจนถึงวันแสดง

วิสัยทัศนก็ไมเคยเขาไปพบอธิการบดีเลย อธิการบดีก็ไมเคยมาบอกอะไร  สวนเร่ืองการยายหรือไมยาย

คณะน้ันผมไมรู ผมรูนอยกวาพวกทาน วันน้ีก็จะมาฟงจากอธิการบดี  

2. การเขาสูตําแหนงเปนไปตามคันรอง  วุฒิการศึกษาก็ตามที่กพ.รับรอง  สวนของขบวนการ 

สรรหามีผูแทนของทาน ที่ทานเลือกเขาไปปฏิบัติหนาที่ไดดีที่สุด แตเมื่อทําหนาทีแลวการตัดสินเปน

อยางไรก็ตองยอมรับ ฝากความยุติธรรมตรงน้ี ผมจะไมละเมิด และจะไมเอาสิ่งที่โดนกระทํามาทําลาย

ทานที่ไมอยูขางผม ซึ่งเปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพ  

3. การจะยายไมยายพวกเรา หรือคณะจะไปอยูที่ธัญบุรี ผมไมรูเร่ือง แมตอนน้ีก็ไมรูเร่ืองวา 

ตนสายปลายเหตุมันเปนอยางไร และก็อยากฟงวาอธิการบดีมาพูดวันน้ี จะเปนอยางไร แตไดทราบมา

คราวๆวา เร่ืองน้ีมีมานานแลว ไมทราบวาคณบดี หรือผูบริหาร ไดมาถายทอดใหเขาใจหรือเปลา ถาเปน

ตัวผมเมื่อกําหนดนโยบายอะไรขึ้นแลว ตองคิดในสิ่งที่ไมมีอุปสรรคใดๆ  ตองมีขอมูลศึกษาความ

เปนไปได  เร่ืองที่มีผลกระทบตองมีขอมูล  ไมใชเร่ืองงายที่จะยายคณะเกษตร หากยายคณะบริหารยัง

งายกวา แตคณะเกษตรมีอะไรอีกมากมาย มีหองปฏิบัติการ มีฟารม มีชีวิตจิตใจรวมแลวเปนมูลคาเทาไร 

ไมใชวารับคําสั่งมาแลวจะไมรับรู ตองไปชี้แจง เราตองไปคุยกับผูบริหาร ถาหากยายไปแลวตองดีกวา

เกา ซึ่งถือไดวาเปนการลงทุนที่สูงมาก จากที่ไดแสดงวิสัยทัศนตอนสรรหาคณบดีไดนําเสนอความเปน

เอกภาพในการใชพื้นที่ และอยากเห็นเครือขายในเชิงของความทันสมัยที่สาขาจะตองมี  และเมื่อวันที่ 1 

มีนาคม มีนักศึกษามาแสดงความคิดเห็น แตมีเสียงออกไปวาโดนนักศึกษาลอมกรอบ ซึ่งนักศึกษาก็

เรียกรองในเชิงที่วาไมอยากไป  นักศึกษาก็คาดคั้นใหตอบวาไมยาย  เกินอํานาจที่จะกระทําได  จึงบอก

นักศึกษาวา เชื่อมั่นวาวิธีการยายอะไรตางๆตองมีการพูดคุย  ขอเปนการบานในภาคบาย พูดคุยกันเต็มที่ 

แลวจะติดตามตอสื่อใหทานไดทราบ  เวลามีนโยบายอะไรก็ตองแจงตอ ใหรับทราบโดยทั่วกัน ใครเห็น

ดวยหรือไมเห็นดวย ก็ตองตอบเปนนามธรรม ศึกษาความเปนไปได เชื่อวามนุษยตองฟงกัน ขอให

เขาใจวา  ผมไมใชคนที่ตองการยาย และก็ไมเอาทานไปอยูที่ปราจีนบุรี  

4. การทํางาน แนวทางในการพัฒนาคณะไปสูการพัฒนาเชิงคุณภาพอยางยั่งยืน ยึดการ 

บริหารงาน โดยใชวิธีคิดนอกกรอบในยุคโลกาภิวัฒน ทุกสิ่งทุกอยางที่เปนนโยบายจะเอานักศึกษาเปน

ที่ต้ัง ประการที่สองคืออาจารย  จะทําอยางไรเมื่อนักศึกษาเขามาเรียนแลว ตางพูดกันวาดีกวาโรงเรียน

เกา โดยเร่ิมพัฒนาที่หองเรียนกอน หองเรียนตองดี ตองรูวานักศึกษาตองการอะไร ขอใหอาจารยเลิกใช

สื่อสารสอนโดยการฉายแผนใส อาจารยตองมีความสามารถในเร่ืองการปฏิบัติการ สนใจที่จะไปฝงตัว

อยูในสถานประกอบการเพื่อใหไดรับประสบการณเพิ่มมากขึ้น  และสนับสนุนความกาวหนาใน



ตําแหนงทางวิชาการ   สงเสริมสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษใหสวัสดิการแกอาจารย ขาราชการ    

เปนกรอบแนวคิดที่อยากเห็นวิธีการเพื่อนําไปสูงานวิจัย    

5. หลักงายๆในการบริหารงาน กลยุทธที่ใชใหมองนักศึกษาเปรียบเปนสินคา เปนกลยุทธ 

การตลาดเพื่อพัฒนาในเชิงบริหารจัดการ ทุกอยางตองมีการวางแผน ทําใหแผนเปนจริงได จัดวางวาจะ

ทําอยางไรใหถูกชวงเวลา ถูกกาลเทศะ พรอมติดตามประเมินผล  กลยุทธระดับคณะใชกลยุทธในการ

ขยาย ปรับ ลด ยกตัวอยางปริญญาโทจะเปดแลวตองพัฒนาอะไรแลวจึงคุมคา ไดมีโอกาสคุยกับทีมงาน

ของเครือสหพัฒน  ตอนน้ีบานเมืองเรามีผลิตผลทางการเกษตรอยูมาก แตการจัดการไมดี เขาจึงมาสราง

ศูนยจัดการผลิตภัณฑการเกษตรอยูที่บางไทร ซึ่งจะกอสรางใหเสร็จทันวันงาน SO เพื่อมาจัดการ

ออกแบบผลิตภัณฑ  จึงคิดไดวาปริญญาโทควรเปนเร่ืองการจัดการธุรกิจเกษตร ลองเปดดูเรียนรวมกับ

คณะบริหารแตไดรับรายงานวานักศึกษาปริญญาโทมีจํานวนนอยลง  จึงมาคิดวาอันไหนขยายไดก็ขยาย

เพิ่ม อันไหนลดไดก็ตองลด จะทําอยางไรใหหลักสูตรดูดี ความพยายามที่จะเทียบเคียงกับม.เกษตร เขา

ผลิตนักวิจัยแตเราผลิตนักปฏิบัติการ  และเปนกลยุทธมุงจุดเนน เปนการมุงเนนมองวาเราตองการอะไร 

ดูบริบทและศักยภาพของเรา เพื่อมุงพัฒนาไปตามศักยภาพพรอมดูบริบทวาสังคมตองการอะไร ไป

พรอมๆกับกลยุทธในการสรางนวัตกรรม เปนสิ่งใหมที่ตองนํามาใช  อีกตัวที่ถือเปนศักยภาพคือกลยุทธ

ในการสรางเครือขาย  หลักการบริหารและการทํางานตองมีงานวิจัยมาเปนพื้นฐานสนับสนุน 

สมรรถนะขององคกรจะเปนอยางไรตองขึ้นอยูกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพึงพอใจ และความ

ทันสมัย เปน4ตัวจาก BSC ในเร่ืองของการทํางานไมตองการใหการวัดคุณภาพจาก SAR สมศ. หรือจาก

หนวยงานใดก็ตาม ที่ผลการประเมินออกมาดี โดยที่ความเปนจริงไมสัมพันธกัน       

6. ดานการผลิตนักศึกษา ความเสี่ยงสําคัญที่สุดของคณะคืออัตราสวนของคนเขาเรียนนอย  

ตองใหความสนใจที่จะทําอยางไรใหนักศึกษาเขาเรียนมากที่สุด ตองใหความสําคัญในการ

ประชาสัมพันธแนะแนวของคณะผานชองทางการสื่อสารที่เขาถึงกลุมเปาหมาย มีเครือขายสราง

ความสัมพันธกับสถานศึกษาตลอดเวลา ตอนน้ีผลิตผลทางการเกษตรเร่ิมคาดแคลน  และสิ่งที่ไมควร

ลืมคืออัตลักษณของการเกษตร การใหนักศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้นคือการพัฒนาอาจารย โดยการ

สงเสริม ใหความสะดวก จัดสรรและหางบประมาณ หาเครือขายเพื่อการเรียนรู 

7. การเปลี่ยนแปลงที่จะเขามาประมาณป2558-2559  สิ่งแรกคือประชาคมอาเซียนAEC และ 

การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับหรือการออกนอกระบบ ตองคิดคํานวณเปนตัวเลขชัดเจน หลักสูตรของ

เราตองปรับและมีขบวนการพัฒนาหลักสูตร  กําหนดความเปนเลิศทางดานวิชาการ ผลิตหลักสูตร

เทคโนโลยีการผลิตขาว เพื่อพัฒนาขาวไทย เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของสังคม   

8. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ มีแผนและตารางการเรียนการสอน พัฒนา  

หองปฏิบัติใหสมบูรณตามมาตรฐาน อาจารยตองเขาสอนใหครบมีขบวนการตรวจเช็คเพราะมีผลกับ

นักศึกษาอยางมาก  

9. ต้ังศูนยพัฒนา  เร่ิมจากอาหาร หากทําไดเปนการตอบโจทกเพื่อการพัฒนาประเทศชาติ จะ  

มีศูนยตรวจสอบอาหาร อาหารสัตว มีฟารมสัตวแบบบูรณาการ สรางฟารมและสถานที่ฝกงาน รวมมือ

กับภาคธุรกิจในการมารวมทําฟารม  



10. การบริการวิชาการ เรามีชองทางเยอะแตยังไมมีขาวของคณะออกสื่อ การทํางานทุกอยาง 

ตองวางแผน ถูกที่ถูกทาง เพิ่มชองทางการบริการวิชาการทางวิชาการ เพิ่มมูลคาของสินคา   จัด

โครงการมีสวนรวมภาคประชาชน โดยต้ังหมูบานพัฒนาการเกษตร  ประชาสัมพันธใหประชาคม ให

เห็นกระบวนการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามแนวนโยบายของ

มหาวิทยาลัยฯ  การบริหารทรัพยสินใหเกิดมูลคาเพื่อสรางรายได ในสวนของศูนยรังสิต จัดหารายได

โดยมีกฎกติกา และใชวิธีการที่เหมาะสม 

11.  หลักธรรมาภิบาล คือการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น และขอใหผูที่ไมเขารวมประชุม 

ตองรายงานดวย  การปฏิบัติงานโดยมีความโปรงใส อยาไประเมิดสิทธิสวนบุคคล  มีความรับผิดชอบ

เมื่อรับมอบหมายงานตองปฏิบัติตาม ความรับผิดรับชอบจะทําอะไรตองรับผิดชอบ สรางระบบ

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามพรบ.ของมหาวิทยาลัย   นําหลักการบริหารความเสี่ยงเขามาใช 

12. แนวนโยบายของผูบริหารเกาๆ ดังเดิม ก็จะสานตอดําเนินการตอไมทิ้ง สถาบันสอนใหทุก 

คนเปนคนดี ตองใชเวลาและความสามารถเปนบทพิสูจน วาระ 4 ป ถามีอะไรไมถูกไมควร ก็จะนํามา

พิจารณาพัฒนาปรับปรุง ขอใหทุกทานเอางานเปนที่ต้ัง  
 

วาระท่ี 5   เร่ืองเพื่อพิจารณา 

  ไมมี  
 

วาระท่ี 6    เร่ืองอื่น ๆ  

1. การลงคะแนนผานweb ใหเสร็จภายในสิ้นเดือนน้ี 

2. การจัดตารางสอน ในภาคเรียนน้ีมหาวิทยาลัยไดต้ังคณะกรรมการขึ้นมาชุดหน่ึงเพื่อ 

จัดตารางสอนทั้งวิชาสามัญทั่วไป วิชาชีพของคณะ จัดเปนกลุมคณะ และต้ังกฎกติกาขึ้นมาสวนหน่ึงที่

เกี่ยวของ หลักการเหมือนเดิม คือใหคณะวิชาศึกษาทั่วไป ในคณะศิลปศาสตร วิทยาศาสตร ดําเนินการ

จัดใหเสร็จกอน  จึงอนุญาตใหคณะตางๆลงรายวิชา ที่เฉพาะของแตละสาขา แลวสงใบขออนุมัติวาไมมี

การซ้ําซอนจึงจะสามารถดําเนินการได และประกาศขึ้น Web ฉะน้ันตารางสอนที่ทําไปหรืออนุมัติแลว

ตอไปน้ีจะไมสามารถแกไขได หากแกไขภาระงานจะตอเน่ืองอีกหลายระบบ ตองใหเสร็จภายในวันที่ 

14 มีนาคม ประสานงานกับคุณจําเนียร เปนผูรับผิดชอบ 

3. ที่ผานมานักศึกษาจะมีเร่ืองรองเรียน วาอาจารยไมรับทราบการลงทะเบียนของ 

นักศึกษาที่ลงผาน  WEB ในปน่ีมีการทดลองระบบอาจารยตองเขาไปตรวจดูและคลิกตรวจรับการ

ลงทะเบียนของนักศึกษา 

4. งานประกันคุณภาพของนักศึกษา ในป 2553 ที่จะเร่ิมตรวจประเมินในเดือน มิถุนายน  

มีการปรับเปลี่ยนหลายตัวชี้วัด ในชวงปดภาคเรียนฤดูรอนน้ีจะมีการประชุม และต้ังอาจารยประจําสาขา

เปนผูรับผิดชอบเพิ่มขึ้นมา  

ปดประชุม เวลา 12.00 น. 

(นางสาวพรรณปพร  โภคัง) 

                     ผูบันทึกรายงานการประชุม 



สรุปรายงานการประชุมอาจารย บุคลากร สมาคมศิษยเกา และนักศึกษา 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยการแพทยแผนไทย 

 

แจงใหทราบในขอสงสัย เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  
และการบริหารการใชสถานท่ี ท่ีศูนยรังสิต และคลองหก 

 

วันพุธท่ี  9  มีนาคม  2554   เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชุมชั้น 1 อาคาร 70 ปเกษตรปทุมธานี 

********************* 

ผูมาประชุม 

 จํานวน 99 คน      คิดเปน 79  % 

ผูไมมาประชุม  

 จํานวน 26 คน   คิดเปน  21  %               

เร่ิมประชุม 13.30 น. 

 ดร.กิตติมา   วานิชกุล   พิธีกร  กลาวตอนรับผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ สมาคมศิษยเกา อาจารย 

บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยการแพทยแผนไทย พรอมเปดการ

ประชุม เชิญอธิการบดี 

 

แจงใหทราบในขอสงสัย 
“เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  และการบริหารการใชสถานท่ีท่ีศูนยรังสิต และคลองหก”  

โดย รองศาสตราจารย ดร.นํายุทธ   สงคธนาพิทักษ       

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี 

 วันน้ีที่มาน้ันคงเปนที่ทราบแลว มีขอสงสัยหลายเร่ืองอยากจะรับทราบความเปนไปเปนมา 

หรือที่จะเปนประโยชนใหทั้งอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา ตลอดจนศิษยเกา มีความเขาใจในเจตนา

ในหลายๆเร่ืองที่มทร.ธัญบุรีไดดําเนินการอยู ไดเห็นเอกสารอะไรบางอยางแลวรูสึกบางคร้ังใชคําวา       

สะหลด ขอตกลงกติกาวาไมใชเปนการชี้แจง แตเปนการบอกใหทราบวาที่ไปที่มาเปนอยางไรบาง 

จะแจงใหทราบ เร่ืองถัดไปกรณีขอคําถามคําตอบในบางเร่ืองที่เปนขอเชิงนโยบาย หากไมจําเปนก็ไม

ตองถามซ้ํา บางคร้ังอาจไมลงลึกในงานแตเร่ืองเพียงพอ ขอตกลงเพิ่มเติมขอไวกอนวา จะไมใชวิธี โห 

ฮา อะไรทั้งหลาย ซึ่งเปนวิธีที่ไมเหมาะสมกับสถาบันแหงน้ี เพื่อความเปนศักด์ิและศรีของความเปน

อุดมศึกษา และพวกเราที่เปนทรัพยากรที่ดีในวันขางหนา ขอใหต้ังสติ ฉะน้ันหากไมมีความโกรธ ความ

เกลียดที่อยูบนพื้นฐาน  และมหาวิทยาลัยไมมีเจตนาในการที่จะทําใหเกิดการสูญเสีย สิทธิเสรีภาพ 

ในทางที่ถูก ไมกอใหเกิดการทํารายธุรกิจของใครๆใดๆก็ตาม อยาไดอางอิงสิ่งเหลาน้ัน มาบิดบัง

ความคิดนําพาองคกรไปไดมากกวาผลประโยชนสวนตนหรือกลุม และสิ่งที่พูดตอไปน้ีไมกาวลวงถึง

การทํารายองคกรเปนที่ต้ัง แลวจะเขาใจตรงกันถึงวาสิ่งที่ปรากฏผานมาแลวน้ัน มีที่มาที่ไปอยางไร  



เหตุที่ตองเลื่อนการประชุมจากวันที่ 7 มีนาคม 2554 น้ัน เน่ืองจากในนามอธิการบดีไดรับเชิญ

ใหเขารวมโครงการความสัมพันธไทย-จีน ที่สํานักงานใหญธนาคารกสิกรไทย และสมเด็จพระเทพฯ 

เสด็จเขารวม ไมไดอางอิง แตไดรับเชิญมาเปนคร้ังที่ 8 และที่สําคัญบทบาทของมทร.ธัญบุรีซึ่งมีไมมาก

นักในอุดมศึกษา ที่ไปปรากฏงานในวันน้ันเราไดรับเกียรติ ซึ่งถือเปนอนาคตที่ยาวไกลกวาที่เรากําลัง

แกปญหาในระยะสั้นๆน้ี จึงไดบอกทานรองฯสมภพ เมื่อสัปดาหที่ผานมา ยังเห็นวากอนจะถึงในวันที่ 7 

นาจะมีโอกาสไดพูดคุยกันกอน แตทราบวาพวกเราไมมีเวลา ตอนเย็นๆก็ยังได จะไดคุยกันใหรูเร่ือง         

แตก็ไมมีการประสานงาน เปนขอสังเกตวา หากจะพูดคุยกันแตละคร้ัง โอกาสไมคอยเปดให ก็เปน

ขอเสีย เรียกวารอนใจก็ไมผิด  

เมื่อวานนักศึกษาก็ใจรอน ไปรองเรียนที่กระทรวงและสกอ. ซึ่งไมเคยเกิดขึ้น รูสึกวาเปนงาน

บานของเรา ทําไมไมคุยกัน ตองใหคนอ่ืนเขามาแกไข เขาใจยาก  แตเมื่อเปนสิทธิ ที่จะเสนออะไรก็ตาม

ทีจะอางอิงในเร่ืองน้ี แตถาใชบอยๆ โดยไมมีสติควบคุม แยกแยะใหออกได เปนการสูญเสียโอกาสใน

ความไมเขาใจ ในความรูสึก  ที่ทํางานมาไมทราบวามีนักศึกษาคนใดบางที่เห็นวาอธิการบดีเปนพอคา       

มีนักศึกษา 5-6 คน ที่ลงชื่อรองเรียนไปถึงทานรัฐมนตรีชัยยศ  ซึ่งในขอรองเรียนขอที่ 6 ใชคําวา 

อธิการบดีมีความชอบธรรมอยูหรือไม เห็นการศึกษาเปนเร่ืองของกําไรขาดทุน มหาวิทยาลัยเปนพอคา 

เขียนแบบน้ีเพื่ออะไรและสาธารณะไดรับรู  ขอรองเรียนในเร่ืองประวัติศาสตรความเปนมาของคณะฯ 

มีความเปลี่ยนแปลงภายใน ซึ่งอาจจะรูไมชัดเจน ที่เปลี่ยนชื่อจากเกษตรปทุมธานีเปนวิทยาเขตปทุมธานี 

เพราะนักศึกษาเรียนเกษตรลดลง เปนขอกังวลของทีมบริหารฯราชมงคล หลังจากน้ันมาก็มีความ

พยายามเปดสอนสายบริหารธุรกิจ ระดับปวส. ในราชมงคลสมัยเปนสถาบันฯ  เมื่อสถาบันฯทั้งหลาย

ไดรับการสนับสนุนใหเปดระดับปริญญาตรี กวาจะเปดไดตองไปเขาสูกระบวนการในการตรวจสอบ

แตละเร่ืองที่สวนกลาง วิทยาเขตปทุมธานีตองไปผานวิทยาเขตบางพระซึ่งเปดระดับปริญญาตรีมากอน

อยูในบริบทของมหาวิทยาลัยฯ  มาจนถึงประมาณป2540  มีความคิดที่แตกแขนงดานสมุนไพรแปล

เจตนาเปนแพทยแผนไทยทางเลือก หาที่ลงไมไดทายที่สุดก็มาฝากไวที่น้ี จนปจจุบันเปนวิทยาลัย

การแพทยแผนไทย เมื่อหลายปกอนไดเขามาดูขางในคณะ ก็กลับไปพูดคุยฝายบริหารอีกหลายสวน ซึ่ง

ในอดีตที่ผานมาผูบริหารระดับอธิการสมัยกอนก็จบเกษตร คนที่เปลี่ยนเขามาอยูที่น้ีก็มาจากหลากหลาย

สาเหตุ ทุกที่ตองการฟนตัวอาจเปนขอจํากัดดวยงบประมาณทําใหเดินไปไดชา สมัยกอนผอ.ตองสราง

ขางในใหเขมแข็งถึงจะออกไปสูขางนอกได   

ชวงที่ยายมาบริหารที่คลองหก ไดมาพบพูดคุยกับนักศึกษาที่น่ีวาพักอาศัยที่ไหนไดรับคําตอบ

วาอยูหลังหองแถวเปนหองแบงเชา ซึ่งก็ไมตางกันกับที่คลองหก และถามตอวาเรียนวิชาพื้นฐานอยางไร 

ไดรับคําตอบวาเปนชวงที่มีการเปลี่ยนยาย ตองใชอาจารยที่น้ีบางสวนสอนวิชาพื้นฐาน เห็นนักศึกษา

เดินเขาออก น่ังรถมอเตอรไซด น่ังรถสองแถว  รูสึกวาชีวิตเขาตองอยูตลอดถึง4ป เปรียบเทียบกันแลว

แตกตางกับที่โนน จึงพูดคุยกัน เรานาจะใหโอกาสนักศึกษาไดมีเพื่อนบาง เจตนาคือใหป1และ2เรียนที่

คลองหก  ก็มีปญหาวาอาจารยไมยายวิชาเพราะวาการบริหารหลักสูตรจัดโปรแกรมเปนแพค ตองเรียน

พรอมวิชาพื้นฐาน  อาจารยก็ไมเสียสละตัวเองไปสอนที่โนน แลวใหเด็กอยูทั้งเทอม ก็จบปญหาไมตอง

ใหนักศึกษามาบอกวาน่ังรถไมสะดวก แทนที่อาจารย ลําบากคนเดียว แตเด็กได 30 คน คุมไหม สิ่ง



ตางๆน้ีทําเพื่อนักศึกษา แตวันน้ีถาถามอีกที ถาบอกวาไมไปก็ไมตองไป อยูกันตรงน้ี รายไดเทาไร

จัดการเอง  จึงเชิญชวนใหจัดนักศึกษากลุมหน่ึง และอาจารยกลุมหน่ึง มาพูดคุยกันวาจะทําอยางไรถึงจะ

ดีตอลูกหลานของเรา  คุยกันใหชัดๆวานโยบายของมหาวิทยาลัยที่อยากใหนักศึกษาไปอยูที่โนนเพื่อให

ไดหลายๆอยาง ถาไปดูแลวไมพอใจจะเอาอยางไรใหบอกมา แตถาอาคารที่ยังตองซอมบํารุงปรับปรุง 

เพราะวามีคนรอที่จะเขามาใช ถายังไมไปก็ยังไมมีงบประมาณ แลวจะทําอยางไร      

วิธีการเรียนการสอน ตนนํ้าคือแหลงของการที่ไดมาของการวัตถุดิบ กลางนํ้าคือแปลงวัตถุดิบ

มาเพื่อใหสามารถใชงานในระดับหน่ึง ถาเขาสูการกระบวนการที่ดีกวาน้ันทดสอบไดของดีดีก็จะได

ปลายนํ้าซึ่งมีมูลคาเพิ่ม เรากําลังเรียนเกษตร สาขาอะไรก็ตามที่อยูทางดานตนนํ้า ไมตองกังวลเร่ืองน้ี 

วิธีการแกไขมีอยู เคยพูดไปต้ังนานแลวแตไมขยายผล อยูกันอยางสบาย ใครพูดถึงโฉนด โฉนดคือของ

มหาวิทยาลัย ไมใชของอาจารย นักศึกษา ชวยกันสรางความเขาใจ สิ่งที่พูดตรงน้ีคือวิธีการที่เรามี อยา

ไปใชวิธีเดิม  

เมื่อเชาประชุมกับที่ปรึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อธุรกิจของกระทรวงพาณิชย ไดนําเสนอ

ในเร่ืองของสหกิจศึกษา  ภาคประกอบการเขาไดสัมผัส รู ชื่นชม ชอบ อยากไดสรางโอกาส เห็นของ

จริง ทําจริง แมวาจะเหน่ือย หรือไมมีอะไรไดมางายๆ ความต้ังใจที่ทําแตละเร่ืองมีที่ไปที่มา ไมใชเอา

ตนเองเปนที่ต้ัง อธิการตองไปสรางความสัมพันธกับขางนอก  ตองเอาของที่ดีออกขางในไปขางนอก 

สรางความเชื่อมั่น  

ถามวาอธิการบดีไปเอาคณบดีที่ไหนมา ดีที่ทานดร.อํานาจ บอกวาทานมาขอผมเอง ขออาสาทํา

คณะเทคโนโลยีเกษตร ก็ดีก็ยินดี ทุกคนใครเสนอมาก็ยินดี   น่ีคือความสัตยจริง ถาคนมีทัศนะคติไมดี

ตอกันอยูดวยกันยาก ถาไมเปลี่ยนนะ จําเปนจะตองเปลี่ยนไหม  ผมเองก็ตองเปลี่ยนวาจะเอาเร่ืองใดมา

พูดคุยกับพวกเรา มีหลักอันเดียวคือองคกร  เอาองคกรมาคุย เพราะคนเราตางชอบไมเหมือนกัน แตเอา

องคกรไปใหไดทุกคร้ังที่พูด ถาองคกรไปไดพวกเราไปได   วันน้ีเชนเดียวกัน เราอยูในที่เดียวกันควรมี

เปาหมายทิศทางเดียวกัน ไมใชไปในทิศทางของตนเองจะทําใหสิ้นเปลือง เรากําลังตอสูกับอะไรกําลัง

คิดถูกหรือคิดผิด เขาใจวาพูดมาถึงตรงน้ี อาจไมเปนการตอบขอรองเรียนเปนขอๆขอใหไปทบทวนวา

ตรงประเด็นหรือไม  

เร่ืองการเตรียมการของทางโนน  เราไดบอกไวนานแลวและก็พยายามเขาสูกระบวนการตางๆ 

ตองขอโทษที่ชากวาที่คิด   ทราบหรือไมวาบางหองที่จะเราจะเขาไปปรับปรุงยังลอกกุญแจเขาหอง

ไมไดตามหากุญแจไมเจอ แลวเมื่อไรมหาวิทยาลัยจะเจริญ  นักศึกษาคงจะบอวาแลวจะฝากความหวังไว

กับใคร ฝากไวที่อธิการบดีน้ีแหละ แตใหทบทวนตัวเองกอนวาคําพูดวาพูดกับใคร เราตองสรางความ

เชื่อมั่นใหบุคคลขางนอกเห็นวาเด็กราชมงคลตองอดทน มีกิริยามารยาทที่ดี มีความคิดที่จะสรางองคกร

ใหโต วันขางหนาก็จะสามารถออกไปปฏิบัติงานได    ก็ขอสงวนไววาไมตอบตามขอรองเรียนเปนขอๆ

สวนไหนที่เกี่ยวของกับงานของทานรองฯไหนก็ขอใหตอบ  

 วันน้ีราชมงคลธัญบุรีกาวมาไกลเกินกวาที่เราจะถอยกลับไปสูทางเดิมที่เรามีในเร่ืองจิต

วิญญาณ  ความสูงของจิตใจ ที่จะตองยกระดับจิตใจมหาวิทยาลัยของเราน้ันใหมีความรับผิดชอบตอ

ระดับชาติ และสรางตนเองใหเปนประโยชนตอทองถิ่นน้ันๆ  ขณะทั่วประเทศไทยกําลังกระตุนใหมี



จิตสํานึกวาสักวันหน่ึงป 2015 อีก 4 ปขางหนา ในเร่ือง AEC เหมือนกับ  FTA แตเนนของวิชาชีพ

ทั้งหลาย สามารถเคลื่อนยายคนออกไป ขณะน้ีเขากําลังทําตอในเร่ืองอะไรอยู บอกไดเลยวาเกษตร ผม

ใหการเอาใจใสเร่ืองเกษตรเปนอยางมาก โดยไดเสนอของบประมาณและไดรับอนุมัติมาเปนจํานวน

มาก  ราชมงคลธัญบุรีจะออกนอกระบบในป 2559  พรอมสงเสริมใหบุคลากรเรียนใหตรงสาขา 

สนับสนุนใหทําตําแหนงทางวิชาการ สรางศักยภาพงานวิจัย แผนระยะยาว 15ป ของอุดมศึกษาตองมี

ความคลองตัวในการบริหารการเงินของตนเอง เชน 1. ตองไดสัดสวนของเงินที่ไดรับสนับสนุนจาก

ภาครัฐเพียงพอในระดับหน่ึง 2. รายไดที่เกิดขึ้นจากการเก็บคาลงทะเบียนนักศึกษาจะไดมาอีกสัดสวน

หน่ึง และ3.สวนน้ีเกิดจากการใชทรัพยากรของหนวยงานโดยการสนับสนุนกิจกรรม อาจารยควร

จะตองรู  ตองหางานวิจัยเขามา เปนเร่ืองที่เราตองรับภาระอีกเยอะ ไมใชมาตอสูทางความคิดแควาจะ

ยายไมยาย ถายายแลวใครไดใครเสีย ตอบไดเลยวาถาทานไปเรียนที่โนนทานจะไดชีวิต ไดความรู จะ

ลําบากบางในบางเร่ือง ทนเอาไมมีใครไมลําบาก ถามีปรัชญาในการดํารงชีวิตอยางน้ี นักศึกษาจะไม

ยุงยาก อาจารยก็เชนเดียวกัน ยอมสละบางในบางเร่ือง  

จากน้ีไปจะทําอยางไง ขอเชิญคณะ ภายใตการดูแลของคณบดี และผูบริหารมหาวิทยาลัย มาคิด

รวมกันกับกลุมที่เปนตัวแทนนักศึกษา กลุมอาจารยที่เปนตัวแทน ถาต้ังธงมาวาไมยายก็มีเหตุผลมาจะ

ไดตอบสังคมได  ถาจะยายพรอมเมื่อไหร ถาไมยายจะสูญเสียอะไรอีกเทาไรลองคิดเอา นักศึกษาที่จะ

เขามาใหมเขายังไมรู  ตอนไปสมัครและเห็นที่คลองหก  เราตองต่ืนตัวทําเองบาง ติดตอสงเอกสารให

สวท.และเราตองชวยกันเผยแพรคณะและ MOUติดตอกับตางประเทศที่กําลังจะมาดวย  มีอีกหลายเร่ือง 

ไดทราบขาว ถาผิดจากน้ีไปตองขออภัยทานผูใหญศิษยเกา เทาที่พูดคุยกัน ทานเห็นดวยกับวิธีการ

ทั้งหลาย ถาไมเห็นดวย ทานก็บอกเถอะวารุนนองๆอยากมีชีวิตอยางไร อยากมีชีวิตเหมือนเดิมที่อยูเปน

วิทยาเขตปทุมธานี ตองใหเหตุผล ถามีความคิดที่ตางตองบอกกับนองใหเขาใจ และมีอะไรที่ตอง

ปรับปรุงใหพัฒนาดีกวาเดิม เร่ืองการลงทุนไมตองหวง ผมเปนอธิการที่ไมใชเงินสุรุยสุราย จะทําอะไร

ตองคุมคาเงิน ประกันความเสี่ยงในวันขางหนา ตอนน้ีก็มีเร่ืองคาไฟฟา เร่ืองคาใชจายตางๆ และทําเพื่อ

การพัฒนาปรับปรุงแตอาจไมเร็วเหมือนเอกชน   

เราไดเคยประชุมเร่ืองน้ีกันที่ชั้น 6 วิทยาลัยการแพทยแผนไทย มีตัวแทนของพวกเราหลายคน 

เขารวม แลวใหไปอธิบายพูดคุยสรางความเขาใจกับพวกเรา และสิ่งที่นักศึกษาจะไดน้ันคืออะไร อยาไป

ยึดติด ยังคิดใฝฝนไววาปลายนํ้าของเกษตรควรจะอยูที่น้ี เปนผลิตภัณฑที่ออกมาใชงานจริง ถาไปใช

รวมกับแพทยแผนไทยผลิตภัณฑจะถูกยกขึ้นมาอีก ทานตองไปเปรียบเทียบกับเกษตรที่อ่ืน เร่ืองอะไร

รายยอยคืออะไร ตองการทําอะไร ตองการตีแพรอะไร แลวนําเสนอ อยาเอางบประมาณมาเปนขอจํากัด 

กีดกั้นวิธีการไมยาก ทําได พูดคุยกันได อยากพูดคุยดวย ที่ผานมาใหความสําคัญสนใจและเปนกังวล 

สอบถามจากผูบริหารของเรา แตไดรับคําตอบวาเรียบรอยดี  นักศึกษาอยูกันสบายดี  แตสภาพความเปน

จริงมันใชหรือเปลา 

 ขอจบการสนทนา  

 

 



 เมื่อจบการสนทนา  ตอไปเปนชวงของการถาม -ตอบ เพื่อสรางความเขาใจอันดี 
 

ผศ.ศศินิษฐา  ถนอมวงศวัฒนะ   อาจารยประจําสาขาสัตวศาสตร  : สอบถามเร่ืองการยายคณะ 

  เมื่อชวงเชาไดเขาประชุมรับฟงแถลงนโยบายจากคณบดี จนถึงทานอธิการบดี อยากจะขอเปด

โอกาสใหอาจารยไดแสดงความคิดเห็นในหองประชุมดวย  ดิฉันเปนอาจารยคนหน่ึงที่ไดรับทราบขาว

วาจะยายคณะเกษตรไปคลองหก  สิ่งที่เกิดคําถามในใจตลอดเวลา จากที่รับฟงเหตุผลของทานที่บอกกับ

พวกเรา ขอใชคําวาพวกเราเน่ืองจากมีผูรวมจากหลายฝาย พวกเราอยากรูและเปนคําถามที่เหมือนกัน คือ   

ประเด็นที่1 จะยายเราหรือไมยาย   ประเด็นที่ 2 จะยายเราดวยเหตุผลใด ถามีเหตุผลอันสมควรพวกเรา

เต็มใจที่จะยาย    ในประเด็นที่ทานคํานึงถึงเด็กในเร่ืองกิจกรรม เด็กที่เรียนที่น่ีสวนใหญเปนป 3,4 

กิจกรรมเรามีตลอดเวลา มีการลงงานภาคปฏิบัติบางคร้ังถึงชวงกลางคืน  และมีกิจกรรมอ่ืนๆที่เสริม

คุณลักษณะของเด็ก ที่น่ีนักศึกษารวมกิจกรรมกันอยางมีความสุขที่สนามฟุตบอล จากเหตุผลและ

นโยบายของทาน มองวานํ้าหนักจะพอหรือไม ถาพิจารณาในสวนอ่ืนความจําเปนที่นอกเหนือจาก

เหตุผลน้ีคือใหเด็กไดเขารวมกิจกรรม มีเหตุผลอ่ืนหรือไม   

จากที่อานคําสั่งใหยายในขอ 2และ 3  สรุปวายายใหมีการประสานงานเพื่อการยายและขอ

สุดทายสัมฤทธิ์ผล จึงขอต้ังคําถามวาความสัมฤทธิ์ผลกับการเรียนที่น่ีกับที่โนน ความสัมฤทธิ์ผลที่

ตอบสนองแกเด็ก มีผลแตกตางกันอยางไร 

 ที่ทานบอกวาอาจารยตองเสียสละ ดิฉันอยูที่น่ีมา 18 ป อาจารยเกษตรเปนผูที่มีจิตสํานึก เราลง

งานฟารมตลอดเวลา ไมคํานึงถึงสวนใดตอบแทน เห็นตอประโยชนสวนรวม ทําเพื่อเด็ก  การยายตรงน้ี

ไมเปนการสรางภาระเกินสมควรไปหรือ  ตองกระทบถึง 3 ฝาย ฝายหน่ึงคือนักศึกษาโดยเฉพาะงาน

ฟารมของสัตวศาสตร  จากที่แจงวาไดเตรียมอาคารไวแลวน้ัน แตไดเตรียมรองรับงานฟารมของสัตว

ศาสตรไวหรือไม       สรุปประเด็นท่ีตองการคําตอบ  

 1) มีความจําเปนมากนอยแคไหน ที่จะยายคณะเกษตรไปยังคลองหก 

2) จากคําสั่งที่อานน้ัน ความสัมฤทธิ์ผลในคลองหกน้ันมากนอยกวาปทุมธานีเพียงใด 

3) อยากใหคิดถึงบุคคลทั้ง 3 ฝาย นักศึกษา อาจารยและฝายสนับสนุน  การยายตรงน้ีไมเปน

การสรางภาระอันควรกับเขาหรือเปลา 

4) การยายสถานที่โดยหลักที่จะยาย ตองสอบถาม เปนนโยบายแตขางลางไมรับรู การยาย

ประชาคมในองคกรตองไมขาดขวัญและกําลังใจ นโยบายของทานคือสรางขวัญและกําลังใจใหกับ

บุคลากรทุกทานที่อยูในมทร.ธัญบุรี ควรจะสอบถามวามีความคิดเห็นเปนอยางไร เห็นวามีตัวแทนแต

ตัวแทนไมไดแจงใหทราบเลย  

5) การสรางภาระอันสมควรนอกจากในสวนของฝายผูสนับสนุน และในสวนของนักศึกษา ป 3 

ป4 ที่มาเชาหอพักแลว หากตองยายไปเทอมหนา เด็กตองหาที่พักอยางไร อันน้ีเราตองมองถึงผลกระทบ

ตอสวนรวมดวย 

คิดวาคําถามน้ีอาจจะเปนคําถามของหลายๆคน หรือมองเหมือนๆกัน อาจาเปนคําถามที่เปน

ประโยชนตอหลายๆคน 



อธิการบดี  :  ความสัมฤทธิ์ผล 

 การขอใหไปที่โนนน้ันสัมฤทธิ์ผลหรือไมอยางไรน้ัน ขอพูดรวมๆ เราพูดคุยกันหลายสวน 

เกี่ยวกับชีวิตการเปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ถาทานปฏิเสธรับโอกาสอยางน้ีก็ตองตอบใหชัดเจน  

วันน้ีเปนสิ่งที่มีความมุงมั่นในระยะที่จะทําใหมหาวิทยาลัยของเรา รวมตลอดจนถึงสาขาทุกๆสาขา 

ไมไดแยกแยะวาเปนเกษตรหรือไม แตถาองคกร เพิ่มเติมไปถึงสมศ. ถาหากคณะที่ไมผานการประเมิน 

1 คณะ หรือ10 เปอรเซ็นต ของมหาวิทยาลัยน้ัน ถือวาทั้งมหาวิทยาลัยตกการประเมินคุณภาพ เปนขอ

เตือนไว  เมื่อไดสอบถามถึงการยายแลวทุกคนก็เห็นดวยยังไมเคยปฏิเสธ จึงกลายเปนเชิงนโยบายขึ้นมา

วา ถาเชนน้ันเหตุและผลของการทําเร่ืองน้ี คุมคา  ถานักศึกษาป 1 เรียนในวิชาทั้งหลาย จะไดมีอาจารยที่

สอนทัดเทียมกับสาขาอ่ืนๆในวิชาเดียวกัน ถาไมเชนน้ัน ยกตัวอยางถาไมยายเลย เพื่อใหเห็นภาพวาที่น่ี

ตองสอนโดยใชอาจารยอีกชุดหน่ึงหรือเปลา ยังไมแนใจในเชิงวิชาการ ตองไปวิเคราะหดูอีกทีหน่ึง เมื่อ

ฟงคําถามอันน้ีแลว ขอยังไมตอบคําถามในสวนอ่ืนๆ แตจะใชวิธีเชิญตัวแทนของแตละกลุมมาพูดคุยกัน 

เพราะวาไดพูดไปทั้งหมดแลว มีความหมายและไนยะอยูในตัว จากคําถามที่อาจารยถามก็จะไมตอบ  

ตรงน้ี  แตใหเห็นผลวาความสัมฤทธิ์ผล น้ันหมายความการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยอยางที่ควรจะเปน  

แตถาไมประสงคจะเปนอยางน้ันก็ใหบอกมา  ไมไดขัดใจ  เปนการยื่นขอเสนอเพื่อใหทํา แตถาจะไป

ไหนอยางไร มีวิธีการมีแผนที่ทําได พรอมที่จะเขาไปสนับสนุนเพื่อใหเกิดขึ้นไป เวนเสียแตวาถาพอใจ

ที่เปนอยูหรือลักษณะเหลาน้ี ย้ําวาตองมีเหตุผลเพราะอะไร  เพราะเร่ืองเหลาน้ีผานกระบวนไดมีการ

รับรอง และผูใหญสวนหน่ึงรับทราบ ตอบรับวาเปนเร่ืองดี ไดอยูรวมกัน และในเร่ืองคาใชจาย ตอไป

ตองมีการสํารวจวาเปนอยางไรคุมทุนหรือไม จะสะทอนไปถึงการบริหาร 
 

นักศึกษา  นายกสโมสรนักศึกษาป 2554      :  ขอชี้แจงขอรองเรียน ขอท่ี 6 
  

 จากการที่เปนตัวแทนนักศึกษาประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2554  พบกับทานอธิการบดี และ

รองอธิการบดีบางทาน และที่ตองถามในขอ 6 เร่ืองเกี่ยวกับผลกําไร เน่ืองจากหลังจากเลิกประชุมไดพบ

กับอาจารยทานหน่ึง ไดรับคําบอกวา 

ขอ 1 ที่น่ีไมสมควรที่จะต้ังเปนพื้นที่ต้ังของคณะเทคโนโลยีการเกษตรเพราะมันเจริญเกินไป  

ขอ 2  ตรงน้ีเปนประตูสูเมืองปทุมธานี 

ขอ 3 ถาเราต้ังอยูตรงน้ี มันจะไปทําความเดือนรอนใหกับบานจัดสรร ที่เขาจะมาสราง                    

ผมตอบวา ที่ผานมา เราอยูตรงน้ีมา 77 ป ไมเคยทําความเดือดรอนใหใครแลวบานจัดสรรพึ่งมา รูไดไง

วาเราจะสรางความเดือดรอนให 

 ทั้งหมดน้ีเปนประเด็นที่เกิดขอ 6 ขึ้นมา   
 

อธิการบดี  :  เปนสิ่งท่ีคาดการณไวลวงหนากอนก็ได 

 

 

 
 



นายกสโมสรนักศึกษาป 2554      :   ท่ีอยูท่ีคลองหก 

ถาเราไปเรียนเราจะไดความรูอะไร เพราะพื้นที่ที่จะยายไปยังไมมี นักศึกษาเกษตรตองการลง

ฟารม ในความรูสึกคิดวานักศึกษาที่คลองหกไมตอนรับเด็กเกษตร หากไปอยูที่โนนคงไมมีความสุข 

พวกเราอยูที่น่ีงานฟารมของแผนกสัตวศาสตร ไมเคยสงกลิ่นรบกวนพื้นที่ใกลเคียง มีอีก 1 คําถามที่

นักศึกษาอยากรูมากที่สุดวาจะยายเราจริงหรือไม  

 

อธิการบดี   :  เปนนโยบายเปดโอกาส สรางโอกาสใหกับนักศึกษา   แตนโยบายอันน้ีตองผานการ

กลั่นกรอง ทําเปนแผนปฏิบัติออกมา จะใหทําการทบทวนอีกคร้ังหน่ึงก็ได เน่ืองจากเหตุปจจัยไมเขาใจ

ต้ังแตตนมากอน เปนความขัดของในเร่ืองของการสื่อสาร  ถาเปนแบบน้ีขอใหนักศึกษาสงตัวแทนมา

พูดคุยตามหลักการ คณาจารย ฝายบริหาร มาพูดคุยกันเฉพาะกลุม และก็หาคําตอบจากน้ันมาดวยเหตุ

และผลตางๆ ในนามมหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการตอ 
 

ตัวแทนนักศึกษา ท่ีจบการศึกษาแลว  :  คําตอบท่ีทุกคนอยากได 

วันน้ีทุกคนอยากไดขอมูลและคําตอบ ที่เปนจริงเขาใจตรงกันหากพูดกันคนละประเด็นก็จะไม 

เขาใจกัน ตองการรูเพียงวาคณะเทคโนโลยีการเกษตรจะยายหรือไมยาย คือคําตอบที่ทุกคนตองรู พวก

ผมไมตองการรูนโยบาย ไมตองการรูแผน  ไมตองการรูอะไรที่เกินความคิดของนักศึกษา แคตองการ

คําตอบสั้นๆงายๆวาจริงหรือไมจริง ยายหรือไมยาย  สวนขอที่สองที่อยากรูวาถายายไปแลวในอนาคต

ที่น่ีจะเอาไปทําอะไร  
 

อธิการบดี  :  ถาจะตอบวาไมยายพวกเราคงพอใจ  เอาเปนวานักศึกษาป3,4 ที่เราใชหองปฏิบัติการ

ระหวางน้ีที่ทําอยูก็ทําตอที่น่ี ทุกเร่ืองมีที่ไปที่มา 
 

ผศ.จันทรเพ็ญ ชัยมงคล    อาจารยประจําสาขาพืชศาสตร  :  วิทยาลัยการแพทยแผนไทย ตองยายดวย

หรือไม 

อาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา เปนทุกขที่ไมมีใครสามารถชี้แจงใหเราทราบได สิ่งแรกในคํากลาว 

ที่วาต้ังวิทยาลัยการแพทยแผนไทยขึ้นมาแลวติดขัด คิดวาขอมูลขาวสารที่รับมา ตองยอนกลับไปดูวา

ทําไมสองหนวยงานถึงเขากันไมไดเปนเน้ือเดียวกัน ไมไดรับความรวมมือจากสมาคมศิษยเกาคณะ ทาน

อธิการบดีนัดประชุมจะไปประชุมที่วิทยาลัยการแพทยแผนไทย    เปนความรูสึกที่สะสมมานาน ไมใช

ความขัดแยงเกิดจากผูบริหารคณะและผูบริหารไมถายทอด ขบวนตางๆเชนการร้ือบานพัก เปนการสั่ง

ทางเดียว ไมเคยมีการชี้แจงใหผูมีสวนเกี่ยวของรับทราบ ทําใหผูมีสวนเกี่ยวของไมพอใจ แตเราชาว

เทคโนโลยีการเกษตรไมเคยมีปญหากับวิทยาลัยการแพทยแผนไทยมากอน เพราะแพทยแผนไทยเคย

เปนสาขาของเทคโนโลยีการเกษตรมากอน เราไมมีความแตกแยกกัน ตองวิเคราะหดูวาปญหาเกิดจาก

อะไร  และที่กลาวมาสวนใหญจะพูดแตวายายเกษตรไมทราบวาตองยายวิทยาลัยการแพทยแผนไทย  

ดวยหรือไม  และอีกประเด็นหากตองยายไปคลองหก ยังไมมีการเตรียมการ มีอะไรรองรับเราบาง  
 

อธิการบดี  :  ทายท่ีสุดตองมาคุยพรอมๆกัน 



ดร.ประภาพร   ศรีมุษิกโพธิ์  อาจารยประจําสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว : ไมเห็นดวยกับการยายคณะ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรต้ังมานานถึง 77 ปกอนมหาวิทยาลัย ทําไมตองใหยายไปอยูคลองหก   

ที่ผานมาไดแบงพื้นที่ดานหนาต้ังวิทยาลัยการแพทยแผนไทย ดานหลังก็สรางแฟลตพักอาศัย  ตอมาต้ัง

อาคารสามรอยลาน เราจะสามารถใชอะไรไดบางในอาคารน้ัน  ถาเรายายไปที่คลองหกไดเตรียมอะไร

ใหเราไวบาง มีหองเรียน 4 หอง นักศึกษามีจํานวน 1,500 คน คงไมเพียงพอกับนักศึกษา 7 สาขา แลว

พื้นที่ทําการเกษตรอยูที่ไหน หากไปซื้อที่ 30ไร  ซึ่งเดิมพื้นที่ของเรามี 125 ไร คงไมเพียงพอ และพื้นที่

ตรงน้ีจะใชทําอะไรตอไป ถาหากจะพัฒนาเกษตรจริงขอใหเราไดอยูตรงน้ี เพราะตอนน้ีเราพรอม

พอสมควร มีอาคารสถานที่ โรงเรือน แปลง ฟารมสําหรับทําการเกษตร เพียงสนับสนุนงบประมาณให  

ขอใหทบทวนยกเลิกคําสั่ง และเราพรอมที่จะจัดทีมงานตัวแทนแตละสาขาไปพูดคุย 
 

อธิการบดี  :  คําตอบท่ีตองการวายายหรือไมยาย คงตอบอยูระหวางกลาง จัดการเรียนการสอนอยางไร

ใหมีประสิทธิภาพดีที่สุดกอน สวนจะมากนอยเทาไรหรืออยางไร ขึ้นอยูกับการพูดคุยกันนาจะเปนเร่ือง

ที่ถูกหลักการดีกวา เพราะฉะน้ันไมตองไปแสวงหา ไปตามเรียกรองที่อ่ืนก็จะมีปญหาตามมา ทายที่สุด

ทําใหชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเสียไมได หลายประเด็นไดมีการพัฒนาหรือมีวิวัฒนาการขึ้นมาแลว จาก

น้ีไปนักศึกษาอยูอยางไรก็อยูไปกอน คือเรียนที่น่ี สวนนโยบายน้ีจะไมขับเคลื่อนตอ แตถาเมื่อไรเปน

ผลประโยชนของอาจารย และนักศึกษา เราจะมาน่ังคุยกัน หันหนามาพูดคุยกัน ตองต้ังอยูบนพื้นฐาน

ตองมีเหตุผลที่ไปที่มา อยาไปเชื่อขาวลือ  
 

ผศ.อัญชลินทร  สิงหคํา อาจารยประจําสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร : นโยบายจัดสรร

เงินงบประมาณ 40 ลาน ใหกับ 7 สาขา สําหรับปรับปรุงอาคาร มาจากไหน 

ในที่ประชุมของสาขา หัวหนาสาขาไดแจงวามีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณ 40 ลาน  

ใหกับ 7 สาขา สําหรับปรับปรุงพื้นที่อาคารเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 6-8  นโยบายน้ีมาไดอยางไรและ

มาจากไหน และมีคําพูดที่วาสงกอนไดกอน  เราจะไมเอาเปรียบสาขาใด จึงขอใหทานชี้แจงวา เงิน 40

ลานที่แจงน้ัน มีการบริหารจัดการอยางไร 
 

อธิการบดี  :  ยังไมทราบวามาจากไหน คนพูดตองรับผิดชอบไป  

 

นายประดิษฐ  คําหนองไผ  หัวหนาสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร :  งบประมาณดังกลาว

ไดรับทราบมาจากทานรองคณบดีทานหน่ึง 

 มีรองคณบดีประสานมาวามีนโยบายแผน 8 ของมหาวิทยาลัยจะมีการปรับปรุงอาคาร ขอใหแต

ละสาขา สํารวจวามีหองปฏิบัติการหรือวิชาอะไรบางที่สามารถจัดการเรียนการสอนตรงน้ี  ไดไป

ประสานในสาขาวาที่น้ีเรามีทรัพยากรอยูอะไรถาเราจะยายเปนไปไดไหม  ความคิดเห็นหลากหลาย 

โดยสรุปการประชุมในสาขาตรงน้ีเราก็มีความพรอมพอสมควรในหลายๆดาน  แตเพื่อประโยชนของ

นักศึกษา ถาเปนไปไดบางวิชา โดยเฉพาะป1-2ที่อาจจะตองเดินทางขามไปขามมา ใหจัดใหเรียนที่โนน

จําเปนตองมีหองบรรยายหองปฏิบัติการ ที่สามารถจัดไวได แตก็จะยึดความคิดเห็นของอาจารยเปน

หลักวาสมควรที่จะยายหรือไม ในความคิดเห็นวันน้ันก็คือหยุดไวตรงน้ันกอน สวนจะยายหรือไมน้ันก็



มารอฟงวันน้ี เพื่อความชัดเจน แลวตัดสินใจกันอีกคร้ังหน่ึง น่ันคือความเปนมาไมไดคิดเอาเปรียบใคร

และก็ทํางานไปตามหนาที่ 
 

อธิการบดี  :  ยังไมทราบเงิน40ลาน เพื่อความปลอดภัยเรามาคุยกันเฉพาะกลุม ความเขาใจท่ีคาดเคลื่อน

สะสมมานานเลยทําใหเกิดความรูสึกวาฝายบริหารไมใสใจหรือแปลเจตนาเปนอยางอื่น  

วันน้ีอยางนอยที่สุดก็ทําใหรับทราบอีกหลายๆเร่ือง นักศึกษาที่จะไปเรียนที่โนนหรือไมอยางไร 

เปนเร่ืองที่พูดคุยกันได อยาไปถามวาจะยายหรือไมยาย ถามวาควรจะคุยกันเร่ืองอะไรเปนเร่ืองที่จําเปน

และสําคัญกวา    

บทสรุปวันน้ีคือ ไดมารับฟงแลว รับรูวาแตละคนคิดอยางไรบาง ความพอดีเทาน้ันเองที่จะอยู

ดวยกันได สวนขอปรากฏจริงๆทั้งหลายเหลาน้ี เราจะพยายามหาขอสรุป จนกวาจะมีนักศึกษาใหมป 1 

เขามา ในการปฏิบัติเกี่ยวกับเชิงวิชาการสิ่งใดที่เหมาะสมและดีตอการปฏิบัติแลวไมกอใหเกิดความ

ยุงยากทั้ง2ที่ แลวเราก็จะชวยกันดําเนินการ แลวผมก็จะรายงานในเร่ืองน้ีใหกับสภาฯทราบตอไป  

 

ตัวแทนนักศึกษาปท่ี 1 : ตองการคําตอบท่ีแนชัด นักศึกษาป 1 พรอมท่ีจะเรียนสองท่ี 

 ผมไมเคยลําบากเลยที่มาอยูมาที่น้ี ผมมีใจรัก กอนที่ผมจะเขามาเรียนที่น่ีนักศึกษาทุกคนผาน

การสัมภาษณ และอาจารยที่สัมภาษณถามวาพรอมจะมาเรียนที่น่ีไหม พรอมจะเรียนสองที่ไหน ทุกคน

ตอบเปนเสียงเดียวกันวาพรอม ดังน้ันจะมาอางไมไดวาจะยายหรือไมยาย 
 

อธิการบดี   :  ในการอยูรวมกันตองมีกฎกติกาบางเร่ือง  บางทีนักศึกษาป 1 ยังอาวุโสยังนอย 

ประสบการณบางเร่ืองยังขาดอยู 
 

ตัวแทนนักศึกษาปท่ี 3 : นักศึกษาไมชอบไปเรียนท่ีคลองหก 

 มหาวิทยาลัยฯ ตองการใหคณะมีศักยภาพในการศึกษา ป 1เรียนคลองหกทั้งป  ป 2เรียนเทอม

หน่ึงและเทอมสองนิดหนอย และป3-4มาเรียนที่น่ี ทุกวันน้ีพักอยูที่คลองหกก็ไมเคยเดือนรอน และก็ไม

เคยคิดจะไปเรียนที่คลองหกดวย เพราะวาความรูสึกเดียวกับพี่ๆนองๆที่ทุกคนที่พูดตรงน้ี ความรูสึกน้ีมี

จริงๆกับเด็กคลองหกที่มีกับเด็กเกษตร และที่ทุกคนมาวันน้ีก็อยากจะไดคําตอบจากทาน เพราะตอน

แรกทานพูดวาไมตองฝากความหวังกับใคร ฝากกับทาน ตอนน้ีก็ขอความหวังจากทานอยู อยากใหทาน

ตอบใหทุกคนเขาใจ ป1นํ้าที่ด่ืมสาบานศักด์ิสิทธิ์ในหอประชุม พวกผมยังจําไดวา ทานบอกวาจะเปนพอ

แมที่ดูแลลูกอยางดี ตอนน้ีลูกออกมาเรียกรองแลวครับ ขอใหทานตอบ 
 

อธิการบดี   :  ตอบตามท่ีลูกตองการ แตวาตองการอยางไรขอใหมีระบบนิดหน่ึง  ไมไดตอบปฏิเสธ

หรือไมปฏิเสธ 

 

 

 

 
 



ตัวแทนนักศึกษาปท่ี 3 : การนัดประชุมตัวแทนกลุม 

 ตามที่ทานตองการเอาตัวแทนนักศึกษา ตัวแทนอาจารย นัดกลุมประชุม  ถาไปคุยกันตรงน้ันจะ

เปนการล็อบปหรือเปลา เพราะพวกผมวุฒิภาวะยังนอย ยังไมจบปริญญาตรี จะไปสูอะไรได ไมมีความรู  

หากพวกผมตองการแบบน้ี เปนสิทธิเสรีภาพของพวกผมจะมีความปลอดภัยไหม แมแตมายืนประทวง

ยังไมแนใจวาตองโดนไลออกหรือไม แตที่ทําเพราะรักและอยากอยูที่น่ี  
 

อธิการบดี   :  คงไมล็อบป ไมตองกังวล ใหทําตามสบาย ดวยความคิดวิธี เราตองเคารพนับถือใน

ความคิดซึ่งกันและกันแนนอน จะพูดคุยกับทางฝายบริหารฯอีกที 
 

นายกสโมสรนักศึกษาป 2553      :   ปาย 

 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554  ไดมีรองอธิการฯ 1 ทาน และคณบดีคณะครุศาสตรฯ ไดเขามา

บอกกับพวกผมวา เมื่อคืนที่ผมปลดปายไป มีอะไรทําอะไรกัน น่ีคือการลิดลอนสิทธิเสรีภาพของ

นักศึกษาใชไหมครับ ทําไมไมไปปลดตอนที่ผมติด ทําไมตองรอใหผมกลับกอนจึงปลด ผมอยากรูวา

ทานคณบดีประเสริฐ มีอะไรเกี่ยวกับที่น่ีเหรอเปลา จึงสั่งปลด ซึ่งปายเราชวยกันทําทุกสาขา แตทานลิด

ลอนสิทธิเสรีภาพของพวกผม ทานสั่งรปภ.ปลด แทนที่จะใหพวกผมจะไดใชอีกคร้ังหน่ึง ไมใชกรรไกร

ตัดแตดึงเลย พวกผมเสียหายรวมเงินกันต้ังกี่บาท    

 

ดร.กิตติมา   วานิชกุล   พิธีกร กลาวปดการประชุม   เวลา  15.30 น. 
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      นางสาวพรรณปพร  โภคัง 

ผูบันทึการประชุม 


