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คํ านํ า

สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดํ าเนินการตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใน
เร่ืองการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนล ําดับ นับต้ังแตการแตงต้ังคณะกรรมการ
ดํ าเนินการดานการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา การจัดการสัมมนาผูบริหารและ
บุคลากรใหมีสวนรวมในการกํ าหนดวิสัยทัศน ภารกิจ และแผนปฏิบัติการ เม่ือวันท่ี 19 – 21
พฤษภาคม  2543 ณ โฮมพุเตยรีสอรท จ.กาญจนบุรี และเพ่ือใหการไดมาซ่ึงวิสัยทัศน ภารกิจ
และแผนปฏิบัติการในการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีความถูกตองสมบูรณมาก
ยิ่งขึ้น จึงไดกํ าหนดใหมีการจัดทํ าประชาพิจารณ  ในระหวางวันที่ 14 – 16 มกราคม 2544 ณ โรง
แรมทวาราวดี   จ.ปราจีนบุรี  โดยมีบุคลากรในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา  ทั้งผูบริหารและที่
ปรึกษา ขาราชการ ลูกจางประจํ า และลูกจางชั่วคราว  เขารวมการประชาพิจารณ  รวมทั้งสิ้น 253
คน

รายงานฉบับนี้ จึงเปนการรวบรวมสรุปผลการจัดทํ าประชาพิจารณดังกลาว เพ่ือให
บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาและผูเกี่ยวของไดรับทราบขอมูลและใชประโยชน เพ่ือใหการ
ประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาดํ าเนินไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพสูงสุด

(รศ.ดร.บุญเรียง  ขจรศิลป)
ประธานคณะกรรมการด ําเนินการ

ดานการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา
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โครงการจัดทํ าประชาพิจารณ
วสัิยทัศน ภารกิจ และแผนปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา

                                                       

จากการสัมมนาการประกันคุณภาพการบริหารและบริการงานวิจัยของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ในระหวางวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2543 ณ โฮมพุเตยรีสอรท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ

ผูบริหารและบุคลากรในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีสวนรวมในการกํ าหนด
วสัิยทัศน ภารกิจ และแผนปฏิบัติการในการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมทั้ง
ไดมีการตรวจสอบแกไข ปรับปรุง เพ่ือใหมีความถูกตองสมบูรณน้ัน

คณะกรรมการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา พิจารณาแลวเห็นวา เพื่อ
ใหไดมาซ่ึงวิสัยทัศน ภารกิจ และแผนปฏิบัติการท่ีมีความถูกตองสมบูรณมากย่ิงข้ึน จึงควรจะไดมี
การจัดทํ าประชาพิจารณโดยใหบุคลากรในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ซ่ึงประกอบดวย 
ขาราชการ ลูกจางประจํ า และลูกจางช่ัวคราวไดมีสวนรวมในการพิจารณารวมกันอีกคร้ังหน่ึงกอน
ที่จะนํ าวิสัยทัศน ภารกิจ และแผนปฏิบัติการดังกลาวบรรจุไวในคูมือการประกันคุณภาพของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาตอไป

วัตถุประสงค
1.  เพ่ือพิจารณาวิสัยทัศน ภารกิจ และแผนปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
2.  เพื่อพิจารณาก ําหนดภาระงานตํ าแหนงตางๆ ของบุคลากรในสถาบันวิจัยและ

 พัฒนา (Job Description)

กํ าหนดวัน ระหวางวันที่ 14 - 16 มกราคม  2544

สถานท่ี โรงแรมทวาราวดี  จังหวัดปราจีนบุรี

ผูรับผิดชอบ คณะกรรมการดํ าเนินการดานการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูเขารวมประชาพิจารณ จํ านวนประมาณ 300 คน  ประกอบดวย

1.  ผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
2.  ขาราชการ ลูกจางประจํ า และลูกจางชั่วคราวในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา
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ประมาณการคาใชจาย (สัมมนาเจาหนาท่ีระดับกลาง)

1.  คาเชาที่พัก  400  บาท/คืน/คน
จํ านวน 300 คน 2 คืน 240,000 บาท

2.  คาอาหารตลอดการสัมมนา 1,000 บาท/5 ม้ือ/คน 300,000 บาท
จํ านวน 300 คน

3.  คาอาหารวาง-เคร่ืองด่ืม 50 บาท/ม้ือ/คน 
จํ านวน 300 คน 4 ม้ือ 60,000 บาท

4.คายานพาหนะ
- คาเชารถโดยสาร รวมคาน้ํ ามัน
วนัละ 7,500 บาท x 6 คัน x 2 วัน    90,000 บาท

- คานํ้ ามันรถสถาบันวิจัยและพัฒนา     10,000 บาท
- คารถรับจางและคาผานทางพิเศษ    15,000 บาท

5. คาเอกสารประกอบการสัมมนา จํ านวน 300 เลม    10,000 บาท
6. คาใชจายเบ็ดเตล็ด      5,000 บาท

       รวม  (เจ็ดแสนสามหม่ืนบาทถวน) 730,000 บาท
ท้ังน้ีขอถัวจายทุกรายการ

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

1. บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาไดรวมกันใหความเห็นชอบวิสัยทัศน ภารกิจ
และแผนปฏิบัติการของสถาบันวิจัยและพัฒนา
 2. นํ าไปบรรจุในคูมือการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือประกาศ
ใชตอไป
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กํ าหนดการประชาพิจารณ

วันอาทิตยที่ 14 มกราคม  2544
07.00 น. ออกเดินทางจากฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองกํ าแพงแสน
08.00 น. ออกเดินทางจากอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
10.00 น. ถึงโรงแรมทวาราวดี จ.ปราจีนบุรี
10.00-10.30 น. อาหารวาง
10.30-11.00 น. พิธีเปด 

กลาวรายงานโดย รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป
(รองผูอํ านวยการฝายพัฒนาและโครงการพิเศษ)
กลาวเปดโดย รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ
(ผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)

11.00-12.00 น. บรรยายพิเศษ “มุมมองของภาคเอกชนตอการพัฒนาองคกรของรัฐ”
โดย พ.ต.อ.สุวิระ ทรงเมตตา รองผูบังคับการ ภาควิชาบริหารงานตํ ารวจ
สถาบันพัฒนาขาราชการตํ ารวจ สํ านักงานตํ ารวจแหงชาติ

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.30-14.00 น. ชี้แจงวิธีดํ าเนินการประชาพิจารณ
14.00-16.00 น. ดํ าเนินการประชาพิจารณ (แบง 6 กลุม)
16.00 น. อาหารวาง
16.30 น.  นํ าสัมภาระเขาที่พัก
18.30 น.- 19.30 น. อาหารเย็น
20.00-22.00 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานของสถาบันวิจัยและพัฒนา  (คพง.)

เร่ือง JOB Description ของตํ าแหนงตางๆ ในสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันจันทรที่ 15 มกราคม  2544
07.00 น. อาหารเชา
08.30-10.00 น. ดํ าเนินการประชาพิจารณ (ตอ)
10.00-10.30 น. อาหารวาง
10.30-12.00 น. นํ าเสนอผลการประชุมกลุม
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.30-14.30 น. นํ าเสนอผลการประชุมกลุม (ตอ)
14.30-17.30 น. กิจกรรม Walk Rally
18.30–23.00 น. อาหารเย็น นันทนาการเน่ืองในโอกาสวันข้ึนปใหม
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วันอังคารที่ 16 มกราคม  2544
07.00 น. อาหารเชา
08.30-10.30 น. สรุปผลการประชาพิจารณ  โดยรศ.ดร.บุญเรียง  ขจรศิลป
10.30-10.45 น. อาหารวาง
10.45–11.30 น.บ รรยายพิเศษ “วิสัยทัศนการบริหารและบริการงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” โดย ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร
อธกิารบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

11.30-12.00 น. พิธีปด โดย ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.30 น. ชมโบราณสถาน อ.ศรีมหาโพธิ/แวะซ้ือของดีเมืองปราจีนฯ ท่ีหนองชะอม
16.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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คํ ากลาวรายงานในพิธีเปดการประชาพิจารณ
“การประกันคุณภาพการบริหารและบริการงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา

โดย รศ.ดร.บุญเรียง  ขจรศิลป
(ประธานคณะกรรมการดํ าเนินการดานการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา)

วันอาทิตยที่ 14 มกราคม  2544
ณ โรงแรมทวาราวดี อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

                                                       

กราบเรียน  ทานผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ดิฉันในนามของคณะกรรมการดํ าเนินการดานการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ขอกราบเรียนรายงานความเปนมา วัตถุประสงค และรายละเอียดของการจัดทํ าประชา
พิจารณการประกันคุณภาพการบริหารและบริการงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังน้ี

สืบเน่ืองจากการสัมมนาการประกันคุณภาพการบริหารและบริการงานวิจัยของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  เม่ือวันท่ี 19 – 21 พฤษภาคม  2543  ณ โฮมพุเตยรีสอรท อ.ไทรโยค
จ.กาญจนบุรี  ประกอบดวยผูบริหารและบุคลากรในสังกัดเขารวมการสัมมนาท้ังส้ิน 71 คน
โดยมีการจํ าแนกกลุมตามภาระงานเพ่ือรวมกันกํ าหนดกรอบวิสัยทัศน ภารกิจ และแผนปฏิบัติงาน
ในการประกันคุณภาพการบริหารและบริการงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกอบกับในชวงตนปงบประมาณ ท่ีผานมา ทบวงมหาวิทยาลัยไดแจงใหทุก
มหาวิทยาลัยจัดทํ า “แผนกลยุทธการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในชวงแผนพัฒนาการศึกษา
ฯ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2544 – 2549)” โดยใหสอดคลองกับกรอบวิสัยทัศนและทิศทางของแผน
พัฒนาการศึกษาฯ ฉบับที่ 9  ในการน้ีมหาวิทยาลัยฯ ไดมีการประชุมและช้ีแจงใหทุกคณะ สํ านัก
สถาบัน จัดทํ าแผนกลยุทธดังกลาว  ซ่ึงสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนา
งานของสถาบันวิจัยและพัฒนา คราวประชุมเมื่อวันที่ 13 และ 17 พฤศจิกายน  2543  ไดมอบ
หมายใหหนวยงานในสังกัดดํ าเนินการจัดทํ าเอกสารเสนอกรอบโครงการและนํ ามาพิจารณาแผนใน
ภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา และไดนํ าเสนอมหาวิทยาลัยฯ ไปแลว  โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ไดนํ าผลการสัมมนาการประกันคุณภาพการบริหารและบริการงานวิจัย ผนวกเขากับแผนกล
ยุทธฯ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ในการน้ีคณะกรรมการประกันคุณภาพ ไดพิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือใหไดมาซ่ึงการ
กํ าหนดแผนการปฏิบัติงานตามกลยุทธและมาตรการในแตละวัตถุประสงคที่มีความถูกตอง 
สมบูรณ  และสอดคลองกับภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนามากย่ิงข้ึน กอนท่ีนํ าไปบรรจุไวในคู
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มือการประกันคุณภาพฯ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงควรไดมีการจัดทํ าประชาพิจารณคร้ังน้ีข้ึน
โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี

1 . เพ่ือพิจารณาเน้ือหาสาระในการกํ าหนดแผนการปฏิบัติงานตามกลยุทธและ 
มาตรการในแตละวัตถุประสงค รวมท้ังรวมกันปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณและสอดคลองกับ
ภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา

2. เพ่ือใหบุคลากรในสังกัด ทุกฝาย/ศูนย/สถานี ทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติงาน
ทั้งขาราชการ และลูกจาง ไดมีสวนรวมในการกํ าหนดแผนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับภารกิจ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา อยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม

การจัดทํ าประชาพิจารณคร้ังน้ี  กํ าหนดใหมีขึ้นเปนเวลา 3 วัน  ตั้งแตวันอาทิตยที่
14 – วันอังคารท่ี 16 มกราคม  2544  ประกอบดวยการบรรยายพิเศษ  การแบงกลุมยอยประชา
พิจารณ รวมท้ังกิจกรรมนันทนาการ โดยมีผูเขารวมการประชาพิจารณจากทุกหนวยงานในสังกัด
ประกอบดวย

ผูบริหารและท่ีปรึกษา 16  คน
ขาราชการ 84  คน
ลูกจางประจํ า 63  คน
ลูกจางช่ัวคราว 90  คน

รวมทั้งสิ้น      253  คน

การจัดทํ าประชาพิจารณคร้ังน้ี ไดรับความรวมมือจากคณะกรรมการ คณะทํ างาน
ผูเขารวมการประชาพิจารณทุกทาน  ซึ่งใครขอขอบคุณไว ณ โอกาสน้ี  และบัดนี้ถึงเวลาสมควร
แลว  ดิฉันขอเรียนเชิญทานผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากลาวเปดการทํ าประชาพิจารณ ณ
บัดน้ี
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คํ ากลาวเปดการประชาพิจารณ
“การประกันคุณภาพการบริหารและบริการงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา”

โดย รศ.ดร.นภาวรรณ  นพรัตนราภรณ
ผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วันอาทิตยที่ 14 มกราคม  2544

ณ โรงแรมทวาราวดี อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
                                                       

เรียน  ทานผูบริหาร  คณะกรรมการ  คณะทํ างาน  และผูเขารวมการประชาพิจารณทุกทาน

ดิฉันรูสึกยินดีเปนอยางย่ิง ท่ีไดมาเปนประธานในพิธีเปดการจัดประชาพิจารณในวัน
นีอ้าจกลาวไดวา นับเปนคร้ังแรกของสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ีไดมีการจัดกิจกรรมในลักษณะการ
ประชาพิจารณคร้ังน้ี โดยเปนการรวมพลังความคิดรวมกันจากบุคลากรในสังกัดต้ังแตผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานจากทุกฝาย/ศูนย/สถานี  ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค  ท้ังขาราชการ ลูกจางประจํ า
และลูกจางช่ัวคราว เกือบ 300 คน จึงเช่ือม่ันวาการจัดประชาพิจารณคร้ังน้ีจะบรรลุตามวัตถุ
ประสงคนี้กํ าหนดไวไดอยางดีย่ิงน่ันคือ สามารถกํ าหนดและปรับแผนการปฏิบัติงานตามกลยุทธ
และมาตรการตาง ๆ ใหสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
เพ่ือนํ าไปสูภาคปฏิบัติของการดํ าเนินการดานการประกันคุณภาพการบริหารและบริการงานวิจัย 
ซ่ึงจะเปนสวนหน่ึงตามนโยบายของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรและทบวงมหาวิทยาลัยตอไป

ในโอกาสน้ี ดิฉันขอขอบคุณทานผูบริหารและบุคลากรทุกทานท่ีไดมีสวนรวมในการ
ประชาพิจารณครั้งสํ าคัญน้ี รวมท้ังถือเปนโอกาสดีท่ีจะไดจัดกิจกรรม เน่ืองในวาระปใหม 2544
เพ่ือใหทุกทานไดพบปะสังสรรครวมกันดวย

บัดน้ี  ถึงเวลาสมควรแลว  ดิฉันจึงขอเปดการจัดการประชาพิจารณ ณ บัดน้ี
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บรรยายพิเศษ

มุมมองของภาคเอกชนตอการพัฒนาองคการของรัฐ
∗

                                                                                      พ.ต.อ.สุวิระ  ทรงเมตตา

เรียน ทานผูอํ านวยการ ทานผูอาวุโส และทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่เคารพทุกทาน

ขาราชการยุคใหมตองสมารท และสามารถทุกส่ิงไป
ลึกลํ้ าดวยการมองไกล   ทํ าตัวใหมพรอมเปลี่ยนแปลง
เปล่ียนไมเปนก็ส้ินทา   ตองถูกวาอยูรํ่ าไป 
เราอาจตองเสียใจ ถาปรับใจยังไมเปน

 วันน้ีผมรูสึกดีใจท่ีไดมาพบปะพูดคุยกับพวกเราทุกคน และถือวาพวกเราทุกทาน ณ
ท่ีน้ีเปนบุคคลท่ีสํ าคัญอยางย่ิงท้ังของมหาวิทยาลัยและของประเทศชาติของเรา เพราะงานท่ีเรา
กํ าลังท ําอยูน้ีเปนงานท่ีพัฒนาประเทศ  เพราะเปนหนวยงานที่เกี่ยวกับการวิจัย ทุกวันนี้ในประชา
คมโลก ประเทศใดจะอยูไดประเทศน้ันตองมีงาน R&D หรืองานวิจัยและพัฒนา และทานทราบไหม
ครับวาประเทศไทยของเรามีจุดเดนเร่ืองใดท่ีประเทศตางๆสูไมได  ก็คือประเทศของเรา เหมาะสม
ท่ีจะผลิตอาหาร เราทราบไหมครับวาประเทศเราเปนประเทศที่ปลูกขาวเลี้ยงคนมากที่สุดในโลก
ประเทศเราสงออกขาวไปขายมากท่ีสุดแตไมไดปลูกมากท่ีสุด ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่
ปลูกมากท่ีสุดในโลก แตเราขายขาวมากท่ีสุดในโลกเพราะประชากรเราบริโภคนอยกวาสหรัฐ
อเมริกา และยังมีอ่ืนๆอีกหลายอยางท่ีมากท่ีสุดในโลก และย่ิงใหญท่ีสุดในโลกอยู เห็นไหมครับวา
ศักยภาพหรือวาวิวัฒนาการในการพัฒนาของประเทศเราน้ันยังนอยกวาประเทศอ่ืนในโลกอยู ตรง
น้ีเปนจุดแข็งอยางหน่ึง ซ่ึงตรงน้ีอยากขอฝากทุกทานวาในมหาวิทยาลัยท่ีมีรายไดมากท่ีสุดจากมัน
สมองของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเองน้ันคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอ่ืนถาออก
นอกระบบ มหาวิทยาลัยท่ีมีรายไดมากท่ีสุดคือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพราะมีท่ีแถวสยามส
แควรท่ีจะไดคาเชาจากตรงน้ัน ซ่ึงไดเงินจากทรัพยสินเกา แตเราไดเงินจากมันสมองของเราและ
มันสมองของพวกเราทุกคน ของบรรดานักวิชาการ ซ่ึงจะเกิดข้ึนไมไดถาไมมีทีมงานของเรา
สนับสนุน และเปนกํ าลังสํ าคัญท่ีจะผลักดันผลงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย

                                                          
∗  !"#$%&'())(*+**,(,-.$/0 $*12"3 4.56,%6/78)(*+*.9(*:;<+*.)(*3(74.'6,="3>9(4.%,(;6,
$)0?*/(5?*8 467%@2 16 >)*(B> 2544 C D*3:*>%4(*(4#@ '.&*('@7+E*@
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เกษตรศาสตร และทุกผลงานท่ีออกไป ผมขอชมเชยนักวิจัยเปนอยางย่ิงท่ีเห็นมหาวิทยาลัย เปน
มหาวิทยาลัยแหงแรกของประเทศไทยที่นํ าผลงานทางวิชาการ ผลงานการวิจัยออกมาทํ าใหเปน
ตัวเงินไดออกมาใชเปนรูปธรรมซ่ึงมีโครงการหลายโครงการ แนนอนครับผลงานทางวิชาการท่ีนํ า
ออกใชก็ตองมีการจายคาใชกับที่มาและน่ันแหละครับจะเปนรายไดเปนกอบเปนกํ าของสถาบัน
วิจัยและพัฒนาและของมหาวิทยาลัย และเม่ือรายไดเหลาน้ันกลับมาสูสถาบันก็เปนรายไดของ
พวกเรา เพราะสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนสถาบันของพวกเราทุกคน เราทุกคนที่นั่งอยูที่นี่ลวนแต
มีหุนสวนของสถาบันเปรียบเสมือนวา สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนบริษัทของพวกเราทุกคนที่พวก
เราทุกคนเปนหุนสวนโดยไมตองจดทะเบียนเอกชน แนนอนครับท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนามีเงิน
มากพวกเราก็สามารถแบงกันมากเปนเงินเดือน เปน OT เปนรางวัลในการจูงใจตางๆ แตเม่ือไรก็
ตามท่ีสถาบันของเราไมมีเงินรายไดเขามา เงินเดือนทานคงไมได ทํ างานไปอาจไมมีเงินเดือน อาจ
จะถูกตัดบุคลากรออกไปใหลดจํ านวนลงเหลือเทาท่ีมีเงินเดือนพอจาย เราเปนหุนสวนจะไดรับผล
กระทบเชนน้ัน

ส่ิงที่ผมจะนํ ามาเสนอในวันน้ีผมจะบอกวาชวงที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจน้ัน บริษัท 
เอกชนเคาทํ าอยางไรถึงอยูรอด และพลิกวิกฤตใหเปนโอกาสอยางไร เพ่ือนํ าเสนอทาน โดย
ระหวางการสัมมนาทานอาจจะนํ าสิ่งที่ผมเลาใหฟงไปประยุกตใชได บริษัทเอกชนกับสถาบันวิจัย
และพัฒนาไมตางกันเลย ส่ิงท่ีผมนํ าเสนออาจมีหลายประเด็น ทานอาจนํ าไปประยุกตใชเพียงหนึ่ง
ประเด็นก็ถือวาทานมาวันนี้ประสบความสํ าเร็จแลว

ผมจะบอกนะครับวาเม่ือเกิดวิกฤตข้ึนบริษัทไดทํ าอะไรบาง บริษัทนั้นไดเปลี่ยนพลิก
ผันจากบริษัทที่แตกอนน้ันผลผลิตอาจตกตํ่ า กํ าไรอาจจะไมมีหรือขาดทุน กลายเปนบริษัทที่มี
กํ าไร มโหฬารในชวง 2 ปท่ีผานมา กลุมบริษัทเกษตรรุงเรืองหลายบริษัท เดิมเคยใชเงินของตัว
เอง พอเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ ธนาคารไมมีเงินพอ เราตอง Generate Cash เล้ียงตัวเองและก็อยู
รอดมาถึงทุกวันนี้ กลุมบริษัททุกบริษัทมีกํ าไรจากเดิมท่ีไมมีกํ าไร เพราะฉะน้ันตรงน้ีผมจะบอกวา
ทํ าอยางไร ทันทีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ส่ิงแรกท่ีผมทํ าคือผมจะเรียกพนักงานท่ีสํ านักงานใหญท้ัง
หมด 600 กวาคนเขาหองสัมมนาแบบน้ีต้ังแต MD กรรมการผูจัดการ กรรมการบอรดบริษัทท้ัง
หมดเขาหองสัมมนากับพนักงานระดับปฏิบัติการทุกคนจนกระทั่งภารโรง ทุกคนเก่ียวของหมด
เพราะถือวาทุกคนนั้นมีบทบาทสํ าคัญที่จะทํ าใหบริษัทอยูรอดหรือลมสลาย

ผมหยิบภาพปริศนาอันแรกคือภาพน้ี อยากถามทุกทาน ณ ที่นี้ ภาพน้ีใหขอคิดอะไรกับ
เราและภาพน้ีผมใชเม่ือ 3 ปกอน ใชเวลานานพอสมควรจนไดภาพน้ี Prerogative มาภาพหน่ึง ลอง
บอกสิครับวาภาพน้ีใหอะไรกับเราและภาพน้ีทานเอากลับไปใชท่ีทํ างานทานได มองยอนกลับไปท่ี
สถาบันวิจัยและพัฒนา วาภาพน้ีใหอะไรกับเรา เราอยูสวนไหนของภาพน้ี เน่ืองจากวาเวลาผมมีนอย
ผมขอเฉลยวาเราอยูสวนไหนของภาพน้ี ภาพน้ีเปนภาพเรือสํ าเภาท่ีอยูกลางมรสุมท่ีคล่ืนจัดเปรียบ
เสมือนสถาบันของเราอยูกลางมรสุมท่ีจะตองถูกออกมาเปนอิสระในไมก่ีวันขางหนาน้ี ท้ังๆท่ีเรายังไม
รูวาจะมีเงินเดือนจายพวกเราหรือเปลา เราจะมีรายไดมาจากไหน ถามวาเราตองเปนอิสระไหม ตอง
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เปน เพราะเคาบังคับเราใหเปน แตถามวาเราจะปลอยวิกฤตนั้นเปนภัยคุกคามทํ าลายพวกเราหรือจะ
เอาวิกฤตน้ันใหเปนโอกาสของพวกเรา ข้ึนอยูกับเราครับ ไมวาจะเปนวิกฤตหรือโอกาส ภาพน้ีครับให
อะไรกับเรา อันน้ีเปรียบเสมือนสถาบันวิจัยและพัฒนาของเราเปนเรือสํ าเภาล ําน้ี ทานท่ีอยูขางบนน้ี
เปรียบเสมือนบอรดกรรมการบริหาร กรรมการบริหารเปนผูท่ีมองไปขางหนาวาชายฝงอยูดานน้ี ไมใช
อยูดานน้ันเปนผูกํ าหนดวิสัยทัศนบอกทิศทางวามรสุมอยูทางน้ีเราตองหลบไปทางน้ันถึงจะเดินทาง
โลง ซ่ึงอยูท่ีบอรดและทีมท่ีปรึกษา ซ่ึงตรงน้ีแหละครับหัวหนาสูงสุดของเราในท่ีน้ีอาจจะเปนทานผู
อํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทานไดแนวคิดจากบอรด หรือจากตัวทานเอง ทานลองสองดูสิครับ
วาท่ีเคาบอกวาวิสัยทัศนท่ีอยูขางหนาตรงน้ันมันเปนชายฝง ลองสองดูสิวามันเปนชายฝงหรือวามัน
เปนแคเกาะราง และท่ีเคาบอกวาไปชองทางน้ีไมมีมรสุม ลองสองกลองดูสิวาปลอดมรสุมจริงหรือ
เปลา ตรงน้ีตองเปนผูมีวิสัยทัศน แลวทานทราบไหมครับวาพวกเราทุกทานที่นั่งอยู ณ ที่นี้ ผมดีใจ
เหลือเกินครับทานเปนผูท่ีโชคดี เราไดผูนํ าที่มีวิสัยทัศน ตัวทานเองนะครับอยูในสถาบันทานอาจไม
ทราบนะครับวาผูนํ าของทานน้ันไกลแคไหน ในวงการภายนอกท่ีผมอยูภายนอกไมวาวงการตํ ารวจ
หรือวงการนักธุรกิจ หรือวงการนักวิจัยท้ังหลาย ของมหาวิทยาลัยท้ังภายนอกและภายในระบบ เคา
เชื่อถือทานผูอํ านวยการของทาน ทานโชคดีครับท่ีไดผูอํ านวยการที่มีวิสัยทัศนที่ยาวไกล และเปนนัก
พัฒนาทุกวันน้ี สถาบันวิจัยและพัฒนา ทราบไหมครับวามีชื่อเสียงระดับประเทศและระดับตางประเทศ
จากผลงานของพวกเราทุกคน และจากผูนํ าที่มีวิสัยทัศนดวย คอยดูนะครับวาอีกไมก่ีวันขางหนา
สถาบันวิจัยและพัฒนาของเราตองเปนผูนํ าของประเทศ ตอนนี้ระดับรัฐบาล ทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐ
มนตรีทุกคนรูจักสถาบันของเรา รูจักผลงานของเราหมด ทุกวันนี้ผมฟงนะครับทานรัฐมนตรีกระทรวง
พาณิชย       “ศุภชัย” หรือวาทานนายกรัฐมนตรี พูดบอยครั้งเลยแมกระทั่งเกิดวิกฤตนํ้ ามันเม่ือคราว
ท่ีแลว ทานพูดอะไรวนไปวนมาก็มาลงท่ีผลงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาท้ังน้ันเลย เพราะฉะนั้นตรง
น้ีนะครับทุกทานโชคดีแลวท่ีมีผูนํ าที่มีวิสัยทัศน เหลืออยูที่วาพวกเราทุกคนจะรวมไปในทิศทางเดียว
กันกับผูบริหารของเราอยางไร เพ่ือท่ีจะนํ าพาสํ าเภาล ําน้ีไปสูจุดหมายปลายทาง สํ าเภาล ํานี้ไมใช
สํ าเภาขนของแตเปนสํ าเภาท่ีนํ าพาบุคลากร เปรียบเสมือนผูอพยพชาว เวียดนามยุคสงครามแตก
ประเทศแตกไปตั้งรกราก ณ ท่ีแหงใหม เปรียบเสมือนพวกเรากํ าลังจะไปในสํ าเภาล ําน้ีเพ่ือไป   ตั้ง
มั่นยังที่แหงใหม เราจะเลือกท่ีไดดีเพียงไร เราจะต้ังรกรากไดดีเพียงไร สํ าเภาเราจะไปรอดหรือไมอยู
ที่พวกเราทุกคน ตอนน้ีทีมเราพรอมแลวนะครับ หัวหนา รองหัวหนา พรอมกํ าหนดไปในทิศทางเดียว
กัน หัวหนามองเห็นอะไรไปขางหนาบอกวาจะทํ าอยางไร รองหัวหนาเห็นดวยมีสวนสนับสนุนสงเสริม
อยางไร ดูแลใหค ําแนะนํ าอยางไรท่ีจะทํ าใหสํ าเร็จ มองดูนะครับ ฝายปฏิบัติการเปนคนชักใบเรือ ฝาย
ปฏิบัติการเปนคนขับเรือ หันทิศทางไปในทิศทางที่เราตองการ ตรงน้ีเรากํ าลังดูแผนท่ีเปรียบเสมือน
ฝายวางแผน ทํ างานอะไรก็ตามตองมีการวางแผน ถาไมมีการวางแผนเปรียบเสมือนเดินโดยไมมีเข็ม
ทิศ เดินทางจากกํ าแพงแสนมาน่ี ถาเราไมมีเข็มทิศ เราก็ไมมาตามถนน ตางคนตางมา บางคนก็ไป
ทิศเหนือ บางคนก็ไปทิศใต เดินปาไมมีเข็มทิศ เสร็จครับ เดินทางๆทะเลไมมีเข็มทิศไมมีการวางแผน
ก็วนเรือไปวนเรือมาไมถึงฝงสักคร้ังหน่ึง ฉะน้ันการทํ างานตองมีการวางแผน เราตองมีจุดมุงหมายเรา
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ตองกํ าหนดวัน เวลาที่แลวเสร็จของงาน กํ าหนด     ขั้นตอน วางแผนปุบเราจะรูเลยครับ สิ่งที่บริษัท
ทํ าในชวงเกิดภาวะวิกฤตอันแรก บริษัทจะลมอยางงายดายถาขาดสภาพคลอง หรือขาดเงิน เปรียบ
เสมือนสถาบันวิจัยและพัฒนาของเรา จะลมอยางงายดายเลย ถาขาดเงินเดือนจายพวกเรา อันดับแรก
ที่บริษัททํ าตอไปน้ีทุกสวนตองวางแผนการทํ างาน วางแผนการใชเงิน วางแผนการไดเงิน วาจะใช
จายเงินอยางไร วางลวงหนาไปอีก 2-3 ป  พอวาง 1 ปเสร็จ ก็มาวางรายเดือนอีก จนกระท่ังวางราย
สัปดาห จากน้ันมามองวาในอีก 1-3 เดือนขางหนาน้ีจะใชเดือนละเทาไร แลวเงินจะมาจากตรงไหน
ถาเงินไมพอ บริษัทในเครือตรงไหนจะสงเงินมาชวย ตองวางแผนกันเลยครับ ถาไมวางแผนจบ
เปรียบเสมือนเรา ถาจะทํ างานอะไรสักช้ินหน่ึงตองมีแผน ในแผนตองมีโครงการ อยางเชนวันน้ีถือ
เปน หน่ึง โครงการ ในแตละโครงการมีกิจกรรมอะไรบาง ในแตละกิจกรรมใชคน ใครบาง จํ านวนเทา
ไร ใชวัสดุอุปกรณอะไรบาง งบประมาณเทาไร น่ันคือ หน่ึง กิจกรรม ในหลายๆกิจกรรมรวมกันเปน
แผนงบประมาณ แผนละเทาไร และถาเรามีโครงการ มีกิจกรรม มีแผน เราก็เสนอแผนน้ีไปขอรับงบ
สนับสนุนจากภาคเอกชน หรือวาหนวยงานใดๆ หรือจากงบกลางของรัฐบาล ก็สามารถทํ าได ฉะนั้น
ชวงนี้อาจกลาวไดวาวิกฤตคือโอกาสของเรา เรายังไมไดเปนอิสระในชวงน้ีอาจจะทํ าโครงการของบ
ประมาณใหญๆ จากรัฐบาลมาอีกสักกอนหน่ึง ทํ าอะไรใหกับสถาบันวิจัยและพัฒนาของเรา กอนท่ีจะ
หลุดไปเปนอิสระแลวขอไมไดอีก วันน้ีอาจจะเปนโอกาสของเรา วันสัมมนาวันน้ีอาจเกิดคามหาศาล
กับสถาบันวิจัยและพัฒนาของเราก็ได ถาพวกเราชวยกันคิด เปรียบเสมือนนักวางแผนตรงน้ีละครับ
ตรงฝายบัญชี การเงินงบประมาณเปนฝายดูแลเสบียงในเรือวาเรามีเงินกอนหน่ึงเราจะใชอะไรลํ าดับ
กอนหลงั สํ าคัญท่ีสุดแลวสงผลประโยชนใหกับสถาบันวิจัยและพัฒนาของเรามากท่ีสุด ภายใตงบ
ประมาณที่จํ ากัด ฝายบัญชีตองดูแลตรงนี้เปรียบเสมือนเสบียงในเรือ เกิดใชจายสุรุยสุรายจะหมด ไม
ไดคาดการณวาอีก 25-30 วันขางหนาถึงจะถึงฝง เสบียงหมดเรือ ทุกคนในเรืออดตาย อันน้ีคือภัย
คุกคาม ฉลามกํ าลังมา อันน้ีเปนเพ่ือนของเรา บางคนจมน้ํ า บางคนหลุดรวงออกจากเรือเพราะวา
กระทํ าผิดวินัย เปนพวกชอบทํ าผิดวินัย ฝายบุคคลจะตองชวยกันปรับ ชวยกันดึงเขามาไมใหเพ่ือน
ของเราออกนอกลูนอกรอยแลวจมนํ้ าไป นี่ละครับเปนเรือที่นํ าไปสูจุดหมายปลายทาง เพ่ือไปต้ังรก
รากใหม ทุกคนข้ึนเรือดวยความช่ืนม่ืนสํ าเร็จหมด แตในทางตรงกันขามเรามาดูภาพน้ีครับ อาจจะ
เกิดข้ึนกับเรา ถา ณ วันนี้เราแตกแยก  ผูบริหารคิดอยางนี้ เธอทํ าอยางน้ี ฉันไมเห็นดวย ฉันอยากทํ า
อยางเกา ของเกาทํ าแบบน้ีไมเห็นเปนไร ฉันขอทํ าแบบเดิม ฉันไมขอเปล่ียนแปลงอะไร นี่ละครับเกิด
ขึ้นจริงแลว แตกแยกไมใสใจคือมหันตภัยของเรือ เพียงคนๆเดียวทํ าลายทั้งล ําเลยครับ ลองดูภาพน้ี
บอรดไมมี เพราะมาประชุมบางไมมาประชุมบาง มาประชุมก็ไมเสนอแนะความคิดเห็นอะไร ผูท่ีมี
อํ านาจสูงสุด อาจหมายถึงหัวหนาหนวยงานสูงสุด ไมไดมีวิสัยทัศนสองไป ไมไดสนใจ อยูไปวัน
หนึ่งๆ ดํ ารงรักษาตํ าแหนงไปวันหน่ึงๆ อันน้ีรองฯก็ไมสนใจ คอยเล่ือยขาเกาอ้ีคอยผลักดัน เพ่ือจะข้ึน
ชวงชิงตํ าแหนงอยางเดียว ผมไมไดหมายถึงทานรองผูอํ านวยการฯนะครับ หมายถึงหัวหนาหนวย
งานทกุคน หัวหนาแผนก หัวหนาฝาย ท่ีน่ีไมไดเปนอยางน้ันผมหมายถึงวาหัวหนาทุกระดับ ทาน
รองฯน้ันชอบเล่ือยขาเกาอ้ีหัวหนาหนวยตลอด เพราะฉะนั้นก็ตองเปลี่ยนแลวนะครับถาขืนทํ าอยางน้ัน
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ก็จะไปทั้งหนวยงาน แลวคนที่ทํ างานฝายผลิตไมทํ างานมาน่ังกินเหลา เฮฮา ฝายวางแผนก็ไมไดวาง
แผน ฝายบัญชีการเงินก็ไมไดมาดูแลวาฐานเสบียงถูกเทถูกลม มีคนอีกสวนหน่ึงผูเปนกํ าลังผลักดัน
ใหเรือไปขางหนากลับมาลอยเรือลอยลํ าอยู คลายๆพวกเกาะขออาศัยอยูไปวันๆแลวไดรับเงินเดือน
แตละเดือนขออาศัยสถาบันอยูไปวันๆ อันนี้ผมเปรียบเทียบกับเรือลํ าน้ีกับบริษัทก็เหมือนกัน พวกรูด
บัตรแลวไมเขาทํ างาน เชาไป แลวเย็นมารูดบัตรกลับ แลวผูบริหารข้ันสูงไมตองรูดบัตรมาทํ างานบาง
ไมทํ างานบาง ผมก็ไดเอาภาพน้ีใหเคาอธิบาย ซ่ึงอธิบายกันอยางเผ็ดมันกันเลยครับ ปรากฏวาภาพน้ี
มีมูลคาหลายลานบาทสํ าหรับบริษัทผม ปรากฏวาตรงนี้ผูที่คิดโดดมาในเรือเล็กแลวไปพวงใหใบเรือ
ลํ าใหญเสียหาย คิดวาตัวเองรอดเรือลํ าน้ีจม ตัวเองรอดจะมีคนประเภทน้ีอยูจริงๆ แตจริงๆแลวหา
รอดไม เพราะเรือล ําใหญมันจมกลางทะเลและเรือบดกลางทะเลมันจะไปรอดไดอยางไร นี่ละครับทุก
วันนี้ที่อยูไดเพราะเรือพวงลํ าใหญอยูมีเรือลํ าใหญเปนท่ีกํ าบังคลื่นลม ใครคิดแบบน้ีผิดครับโอกาสรอด
มีแตนอยมาก โอกาสลมสลายเยอะท่ีสุดเพราะฉะน้ันอยาคิดเลยครับท่ีจะแตกแยกท่ีจะกระโจนออกไป
เพียงลํ าพัง ตกนํ้ าไปแลวก็ไมมีใครชวยจมนํ้ าหายไปเลย พวกเหย่ียวพวกแรงก็มาคอยจิกกินเปนคนๆ
ไป หนักกวานั้นอีกครับเรือก ําลังจะแลนไปขางหนามีคนเอาเทาราน้ํ า น่ีเปนส่ิงท่ีสํ าคัญมากครับ หาม
เอาเทารานํ้ าเปนอันขาดเพราะจะเปนอุปสรรคท้ังผูท่ีราน้ํ าเองและเพ่ือนในหนวยงาน

ภาพน้ีสํ าคัญมากเลยมีพนักงานอยูกลุมหนึ่งที่ไมเคยทํ างานสรางผลงานเลยแลวกลับ
ไปสรางปญหาใหกับหนวยงานก็มีครับ ประเภทน้ีหลายทานลองนึกสิครับประเภทไหน เชนพวกนี้
ดีแตปากไมท ํางาน เชาข้ึนมาก็น่ังคุยจากฝายน้ีไปฝายโนนไปน่ังคุยไปน่ังเมาส แลวก็ชวนเพื่อนไป
กินขาว 10.00 น. บายกลับมา บายๆหนอยก็กลับ กิจกรรมเยอะ ปรากฏวาตัวเคาไมทํ างานแลวยัง
พาเพ่ือนเสียงานอีก เปนตัวถวงของเพื่อน เงินเดือนจะไมพอใช ตัวเคาเงินเดือนก็เยอะอีก พวกนี้
พวกเอาเทาราน้ํ า พอผมอธิบายภาพนี้เสร็จบริษัทรูสึกตื่นตัวกระชุมกระชวย ใครท่ีโดดลงไปโดน
เพ่ือนเลนงานวากินแรง จะเร่ิมมีหนังสือข้ึนมาวาคนๆน้ีกินแรงขอใหบริษัทพิจารณา เริ่มเปนขั้น
ตอน บางคนขอลดเงินเดือน บางคนใหเหลือเทาน้ี บางคนขอเพ่ิมทํ างานพิเศษ บางคนขอวาใครไม
มาทํ างานใหจายเปนวันๆไป เร่ิมมีคนคิดแปลกๆจากในทีมงานน้ันเอง ก็ใหบรรดาทีมงานน้ันดูแล
กันเอง ซ่ึงไดผลมากครับ รูปแบบน้ีพวกเอาเทาราน้ํ าไมกลาเอาเทาราน้ํ าอีกตอไปแลว กลัวครับ
แลวมีผลอีกอยางหนึ่ง เราจะบอกวาเราจะปลอยใหคนเอาเทาราน้ํ า ราน้ํ าตอไปอีกไมไดแลว เพราะ
เราท้ังมวล 20,000 กวาคนจะตองลมสลายไปทั้งหมดเพราะถาบริษัทลมทุกคนก็ลม และคนที่เงิน
เดือน 100,000-200,000 ระดับผูบริหารท้ังหมดคุณจะไปหางานใหมไมมีทางท่ีจะใหไดเงินเดือน
น้ัน เหมือนพวกเราอยูตรงน้ีลองบอกวา สวพ. ปด ไปหางานสมัคร ผมม่ันใจวาคุณหางานไดไม
เกิน 10% ของคนท่ีน่ังอยูตรงน้ี มั่นใจเลยครับ ไมเช่ือลองไปสมัครงาน ตอนน้ีมีใครรับบางไมมีใคร
หรอกครับ แลวถามวาวุฒิระดับเราเงินเดือนท่ีไดอยางราชการใหน้ัน ยากนะครับเพราะเงินเดือน
เราข้ึนทุกปไมมีวันขาดทุน ถาบริษัทน้ันขาดทุนเงินเดือนอาจไมข้ึน 3 ป และถามวาเราลอง
คํ านวณยอนกลับ  เราเปน ขาราชการเงินเดือนฉันนอยจริงๆ ไมนอยนะครับบางทานไดหลายหม่ืน
บางทานอาจเงินเดือนแสนเลยก็มี ถาทานไมเช่ือลองคิดดูสิครับ เราไมมีทางไหนท่ีใหผลประโยชน
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เราไดมากกวาน้ี ผมถึง บอกวาพวกเราทุกคนท่ีน่ังอยูท่ีน่ีคือหุนสวนทุกคน เพราะฉะน้ันจะไปรอด
หรือไมรอดอยูที่พวกเรานะครับถามวา พวกเราพรอมท่ีจะทํ าเพ่ือ สวพ. ของเราพรอมท่ีจะเปล่ียน
แปลงเพ่ือสถาบันของเราและเม่ือเราทุกคนพรอม พรอมไหมครับ …..พรอม…. ดีใจครับแลวทานผู
อํ านวยการและทานผูบริหารท่ีน่ังอยูขางหนา และวันนี้เปนวันเริ่มตนการคิดตั้งแตวันนี้ เม่ือเรากาว
ไปขางหนาพรอมๆกันในอีกไมก่ีวันขางหนา และที่สํ าคัญผมดีใจที่สถาบันวิจัยกาวไปในทางที่ถูก
ไมเปนวิกฤตเทาไหร การฝกอบรมน้ันสํ าคัญที่สุดและเราโชคดีที่เรามีทานผูเชี่ยวชาญที่ดี ผมบอก
ใหนะครับวาหนวยงานราชการอ่ืนๆเคาทํ าอยางไร เคาจะเนนประสิทธิภาพของงานโดยใหลูกนอง
ทํ างานหนักๆ ทํ างานท้ังวันท้ังคืนเหมือนโรงพักบางโรงพัก แลวปรากฏวาประชาชนไมไดรับความ
สุขหรอกครับ รับความเครียดจากตํ ารวจไป แตพวกทานโชคดีครับ ท่ีมีผูนํ าท่ีรูวาเราจะเพ่ิมประ
สิทธิภาพของการทํ างานอยางไร  โดยเร่ิมตนจากการฝกอบรม เร่ิมตนจากการพัฒนาบุคลากร
สํ าคัญที่สุดและเปนหัวใจสํ าคัญที่สุด  งบอะไรตัดได แตงบฝกอบรมตองเพ่ิม ฉะน้ันทานโชคดีแลว
นะครับ ขอปรบมือใหกับทีมงานใหเราไดไหมครับ……แตจะโชคดีกวาน้ันถาเรารวมมือกันเต็มท่ี
และส้ินสุดการสัมมนากลับไปเรามีผลงานไปเปนข้ันเปนแผน เปนโครงการ ท่ีเรามากํ าหนดทิศทาง
ท่ีถูกและก็ถือวาไปไดสวย ข้ันแรกเราตอง SWOT UP ตวัเองเสมอ ทุกทานท่ีน่ังอยู ณ ท่ีน้ีตองหา
วา จุดออนเราอยูตรงไหน จุดเดนเราอยูตรงไหน เราตองเอาจุดเดนเรามาใชใหเปนประโยชนใหได
จุดเดนพวกเราทุกคนท่ีน่ังอยู ณ ท่ีน้ีเอาจุดเดนของเราออกมากอน

จุดออนอยูที่ระบบราชการที่เชื่องชา ผานขั้นตอนเยอะแยะที่ไรประสิทธิภาพ ทํ าให
การวิจัยของเราไมคลองตัวทํ าใหเปลืองคาใชจายมาก โอกาสมีไหมครับ โอกาสคือ

1. เราไดผูนํ าที่มีวิสัยทัศน
2. รัฐบาลใหมกํ าลังจะมา เปนรัฐบาลท่ีรูจักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมากท่ีสุดเทาท่ี

เคยมีมา คือ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ทานไปศึกษาที่ตางประเทศจนถึงระดับปริญญาเอก ทานมีแนวคิด
ในการพัฒนาสถาบันสูงมาก ดร.ปุระชัย เปนหมายเลข 2 ของพรรคไทยรักไทย มีความเชี่ยวชาญ
ในเร่ืองของมหาวิทยาลัย จะบริหารอยางไรถึงจะมีประสิทธิภาพ

ตรงน้ีแหละครับทานคิดอะไรท่ี Creative ในชวงน้ี ท่ีเปนส่ิงท่ีสรางสรรคเปนประโยชน
ตอสถาบัน รีบทํ ารีบคิดรีบเสนอ และก็จะไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลแนๆ  รัฐบาลถาเปลี่ยนไป
ในอนาคตเราอาจจะสายเกินไป ตรงน้ีเปนโอกาสของเราอยางหน่ึง

ภัยคุกคามของเราคืออะไร ภัยคุกคามคือถาเราไมเปล่ียนคนอ่ืนจะมาเปล่ียนของเรา
แนๆ  ถาเราไมปรับตัวเปลี่ยนเสียกอน คนอ่ืนมาเปล่ียนใหเราเคาจะเปล่ียนอยางท่ีเคาตองการ เรา
เดือดรอนนะครับ แตเม่ือไหรก็ตามเราเปล่ียนดวยตัวของเราเองเราปรับแลวเราจะไดประโยชน
เพราะเราเปรียบเหมือนบริษัท ถาบริษัทลมมีเจาหนี้ขึ้นมาเปลี่ยน แนนอนครับเคาเปล่ียนเพ่ือผล
ประโยชนของเคา เหมือน TPI แตถาเราเปล่ียนตัวของเราเองโดยไมตองใหเจาหน้ีเขามา เรา
เปล่ียนเพ่ือผลประโยชนของพนักงานทุกคนของบริษัทรวมท้ังมีเงินใชหน้ีดวย ประโยชนรวมกันทุก
ฝาย เพราะฉะนั้นนี่ละครับเราตองปรับเปลี่ยนตัวเรา รีบเปลี่ยนรูปแบบการทํ างาน รูปแบบการคิด
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บางอยางคิดดูแลวเปล่ียนเฉพาะในสวนท่ีคุณคิดอาจเปนอุปสรรคในการทํ างาน โดยใหเหมาะสม
เพ่ือสถาบันของเรา เราเปล่ียนเองผลประโยชนจะเปนของเรา ผมม่ันใจ ถาเราเปลี่ยนเองพวกเรา
ไมตองตกงาน ถามีคนอื่นเปลี่ยนพวกเราตกงานแนและตกเยอะดวย ผมจะบอกใหวาแนวคิดขาง
นอกเปล่ียน เปล่ียนอยางไร ถาเคาจะผาตัดหนวยงานใดหนวยงานหน่ึง ผมเช่ือวาถึงคราวท่ีไมมี
เงินเดือนจริงๆ เคาจะวิเคราะหประเมินศักยภาพ ประเมินไดหลายแบบ เอกชนทํ าอยางไร แลวผม
ม่ันใจวามีคนราชการท่ีมีหนวยผาตัดอยูแลวจะเอาไปใชภาคราชการ ซึ่งเปนสิ่งที่เกิดวิกฤตขึ้นกับ
บริษทัอันดับแรก ตอไปน้ีตองวิเคราะหงาน จากนั้นใหทุกคนที่เปนพนักงานเขียนวาแตละวัน ตัว
เองทํ าอะไรบาง ซ่ึงเรียกวาเปนงาน routine หนาท่ีความรับผิดชอบมีอะไรบาง job description
ของตัวเองวาทํ าอะไรบาง พอดู job description แลวก็มาดูโดยใหประเมินคางานตางๆของตัวเอง
ทุกทานตกใจ แตเดิมบอกวาบริษัทเอาเปรียบเหลือเกิน เงินเดือนผม 20,000 ผมทํ างานต้ัง 30 วัน
พอ job description ถามวา output มีอะไรบาง ตายละไมมีเลยทํ ามาต้ังหลาย สิบปแลวยังไมทํ าให
บริษทัเลย นักวิจัยของเราเหมือนกัน ทุกทานท่ีน่ังอยูท่ีน่ีดูสิครับวางานของทานมีอะไรบาง แลว
ลองตีคางานออกมา อาจจะมากกวาเงินเดือนในแตละเดือน บางคนนอยกวา ตรงนี้เปนตัววัดเราตัว
หนึ่ง ถาใครเร่ิมนอยกวาเงินเดือนแสดงวามีปญหาแลวครับตองรีบ ทํ าอยางไรถึงสราง value
added คือสรางมูลคาเพ่ิมใหแกตัวเองใหได ซ่ึงคือการเขียน job description พรรณนาลักษณะงาน
ซึ่งจะใชกํ าหนดในแตละตํ าแหนง แตเดิมผมมีพนักงานเสิรฟกาแฟเงินเดือนๆละ 20,000 กวาบาท
ปรากฏวาผมกินกาแฟถวยละ 500 กวาบาท จริงๆแลวแตละผูจัดการมีเลขาหมดเลย แตละสํ านัก
งานมีผูเสิรฟกาแฟหมดเลย แลวคนเสิรฟกาแฟเสิรฟจนผูจัดการผมอวนหมดเลย แลวพวกนี้เงิน
เดือนยิ่งขึ้น ย่ิงเสิรฟบอยย่ิงเงินเดือนข้ึน ผมจึงมาคิดใหมถาคํ านวณแลวเสิรฟกาแฟอยางเดียวผม
ใหผูจัดการเฉล่ียออกมาวาเสิรฟวันละก่ีถวย ไดถวยละ 500 บาท อยางน้ีจางโรงแรมมาเสิรฟดีกวา
ใหเคาคิดวาควรทํ าอยางไร เคาเปล่ียนจากเสิรฟกาแฟอยางเดียวมาเดินเอกสารดวย จากเดิน
เอกสารใหเดินดูความเรียบรอยในอาคารดวย ดูแลหองประชุมดวยก็ไดประโยชนไดมูลคาเพ่ิมมา
จึงไมตองออก รับเงินเดือนเดิมตอ นี่คือวิธีการ แตเดิมทํ าอะไรอยางท่ีผมบอกพวกเอาเทาราน้ํ า
เสิรฟกาแฟอยางเดียวไมมีงานทํ ามีเวลาวางมาเมาสกับคนน้ันคนน้ี พาเพ่ือนเสียงานไปนินทา เกิด
การแตกแยก น่ันแหละครับหนวยงานน้ันอาจแตกเพราะไมมีงานทํ า ตรงน้ีพอวิเคราะหงานเสร็จ
เรามาประเมินผล ในบริษัทกํ าลังประกาศนโยบายใครที่ไมเปน MS word  MS Excel มีปญหาแน
นอนอาจทํ างานบริษัทไมไดทุกระดับเลยยกเวนกรรมกร ทํ างาน office ตองเปน 2 โปรแกรม มี
การทดสอบศักยภาพ ทดสอบดวยคอมพิวเตอร เรามีแบบสอบถามมีแบบทดสอบเยอะมาก เสร็จ
แลวใครที่มีประสิทธิภาพตํ่ าๆหัวหนางานจะถูกบังคับใหประเมินลูกนองเรียงลํ าดับ ถูกบังคับเรียง
ทุกดาน การครองตน ครองคน ครองงาน เสร็จแลวตัด curve A,B,C,D ใครที่ตก curve ใหเรียกมา
คุย จะมี 4 กลุม กลุม A พวกน้ีตองข้ึนเงินเดือนให ถึงแมเกิดวิกฤต พวกน้ีตองไดเพราะทํ าให
บริษัทอยูรอด กลุม B อยูเฉยๆทํ างานพอสมควร กลุม C ถาไมพัฒนามีปญหาตองลดเงินเดือนเรา
บอกเงื่อนไข 1,2,3,…. ถาเขาทํ าไมไดก็ตองลดเงินเดือน กลุม D คุณตองพิจารณาจากคนข้ีเหลา
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เมายา ติดเหลา คุณที่ไมเคยเขาทํ างานเลยถาคุณไมแกไขเชิญถูกออก วิธีทํ าอยางน้ีเราไมตองทํ า
หัวหนาจะเปนผูทํ าเอง เราจัดเปนหนวยกํ าไร เช่ือไหมครับวากองเลขาผมก็วิเคราะหตีคางานออก
มาได กองเลขาน้ีมีคางานนะครับวาคานัดประชุมเทาไร คาตามงาน ผลสรุปเคาจะมีรางวัลประจํ า
เดือนทุกคนจึงมีเงินเดือน ง้ันอยาบอกนะครับวาหนวยงานราชการไมสามารถตีคาเปนตัวเงินได ตี
ไดไหมครับ ตีไดหมดครับ ข้ึนอยูกับวาเราตีไดแคไหนเทาน้ันเอง พอท่ีผมทํ าเม่ือสักครูแลวน้ันพบ
วาปรากฏในภาพรวมแลวพนักงานบริษัทผมท่ีไมมีการตัดเงินเดือนเลย ตั้งแตวิกฤตจนถึงปจจุบัน
สักตํ าแหนงเดียว ทั้ง 24,000  คน ถามพนักงานโรงแรมก็ไดครับ ไมมีใครถูกตัดเงินเดือนเลย แต
พอเราโยนปญหาใหทุกคนคิดวาตอนน้ีสภาพคลองของบริษัทเปนอยางน้ี  ธนาคารไมปลอยเงินให
บริษัทๆ จะอยูไดตองมีเงินหมุน แตเงินหมุนไมมีเพราะจายเงินเดือนขนาดน้ี พนักงานเสนอเลย
ครับขอใหตัดเงินเดือนพนักงานสะสม ตัดหมายถึงวาเงินเดือน 100,000 บอกขอรับ 80,000 อีก
20,000 ก็ใหบริษัทเอาเงินไวหมุน เม่ือบริษัทยืนไดเม่ือไหรแลวคอยเอามาใชคืนพนักงานผมมีเงิน
ออมเปนหลายลานบาท ปน้ีเปนปท่ีเร่ิมจายคืนแลว ฉะนั้นเราไมไดตัดเงินใครเลยแตมีตัดฝาก
เพราะฉะน้ันเปนสิ่งที่พนักงานทํ าเคาบอกเสนออยางน้ีบริษัทอยูรอดทุกตัวมีกํ าไรเคาก็ไปดูใน
หนวยงานของเคาแตละคน ยกตัวอยางหัวหนาหนวยงานตองกลับมาดูลูกนองของเคาเอง จะเคี่ยว
เข็ญลูกนองเคาคนไหนไมมีประสิทธิภาพจะเรียกมาคุยเสร็จแลวจัดฝกอบรม เราตองใหโอกาสคนท่ี
ไมมีประสิทธิภาพในการทํ างานเคาตองรูวาตองพัฒนาอยางไร บางทีเคายังดูตัวเคาไมออก เรา
ตองชวยมองใหเคาใหการพัฒนาและฝกอบรมเคาแลวใหเง่ือนไข พัฒนาฝกอบรมและใหเวลาให
เคา 3 เดือน เปลี่ยนแปลงและใหมาตรฐานไป ถาเปล่ียนแปลงไดก็โอเค ถาเปล่ียนแปลงไมไดก็
say goodbye ซ่ึงมี say goodbye ไมถึง 1 % แนนอน และสวนมากเคารูตัวเคาจะไปเอง อันน้ีจํ า
เปนจริงๆ พวกติดสุรา พวกเหลือขอจริงๆหรือพวกที่มีธุรกิจสวนตัวขางนอกแลวไมเคยทํ างานเลย
อันน้ีครับจะไปดวยความสมัครใจ เคาเปนกาฝากในหนวยงานไมไดอีกแลวและเพ่ือนรวมงานก็
anti กันเองมันก็จะจบไปตรงน้ัน จะบอกใหนะครับวาบริษัท advance agro กํ าลังการผลิตเยื่อ
กระดาษ 110% มาเปนเวลา 2 ปแลวของกํ าลังการผลิตของบริษัท และเปนบริษัทที่ปที่แลวกํ าไร
3,000 กวาลานบาทนี่วิกฤตเดียวกัน ผมบอกอีกอันหน่ึงผมมีทาเรือศรัทธาไซโลแหลมฉบังแตเดิม
กํ าไรไมคอยม ีพอโยนปญหาน้ีลงไป เช่ือไหมครับวากํ าลังการผลิตเพิ่มขึ้นเปน 3 เทาตัว เพ่ิมข้ึน
เยอะเลยจากการท่ีทุกคนชวยกันคิด เพราะฉะน้ันความคิดของทุกคนท่ีน่ังอยูท่ีน่ีสํ าคัญนะครับ ที่
ผมวาความคิดของพนักงานรายวันท่ีมีหนาท่ีเก็บกวาดไซโลเคามีหนาท่ีแกปญหาวา เชนใหเคา
กวาดอยูขางลาง กวาดเทาไรก็ไมหมดถารอยร่ัวขางบนไมไดอุด น่ีแคความคิดนิดเดียวเปนเงินไป
ได ฉะน้ันทุกคนมีความหมาย ทุกคนอยาดูถูกความคิดของตัวเอง ความคิดของตัวเองเปนเงินเปน
ทอง เชื่อไหมครับวา ทานผูอํ านวยการจะรูรายละเอียดเทาเราท่ีอยูหนางานไมได งานเราสัมผัส
เรารูมากท่ีสุด ตรงน้ีคนคิดแกปญหาคือเรา ดูรายละเอียดยอยๆ รอยๆจุดรวมกันจะกลายเปนจุด
ใหญและเราชวยกันอุดรอยร่ัว คนละนิดคนละหนอยจะเปนหนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพอยางสูงได
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เม่ือก้ีน้ีผมพูดเร่ืองภัยคุกคาม under policy คือภายใตนโยบายท่ีผมพูดเม่ือสักครูน้ีมี
อุปมาอุปไมยใหคิด ผมมีเกมใหทานเลน ทานจองตาดูใหดีนะครับวาเกมน้ีคืออะไร ทานดูรูปน้ีนะ
ครับ ทานชวยแบงรูปน้ีออกเปน 4 สวนเทาๆกัน และรูปทรงเดียวกัน ใครชวยบอกไดไหมครับ 
เชิญเลยครับ เปนรูปอะไรก็ไดครับท่ีรูปทรงเหมือนกัน ขนาดเทากัน พื้นที่เทากัน ใหเวลา 5 วินาที 
เชิญเลยครับ วางแนวนี้ ตัดแนวนี้……. ยาวไมเทากันครับ (พ้ืนท่ีไมเทากัน) เหมือนการทํ างาน
ของพวกเรา เราตองชวยกันคิดหลายๆแบบ ใหได4รูปเทาๆกัน ไดก่ีรูปครับ 3 รูป ….ไดก่ีรูปครับ 
12 รูป…. ถามวาเกมน้ีใหอะไรกับเราจะบอกใหนะครับวา วันน้ีเม่ือก้ีน้ีทานผูอํ านวยการบอกวา เรา
จะมาเพ่ิมประสิทธิภาพ การประกันคุณภาพการบริการ การบริหารงาน โอโฮ หลายทานบอกวามัน
งานใหญเหลือเกิน มันยากมาก มันไมมีทางสํ าเร็จหรอกอาจารย ถาคิดอยางน้ันไปไมไดแตถาเรา
คิดวาสิ่งที่เราพูดเราทํ าได เราตองดูที่ปญหาวามันคืออะไรแลวซอยใหเปนปญหายอยๆพูดรวมๆ
เน่ียเปนงานใหญ งานชางระดับชาต ิ แตในงานระดับชาติลองมาซอยสิวามีปญหาอะไรบาง ปญหา
เกี่ยวกับความรูหรือความสามารถเรามีไหม ในเร่ืองของอุปกรณเคร่ืองใชมีไหม อาจจะไมพรอม 
การทํ างานของเราแบบเดิมๆ เหมาะสมไหม อาจจะไมเหมาะสม เราลองแบงเปนประเภทสิ ก็แบง
ยอยๆ สมมุติเขาไปในเร่ืองหัวใจของคุณภาพ มีอะไรบาง เราแยกประเด็นของคํ าวาประสิทธิภาพ
น้ันมีอะไรบาง แยกเปนแตละประเด็น ในแตละประเด็นก็แยกออกเปนเร่ืองยอยๆไดอีก แบงเร่ือง
ใหญใหกลายเปนเร่ืองเล็ก ฉะน้ันปญหาใหญๆลองดูองคประกอบของปญหา แลวแกทีละองค
ประกอบก็จะทํ าการแกไขปญหาในภาพรวมได แลวลองยอนมาดูสิวาเราจะเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทํ างานของหนวยงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาของเรา คํ าถามแรกคือเราเอาอะไรเปนตัวชี้
วัดประสิทธิภาพ ถาทานมาท่ีโรงแรมทวาราวดี ในวันนี้และอีก 2-3 วันขางหนา แลวยังตอบคํ าถาม
นี้ไมไดเราถือวาเราสูญเปลา แตถาทานตอบคํ าถามน้ีไดถือวาการมาคร้ังน้ีมีคามโหฬาร กอนท่ีเรา
จะมาเพ่ิมประสิทธิภาพเราตองรูตัวชี้วาตัววัดประสิทธิภาพคืออะไรเราจะไดเพ่ิมถูก แตโชคดีนะ
ครับที่ทานมาสัมมนา หลายหนวยงานทานลองไปถามเลย เราจะเพ่ิมประสิทธิภาพการทํ างาน 
ถามวาอะไรเปนตัวช้ีวัด ก็ไมสน ถือวาเพ่ิมประสิทธิภาพก็แลวกันซ่ึงเปนการทํ างานแบบไมมีเปา
หมาย ไมมีทิศทางท่ีชัดเจนแตเรา ณ ท่ีน้ีมีกํ าลังท่ีชัดเจน แลวกํ าลังจะวัดวาอะไรเปนตัววัดประ
สิทธิภาพเมื่อรูตัววัดแลว เราก็มุงไปสูตัววัดนั้น และทํ าใหสํ าเร็จตามตัววัดนั้น เราเอาอะไรเปนตัว
วัดประสิทธิภาพในหนวยงานของเรา ผลงานหรือ Production ปริมาณช้ินงาน ถามองในภาพรวม 
ผลของ สถาบันวิจัยและพัฒนา ก็คือจํ านวนช้ินงานวิจัยท่ีคิดคนสํ าเร็จไปประยุกตใชได (น่ีมองใน
ภาพรวม) แตวาผลงานจะเกิดไดตอเม่ือไดรับการสนับสนุนของเรา มามองดูในสวนยอย เราดูวาใน
หนวยงานของเราน้ันเรารับผิดชอบเก่ียวกับอะไร ผลงานท่ีเรารับผิดชอบน้ันมีช้ินงานเสร็จออกไปก่ี
เรื่อง น่ันแหละครับคือผลงาน พวกเราทุกคนชวยกันคิดครับ แมแตฝายปฏิบัติ คํ าถามน้ีไมจํ ากัด
ระดับความรู อายุ

Process ตองมีประสิทธิภาพ  กระบวนการมีประสิทธิภาพ ยกตัวอยางวาเหตุใด
จึงใหมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ทานทราบถึงข้ันตอนการอนุมัติไหม ครับท่ีผมยกของจริงข้ึนมา
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เปนงานของตํ ารวจท้ังหมด 41 ขั้นตอน กวาจะอนุมัติ 1 เร่ือง สมมติวาการฝกอบรมสมาชิกแจง
ขาวอาชญากรรมในโรงพัก ข้ันตอนการอนุมัติงานสังเกตนะครับ บรรทัดเดียวคือฝายธุรการเจา
หนาที่ พูดงายๆวาเปนขาราชการคือซีตํ่ าสุด พอระดับท่ี 2 รอยต ํารวจตรี- เอก ระดับ 3 พันตํ ารวจ
ตรี-โท อันดับ 4 รองผูกํ ากับการ อันดับ 5 ผูกํ ากับการ(หัวหนาสถานี) จะอยูในระดับเดียวกันหมด
รองข้ึนมาเหนือโรงพักก็เปนรองผูบังคับการ ระดับจังหวัดผูชวยผูบัญชาการภาค ก็เปนเบอร 3
ของภาค เบอร 2 ของภาคคือรองผูบังคับบัญชาการ และเบอร 1 ของภาคคือผูบัญชาการ จากผู
บัญชาการก็สงผูชวยสํ านักงานตํ ารวจแหงชาติไปเร่ือยๆจนกระทั่งสูงสุดกวาจะอนุมัติเปนขั้นตอน 
จะเห็นวางานในแตละข้ันตอนมันเปนอยางไร ขนาดแคน้ีในโรงพักเดียวกันมีข้ันตอนน้ี อันน้ีถึง
ระดับจังหวัด ถึงภาค ถึงกรม ดูนะครับวาพอสารวัตรคิดเสร็จผานสารวัตรไปสูชั้นประทวนคิดใหม
อยางของเราราชการ ซี1 ตํ่ าสุดเนี่ยละครับ ซี 5 คิดไปแลวไปใหซี 8 แลวกลับมาซี 1 อีกที พอไปซี
9 ไปซี 1 อีกที จนถึงซี 11 อันน้ีเปนเร่ืองจริงท่ีเกิดข้ึนทํ าใหเกิดความลาชา แลวทกุคนบอกท ํางาน
งานยุงเลยปวดหัว ทราบไหมครับวาเคยมีเร่ืองหม่ินพระบรมเดชานุภาพ จริงๆแลวเชือ่ไหมครับวาคนทีร่าง
จริงๆกับคนลงนามตางกัน (อธบิดีลงนาม) พอมาตรวจสอบจริงๆพบวาคนนี้ทํ างานมานาน คนนี้เชื่อใจ
กัน เห็นลายเซ็นก็เซ็นตอไปเร่ือยๆจนไมไดดูเน้ืองาน ดูแตลายเซ็นคนอ่ืน แลวมีนายบางคนท่ีง่ีเงา
จริงๆบอกผมวาไมเซ็นถาคนน้ันไมเซ็นมากอน ผูชวยไมเซ็นถาหัวหนาแผนกไมเซ็น หัวหนา
แผนกไมเซ็นถารองหัวหนาแผนกไมเซ็น มีนะครับที่งี่เงาแบบนี้ อันน้ันเปนอดีตเปนขาราชการเม่ือ
50-60 ปท่ีแลวราชการยุคใหมตองไมมี เร่ืองจริงในอดีต บริษัทผมก็มี 120 บริษัทเปนอยางน้ันผม
เลยยกเลิกระบบใหมหมด ตรงน้ีจะมีเยอะมากในบัญชีการเงินทุกบริษัท บอกยกเลิก ตอไปนี้ไมควร
เกิน 3 ขั้น ถาพลาดไปตองรับใชหรือลงโทษทางวินัยไปเลย ปรากฏวาทุกคนดูแลอยางดี เม่ือก้ีน้ี
หนวยราชการ 40 กวาขั้นตอน อยางนอยนาจะลดลงบาง เปล่ียนอยางอนุรักษนิยม ท่ีสุดก็ไมตอง
ยอนลง ใหขึ้นตลอดเมื่อกี้นี้ระดับสารวัตรคิดแลวคนที่จะตรวจผานเคาเขาไปใหมตองเหนือกวาเคา
ไปเร่ือยๆ ไมใชใหเด็กคิดใหม ซ่ึงแสดงวาเปนการดูถูกระดับซี 9 ไปใหซี 1 ทบทวนใหมนี่เปนเรื่อง
ท่ีเกิดขึน้จริง เพราะฉะนั้นขึ้นแบบขั้นบันไดก็จะลดลงเหลือ 10 กวาขั้น ยังไมถูกใจครับ  ของใหม
และอนาคตของพรรคไทยรักไทยเคาวา คิดใหม ทํ าใหม แลวคอยดูนะครับวาเปนรัฐบาลใหมๆจะ
ทํ าอะไรไดอยากดูเหมือนกัน ของใหมเคาบอกตองทํ างานเปนทีมอยางเม่ือก้ีกวา 40 ขั้นตอน นาจะ
เหลือแคน้ีพอ กระจายอํ านาจลงไป จากรวมศูนยอยูที่แหงเดียวในประเทศไทย ทุกโรงพักเลยเคา
อยูใกลประชาชนของเราเหมือนการกระจายอํ านาจออกไป เม่ือกระจายไปไมใชใหหัวหนาคนเดียว
ตัดสินใจในระดับลางนะครับไมใชผูท่ีเก่ียวของท้ังหมดมาทํ างานเปนทีม คณะกรรมการยกราง
เสนอผูมีอํ านาจอนุมัติ จบเลยแค 1 ขั้นตอน one stop service ประสิทธิภาพมโหฬารเลยทีเดียว
และตรงน้ีแหละครับหลายคนท่ีน่ังเซ็นงานท่ีกองอยูบนโตะก็จะลดลงไป แลวก็มีเวลาไปทํ าอยางอ่ืน
มากขึ้น ผูบริหารเม่ือก้ีน้ีบอกวาไมมีเวลาเซ็นงานเพราะไปรวมเอางานท้ังหมดไว กระจายลงไปโลง
เลยเพราะมีเวลาจะท ําอะไรจะทํ าธุรกิจอะไร เอกชนนะครับ สมัยกอนน้ีพวกผมเซ็นงาน 24.00 น.
ยังไมเสร็จเลยครับเซ็นเช็ควันๆหน่ึงเปนพันๆฉบับ เพราะวางบประมาณของบริษัทหน่ึงมากกวา
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กระทรวงหนึ่งกระทรวง ประมาณ 2-3 หม่ืนลานจายไปทีโลงเลยทีน้ี คิดวาจะท ําอยางไรถึงจะมี
value added ใหกับบริษัทได มีเวลาคิด ถาเราทํ างานแบบเมางานก็คือจะไมคิดอะไร เหมือนเรา
ลองมองยอนกลับไปดูสิวาที่เราทํ าทุกวันนี้เปนงานทํ าแลวสรางมูลคา เปนงานท่ีทํ าแลวซับซอนไป
มาตรวจกันไปตรวจกันมา ฉะน้ันตรงน้ีตองเอาไปคิดซ่ึงเรียกวา reengineering น่ันเอง ดู process
ของการทํ างานแลวดูวาอะไรมันตัดลงไดสวนท่ีสํ าคัญๆ ท่ีพูดถึงเร่ืองประสิทธิภาพเราตองดูท่ี
process เราจะไดมีเวลาไปทํ าอยางอ่ืน ฝายบัญชีผมพูดเร่ืองจริงใหฟง กับฝายขนสง ผมมาเจอกับ
ฝายบัญชีนั่งเต็มเลย ทุกคนหัววุนเลยนั่งทํ างานคียคอมพิวเตอร ทํ าไมถึงคียเคาวาตองมาตรวจ
สอบเคากลัวคนเบิกเกิน ในรอบปท่ีผานมามีคนเบิกผิดและเบิกเกินก่ีราย ประมาณ 2 ราย เปนเงิน
เทาไร รายละ 300 กวาบาทแลวถามวาทีมงานท่ีมาน่ังตรวจเงินเดือนเทาไร 10,000-20,000กวา
รวมแลวก็หลายแสนแลวสมควรตรวจไหม ปลอยใหร่ัวไหลนิดหนอยไมเปนไรคุมกวาการท่ีเอาคน
มานั่งตรวจ ฉะน้ันสมัยกอนผมเซ็นอนุมัติทีหน่ึงมีประมาณ 6-7 ลายเซ็น เซ็นเปนกระจุกเลยนะ
ครับ ผมตรวจสอบแลวผมก็ถามมีเบิกผิด อางเร่ืองน้ีทํ าไมคุณเบิกมา ก็คนน้ันเคาเซ็นเห็นลายเซ็น
เคาก็เซ็นตาม ปรากฏวาไมดูเน้ืองานเลยน่ีเร่ืองจริงเกิดข้ึน ทานเคยเห็นหนังสือเวียนไหมครับ
หนังสือเวียนมี 3 บรรทัดจากรัฐมนตรี จากกระทรวงหรือนโยบายของรัฐบาลสงมาปรากฏวามีปะ
หนากันประมาณ 4-5 แผน ตามลํ าดับกันมาตั้งแตเลขารัฐมนตรี เลขานายกรัฐมนตรี แทงถึง
อธกิารบดี รองลงมาจนถึงฝายถึงงาน ปะหนากันมาเต็มไปหมด แลวก็ท่ีผมบอกวาเม่ือก้ีน้ี 40 กวา
ข้ันตอน แตละขั้นตอนทราบไหมครับวาขางในมีแตเรื่องเดิม มีขอพิจารณาขอเสนอแนะปะหนามา
ทุกอันเลย แลวพรอมน้ีไดรางมาดวยหากเห็นชอบโปรดลงนาม ซ่ึงทวีคูณเขาไปประมาณ 120 กวา
ข้ันตอน แลวเช่ือไหมครับวาระดับผูใหญกอนจะเซ็นงานตองมี staff คอยตรวจอยูหนาหองอีก
หลายข้ันตอนนะครับ สังเกตนะครับงานเขาไมใชผูใหญเซ็นเร็วนะครับผูที่เปน staff ตรวจ สูญ
เปลาเลยคํ านวณไปคํ านวณมา สมมติจายคาพวงหรีดสักพวงกวาจะผานแตละข้ันตอนซ่ึงสมัยกอน
ผานแคระดับผูอํ านวยการ ผมคํ านวณแลว  man per hour ท่ีเซ็นน้ันมีมากกวาคาพวงหรีดเยอะ
ยอนกลับไปดูของเราอีกทีครับวาเปนอยางน้ันหรือเปลา ตรงน้ีบางทีอะไรเราตัดไดก็ตัดใหส้ัน
หนังสือปะหนาท่ีมีอยูในหนวยไมตองหรอกครับใชขีดถูกเอา จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา เพื่อ
โปรดทราบ ใชแบบฟอรมท่ีถายเอกสารมันจะไดเร็ว  การพิมพงานน้ันอยาไปต้ังพิมพท้ังหมดใช
คอมพิวเตอรเอาพิมพแลวเปลี่ยนทั้งหมด มันทํ าไดเร็ว อันนี้เปนวิธีการทํ างาน เม่ือก้ีพูดถึงเร่ือง
ประสิทธิภาพของงานวาเปนตัวช้ีวัด เม่ือก้ีเพ่ิงไดไปคือตัว Production ตัวตอไปคุณภาพครับ
Quality การทํ างานของเราตองไมผิดพลาด ทํ างานออกมาตองมีคุณภาพ  การรางงานเสนอผู
บังคับบัญชาอยางมีคุณภาพตรงน้ีเราทํ างานในฐานะฝายสนับสนุน ตองมีเร่ืองเดิมเคาวาอยางไร
ขอเท็จจริงขอกฎหมาย เคาวาอยางไรระเบียบเคาวาอยางไร ระเบียบมหาวิทยาลัยมีไหม แนบมา
พิจารณาแลวเร่ืองน้ีควรอนุมัติหรือมีหลายทางเลือกทางไหนดีกวากัน ทายสุดขอเสนอแนะการ
เลือกทางนั้น อันน้ีพูดถึงเร่ืองการเสนองานอยางมีคุณภาพมายอนดูบาง เราอาจมีหนาท่ีการเบิก
จายเงินในการทํ าเร่ืองเก่ียวกับเร่ืองธุรการใหแกนักวิจัยการทํ าตองไมผิดพลาด น่ีคือมีคุณภาพ
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การเงินเราตองไมผิดพลาดตอไปตัวช้ีวัดคือ Delivery time ทํ างานแบบทันเวลาสํ าคัญมาก เราจะ
กลับไปเขียนโครงการปรากฏวาเขียนไมทันเวลา ใหเขียนดีอยางไรก็ไมมีประโยชน ฉะนั้นตองทํ า
แบบทนัเวลา ตอไปคือ cost ตนทุนที่ตํ่ าที่สุดท ําอะไรก็ตามตองคํ านึงถึงตนทุนเสมอ ในภาวะ
ปจจุบัน และเรากํ าลังจะเปนอิสระ cost สํ าคัญครับ เม่ือก้ีท่ีผมพูดคือการลดบุคลากรเปนการลด
cost อยางหน่ึง การลด cost มีหลายตัวไมวาจะเปนการเบิกจายอะไรก็ตามก็เปน cost เหมือนการ
ใชนํ้ า ใชไฟฟาก็เปน cost การซ้ือวัสดุอุปกรณก็ตองใช cost และที่สํ าคัญที่สุด cost คาแรงน้ัน
สํ าคัญที่สุด เราทํ างานอะไรก็ตองมองวามันเปนประโยชนอะไรกลับมาแกท่ีทํ างานของเรา รูปแบบ
cost ที่สํ าคัญ ในอนาคตพอเราเปนอิสระทานรูไหมครับวาเปนอิสระดีกวาอยูในระบบราชการ
เพราะวาอยูในระบบราชการน้ัน ถาเราจะเอาเงินพิเศษ O.T. ไมได เสมือนหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัย
จัดหลักสูตรไหนท่ีเปนอิสระอาจารยจะไดช่ัวโมงละ 2,800 แตถาสอนปกติในระบบราชการไดชั่ว
โมงละ 300-400 บาท ตรงน้ีละครับการเปนอาจารยอิสระน้ันดีนะครับ ทานท่ีน่ังอยูตรงน้ีตอนน้ี
บอกจะทํ า O.T. ตองขออนุมัติหลายข้ันตอนไมมีก็ไมไดแตถาเปนอิสระข้ึนมา เรามีอะไรท่ีออกนอก
ระบบราชการเราไมตองเบิกกระทรวงการคลัง ทานผูอํ านวยการบอกลูกนองขยัน O.T. ใหเลย แต
จะไดมาซ่ึงตรงน้ีเราตองประหยัด น่ันแหละครับ Cost ในอนาคตจะสํ าคัญ ตอไปคือ Safety ความ
ปลอดภัยหรือ Satisfaction เปนท่ีพึงพอใจแกผูใชบริการ เราเปนผูท่ีมีหนาท่ีสนับสนุนนักวิจัยตอง
ใหนักวิจัยพึงพอใจเราในการใหบริการเคา ไมใชนักวิจัยมาบนวาไมไดเร่ืองเลยผมต้ังงบเบิกไปก็ไม
อนุมัติเลย ผมขอเบิกมาต้ังนานทํ าวิจัยจะเสร็จอยูแลวยังไมไดรับเลย เคาไมพึงพอใจยังไงก็ตามให
ปฏิบัติใหถูกตองดวยและเคาพึงพอใจดวย อันน้ีนะครับเปนหนาท่ีของเรา บางคนทํ าดีแตพูดไมดี
ปากไมดี ก็ไมพอใจเหมือนกัน แหมเบิกเงินเบิกทองก็ดีแตทํ าไมชาจัง  บางคร้ังไปพูดกับเคาทํ าไม
ต้ังตรงน้ีต้ังไมเปนเลย ไปวาเคาบางทีเคาไมรูจริงๆ บางทีเราบริการดีแตก็ขอใหอัธยาศัยดีดวย ทุก
คนมีขวัญกํ าลังใจดี น่ีละครับตัววัดประสิทธิภาพ ซ่ึงใชไดกับทุกท่ีทุกหนทุกแหง หลายคนฟงแลวก็
เครียดมีแตเร่ืองเครียดๆท้ังน้ันเลย วิธีการคิดวาเราจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํ างานไดอยางไร
นั้นก็ตองดูจากตรงนี้วา เราจะทํ างานใหมีผลผลิตมากข้ึน เราจะทํ าอยางไร คิดเลยดานเดียวจะทํ า
ใหมีคุณภาพดีทํ าอยางไร คิดไปทีละดาน ลดตนทุนทํ าอยางไร มีวิธีอะไรบาง ทํ าใหทันเวลาทํ า
อยางไรจะใหชวยอยางไร มีการกํ าหนดแบงงานกันทํ าอยางไรทํ าใหเคาพึงพอใจ จัดระบบการ
บริการอยางไรใหเคาพึงพอใจ one stop service จะใหทํ าอยางไร เม่ือทุกส่ิงทุกอยางคิดรวมกัน
แลวมันจะเกิดประสิทธิภาพรวมของหนวยงานเรา และทุกหนวยงานมีประสิทธิภาพก็จะเปนประ
สิทธิภาพโดยรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนาของเราเพราะสถาบันวิจัยและพัฒนา ก็คือบริษัทของ
เรา เม่ือก้ีน้ีการใหบริการอยางประทับใจหลายทานเร่ิมน่ังเครียดหนาตาหยอนยาน จิตใจฟุงซาน
ทุกขกายทุกขใจครับ ถึงจะหิวก็ทนนิดนะครับ ฉะนั้นตรงนี้ขอใหทุกทานสบายใจ

ดูภาพน้ีนะครับเอียงกระดาษหมุนไปหมุนมา ยังไดต้ัง 2 หนา แตหนาน้ีเปนหนาท่ีย้ิม
แยมแจมใสท่ีสุขกายสบายใจ ที่ทวาราวดีบรรยากาศรมรื่น เคาบอกวากระดาษยังทํ าได 2 หนาแต
เราเพียงแคยกเรียวปาก 2 ขางขึ้น ยิ้มไดแลวครับ  ถาย้ิมไมออกบอกวา Pepsi แลวจะย้ิม ท่ีน่ีเดิม
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คุณปริญญา  ทองศรี เดิมเปน Miss Thailand World  เปนพนักงานท่ีน่ีย้ิมสวย จริงๆครับเคาบอก
ตองย้ิมออกมาจากใจ ย้ิมจากขางใน ฉะน้ันเราควรย้ิมจากใจย้ิมจากภายใน จะตองย้ิมเสมอและจะ
ใหย้ิมเกไก ตองหัดย้ิมท่ีนากระจกบอยๆ เราทุกคนย้ิมใหกันสิ บรรยากาศหองนี้สดใสทันทีเลย
แลวกลับไปอยาลืมนะครับยิ้มใหกันทั้งหนวยงาน ท้ังสํ านักงาน ทานผูอํ านวยการมาตอนเชาก็ย้ิม
ใหทาน เจอ รปภ. ก็ยิ้มแลวทักคํ าวาสวัสดีครับ ทุกคนจะช่ืนม่ืน มีใครเคามาใชบริการเรา นักวิจัย
ท้ังหลายก็ย้ิม ลองซิครับ เคาอาจจะบอกไปสัมมนาอะไรกลับมาถึงย้ิมแยม เผ่ือเคาจะมีขาวฟรี เคา
เรียกวาคาคอมมิชช่ันจากการวิจัย เคาอาจจะมาแบงใหเราเยอะๆหนอย ฉะน้ันตองย้ิมใหกันมากๆ
ใครที่จากบานมาหลายวันกลับไปก็ยิ้มใหคนที่บาน หนาท่ีของนักบริหารท่ีจะนํ าหนวยงานของเรา
ฝาวิกฤตไดน้ัน นักบริหารตองรูจักการบริหารตัวเอง บริหารฟงกชั่นตางๆเดี๋ยวจะบอกนะครับวา
ฟงกชั่นมีอะไรบาง บริหารคนน้ันสํ าคัญมากเลย ทุกคนสํ าคัญมาก หนาท่ีบริหารคนคือหนาท่ี
บริหารลูกนองพัฒนาลูกนอง ลูกนองมี 4 ประเภท ลูกนองท่ีขยัน ลูกนองท่ีเกียจครานก็ตองบริหาร
ประเภทหน่ึง ลูกนองฉลาดนอยแตขยัน ลูกนองท่ีฉลาดมากแตเกียจครานก็ตองบริหารอยางหน่ึง
ลูกนองทีฉ่ลาดและขยัน เชนนักวิจัยน้ันก็ตองบริหารอีกแบบหน่ึง หลายคนในที่นี้ทั้งฉลาดและขยัน
สัมมนาแลวทุกคนท้ังฉลาดท้ังขยันกลับไป

การบริหารความตอเน่ืองสํ าคัญมากเลยซ่ึงจะทํ าใหองคกรของเราแข็งแกรงตอไปได 
บริหารความเปล่ียนแปลง สํ าคัญท่ีสุดครับ ในกลุมบริษัทน้ันหัวหนาหนวยงานถูกประเมินในเร่ือง
ของการบริหารการเปล่ียนแปลงจะไดรับรางวัลไดรับโบนัส ถาบริหารการเปลี่ยนแปลง เพราะการ
เปล่ียนแปลงจะทํ าใหอยูรอด การเปลี่ยนแปลงในที่นี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแตถา
คนภายนอกมาเปล่ียนใหเราคือเปล่ียนแยลง การบริหารการเปล่ียนแปลงคือเปล่ียนแปลงอยางไร
แลวลูกนองไมตอตาน เปล่ียนแปลงอยางไรแลวเกิดผลดีข้ึนน่ีสํ าคัญ ฉะน้ันหัวหนาหนวยงานน้ัน
ส ําคัญมาก ถาบริหารการเปล่ียนแปลงไมเปน 1. เปลี่ยนแปลงแลวแยลง ถึงแมวาเห็นทิศทางวาดี
แนๆ แตลูกนองตอตานการบริหารการเปล่ียนแปลงอีกอันหน่ึงท่ีสํ าคัญตองโปรงใส ใหลูกนองมีสวน
รวม รวมคิดรวมทํ า และช้ีใหลูกนองเห็นประโยชนของการเปล่ียนแปลง นอกจากน้ีตองใหลูกนอง
ไดรับผลตอบแทนตามเปอรเซ็นตของการเปลี่ยนแปลงดวย ฉะน้ันบริหารการเปล่ียนแปลงหัวหนา
หนวยงานสํ าคัญมาก ไมวาราชการหรือเอกชนบอกวาฉันไมเปล่ียนแปลงรับรองครับไปไมรอด
บริหารความกระชุมกระชวยน่ีละครับสํ าคัญนะครับ กลยุทธคือถาลูกนองมีสวนในการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีขึ้น ลูกนองกระชุมกระชวยแน กระตือรือรน จะท ํางานไมมีเวลาราชการตอไป ไมไดหมายความ
ไมใหทํ างานนะครับ จะกลับมืด เสาร-อาทิตยก็ยังท ํางานจะเจอมากในกลุมบริษัทผม บรรดาผู
บริหารท้ังหลายบอกวาขอประชุมวันเสาร-อาทิตย ประชุมครั้งละ 10,000 ประชุมครั้งละ 1,000
เหมือนกันหมด ทุกคนอยากประชุมอยากทํ างาน ทุกคนกระชุมกระชวย ฉะน้ันบางทีผมอาจไมตอง
บรรยายท่ีอ่ืน เพราะรูวาประชุมคร้ังหน่ึง10,000 บาท  ตรงน้ีก็คือการบริหารความกระชุมกระชวย
เราทํ าไดถาหนวยงานของเรามีเงินถึงเวลาก็อาจมีเบ้ียประชุม หนวยงานของเรามีอะไรเยอะแยะ
ถึงเวลาเราทํ าไดจริงๆในอีก 1-2 ปขางหนา ภายใตการนํ าของทานผูอํ านวยการผูน้ีผมม่ันใจวา
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ทานไดเห็นส่ิงน้ัน ทานไดรับส่ิงน้ันแนๆ ทานรวมแรงรวมใจกับหัวหนาทีมของทานเถอะครับแลว
อยาลังเลใจนะครับ แนวความคิดของหัวหนาทานถูกตองแลว

มาดูนะครับวาการสราง function ตางๆมีอะไรบาง ก็มีการสรางผลผลิต การใหบริการ
ประชาสัมพันธ อยาลืมนะครับวาตองมีการประชาสัมพันธดวย ทานผูอํ านวยการทานเปนนัก
ประชาสัมพันธประจํ าสถาบันวิจัยและพัฒนา คนอ่ืนรูเพราะทานออกโทรทัศนบอย เวลาทานออก
รายการอะไร ทานก็จะประชาสัมพันธงานวิจัยของนักวิจัย อันน้ีดีนะครับ หัวหนาหนวยงานของเรา
คนหนึ่งที่พูดบอยๆไปเรื่อยๆเปนผลดีกับสํ านักงานของเรา เวลาใครถามวาทํ างานท่ีไหนก็ตอบไป
วาทํ างานท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา โอโฮ สถาบันวิจัยและพัฒนา เลย ตรงน้ีเปนภาพลักษณของเรา
แตผมก็เห็นทานรอง ทานผูอาวุโส ทานคณาจารย ทั้งหลายชวยกันทํ าคนละไมคนละมือ ทานผูมี
บทบาทประชาสัมพันธคือพวกเราทุกคน การใชเทคโนโลยีสํ าคัญในการพัฒนา ท่ีน้ีมาดูวาเราจะ
รอดวกิฤตอยางไร ทุกคนมีสวนรวม ทุกคนตองปรับ ปรับตัวปรับใจ ปรับวิธีการทํ างาน ปรับวิสัย
ทัศนใหม ผมจะขอพูดหัวขอสุดทายคือศักยภาพของราชการยุคใหม Performing asset for
Government sector พูดถึง Performing asset นี่ทันสมัยที่สุดรูจักคํ าวา NPL ใชไหมครับ NPL
คือ Non Performing Loan แตของเราเคาบอกวาการพัฒนาอะไรก็ตามทรัพยากรเปนส่ิงท่ีสํ าคัญที่
สุดและทรัพยากรเหลาน้ันก็คือมนุษยน่ันเอง ทรัพยากรของเราก็คือ asset ทรัพยากรของสถาบัน
วิจัยคือ asset และ performing ก็คือศักยภาพของขาราชการยุคใหมซ่ึงจะตองมีลักษณะดังน้ี จาก
ผูเช่ียวชาญเฉพาะสวนเฉพาะดาน เปนสมรรถนะหลากหลาย หลายทานอาจวิเคราะหงาน
แลววาคางานของเราไมคุมเงินเดือน เราตองหาเงินสวนอ่ืนมาเพ่ิมสมรรถนะ เราตองหลากหลายท่ี
ผมบอก เม่ือก้ีคนเสิรฟกาแฟสมรรถนะหลากหลายคือทํ างานหลายหนาท่ี จากทํ างานเชาชามเย็น
ชาม มุงสูทํ างานเพ่ือชีวิต เชาเซ็นช่ือกอนเสนแดง เย็นกลับหลัง 4 โมงเย็นถือวาทํ างานแลวไมใช
นะครับ ตองดูวางานท่ีทํ าน้ันเกิดผลงานอะไรบางและงานท่ีพัฒนาน้ันมันพัฒนาข้ึนหรือเปลา ไมใช
ใครก็ตามเมื่อ 10 ปที่แลวทํ างานแคไหน ตํ าแหนงแคไหน แลววันนี้ยังทํ างานในต ําแหนงเดิม
ทํ างานเทาเดิมถือวาไมพัฒนา เม่ือ 10 ปที่แลวเปนพนักงานบัญชี ณ ปน้ีตองเปนหัวหนาบัญชี เรา
ทุกคนเรื่องวุฒิไมสํ าคัญ สํ าคัญท่ีศักยภาพความพยายามเราตองพัฒนาจากคนงานธรรมดาเปนหัว
หนาท่ีผมพูดน่ีลงไประดับปฏิบัติการเชน ภารโรงเดิมเปนคนถูพ้ืน วันน้ีตองพัฒนาเปนหัวหนาคน
ทํ าความสะอาดท่ัวไป ตองพัฒนาระดับน้ัน ฉะน้ันเงินเดือนเราข้ึนแตศักยภาพของงานเราไมเพ่ิม
ข้ึนไมได จากทํ างานเชาชามเย็นชามเปนมุงสูทํ างานเพื่อชีวิต จากการส่ังงานในอดีตตองรอ
หัวหนาสั่งกอนคอยทํ า อันน้ีพูดถึงหัวหนา ถาหัวหนาส่ังคอยทํ าเปล่ียนเปนหัวหนาใหการ
สนับสนุน ลูกนองตองคิดใหมากๆจากยอมตามเปล่ียนเปนหัวหนาส่ังผิด ยอมไมได ตองไปช้ีแจง
ใหหัวหนาวาจะเกิดความเสียหาย เราทํ าเพื่อเกิดความสัมฤทธิ์ผลทํ าเพ่ือผลของงาน จากทํ าตาม
คํ าสั่งสมัยเดิมคือท ําเทาท่ีหัวหนาส่ัง เปล่ียนใหม ทํ าอะไรก็ไดท่ีไมหามแลวเกิดประโยชน
ตอหนวยงาน เคาเรียกวาตองแสไปทุกเร่ืองแลวจะกาวหนา ตั้งแตผมรับราชการป 2527- ปจจุบัน
ผมไดรับการพิจารณาเกินกวา 1 ขั้นทุกป ไมเคยเวนหมายถึงที่ใหเวนคือกฏใหเวน 2,2,1 ตอนน้ัน
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ถึงตอนนี้ไดมาทุกปเพราะตรงนี้แหละครับ ฉะน้ันทุกทานเปนไดเวลางานเราแคน้ีเรามองสิวา
อะไรท่ีเราชวยทํ าไดบาง ทํ าเกินกวาหนาท่ีของเรา พอถึงเวลาพิจารณาความดีความชอบทุกคนทํ า
เหมือนกันหมดก็ไดกันหมด แตจะบอกวาคนที่ทํ างานนอกหนาท่ีแตถางานนอกหนาท่ีเรียบรอย
งานในหนาท่ีก็เรียบรอย ตองได 2 ขั้น ฉะน้ันในอนาคตไมใชเร่ืองข้ันเปนเร่ืองเงินเดือน ออกมาเปน
โบนัส เปนรูปกอน อยาลืมนะครับวาหนวยงานใหมจะมีหัวหนาพิเศษๆ ออกมารีบแสดงผลงานของ
เราตอนนี้ใหผูบังคับบัญชาเห็น ใหหัวหนาเห็นเราจะไดตํ าแหนงสูงข้ึนได ผลตอบแทนดีขึ้น จาก
เดิมทํ างานไมมีทิศทางชัดเจน วาเราจะทํ างานทิศทางไหนเพ่ืออะไร วัตถุประสงคคืออะไร
ตองมีการวางแผน เพราะถาไมมีการวางแผนก็ไมมีทิศทาง จากเม่ือก้ีน้ี 40 ข้ันตอนเปนมุงสู
ผลผลิตและการบริการ จากข้ันตอนนักวิจัยมาเบิกเงินทันทีมาเบิกทีละโตะ ทีละหลายหอง
เปล่ียนใหม พอเคามาวางเร่ืองทุกคนเลยวาอีกก่ีนาทีมารับเงิน หรืออีกก่ีวันมารับท่ีเหลือ เปนขั้น
ตอน เปนขบวนการทํ าของเราเอง เปนการมุงสูการบริการทีละข้ันตอน . . .
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บรรยายพิเศษ

วิสัยทัศนการบริหารและบริการงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
∗∗∗∗

ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร

อธิการบดี : ทานผูอํ านวยการใหบรรยายเร่ือง การบริหารบริการงานวิจัย ในเร่ืองของวิสัยทัศน
การบริหารบริการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในเร่ืองของจุดประสงคและมาตรการ
อยากใหมีความชัดเจนอีก หลายทานท่ีเคยไปหารือกันเร่ืองแผนฯ 9 เราพยายามเนนกันมากใน
เร่ืองของการสรางแผนกลยุทธ การแขงขันดานตางๆ ในประชาคมโลก และจะมีมาตรการตางๆ
หมายความวา เราเร่ิมมีความเปนหวงกันมากข้ึนวาเราพัฒนางานวิจัยแตไมไดกํ าหนดเปาท่ีจะ
พัฒนางานท่ีเปนประโยชนกับประเทศชาติมากนัก ก็คงตองฝาก ดร.บุญเรียง ในบางเร่ือง ที่วา
ภาพรวมของการบริหารบริการงานวิจัย วัตถุประสงคหรือเปาหมายหลักอันหน่ึงเพ่ือสรางกลยุทธ
ใหกับประเทศในดานการแขงขันกับประชาคมโลกในดานตางๆ เกิดแนวคิดตรงน้ีกันมากข้ึนเพราะ
วา ทางฝายเกษตรก็ถูกมองวาใหชวยกันพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพเพ่ือลดตนทุนการผลิต
เรามุงดูกันในเร่ืองปจจัยตางๆ ของการผลิตทางการเกษตรใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มองเร่ืองผลิต
ผลทางการเกษตรใหเปนผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาเพ่ิม แตพอไปไลกันจริงๆ เราพัฒนาตนทุนในการ
ผลติถูกลง ถูกลงเร่ือยๆ ก็คงจะตองมองในเร่ืองกลยุทธใหกับประเทศอยางไรท่ีจะตอรองหรือแขง
ขันในประชาคมโลกใหมากข้ึน อันน้ีเปนภาพรวมอีกประเด็นหน่ึงท่ีอยากจะเปนเปาของเกษตร
แลวก็อยากใหเขียนวิสัยทัศนในภาพรวมกลาง ที่เขียนออกมาในสวนของวัตถุประสงคของสถาบัน
วิจัยและพัฒนานาจะเปนวัตถุประสงคท่ีชัดเจน อันน้ันก็เปนสวนหน่ึงท่ีอยากใหอยูในภารกิจหรือ
วัตถุประสงคก็ตามแตอาจตองมีการขยับตรงน้ีใหชัดเจนข้ึน เปาหมายขอท่ีรอง มี key words อยู 2
คํ าท่ีอาจจะตองอยูในสวนท่ีจะเปนภารกิจหรือวัตถุประสงคก็ตามแต ทานปราโมทย ไมกลัด เตือน
วาความจริง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโดยเฉพาะฐานวิจัยคงจะตองเปนฐานหน่ึงในเร่ืองพระราช
ดํ าริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เร่ือง ทฤษฎีใหม ในสวนของภารกิจหรือวัตถุประสงค อันน้ี
เกษตรคงตองรองรับและตองผาน สวพ.กอน เปนตัวหลัก เร่ืองท่ี 3 เร่ืองของภาครัฐรวมเอกชนผูก
โยงไปถึงเร่ืองสิทธิบัตรคงจะเปนเร่ืองใหญในโอกาสขางหนาแลวตอนน้ีโอกาสเร่ิมชัดเจนขี้นโดย
เฉพาะผูอํ านวยการปจจุบัน ส่ิงท่ีทานชูธงมากท่ีสุดคือ เร่ืองของรัฐรวมเอกชน แตของเรามันเปน
wording  ที่อยูในวัตถุประสงคหลักอาจจะทํ าใหเดนชัดมากกวาน้ี อันน้ีก็อยากจะใหเสริมในภารกิจ
หรือวัตถุประสงคหลักตอไป ทีน้ีมองไปถึงเร่ืองการบริหารและบริการ อยากจะลองฉายภาพรวม
เพ่ิมเติมจากท่ีไดพูดแลวจากโฮมพุเตย ตอนน้ันลักษณะอาจจะเรียกวา micro อาจจะฉายภาพโดย
                                                          
∗  !"#BF (-G#'())(*+**,(,-.$/0 $*12"3 H4.56,%6/78)(*+*.9(*:;<+*.)(*3(74.'6,="3>9(4.%,(;6,
$)0?*/(5?*8I D#,/.#*.J@*<  5G?<+E?*  "J.)(*+#@>9(4.%,(;6,$)0?*/(5?*8
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สรุปในสวนท่ีพวกเราสวนใหญคงจะเห็นโครงสรางหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยูแลวท่ีเรา
วางเปาหมายเอาไว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนมหาวิทยาลัยที่มีหลายวิทยาเขตกระจายตาม
ภูมิภาคตางๆ เราหวังวาจะเขาไปในจุดท่ีเขาตองการเราหรือตองการท่ีจะใหเราชวยในการพัฒนา
เรามีหนวยงานที่ทํ าหนาท่ีในเร่ืองของการวิจัยการฝกงาน การถายทอดเทคโนโลยี หรือเปนสถานี
วจัิยตางๆ อยูทั่วประเทศประมาณ 20 แหง ฉะน้ันถาเรามองกรอบภาพรวมตรงน้ีคงจะตองคิดถึง
เร่ืองการบริการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยจะเปนอยางไรตอไป หนวยงานท่ีจะเปนกํ าลังหรือท่ีเปน
ผูบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในสวนของ มก. คงเปน สวพ.  ท้ังในเร่ืองของการบริหารและ
บริการงานวิจัย ลองทบทวนดูเพ่ือใหเขาใจตรงกันในเร่ืองของโครงสรางของมหาวิทยาลัยและ
วทิยาเขต หลายทานอาจยังไมชัดเจน ที่บางเขนเปนรูปแบบเดิมหรือรูปแบบที่ทํ าอยูเดิม สวน
กํ าแพงแสน ศรีราชา สกลนคร เปนเหมือนสาขาของมหาวิทยาลัย แตรูปแบบในประเทศตางๆ ที่
เราทํ ากันแลวก็ประสบความสํ าเร็จกันมากกวาคือทุกจุดเปนวิทยาเขตหมด หมายความวา บางเขน
ก็เปนวิทยาเขตบางเขน กํ าแพงแสนคือวิทยาเขตกํ าแพงแสน  ทุกจุดของมหาวิทยาลัยยังไมรวม
สถานีวจัิย วิทยาเขตของแตละแหงคงมีศักยภาพเทาๆ กัน แตวาความใหญเล็กอาจตางกัน ใน
ขณะท่ีแกนกลาง หรือสํ านักงานอธิการบดีก็ไมไดสังกัดในวิทยาเขตไหน แตสถานีท่ีต้ังก็อีกเร่ือง
หน่ึง ทุกวันนี้ก็ตั้งอยูที่วิทยาเขตบางเขน จริงๆ แลวเราก็พัฒนาไปถึงจุดท่ีวาเปนภาพซอน สํ านัก
งานอธิการบดีจะดูในเรื่องของการกํ ากับนโยบายหรือการบริหารงานหลัก ไมวาจะเปนการผลิต
บัณฑิต  การวิจัย และการบริการงานวิจัย ทางสังคมและการทํ านุบํ ารุงศิลปและวัฒนธรรม แตละ
วิทยาเขตก็จะรับนโยบายหลักซึ่งกํ าหนดมาจากทบวงมหาวิทยาลัยไปดํ าเนินการ และท่ีเราพูดอยู
ตลอดคือวาวิทยาเขตในแตละแหงของ มก. น้ันจะพยายามพัฒนาใหเปนสวนหน่ึงของชุมชนหรือ
ชุมชนเปนเจาของ เพราะฉะนั้นเราก็ทํ างานใหสอดคลองกับศักยภาพและความตองการของพ้ืนท่ี
ถาความตองการของพ้ืนท่ีและศักยภาพตางกัน วิทยาเขตของ มก. จะมีเน้ือหาหลักและเนนในแนว
ที่ตางกันออกไปและทุกวิทยาเขตจะตองมีงานวิจัยทั้งสิ้นและผูที่จะบริหารงานวิจัยภายใตการ
บริหารงานวิจัยใหเกิดการประสานและเชื่อมโยงก็คือ สวพ. ซ่ึงจะอยูในกรอบของสํ านักงานอธิการ
บดี เพราะฉะน้ันภาพอาจจะถูกปรับแตงไปเล็กนอย และสวพ.คงไมไดดูในสวนของเฉพาะวิทยา
เขตบางเขนหรือวิทยาเขตกํ าแพงแสนเทาน้ัน คงจะตองยกตัวเองข้ึนไปในระดับท่ีมองกวางข้ึน ใน
กิจกรรมงานวิจัยของทุกวิทยาเขต  งานที่เขียนไวหลักๆ คือ การบริหารบริการงานวิจัย

รศ.ดร.อวบ สารถอย : มหาวิทยาลัยยังไมมีนโยบายท่ีชัดเจน ผูปฏิบัติงานในสวน สวพ. ก็มี
ความไมแนนอน ไมมีทิศทาง ขอใหทานอธิการบดี ช้ีแนะ แลวอีก 3-5 ปขางหนา เราจะไปอยางไร
แผนเราอยูกับ สวพ. บางเขน เราจะมีสวนรวมตรงนี้อยางไรแลวก็มีสวนรวมกับวิทยาเขตเปนอยาง
ไร นักวิจัยควรจะทํ าอยางไร
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ดร.เพ่ิมพงษ ศรีประเสริฐศักดิ์ : ทานอธิการบดีไดกลาวถึง สวพ. จะตองอยูในกํ ากับของสํ านัก
งานอธิการบดีน้ัน หมายความวารูปแบบการบริหารตรงน้ันโครงสรางจะเปนอยางไร อาจจะตองให
ทานอธิการบดีขยายความตรงน้ัน ทุกคนอาจจะถือวาเปนเร่ืองใหมไมทราบในรายละเอียด

อธิการบดี : เร่ืองท่ีถามน้ีไมใชเร่ืองใหม แตเปนเร่ืองท่ีอาจจะขยายใหชัดเจน เด๋ียวน้ีความจริง
สวพ. ก็ทํ าหนาท่ีเหมือนกับอยูภายใตสังกัดสํ านักงานอธิการบดีอยูแลว  และก็ดูงานวิจัยของท้ัง
มหาวิทยาลัยอยูแลว รวมทั้งเรื่องของสถานีวิจัยหรือหนวยวิจัยในวิทยาเขตตางๆ ก็ตาม เพราะวา
โครงสรางงบประมาณควรจะเปนอยางน้ีคือ ในสวนของ มก. เราก็มีวิทยาเขตตางๆ มีหนวยงาน
ระดับ คณะ สถาบัน สํ านัก หรือสถาบันท่ีดํ าเนินการงานวิจัยเฉพาะทาง โครงสรางงบประมาณมี 2
สวน คือ สวนหนึ่งคืองบประมาณสํ าหรับการบริหารดํ าเนินการโดยตรงของคณะ สถาบัน สํ านัก
สวนที ่ 2 ทีเ่รายดึอยูตลอดคอืในสวนของงบประมาณอุดหนุนทัว่ไปโดยตรง channel ผานมาทาง    
สวพ. ท้ังหมด สวพ. เปนประสานจัดแยก รวมกลุมตางๆ เปนเอกภาพ จุดน้ีเปนจุดไดเปรียบหลัก
ของเราในการเจรจางบประมาณซ่ึงม่ันใจวาเราไมมีการซ้ํ าซอนแนนอน แลวผลตรงน้ีเห็นไดชัดเจน
วาตัวเลขงบประมาณพยายามพูดถึงงบประมาณวิจัยท้ังหมดท่ีเคยพูดมาคร้ังหน่ึงแลว งบประมาณที่
จะสนับสนุนการศึกษา มก.ท่ีเดียวรับมาเกือบคร่ึงซ่ึงมากกวาท่ีอ่ืน ตรงน้ีคือเอกลักษณของเราท่ีมัน
อธบิายไดทุกระดับมีความม่ันใจวาการประสานงานระหวางองคกรวิจัยภายใน มก.มี และไมมีการ
ซ้ํ าซอน การท่ีมีงานวิจัยเชิงรุกเปนมหาวิทยาลัยเดียวท่ีการรวมมือเรียกระดมพลไดอยางรวดเร็ว
และก็ทํ าไดอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพราะฉะนั้นที่ ดร.อวบพูดถึงในเชิงการบริหารจะบริหาร
กันอยางไร โครงสรางงบประมาณก็คงมาลักษณะน้ีและก็มองวาในสวนของหนวยวิจัยวิทยาเขต
ตางๆ รวมท้ังวิทยาเขตบางเขนน้ีก็จะตองเปนรูปแบบเดียวกัน หมายความวาถามีสถาบันวิจัยท่ี
ดํ าเนินการวิจัยเฉพาะทางงบดํ าเนินการวิจัยหรืองบบริหารสถาบันเฉพาะทาง ตัง้โดยตรงจากสถาบัน
น้ันอยูในกรอบงบประมาณของงบวิทยาเขตน้ันแตวาจะเอางบอุดหนุนท่ัวไปตองผานเขามาท่ี สวพ.
แตละวทิยาเขตจะบริหารอยางไร เชนแตละวิทยาเขตก็มีคณะตางๆ หลายคณะ มีสถาบันตางๆ
เฉพาะทาง อาจจะมากกวา 1 สถาบัน สถาบันวิจัยเฉพาะทางอาจจะทํ า package ของงานวิจัย
ของแตละวิทยาเขต งานวิจัยอะไรบางแลวจะสานผานเขามาใหจุดประสานงานกลางของแตละ
วิทยาเขตแลวเขามา สวพ. หรือถาวิทยาเขตจะเปดกวางใหแตละหนวยงานวิจัยของบอุดหนุนท่ัว
ไปเขามาท่ี สวพ. กลางเลยคิดวาแตละวิทยาเขตอาจมีการปฏิบัติในรายละเอียดนิดหนอย และเรา
คงจะมีการหารือรวมกันไดวาวิธีดํ าเนินการในทางปฏิบัติใหเกิดความคลองตัวสูงสุดเราควรทํ า
อยางไร ไมทราบวาอาจารยวิโรจจะมีความเห็นอยางไร

รศ.ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ : ความจริงไมนาวิตกอะไรมากนัก เพราะวาทานอธิการบดีมีแนวคิด
บริหารแตละวิทยาเขตอยูแลว แตคงมีการปรับเปล่ียนนิดหนอยแตความจริงคิดวาคงจะเหมือนเดิม
ถาเรายอนไปดูงบประมาณของมหาวิทยาลัยในป 2544 งบประมาณมีอยู 2 แผน แตจริงแลวมีอยู
3 แผน คือ 1.แผนบริหารจัดการการศึกษา 2. แผนวิจัย และ 3. แผนบริการหรือวิจัยทางดานสา
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ธารณสุข ซ่ึงมหาวิทยาลัยเราไมมี เพราะฉะน้ันในปจจุบันโครงการบริหารงบประมาณแผนดินมี 2
แผน เทานั้น คือ แผนบริหารการศึกษา และแผนวิจัย เพราะฉะน้ันกรอบของงบประมาณใหความ
สํ าคัญเรื่องงานวิจัยมาก  ในป พ.ศ. 2544 มก. ไดรับงบประมาณมา 1,900 ลานบาท บริหารการ
ศกึษา 1,700 ลานบาท อยูในแผนวิจัยประมาณ 200 ลานบาท โดยประมาณ ก็เห็นกันชัดเจน ทีนี้
การบริหารจัดการเร่ืองโครงสรางคิดวาเราตกลงกันไดแลวก็ดูภาพรวมวาเราจะบริหารจัดการกัน
อยางไรท่ีจะของบประมาณไมมีอะไรท่ีใหมเพียงแตวาเราจะ Reorganize กันอยางไร เพ่ือท่ีจะให
เกิดความคลองตัวในการที่จะเขียนคํ าของบประมาณและบริหารจัดการงบประมาณลงมาเปน 2
สวน  ที่สํ าคัญ คือ 1. โครงสรางบริหารงานวิจัยซ่ึงอาจจะแบงลงมาตามโครงสรางท่ีเราจะแบงลงมา
ใหม 2.  คือ งบอุดหนุนท่ัวไปท่ีทุกอยางคงจะลงมาในภาพกลางของมหาวิทยาลัย แลวก็ดูวาวิทยา
เขตไหนมีศักยภาพมีความพรอมแลวก็จะลงมามากนอยแคไหนคิดวามองในภาพรวม

อธิการบดี : สถาบันวิจัยฯคงจะตองมีการสรางงานเชิงรุกมากข้ึน หมายความวามีอะไรท่ีเห็นวาจะ
ตองทํ าใหกับบานเมืองน้ีที่จะตองสรางองคกรหรือสรางกลุมวิจัยขึ้นมาก็สรางขี้นมาแลวภารกิจมัน
หมดก็อาจจะเลิกไปได แตถาสรางข้ึนมาแลวเห็นวาเปนภารกิจท่ีเปนประโยชนก็คงจะทํ าตอเน่ือง
เปนถาวรไป ก็อาจจะเปนสถาบันวิจัยเฉพาะทางหรืออาจจะสงไปเปนคณะ หรือวิทยาลัยอะไรก็
แลวแต ความยืดหยุนคงมีถาเผ่ืองานตรงน้ันเหมาะสมท่ีจะเปน ในสวนของเร่ืองงานวิจัยเปนหลักก็
คงจะเปนสถาบันวิจัยเฉพาะทางถาเน้ืองานวิจัยตรงน้ันองคประกอบของบุคลากรมีความพรอม
ความเหมาะสมท่ีเขามารวมผลิตบัณฑิตดวย แตในฐานงานวิจัยก็คงจะผลิตบัณฑิตระดับปริญญา
โท-เอกเปนหลัก ถามีการผลิตบัณฑิตดวย ช่ือเรียกขององคกรก็คงตองเปล่ียน ตัวอยางเชน
Central lab ก็มีทางเลือกหลายทางอาจจะเปนทางดานวิจัยอยางเดียวและวิจัยและผลิตบัณฑิต
ดวย ดูวาคนของ Central lab เองอาจจะรวมเปน 2 จุด จุดหน่ึงเพ่ืองานวิจัย และอีกจุดหน่ึงเพ่ือ
ผลิตบัณฑิต คือ combination ตรงน้ีคงมี แตจะมองภาพโดยสรุปแลวอาจจะเหมาะสมท้ังการผลิต
บัณฑิตรวมทั้งทํ าการวิจัย ซ่ึงคอนขางท่ีหนักใจในแผน 9 ท่ีเสนอกันมาในภาพรวมคือเราอยากเห็น
มก. ซ่ึงพูดกันมาหลายคร้ังหลายหนวาอยากเห็น มก.ผลิตนิสิตในระดับ โท เอก หรือระดับบัณฑิต
ศึกษาในอัตราสวนท่ีสูงข้ึนอยูท่ี 8-20 % ปริญญาตรี 80% ปริญญาโท 20% ก็อยากจะเห็นวาระดับ
ปริญญาตรี 60% ปริญญาโท-เอก 40%  แผน 9 เสนอกันมาจากคณะตางๆ อยูท่ี 8-20% เหมือนเดิม
ก็เลยหันไปดูวาองคกรไหน หนวยงานไหนอาจจะมีศักยภาพในการมาเสริมกํ าลังการผลิตทางดาน
บัณฑิตศึกษาใหมากข้ึน ชวงท่ีผานมาพยายามผลักดันใหเปนวิทยาลัยส่ิงแวดลอม ซ่ึงมีการตอรอง
วาอยากทํ าตรีดวย ผมก็เลยบอกวาอยาทํ าตรีเลย ขอใหมุงกํ าลังท ําเฉพาะโท-เอก เพราะฉะนั้น
แนวโนมตรงนี้เริ่มเห็นภาพชัดเจนวาคงตองชวยกันมองในมหาวิทยาลัยวาตรงไหนมีความเขมแข็ง 
ความพรอมท่ีจะผลิตบัณฑิตระดับโท-เอกไดเสริมกํ าลังจากคณะอีกทีหน่ึง ตรงน้ีก็เปนการลงราย
ละเอียดเพ่ิมเติมในกรอบของการบริหารงานวิจัยใหญ กรอบของงานรองลงมา แลวสวนของ สวพ.
จะอยูตรงไหน ถาหนวยงานไหนท่ีออกเปนองคกรท่ีเรียกวาเต็มรูปแบบของตัวเองก็จะมีงบดํ าเนิน
การในการบริหาร กับงบท่ีเปนงบอุดหนุนวิจัยท่ีอยูในรูปท่ัวไป คือ ท้ังมหาวิทยาลัยออกประตูเดียว
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กันคือสถาบันวิจัย เพราะฉะนั้นรูปแบบที่เกี่ยวของตรงกับ สวพ. คงจะเปนอยางน้ัน ทานผอ. คงจะ
เคยเลาใหฟง การเสนองบประมาณป 45 การปรับรูปแบบของการบริหารงานวิจัยคงตองการปรับ
รูปแบบเล็กนอยในเร่ืองการเร่ิมเปดโอกาสใหทางคณะตางๆ ซ่ึงจะทํ าการวิจัยสายตรงทางวิชาการ
คือ การพัฒนาวิชาการในแตละสาขา สาขาเกษตร วิศวกรรม สาขาสังคม จะตองรวมกลุมกันใน
การท่ีจะสรางองคกรวิจัยท่ีเนนในทางพัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาวิชาการในสายน้ัน สถาบันวิจัย
เฉพาะทาง เชนสถาบันอินทรีฯ สถาบันสุวรรณฯ ก็พยายามจะเนนกลุมกอนการสรางงานวิจัยใน
สายของพืช สัตว สถาบันเกษตรวิกฤตก็ตามแต แตทุกหนวยงานท่ีพยายามสรางกลุมงานวิจัยข้ึน
มารวมกันท่ี สวพ.  และสวพ.ก็จะเปนแกนรวมในการสรางกลุมงานวิจัยท่ีครบวงจรท้ังในเร่ืองของ
การวิจัยเฉพาะกลุมของภาครัฐ และโครงการวิจัยท่ีเนนความรวมมือกับภาคเอกชน

รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป : งบประมาณ มก. ท้ังหมดแยกออกเปน 2 สวน คือ งบอุดหนุนวิจัยท่ี
จะจัดสรรผาน สวพ. ซ่ึงจะรับผิดชอบท้ังหมด และงบจัดการการศึกษาของแตละคณะ สํ านัก
สถาบัน ในเร่ืองการดํ าเนินการตางๆ รวมทั้งวิทยาเขต ตองมีการดํ าเนินการวิจัย ซ่ึงงบวิจัยตรงน้ี
จะผานมาทาง สวพ. และภายใตวิทยาเขตก็จะมีสวนหนึ่งที่เปนงบดํ าเนินการจากมหาวิทยาลัยท่ีจัด
สรรมาแตละวิทยาเขตและสวนของงบวิจัยจะจัดสรรมาทาง สวพ.

อธิการบดี : ท่ีอาจารยบุญเรียงพูดมาก็ถูก แตก็มีอีกนิดหน่ึงท่ีไมคอยแนใจ คือ ในชวงของการ
เสนองบประมาณ งบประมาณอุดหนุนวิจัยหรืองบดํ าเนินการของสถาบันวิจัยเฉพาะทางหรือหนวย
งานวิจัยเฉพาะทาง งบดํ าเนินการก็เขาวิทยาเขตไปมหาวิทยาลัยไปสํ านักงบประมาณไปเลย
แตงบอุดหนุนวิจัยจากสถาบันเฉพาะทางตองเขาวิทยาเขตกอนเพ่ือความเปนเอกภาพ สมมติวา
เรื่องงานวิจัยที่วิทยาเขตกํ าแพงแสน หรือศรีราชาจะมีเปาหมายเฉพาะในสวนตรงน้ัน โดยเสนอ
ผานหลายวทิยาเขต หลายสถาบันเขารวมวิทยาเขตกอนแลวจึงจะยิงไปที่สถาบันวิจัยหรือวาเรา
เปดชองใหผูท่ีเสนอวิจัยเนนเฉพาะทางยิงเขา สวพ. ตรงไดเลย ซ่ึงจะตองดูภาพลึกกันอีกทีหน่ึง
หรือเปด option ไว  2 ทาง ถาในภาพตรงน้ี ดร.อวบคงจะดูแลในภาพรวมของกรอบงานวิจัยท่ี
วิทยาเขตกํ าแพงแสนในการบริหารท่ีจะใหเกิดประสิทธิภาพ ดร.อวบจะตองมีแกนท่ีจะ formulate
ในเร่ืองของนโยบายวิจัยเฉพาะในสวนของ กพส. เพ่ือพัฒนาภาคตะวันตกของประเทศ อันน้ีคือ
เสนทางการดํ าเนินงานของวิทยาเขตกํ าแพงแสน

ผศ.ดร.สุเทว ี ศุขปราการ : ทางวิทยาเขตหรือ สวพ. ก็เปนไปไดแตวิทยาเขตไมมีแนวทางที่ชัด
เจน เชน กพส. ไมมีแนวทางท่ีชัดเจน ขอผาน สวพ. กอนดีไหม คณะหรือสถาบันเปนแคตรายาง
ใหผาน

อธิการบดี : คงเลือกได 2 ทาง วาเด๋ียวน้ีเรามี สวพ.มก. คงตองการการประสานงานวิจัยของ
วิทยาเขตซึ่งอาจจะเลือกได 2 ทาง ทางหน่ึงเปนหนวยงานท่ีสังกัดสํ านักงานอธิการบดีเปนภาพ
รวมของมหาวิทยาลัย ถาเปนวิทยาเขตอาจจะตองมีหนวยงานสังกัดอยูในวิทยาเขตอยางท่ี อ.สุ
เทวี หรือ อ.อวบพูดถึงตัววิทยาเขตอาจจะตองมีแกนในการกํ าหนดกรอบของนโยบายวิจัยของ
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วิทยาเขตน้ันใหสอดคลองกับกรอบใหญของมหาวิทยาลัย อยางท่ีพูดมันก็คงสอดคลองกับเปา
หมายหลักของวิทยาเขตวาเราจะตองเขาไปพัฒนาใหสอดคลองกับศักยภาพและความตองการของ
พ้ืนท่ีอยาง กพส. เราต้ังเปาหมายในพ้ืนท่ีแถบภาคตะวันตกอาจจะยาวข้ึนไปหรือลงมาก็แลวแต
อยางสกลนครก็เปนเรื่องเกี่ยวกับภาคอีสานตอนบนแตละวิทยาเขตก็จะตองมีนโยบายของงานวิจัย
กรอบหลักของวิทยาเขตเองวาการดํ าเนินการทุกอยางผูประสานงานในวิทยาเขตจะเปนอยางไร 
อาจจะชวยขัน้ตอนการพัฒนาวทิยาเขตน้ันๆ ส ําหรับสกลนครเขารวมไวทีส่ ํานักงานอธิการบดีท้ังหมด
เม่ือโตข้ึนตอไปจะพัฒนาไปทางไหนก็แลวแต สวนวิทยาเขตกํ าแพงแสนเรามายาวไกลแลว รูป
แบบองคกรทีเ่หมาะสมในการทีจ่ะประสานในสวนวทิยาเขตก็คงตองคดิกันวารูปแบบไหนเหมาะทีสุ่ด

รศ.ดร.วโิรจ อ่ิมพิทักษ : เร่ืองของวทิยาเขตคงตองรอเวลาอีกระยะหน่ึงตองดูแนวคดิของทาน
อธกิารบดี และผอ.สวพ. วาคิดอยางไรและบุคคลากรในสถาบันวิจัยคิดอยางไรและวิทยาเขตใหม
ตองคิดอีกนาน มี 2 วิทยาเขต คือ บางเขน และกํ าแพงแสน คงตองทํ าใหชัดเจนและตองคิดวาจะ
ทํ าอยางไรให link กับมหาวิทยาลัยได จุดแรกท่ีจะไมทํ าใหปนปวน 2 แนวทาง คือ 1. ดูโครงสราง
ใหชัดเจนและท ํา job description 2.การบริหารจัดการโดยใหวิทยาเขตบางเขนชวยดู โครงสราง
บุคลากร และสภาพแวดลอม

อธิการบดี :  วิทยาเขตใหม เชนสกลนครอาจจะตองเร็วในเร่ืองการสนับสนุนงานวิจัยและตอง
สรางองคกรวิจัยเร็ว เพราะวาถาเปาหมายของอาจารยท่ีเขามาใหมๆ  มีโอกาสวิจัยดวยกาวหนา
ดวยคือใหเขาทํ าการวิจัยไปพรอมกับการเรียนการสอนดวย

รศ.ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ : มาตรการการสนับสนุนนักวิจัยใหม แลวก็ในเร่ืองการเรียนการสอน เอา
นิสิตมาเปนผูชวยวิจัยมันอยูในมาตรการท่ีเรากํ าลังพูดถึงหรือไมจะไปอยูในกลยุทธตรงน้ี

รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป : แตละวิทยาเขตเราทํ าเพ่ือรองรับกับทองถ่ินคืออยากจะตอบสนองกับ
ทองถ่ินใหทองถ่ินมีสวนรวม แตละวิทยาเขตซึ่งมีสถาบันวิจัยเฉพาะทาง แตละศูนย แตละสถาบัน
วิจัยก็คิดงานวิจัยของตัวเองข้ึนมาใหสอดคลองกับนโยบายของวิทยาเขต ซึ่งแตละวิทยาเขตก็มี
กรรมการประจํ าวิทยาเขตตรงนั้นควรจะมีการประชุมประสานภายในวิทยาเขตกอน แตละสถาบัน
เฉพาะทางท้ังหลายคิดข้ึนมาและเสนอผานวิทยาเขต ซ่ึงแตละวิทยาเขตจะมีคนรองรับตรงน้ันซ่ึงจะ
มองเห็นทิศทางของแตละวิทยาเขตเสร็จแลวก็สงชุดโครงการผานเขามาท่ี สวพ. ตรงนี้เปน
channel ท่ีเราเขามาจัดสรรอุดหนุนใหวาตรงน้ันมีความเหมาะสมของโครงการจุดบกพรองเล็ๆ
นอยในฐานะท่ีเปน leader เขาไปท่ีจะชวยปรับปรุงใหโครงการมันสมบูรณมากย่ิงข้ึนแตตัว initiate
ข้ึนมาตองมาจากแตละวิทยาเขต และของบผานตรงน้ีก็เปนข้ันตอนของการของบท่ีจะขอเขามา
แตงบดํ าเนินการของแตละสถาบัน(ถาฟงอธิการบดีตรงน้ีหมายถึงวาวิทยาเขตจะตองรับไปเอง) ถา
มองตามผังอันน้ี ถา สวพ.มีหนาที่จัดสรรงบ แตในเร่ืองนโยบาย แตเรามีหนาที่ของการจัดสรร
งบเขาไปเพราะฉะน้ันเราจะดูในแงความเหมาะสมของโครงการวามีคุณภาพหรือไม
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รศ.ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ : ความจริงแลวเปนเร่ืองการบริหารจัดการ เชนเม่ือเดือนตุลาคมท่ีผานมา
ทานผอ.สํ านักงบประมาณ ไดไปท่ีวิทยาเขตสกลนครและไดไปดูกันท่ีหนองหานท่ีมีพ้ืนท่ีน้ํ าอยู
ประมาณ 77,000 ไร ผูวาราชการจังหวัด และประธานหอการคาจังหวัด ก็มีความคิดรวมกันวา
ทรัพยากรท่ีหนองหานมันนาจะมีการทดลองคนควาวิจัยไดอีกต้ังเยอะ มันนาจะเปนประโยชนตอ
คนอิสานอีกมากมาย  ผอ.สํ านักงบประมาณก็บอกใหเขียนโครงการมาโครงการตางๆ ก็ formulate
ท่ีคณะประมงรวมกับวิทยาเขตก็ผานมาท่ี สวพ. แลวสงตอไปที่สํ านักงบประมาณเราก็ปฏิบัติใน
กรณีของสกลนคร ในกรณีวิทยาเขตศรีราชา หรือท่ีอ่ืนก็คงจะมีอยางน้ีแตในขณะน้ีท่ีจุดเร่ิมตนก็คง
จะใชทรัพยากรคนท่ีคณะประมงเปนหลักและคนท่ี Central lab ที่กํ าแพงแสนบาง กรมประมง แลว
ก็มีหนวยงานท่ีเก่ียวของ และจะตองผานที่เดียวคือที่ สวพ.มก.แลวก็ของบประมาณแลวก็บริหาร
จัดการ ฉะน้ันรูปแบบอยางน้ีมันจะเร่ิมเกิดข้ึนท่ี สวพ.ตองคิดโครงสรางการบริหารวาทํ าอยางไรให
มันมีจิตวญิญาณทีจ่ะท ํางานรวมกันอยางเปนระบบ ทีผ่านมามันยังไมเปนอยางน้ีมากนักคงตองมีกล
ไกและมาตรการ

อธิการบดี : ความจริงในสวนของ มก. ยังมีกรรมการนโยบายวิจัยของมหาวิทยาลัยอยู ซึ่งตัว
ดํ าเนินงานจริงๆ คือ กรรมการนโยบายของกลุมแกนตางๆ มาในกรณีของวิทยาเขตก็ formulate
โครงการของตัวเองข้ึนมา สกลนคร และอ่ืนๆ มันก็คงมารวมกันตรงกลาง แลวก็ผสมผสานกันเปน
นโยบายหลักของมหาวิทยาลัยเวลาดํ าเนินงานก็ตองใหสอดคลองกับวิทยาเขต กพส. ก็ไปดู
นโยบายหลักของวิทยาเขตกํ าแพงแสน ก็ดูกันไปตามน้ันคงตองมองในเร่ืองของถาเปนสถาบันวิจัย
เฉพาะทางก็คงไมตองข้ึนกับ สวพ. ก็ขึ้นกับวิทยาเขตเหลานั้นไป แตอีกสวนหน่ึงองคกรทํ าหนาท่ี
ประสานงานวิจัยของวิทยาเขตรูปแบบจะเปนอยางไรคงตองคิดกันอีกทีใหประสานอยูกับสํ านักงาน
วิทยาเขตหรือเปลา เช่ือมโยงกับ สวพ.หลักอยางไร เฉพาะหนวยประสานงาน แตน่ันคงเปนอีก
step หน่ึง

รศ.ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ : ขออนุญาตสรางความเขาใจเพ่ือเปนแนวคิดในภาพรวม การเกิดวิทยา
เขตของมหาวิทยาลัยไมเหมือนกัน บางเขนเปนจุดเร่ิมตน กพส. เปนการเกิดแบบขยายพ้ืนท่ี ถา
มองในจุดน้ีเราจะทํ าอยางไรคือ 4  แหงที่ประกาศเปนวิทยาเขตที่ถูกตองในขณะนี้มีการเกิดไม
เหมือนกัน ทานอธิการบดีบอกวาเราจะคลอดโดย สวพ. กํ าแพงแสนเกิดแบบขยายพ้ืนที่ไปตั้ง
วิทยาเขตศรีราชาเร่ิมตนท่ีวิทยาลัยชุมชนแลวก็เปนวิทยาเขต และสกลนครเกิดจากการเปนวิทยา
เขตสารสนเทศเกิดอีกแบบหน่ึง และคิดวาทานอธิการบดีพยายามปรับรูปแบบของการบริหารให
เหมือนกับ california เพ่ือใหการบริหารจัดการวิทยาเขตแตละแหงเบ็ดเสร็จ และมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล สามารถเขียนของบประมาณเปนสวนตัวได การเกิดของวิทยาเขตกํ าแพงแสน
เปนการเกิดแบบขยาย เชน คณะเกษตรยายไป แตคร่ึงหน่ึงอยูท่ีน่ีทํ าใหเกิดความคาราคาซัง คณะ
วิศวกรรมศาสตรยายไปบางภาควิชา คณะศึกษาศาสตร และคณะสัตวแพทยศาสตรก็เหมือนกัน
การเกิดส ํานักหอสมุดท่ีบางเขนกับกํ าแพงแสนก็เปนสาขาไปเชนเดียวกับการเกิด สถาบันวิจัยและ
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พัฒนาก็อยูที่บางเขนไมมีที่ก ําแพงแสน CLGC และศูนยเคร่ืองจักรกลการเกษตรแหงชาติอยูท่ีน่ัน
และศูนยตางๆ มากมาย ตามแนวนโยบายของทานอธิการบดีท่ีจะบริหารจัดการโดยใหของบ
ประมาณแบบเบ็ดเสร็จ เพราะถาไมเบ็ดเสร็จทานอธิการบดีคิดวาวิทยาเขตกํ าแพงแสนจะเสีย
เปรียบในอนาคตในการท่ีจะของบประมาณแยกออกมาใหชัดเจน เพราะฉะน้ันในขณะน้ีทานคงตอง
ดูวา สถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีมีอยูท่ีบางเขนและกํ าแพงแสน มี 2 หนวยงานที่มีลักษณะคลายๆ
กันและตอไปสํ านักหอสมุดจะตองขึ้นตรงกับสํ านักงานวิทยาเขตกํ าแพงแสนหรือไมแตอยางไรก็
ตามวิทยาเขตสกลนครหรือศรีราชาคงเปนไปไมไดท่ีจะเปนหอสมุด สาขาของบางเขนหรือกํ าแพง
แสนเพราะไมมีเงินที่จะไปทํ าอยางน้ันไดอีกแลวตองเปน Digital Library ท้ังท่ีศรีราชาและสกลนคร
เพราะฉะนั้นที่กํ าแพงแสนตองพยายามปรับโครงสรางใหสอดคลองและทุกคนพอใจ อันน้ีพยายาม
ประสานแนวความคิดของทานอธิการบดีและสมาชิกสถาบันวิจัยและพัฒนา ทุกทานท่ีตองการ
ความชัดเจนและพอใจรวมกัน อยางคณะเกษตรตองแยกเพ่ือโตและไมใหคาราคาซังอยางปจจุบัน
สวนคณะศึกษาศาสตรพรอมท่ีจะแยกคณะและต้ังช่ือใหมเพ่ือความสวยหรู คณะวิศวกรรมศาสตรก็
พรอมท่ีจะแยกเพราะวามีภาควิชาวิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมอาหาร อยูท่ีน่ี
พรอมจะแยกเปนสองคณะได คณะสัตวแพทยศาสตรตองเตรียมพรอมเรื่อง pre-clinic หรือ pre-
climate ที่กํ าแพงแสนที่จะเปนคณะได สํ านักหอสมุดและสถาบันวิจัยจะตองทํ าอยางไรเพ่ือท่ีจะ
ขยายพื้นที่ไป เผอิญฐานงานวิจัยท่ีกํ าแพงแสนเปนฐานท่ีแข็งแรง เน่ืองจากไดรับความชวยเหลือ
จากญี่ปุนและก็มีบุคลากรเยอะและพัฒนามานาน ทํ าอยางไรถึงจะพัฒนา 2 จุดน้ี ก็ข้ึนอยูกับโครง
สรางท่ีชัดเจน Job Description และจัดคนเขาไปอยู บริหารจัดการชัดเจน mornitoring ชัดเจน
การประเมินชัดเจน แลวทานจะมีความสุข ตองท ําตามข้ันตอนซ่ึงคิดวาสถาบันเดินตามทางน้ีชัด
เจนอยูแลว เพียงแตวาในขณะน้ีตองลองศึกษานโยบายของมหาวิทยาลัยใหชัดเจน วาทานจะทํ า
อยางไรในภาพรวมในแนวคิดของมหาวิทยาลัยที่มองกํ าแพงแสนและมองในเร่ืองงานวิจัยที่ของ
มหาวิทยาลัยกับที่กํ าแพงแสนเพราะกํ าแพงแสนเปนฐานหลักท่ีสํ าคัญของงานวิจัยในขณะน้ี สวน
มากขาดเคร่ืองไมเคร่ืองมือ เพราะฉะน้ันคิดวาตรงน้ีเปนจุดสํ าคัญที่สุดและขอเนนลงไป 3 จุดเทา
น้ันคือ 1.คน 2.โครงสราง และ 3.สภาพแวดลอม ท่ีจะจัดเขาไปใหทุกคนพอใจรวมกันอยางจริงจัง
และจริงใจ

อธิการบดี : คงตองมองภาพวาตรงน้ีมีเปาหมายหรือแผนในระยะยาวกอนท่ีแผนระยะยาวจะเขาท่ี
เขาทางเพราะฉะนั้นเราบอกวาแผนระยะยาวหรือแผนที่เราอยากเห็นมันเกิดขึ้นเมื่อทุกสิ่งทุกอยาง
เขาท่ีคือในแตละวิทยาเขตก็มีเอกภาพ หนวยปฏิบัติทางดานการวิจัยที่อยูในวิทยาเขตไหนในสาย
ของการดํ าเนินการก็ขึ้นตรงอยูในกรอบวิทยาเขตนั้น สวพ.เองก็ทํ าหนาท่ีเปนแกนกลางในสํ านัก
งานอธิการบดีท่ีดู coorperation ของงานวิจัยของทุกวิทยาเขต ใหกํ าลังสนับสนุนดูแลที่ปฏิบัติ ใน
ชวงเวลาที่ผานมาเราก็ทํ าอยางน้ีอยูตลอดในการที่จะดํ าเนินการวิจัยหรือของบอุดหนุนวิจัย    
โครงการทุกโครงการ แผนทุกแผนของทุกคณะจะตองผานมาท่ี สวพ. ทั้งหมดวิธีที่เราปฏิบัติตอนนี้
ในขาขึ้นจะมีการเสนอโครงการการเสนองบประมาณแบบอุดหนุนทั่วไปก็แยกกันระหวางงบดํ าเนิน
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การคือแตละหนวยก็เสนอตรง แตวางบอุดหนุนวิจัยท่ีเปนอุดหนุนท่ัวไปก็เปน 2 สวน หนวยงานท่ี
ทํ าอยูโดยเฉพาะหนวยงานวิจัยสายตรงคือจากคณะตางๆ เปนหลักก็จะตองเปนกลุมของโครงการ
รวมชุดโครงการที่เกี่ยวของหรือฐานวิจัยที่เกี่ยวของกับครบวงจรในดานพืชก็ดูตามสถาบันวิจัยอัน
น้ันแลวก็รวมกลุมกันสงมาท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตมีหนวยงาน
ในวิทยาเขตตางๆ ถาเปนโครงการวิจัยในลักษณะ Multidisciplinary หรือสหวิชาการก็รวมกันท่ี
วิทยาเขตแลวก็สงมาท่ีสถาบันวิจัยฯ รายละเอียดน้ีสถาบันวิจัยฯ ไดเผยแพรออกไปแลวเปน
Forechart อยางท่ี
ดร.อวบตองการและผานความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี แลวก็ผานความเห็นชอบของ
มหาวิทยาลัยเรียบรอย อันนี้ก็เปนสวนที่เราจะปฏิบัติในการนํ าเสนอโครงการวิจัยหรือเสนอของบ
อุดหนุนวิจัยใน ป พ.ศ. 2545  เพราะฉะน้ันอันน้ีก็ถือปฏิบัติดังน้ี ในสวนของการดํ าเนินงานในชวง
การเสนอโครงการวิจัยในปน้ี ปหนา เปาหมายของท่ีเราพูดกันน้ีคือการสรางองคกร
มาถึงในสวนของศูนยวิจัย สถานีวิจัย และสถาบันวิจัยเฉพาะทาง บางเร่ืองจะยกตัวอยาง ยอนกลับ
ไปถึงการเกิดศูนยวิจัย หรือสถานีวิจัย กอนหนาท่ีจะมีสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร มีสถานีที่เรียกวา สถานีฝกนิสิต อยูตามคณะตางๆ หลายๆ โดยเฉพาะคณะเกษตร
ประมง วนศาสตร ในชวงตอนนั้นสถานีฝกนิสิตตางๆ ก็ถูกตีตราวาทํ าเฉพาะฝกนิสิต สมัยน้ันเร่ือง
ของงานวิจัยเนนเพ่ือการเรียนการสอนเทาน้ันไมเก่ียวของกับการพัฒนาประเทศ สมัยท่ีผมกลับมา
ทํ างานใหมๆ  งบประมาณท้ังมหาวิทยาลัยมี 840,000 บาทแลวเราก็เดินมาไกลถึง 200 ลานบาท
สมัยท่ี อ.สุธรรม เปนรองวิชาการก็มองเห็นวาเพ่ือจะพัฒนาศักยภาพของสถานีฝกนิสิตใหมีบท
บาทในดานงานวิจัยมากข้ึน มองวามันนาจะมีการรวมกลุมของสถานีฝกนิสิต พัฒนาเปนสถานีวิจัย
ภายใตกรอบของตอนน้ันเรียกวาสถาบันวิจัยทางดานการเกษตร แลวสํ านักวิจัยท่ีเราเสนอข้ึนมา
ในชวงสมัยนั้นมี 2 หนวยงาน คือ สํ านักวิจัยอันหน่ึงท่ีทํ าหนาท่ีประสานและบริการงานวิจัยกับ
สถาบันตรงน้ันเขาเรียกวาสถาบันวิจัยเฉพาะทางเหมือนกัน โดยรวมสถานีวิจัยของคณะเกษตร
ประมงและต้ังเปาวาจะรวมคณะวนศาสตรดวย แตในที่สุดก็รวมไดแคคณะเกษตร และคณะประมง
เขามา อยูใน package เดียวกัน เปนสถานีวิจัยทางดานเกษตร แลวก็สํ านักวิจัย      พอเสนอทํ า
แผนแลวก็ใหต้ังช่ืออยางใดอยางหน่ึงวาจะเอา สถาบันวิจัยหรือสํ านักวิจัยก็เลยขอท้ังสองงาน
เพราะมีความจํ าเปนท้ังสองดานแตถาจะใหเพียง 1หนวยงานก็เอา โดยสรุปเปนสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การต้ังช่ือเดิมคือสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร แตก็มีเสียงคานจากท่ีประชุมวาสถาบันวิจัยน้ีจะทํ าหนาท่ีพัฒนามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรไดอยางไรก็เลยตองใสคํ าวาแหงลงไป ตอนน้ันก็เลยดึงเอาสถานีวิจัยตางๆ เชน
สถานีวิจัยปากชอง ทับกวาง ไรสุวรรณ คลองวาฬ ศรีราชา อะไรตางๆ เขามารวมกันเปนกลุมของ
สถานีวิจัยท่ีพัฒนาเปนสถาบันวิจัย กอนการรวมสถานีฝกนิสิตตางๆก็มีบุคลากรในดานการฝกงาน
นิสิตเปนหลัก สํ านักเทคโนโลยี สํ านักวิจัยอะไรตางๆ ก็มีไมได เปาหมายหลักคือ พัฒนาเปนสถานี
วิจัยฝกนิสิต แตเม่ือมารวมแลวเราก็พัฒนาเปนสถานีวิจัยทํ า
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หนาที่ในเรื่องของการวิจัยสรางเทคโนโลยีซึ่งพยายามจะเนนวาจะขยายผลจากเรื่องของการวิจัยใน
ระดับเล็กหรือวิจัยในหองLabออกไปสูระดับสถานีวิจัยเชื่อมจากสถานีวิจัยไปสูการปฏิบัติจริงของ
เกษตรกร แปลงทดลอง แปลงสาธิตอะไรตางๆ เช่ือมไปถึงตรงน้ัน หนาท่ีท่ีจะถายทอดเทคโนโลยี
สูสังคมหรือชุมชนตรงน้ันดวยภาระหนาท่ีในเร่ืองการฝกอบรมท้ังของคณะเกษตร ประมงหรือคณะ
อ่ืนๆ ท่ีไมเคยมีสถานีฝกนิสิตเปนของตัวเองก็มาใชประโยชนได ภาพรวมของจุดน้ัน มันก็เปนเปา
หมายหลักวาทํ า 3 แกนวิจัย ถายทอดเทคโนโลยี ฝกนิสิต หรือประชาชนดวย สถานีตางๆ ที่
กระจายอยูในสวนตางๆ ของประเทศจะเห็นวามันก็ไดมีการพัฒนาตอเน่ืองมาในสายของสถานี
วิจัยในดานของพืชเม่ือมีเปาจะต้ังสถานีวิจัยทางดานพืช เราก็ดึงสถานีวิจัยท่ีเก่ียวของกับพืช
สถานีวิจัยปากชอง สุวรรณฯ เขาหินซอน เกิดหลังจากท่ี สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร แลวก็มารวมอยูตรงน้ัน สถานีวิจัยทับกวางหรือสุวรรณ ก็มารวมอยูตรงน้ัน เกษตร
วิกฤตก็ดึงสถานีท่ีเก่ียวของ เชน ดอยปุย และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของเขามารวมอยูในกลุมกอนของ
สถาบันวิจัย สวพ.เองคงจะไมมีโอกาสท่ีงานจะเบาลงเพราะวาเม่ือมีสถานีท่ีจะไปต้ังเปาเปนแกน
ใหมแลวพัฒนาตอเน่ืองไป สถาบันวิจัยก็คงจะเกิดสถานีวิจัยใหมๆ  ตอไปเร่ือยๆ เด๋ียวน้ีมีขอเสนอ
จากหลายๆ จังหวัด เชน ชัยนาท จันทบุรี นาน สุราษฎรธานี พิจิตรท่ีเสนอให มก.ไปตั้งวิทยาเขต
คงจะทํ าไมไหวเพราะวาปจจุบันทํ าไดอยางมากก็คงจะเปนในเร่ืองการขยายการศึกษา หรือสถานี
วจิยั แลวก็มีแนวโนมท่ีจะมีเน้ือของสถานีวิจัยเขาไปมาก เพราะฉะนั้นที่เราพูดไวตอนตน สวพ. คง
จะมองทิศทางในเร่ืองท่ีวาเม่ือสถานีวิจัยอันไหนท่ีพอจะเขาท่ีแลว หลังจากท่ีเราตบแตงอยูแลว 20
ป แลวตองมองลูทางวาอาจจะตองสงไปรวมเปนสถาบันวิจัยเฉพาะทางหรือบางอันท่ีพูดกันอาจจะ
ไปอยูกับคณะซ่ึงหลายๆ คณะเดี๋ยวนี้ สวพ. มีลูกเยอะ คณะมีลูกนอยเราอาจจะสงไปใหคณะดูแล
บางตามความเหมาะสมแลว สวพ. ก็เดินหนาตอไป ในการตั้งสถานีที่พิจิตร อาจจะมองในเร่ืองของ
สถานีวิจัยท่ีสนใจอยู อาจจะเปนในเร่ืองของนกกระจอกเทศ หรือวาท่ีชัยนาทมองในเร่ืองของสมโอ
สงออก นานเปนอีกจุดหน่ึงท่ีจะตองไปเก่ียวกับวาสมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงมีโครงการอยูท่ีน่ัน
แลวก็มอบหมายใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดูแล เพราะฉะน้ันมีภารกิจท่ีเราจะตองเดินหนาตอ
ไป อะไรท่ี สวพ. สรางมาไดเขาท่ีคงตัวแลวจะปรับแตงใหสถาบันวิจัยเฉพาะทางหรือคณะไปดูแล
มันก็นาจะเปนทิศทางที่เกิดประโยชนดวยกันทุกฝาย จึงไดมีการหารือในเร่ืองท่ีจะทํ าเชน สถานี
วจัิยประมงคลองวาฬ หรือสถานีวิจัยประมงศรีราชาท่ีไปเช่ือมโยงกับคณะประมงในลักษณะท่ีอาจ
จะคลายคลึงกับเราตอนน้ี ในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรก็มีตัง้แตหนวยงานระดับตางๆ หรือสถาบนั แลว
ใหคณะเปนพ่ีเล้ียงดู คณะวิศวกรรมศาสตรก็มีหนวยงานที่เรียกวา สถาบันแตมันก็ไมใชสถาบัน
วิจัยเฉพาะทางท่ีเต็มตัวนักยังเช่ือมโยงอยูกับคณะ สถาบันดานอัคคีภัย สถาบันดาน CNC เดิม
ปจจุบันเรียกวา RDiPT สถาบันพลังงานเช่ือมอยูกับคณะวิศวกรรมศาสตรเปนเครือขายตรงกับ
คณะวิศวกรรมศาสตรหรือวาสถาบันท่ีไดรับพระราชทานช่ือวาสถาบันราชนครินทร ท่ีดูแลในเร่ือง
ภาษาและวัฒนธรรมเช่ือมโยงอยูกับคณะมนุษยศาสตร เด๋ียวน้ีมีแนวโนมวาคณะอาจจะตองมีสวน
รวมมากข้ึน ดูแลองคกรในเร่ืองของการวิจัยเฉพาะทางในเร่ืองสายงานวิจัย การพัฒนาวิชาเฉพาะ
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ทาง อันน้ีคือภาพรวมของแนวโนมสถานีวิจัยรวมไปถึงศูนยดวยถากลับมาเช่ือมกับวิทยาเขต
วิทยาเขตก็มีศูนยวิจัยอยูหลายศูนย เราก็บอกวาในระยะยาวตอไปขางหนาหนวยที่ทํ าการวิจัยโดย
ตรงอยูท่ีวิทยาเขตไหนเราก็อยากใหเช่ือมโยงโดยตรงกับวิทยาเขตน้ันๆ สวพ.อาจจะดูในเร่ืองของ
กรอบการวิจัยและในเร่ืองประสานงาน อันน้ีอาจจะเปนทิศทางหลักท่ีบอกประโยชนสุดๆ ท่ีอยาก
เห็นในภาพรวมตางๆ ของสถาบันวิจัยในเร่ืองของหนวยงานวิจัยเฉพาะทางอยากจะใหดูในเร่ือง
ของหนวยงานวิจัยหรือกลุมงานวิจัยเชิงรุก คงจะเปนภาระหนาท่ีของ สวพ.ดูแลในเร่ืองของการ
บริหารและประสานงานวิจัย ดูเร่ืองของการบริหารงานวิจัยดูแลในเร่ืองของงานเชิงรุก ในสวนของ
การต้ังสถานีวิจัย ศูนยวิจัย ซ่ึงมีลักษณะเปนสหวิชาการแลวเม่ือถึงงานท่ีอยูในสถาบันวิจัยอยูแลว
ที่อยูตัวก็อาจจะสงไปเติบโตตอหรือวาเปนการตั้งครอบครัวออกมาแลวก็เดินหนารุกตอไปและนี่คือ
เราตองการสรางหนวยงานใหม แตในนโยบาย สวพ. คงจะกํ ากับดูแลโดยตรงกับหนวยงานวิจัย
หนวยงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีวิจัยตรงไมมาก หนาท่ีหลักคือบริหาร บริการ และสรางวิจัยเชิงรุก เปน
ศนูยวจัิย สถานีวิจัยที่เติบโตขึ้นมาแลวก็ใหไปตั้งเปนครอบครัวหรือรวมกลุมกันตั้งครอบครัวใหม
ทํ านองนั้น

รศ.ดร.อวบ สารถอย : การโตหรือไมโตคนท่ีเปนลูกถาไปแลวก็แคระแกรนเขาก็ไมอยากไป ตอง
มองถึงความรูสึกของบุคลากรไมทราบวาจะแกปญหาไดอยางไร และขอใหมีมาตรการ มีระบบและ
มาตรฐานตรงน้ี วางกฎเกณฑใหชัดเจน เพราะบุคลากรจะไดมีความม่ันใจ มีเปาหมายในชีวิตสวน
น้ีเปนทางดานจิตวิทยาขอใหผูบริหารพิจารณาตรงน้ีดวย

อธิการบดี : เมื่อ สวพ. คลอดและโตแลวอาจจะทํ าได 2 ทาง คือ รวมกลุมกอนใหมท่ีมีฐานะเทา
สวพ.อาจจะตั้งเปนสถาบันวิจัยเฉพาะทางตั้งเปนคณะอะไรก็แลวแต คณะ สถาบัน สํ านัก วิทยาลัย
มีฐานะเทาเทียมกัน หรือวาจะยายสังกัดเขาไปอยูท่ีหนวยงานท่ีอาจจะมีโอกาสทํ าใหสถานีวิจัยหรือ
ศูนยของเรา ไมไดตรงทางหรือกวางกวา ถาพูดถึงกรณีน้ีอาจจะเปนสถานีวิจัยประมงศรีราชา กับ
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ อันน้ีจะตองหารือกันลึก ในหลักการทานอาจจะมองไปในทิศทางน้ัน ก็
คงตองสรางความม่ันใจใหกับบุคลากรของเราใหไดวา เขาจะมีลูทางท่ีจะไปไดกวางไกลกวาคงตอง
ยอมรับความจริงอันหน่ึงวา หนวยงานท่ีมีลูกเยอะมีงบประมาณมากอนหน่ึงมันกระจายเยอะถา
เปนองคกรระดับเดียวกันข้ึนมามีโอกาสจะเช่ือมโยง สรางการสนับสนุนไดมากกวาถามีลูกนอยอาจ
จะไดรับการสนับสนุนตรงน้ันไดมากข้ึนคือตองมองลูทางท่ีมันจะตองดีท่ีสุดสํ าหรับองคกรแตละสวน 
สถาบันวิจัยฯ มีลูกเยอะและเปนหนวยงานที่เกาแลว ถาจะพัฒนากระโดดก็จะปรับสถานภาพหรือ
ปรับกลยุทธเหมือนกับที่สถาบันวิจัยและพัฒนาโอนงบอุดหนุนวิจัยเหมือนกันคือเราตองมีกลยุทธ
ของเราท่ีเลาวามีงบอยู 840,000 บาท คงจะเนนงบเฉพาะดานตามสาขาวิจัยของเกษตร และวน
ศาสตร เกษตรตอนน้ันเขาปรับงบวิจัยเปนโครงการวิจัยแมบทมีการประสานระหวางสาขาวิชา
ตางๆ เปนโครงการแมบทโดยเนนในเร่ืองของมองอาชีพเปนหลักและกาวกระโดดงบประมาณเปน
อีกระดับหน่ึง ตอมาเราก็แตกลูกเปนโครงการวิจัยแมบทมีแผนวิจัยแตละแผนข้ึนมา ตอมาก็มีแผน
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วิจัยรัฐรวมเอกชนเพ่ิมข้ึนมาอีก step หนึ่ง มันจํ าเปนวาเราตองสรางอะไรท่ีมันตองต้ังเปาวาอะไร
ทํ างานใหมีประสิทธิภาพข้ึนแลวเปนอะไรท่ีเปล่ียนรูปโฉมใหมข้ึนมา เพ่ือทํ าใหการปรับปรุงในเร่ือง
งบประมาณจะกาวกระโดดเขามาได

นายกํ าจัด รื่นเริงดี : ในสวนของสถานีวิจัยประมงคลองวาฬก็เห็นดวยในหลักการถามีความ
พรอมแลวสถานีจะยายไปอยูไหนหรือตั้งจุดใหมเพื่อพัฒนาใหกาวหนายิ่งขึ้นในสวนของหนวยงาน
ท่ีมีความพรอมสวนของสถานีเม่ือเขามาเปนหนวยงานในสังกัด สวพ. ก็มีความกาวหนาข้ึนมาเปน
ลํ าดับจากที่อยูกับคณะและปฏิบัติราชการดวยความคลองตัวมาโดยตลอดและการปฏิบัติราชการ
ในสวนของไมวาจะเปนการประสานงานการจัดงบประมาณการบริหารงานตางๆ ในปจจุบันมีความ
คลองตัวในสวนของครุภัณฑตางๆ ครุภัณฑในระยะแรกท่ีอยูกับคณะประมงและระยะหลังท่ีอยูกับ
สวพ. ถึงแมจะไดมาสวนหน่ึงแตวาจริงๆ แลวมันยังไมพรอมท่ีจะใหบริการในดานชุมชนและเรามี
โครงการถายทอดเทคโนโลยี เราอยากจะมีความพรอมมากกวาน้ันซ่ึงเราคิดวาถาเราอยูกับสถาบัน
โอกาสท่ีเราจะมีความพรอมในระยะเวลาอันส้ันน้ีเปนไปดวยดี เราพูดในฐานะท่ีเราสังกัดอยูภายใต
สวพ. ในขณะเดียวกันเราจะตองกลับไปอยูกับคณะประมงเราไมมีความแนใจในความพรอมของ
คณะ จริงๆแลวถาเรามีความพรอมคือการรวมกลุมของตัวเราเองคิดวาสถานีคงจะยินดีกับนโยบาย
ท่ีกลาวมาคือเราเห็นดวย แตในความคิดของผมแลวคิดวาเราไมถึงในจุดท่ีเราจะไปรวมกับคณะ
ประมง งานมันจะออกไปไดอยางดีเหมือนกับท่ีอยูกับ สวพ.   คิดวาถาคณะมีความพรอมและ
สถานีก็มีความพรอมมันก็คงจะไมมีปญหาเพราะงานในสวนที่เราทํ าไมวาจะเปนงานวิจัยหรืองาน
บริการวิชาการตาง  ๆ สวนใหญความสะดวกเราไดจาก สวพ. ไมวาจะเปนการจัดการในเร่ืองธุรการถา
เราเสียเวลากับตรงนี้ประกอบกับกํ าลังคนนอย งานตางๆ งานวิจัย งานบริการวิชาการเสียไปเยอะ
จริงๆ บุคลากรถาจะใหเต็มรูปแบบมันก็ยังขาดอยูที่เราทํ างานไดดีในระดับน้ีก็เพราะวาไดหลักของ
สถาบันมาชวย ทํ าใหงานสถานีมีความคลองตัวถาเราไปอยูกับคณะประมงยังไมมีความม่ันใจใน
สวนนี้วาถาเราอยูกับคณะ งานในสวนท่ีเราไมไดทํ า เชน งานธุรการ งานประสานงานซ่ึงตรงน้ีเรา
มีบุคลากรไมพรอม ประสิทธิภาพในการทํ างานในระยะแรกอาจลดนอยลง ในสวนของท่ีคณะ
ตองการเชนงานฝกนิสิตตางๆ ตรงน้ีเราจะคอนขางพรอมแตจะมีความกังวลในสวนของการ
ประสานงาน อยากจะเรียนในสวนของความกังวลภายในสถานีเชนเดียวกับ ดร.อวบ ในสวนของ
บุคลากรเองก็ยังไมคอยม่ันใจนัก แตถาดูในรูปนโยบายก็คงจะเห็นดวยกับนโยบายของทานอธิการ
บดีแตในทางปฏิบัติก็ไมคอยมั่นใจวาเมื่ออยูกับคณะจะดีกวาหรือสามารถทํ างานไดมากกวาในภาพ
รวมหรือเปลา

อธิการบดี : ท่ีเราไดหารือรวมกันคือ สวพ. มีลูกมากโอกาสจะสรางงาน แตวาตรงนี้จุดที่สํ าคัญ
อยางที่ ดร.อวบ พูดถึงวาทํ าอยางไรจึงจะสรางความม่ันใจใหสถานีและบุคลากรได จะเกิดความ
กาวหนาท้ังบุคลากรและสถานีวิจัยเร็วกวาในอัตราท่ีเปนอยูตอนน้ี ตรงน้ีหมายความวาไมไดบอก
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วาอยูตรงน้ีไมดี แตมองลูทางท่ีอาจทํ าใหดีข้ึน คงไมไดเปนขอยุติวาจะใหไปหรือไมใหไปตองหารือ
รวมกันวาเสนทางควรจะเปนอยางไร และทํ าอยางไรจะสรางความม่ันใจได . . .
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ชี้แจงการดํ าเนินการประชาพิจารณ
รศ.บุญเรียง  ขจรศิลป∗∗∗∗

จากการสัมมนาการประกันคุณภาพการบริหารและบริการงานวจัิยของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ในระหวางวนัที ่19-21 พฤษภาคม 2543 ณ โฮมพุเตยรีสอรท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ

ผูบริหารและบุคลากรในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีสวนรวมในการกํ าหนด วิสัย
ทัศน ภารกิจ และแผนปฏิบัติการในการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนารวมทั้งไดมี
การครวจสอบแกไข ปรับปรุงเพ่ือใหมีความถูกตองสมบูรณมากย่ิงข้ึน จึงควรไดมีการจัดทํ าประชา
พิจารณโดยใหบุคลากรในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งประกอบดวย ขาราชการ ลูกจางประจํ า 
และลูกจางช่ัวคราว ไดมีสวนรวมในการพิจารณารวมกันอีกคร้ังหน่ึงกอนท่ีจะนํ าวิสัยทัศน ภารกิจ 
และแผนปฏิบัติการดังกลาวบรรจุไวในคูมือการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาตอไป
และเน่ืองจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมอบหมายใหคณะ/สํ านัก/สถาบัน ดํ าเนินการจัดทํ า
แผนกลยุทธในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) โดยใหสอด
คลองกับกรอบวิสัยทัศนการพัฒนาอุดมศึกษาของแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 9 ของทบวง
มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนางานของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา คราวประชุมเมื่อวันที่ 13 และ 27 พฤศจิกายน 2543 ไดมอบหมายใหหนวยงานในสังกัด 
ดํ าเนินการจัดทํ าเอกสารเสนอกรอบโครงการและนํ ามาพิจารณาในภาพรวมของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เพ่ือนํ าเสนอมหาวิทยาลัยฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงไดนํ าผลการสัมมนาการประกันคุณภาพการบริหารและ
บริการงานวิจัยฯ ดังกลาว ผนวกกับแผนกลยุทธในชวงแผนพัฒนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับ
ที ่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ของทบวงมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มาจัดทํ าเปนแผน 
กลยุทธของสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดดังเอกสารแนบท่ีไดแจกใหทุกทานแลว

วัตถุประสงคในการประชาพิจารณ มี 4 ขอ ดังน้ี
1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการวิจัยในศาสตรและศิลปทุกสาขาอยางทัดเทียมตอ

เน่ืองและเปนสากลโดยผดุงความเปนเลิศทางวิชาการในสาขาเกษตรศาสตร ส่ิงแวดลอมและการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน

2. เปนแหลงวิชาการท่ีเขมแข็งของประเทศ สามารถช้ีนํ าและรวมแกไขปญหาทาง
ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ธุรกิจ และบริการ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมของ
ประเทศอยางย่ังยืนและสมดุล

                                                          
∗  */.#*.+EK$*@,3  ='*/.;&L *"3MGN"F (74,)(*5!(+674.'6,:;<-6O7( PQ(,-6O7(:;<DB*3)(*-.$/0
:;<&*<J(7BC<)**>)(*#N(7)(*&*<)67BECR(-="35!(+674.'6,:;<-6O7(
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3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ ประหยัด คลองตัว โปรงใส
และตรวจสอบได

4. สรางองคความรูและถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เขมแข็งใหแกชุมชนเพ่ือ
การพ่ึงตนเองและจรรโลงไวซ่ึงความเปนธรรมในสังคม

วัตถุประสงคทั้ง 4 ขอน้ีเปนวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพยายามดํ าเนินภารกิจตางๆ ใหบรรลุวัตถุประสงค โดยไดแตกออกมาเปนกลยุทธและมาตร
การตางๆ ที่เราไดหลอมรวมกันในการสัมมนาครั้งที่แลวที่โฮมพุเตย  สํ าหรับการประชาพิจารณท่ี
ไดดํ าเนินการตลอด 3 วันนี้ เปาหมายคือใหบุคลากรทุกคนในสถาบันวิจัยมีสวนรวมในการ
พิจารณาที่เรียกวาประชาพิจารณ เพราะวาทุกทานไดรับทราบและมีสวนแสดงความคิดเห็น 
พิจารณาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แกไขตางๆ ไดอยางเต็มท่ี ขอใหสมาชิกของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาไดพิจารณา ตั้งแตวิสัยทัศนดูถึงภารกิจ และหัวใจสํ าคัญวาเราไดทํ าอะไรกันมาบางแลว

จากมาตรการตางๆ ในแตละกลยุทธ ภายใตวัตถุประสงคจะมีกลยุทธที่สอดรับอยู
เชน วัตถุประสงคขอที่ 1 มี 2 กลยุทธ คือ 1.การผลิตงานวิจัยท่ีจะสรางองคความรูใหมเพ่ือพัฒนา
ความเขมแข็งทางวิชาการ ซึ่งภายใตกลยุทธเหลานี้ก็มีมาตรการอยูภายใตกลยุทธ นอกจากดูภาร
กิจในวิสัยทัศนแลวก็มาชวยกันคิดวาในมาตรการตางๆ ที่ก ําหนดให มีตรงไหนท่ียังขาดความ
สมบูรณหรือท่ีอยูของมัน มันควรจะอยูท่ีเดิมหรือควรจะปรับเปล่ียนควรจะมีมาตรการอะไรบางท่ีจะ
เพ่ิมนอกจากเนนภายใตมาตรการทุกมาตรการน้ัน ในทางปฏิบัติเราจะดํ าเนินการอยางไรท่ีใหเห็น
ออกมาเปนรูปธรรมน่ันคือภารกิจหลักเพราะฉะน้ันแตละกลุมเราแยกออกเปน 6 กลุม ภายใต 4
วตัถุประสงค แตเราหลอมเอาวัตถุประสงคที่ 2 และ 4 ไปรวมไวดวยกัน แตละกลุมก็ชวยกันคิด
ออกมาวาในมาตรการแตละขอปฏิบัติการอยางไรบางและไดภาพปฏิบัติที่ชัดเจน เราจะกลับไปจัด
ทํ าโครงการตางๆ และเม่ือเสร็จการประชุมน้ีเราจะกลับไปทํ าสรุปท ํารายงานการศึกษาดวยตนเอง
(SSR) หรืองายๆ คือเราประเมินตัวเองกอนท่ีจะใหคนอ่ืนประเมินตรวจสอบวาเรามีจุดออน จุดแข็ง
อยางไรเปนรูปธรรมใหเห็นวาข้ันตอนเพ่ือจะใหบรรลุวัตถุประสงคเปนไปตามมาตรการตางๆ เรา
จะทํ าอยางไร เพราะฉน้ันขอสรุปท้ังหมดท่ีไดคงไมสามารถใชในวันน้ีและส่ิงท่ีไดในภาพรวมคือเรา
มีการปรับมาตรการบางมาตรการที่อานแลวยังไมชัด ไมส่ือความหมายก็ทํ าใหมีความชัดเจนข้ึน
ในขณะเดียวกันก็มีมาตรการไมปรากฏอยูเราก็เพ่ิมเขาไป ซ่ึงมาจากพลังสมองท่ีเราชวยกันคิดและ
ก็ไดแผนปฎิบัติงานที่ชัดเจนมองเห็นภาพและพอกลับแลวเราจะทํ าอะไร ขอย้ํ าใหเห็นภาพขณะน้ี
เราอยูตรงไหน เร่ืองการประกันคุณภาพวาเราจะทํ าอยางไรซ่ึง 2 ขอแรก เราไดดํ าเนินการไปแลว
มีการแตงต้ังกรรมการวางระบบการประกันคุณภาพ เราไดยกรางคูมือการประกันคุณภาพแลวแต
ไมสมบูรณทีเดียว เพราะฉน้ัน 2 วันน้ีก็จะเขาไปอยูเปนสวนหน่ึงท่ีจะเขาไปอยูในคูมือจะมีการ
ประชุมกรรมการประกันคุณภาพกันอีกคร้ัง เพื่อจะดูตัวบงชี้ตางๆ ใหชัดเจนมากย่ิงข้ึน การประชุม
สัมมนาในเรื่องวิสัยทัศน แผนปฏิบัติการตางๆ อันน้ี คือภาระท่ีเรากํ าลังท ําอยู แตละฝาย แตละ
สถานีตอนน้ีท่ีเราไดรับทราบ ประเด็นตางๆ เพ่ือพรอมท่ีจะรับการตรวจสอบแตคงทํ าไมเสร็จภาย
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ในวันเดียวคงจะตองทํ าไปเร่ือยๆ หลังจากน้ันเราจะมีการจัดทํ าคูมือการประกันคุณภาพ คณะ
กรรมการประกันคุณภาพคงตองมีการประชุมกันอีกคร้ังหน่ึง เพ่ือท่ีจะหลอมรวมเอกสารตางๆ ที่
เราได แลวก็นํ าเขาเสนอตอกรรมการประจํ าเพ่ือประกาศใชออกมา หลังจากน้ันเราก็เร่ิมดํ าเนินการ
ตามที่เราระบุไว สิ่งที่จะทํ าภาระใหญอีกเร่ืองหน่ึงท่ีเราจะตองมีการจัดทํ ารายงานการศึกษาดวยตน
เองซึ่งกอนที่จะจัดทํ าตรงน้ีเราคงตองดึงหัวหนาฝายตางๆ ใหเห็นภาพชัดเจนเพ่ือจะไดวิเคราะห
จุดออนจุดแข็งของงานแตละฝายอยางไร มีประเด็นไหนบางท่ีทานคิดวาตรงไหนเปนจุดเดน ตรง
ไหนบางท่ีมันยังเปนจุดออนอยูแลวมีแนวทางแกไขปรับปรุงอยางไรดี ในขั้นตอนตรงนี้เราคงเชิญ
หัวหนาหนวยงานมาแลวแตละฝาย แตละงานคงจะตองไปประชุมทีมของทานเองแลววิเคราะห
ออกมาใหไดวางานของทานมีอะไรบาง จนกระท่ังถึงแนวทางแกไขตางๆ แลวก็จัดแฟมเปนราย
งานออกมาของแตละฝายก็จะมีการตรวจสอบ ซ่ึงพอทานจัดงานเสร็จตรวจเอกสารตางๆ แลวก็จัด
แฟมเอกสารท้ังหลายตามดัชนีตางๆท่ีทานกํ าหนดไว เชน บอกวาในฝายของทานมีนโยบายหรือ
เปาหมายท่ีชัดเจนหรือดัชนีตัวหน่ึงท่ีบอกไวตรงน้ี เราจะไปตรวจสอบที่ไหน ทานจะตองมีเอกสาร
แปะไวใหชัดเจน คงจะมีประมาณการไว คือ มีการตรวจสอบภายในและ ตรวจสอบการประกันคุณ
ภาพรอบแรกไดประมาณเดือน สิงหาคม 2544 เราคาดวาประมาณการไว คือ มีการตรวจสอบใน
สถาบันไดแลวก็มีการใหขอมูลยอนกลับ เม่ือกรรมการตรวจสอบแลวเราก็จัดทํ ามีจุดไหนท่ี
กรรมการคิดวานาจะปรับปรุง หรือใหเปนขอเสนอแนะอยางท่ีเรียนไวต้ังแตตนแลว
เปาหมายหลักของเรา คือมุงเนนเพ่ือการปรับปรุง เราไมไดตรวจสอบเพ่ือท่ีจะทํ าลายลางแต
ตองการท่ีจะชวยกันมองนอกจากทานมองตัวทานแลวใหคนภายนอกมอง เชนใหฝายวจัิยฯ มองฝาย
ประยกุตฯ ฝายประยุกตฯไปตรวจสอบฝายบริหารฯ อะไรท ํานองน้ีเราจะหมุนกันภายในสถาบัน
กอนดํ าเนินการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือท่ีจะเชิญใหมหาวิทยาลัยฯมาตรวจสอบ ท้ังหมดเปนเร่ืองการ
ตรวจสอบ หลังจากน้ันพอมหาวิทยาลัยตรวจแลวเราจะจัดทํ า SSR อีกคร้ังหน่ึง  SSR ที่
มหาวิทยาลัยจะมาตรวจสอบจะเปนของ สวพ. ไมใชของฝายใดฝายหน่ึง แลวเราก็จะมีเจาหนาท่ี
ประจํ าท่ีเราเสนอกันรับผิดชอบในการทํ างานเราจะตองมีหนวยงาน ฝายแลวก็มีงานหรือกิจกรรม
พูดงายๆ ก็คือ เราจะตองมีคนท่ีจะมารับผิดชอบงานตรงน้ี และจะมาทํ า SSR ในระดับ สวพ.  แลว
ก็มีการตรวจสอบภายในโดยที่มหาวิทยาลัยฯ อาจจะมาจากสํ านักหอสมุดอะไรก็แลวแต แลวแต
มหาวิทยาลัยฯ จะแตงตั้งลงมาตรวจสอบในระดับของสถาบัน ซ่ึงหลังจากน้ันเราคงจะตอง feed
back ใหเราเอามาปรับปรุงแกไขเตรียมพรอมท่ีจะใหตรวจสอบไดภายในเดือน กรกฎาคม 2545
โดยทบวงมหาวิทยาลัย เราตองมีการจัดทํ าอีกคร้ังหน่ึง เขียนคร้ังเดียวคงไมพอคงตองมีการปรับ
ปรุงกันหลายคร้ังการเขียนจะตองเขียนจากหลักฐานจากของจริงที่เราทํ ามันจะเปนตัวกระตุนให
เห็นวางานที่เราทํ ามีประเด็นไหนบางท่ีตองไดรับการปรับปรุงแกไข ใหมันสมบูรณมากย่ิงข้ึนเปา
หมายสุดทายเรานาจะไดรับการตรวจสอบจากทบวงมหาวิทยาลัยภายในเดือน ตุลาคม 2545 อันน้ี
คือเปาหมายท่ีเราวางไวจากท้ังหมดเปนเร่ืองท่ีเราไดขอสรุปมาและก็เปนส่ิงท่ีเราควรทํ าตอไป
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สรุปผลการประชาพิจารณ
การประกันคุณภาพการบริหารและบริการงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่ 14 – 16 มกราคม  2544
ณ โรงแรมทวาราวดี จ.ปราจีนบุรี

                                             

จากผลการสัมมนาการประกันคุณภาพการบริหารและบริการงานวิจัยของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ผนวกกับแผนกลยุทธในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ.
2545 – 2549) ของทบวงมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดทํ าเปนแผนกลยุทธของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีเสนอผูเขารวมการประชาพิจารณทุกทาน และมีการแบงกลุมบุคลากรผู
เขารวมการประชาพิจารณ จํ านวน 253 คน  ออกเปน 6 กลุมๆ ละประมาณ 40 – 45 คน  เพื่อ
รวมกันพิจารณาเน้ือหาสาระและแสดงความคิดเห็นในการกํ าหนดแผนการปฏิบัติงาน ตามกลยุทธ
และมาตรการในแตละวัตถุประสงคใหมีความสมบูรณและสอดคลองกับภารกิจของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ดังน้ี

กลุมท่ี หัวขอพิจารณา ประธานกลุม
วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ

1 1 1.1 1.1.1-1.1.14 นางสุเทวี  ศขุปราการ

2 1 1.2 1.2.1-1.2.9 นายรังสิต  สุวรรณเขตนิคม

3 2 2.1
2.2

2.1.1-2.1.8
2.2.1-2.2.6

นายอวบ  สารถอย

4 2 2.3
4.1

2.3.1-2.3.7
4.1.4-4.1.6

นายสมนึก  คีรีโต

5 3 3.1
3.4

3.1.1-3.1.6
3.4.1-3.4.5

นายเพ่ิมพงษ  ศรีประเสริฐศักดิ์

6 3 3.2
3.3

3.2.1-3.2.10
3.3.1-3.3.3

นางสุนันทา  คัมภีร
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วิสัยทัศน (VISION)
พัฒนางานวิจัย

นํ ามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ
กอเกิดเศรษฐกิจกาวหนา
เสริมสรางปญญาสูมวลชน

ภารกิจ (MISSION)
พัฒนาระบบเครือขายการบริหารและบริการงานวิจัย รวมทั้งสารสนเทศงานวิจัยทุก

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยฯ ใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด สรางงานวิจัยท่ี
เปนองคความรูใหมและความเขมแข็งทางวิชาการสูระดับนานาชาติ ชี้นํ าสังคมและรวมแกไข
ปญหา เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และทรัพยากรมนุษยของประเทศอยางย่ังยืน 
ตลอดจนนํ ามาซึ่งสิทธิประโยชนสูมหาวิทยาลัยฯ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูประเทศ และศักย
ภาพการแขงขันในเวทีโลก

วัตถุประสงค

1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการวิจัยในศาสตรและศิลปทุกสาขาอยางทัดเทียมตอ
เน่ืองและเปนสากล โดยผดุงความเปนเลิศทางวิชาการในสาขาเกษตรศาสตร ส่ิงแวดลอม  และ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน

2. เปนแหลงวิชาการที่เขมแข็งของประเทศ สามารถช้ีนํ าและรวมแกไขปญหาทาง
ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ธุรกิจ และบริการ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม และส่ิงแวดลอมของ
ประเทศอยางย่ังยืนและสมดุล

3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด 
คลองตัว โปรงใส  และตรวจสอบได

4. สรางองคความรู และถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สรางความเขมแข็งใหแก
ชุมชน เพ่ือการพ่ึงตนเอง
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)$58.!:="2#C5*`  DEF/?D&]86088P 5A8
05'$C52-?ND-+O8O12.60CJ%4J8D&b5
B452  ON24.05'0P 5B8NH?;DH#61(
!5*678&9:;"#:*58?2C5*J"ND=8

2.1.5 E"G85'(;;05'$C52-?N
D-+O8O12.-./)545'$8P 571*58!:="261(
!:J505'Q&AJ>61('";H>?4@12>?801";
DEF/?8P 545&'";&'%*!:-2505'  61(

2.1.3.1 )C*D)':4  )8";)8%8  A805'MS0W5!:="2)U5E&KLB561(+!54
#>?*05'H?*J%4J8 61(&'(D-M
2.1.3.2 ="N&'(J%4DEF/?'(N4+!54+:NDBI8B'F?68!-5*A805'!:="2DEF/?
60>&KLB5'(N";J5#:

2.1.4.1 ="N#"Y*+T(-P 5*58DEF/?&'()58+!54'C!44F?'(B!C5*!:-25DH#
M@82,!:="2  61()$58.!:="2A805'$C52-?ND-+O8O12.  DEF/?AB>)?N+1>?*
0";+!54#>?*05'H?*J%4J8
2.1.4.2 ="N?;'4/)"4485/)53:#  DEF/?05'$C52-?ND-+O8O12.#54
+!54#>?*05'H?*J%4J8
2.1.4.3 0P 5B8N'@&6;;H?*05'$C52-?NH?*D-+O8O12.-./DB45()4
A86#C1(EFY8-./
2.1.4.4 &'(D4:87105'$C52-?ND-+O8O12.!C5QN>4.05'8P 5Q&AJ>&'(O2J8,
B'F?Q4C4508>?2DE.2*Q'

2.1.5.1 '!;'!4H>?4@1 ?*+,+!54'@>61(="N-P 5Z58H>?4@161(D+'F?HC52H?*
-'"E250' (+8 +!54'@> !")N%?%&0'T,)  '!4-"Y*H>?09B45261(H>?;"*+";
-5*)"*+4-./D&]8H>?=P 50"N
2.1.5.2 ="N#"Y*B8C!2;':05'!:J505'ON2D8>8A8'@&6;; Information Center
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2.2 )'>5*012%-3,61(01Q0A805'7)4
7)58+!54'C!44F? '(B!C5*U5+'"Z61(
D?0J8 DEF/?8P 571*58!:="261(!:J505'
)@C45#'Z58)501A805'6HC*H"8'(N";
8585J5#:

E"G85?*+,+!54'@>AB4C-./DB45()40";
EFY8-./D&b5B452

2.2.1 E"G8505'NP 5D8:8*58H?*M@82,
E"G8561($C52-?ND-+O8O12.'"Z'C!4
D?0J8  DEF/?D&]8B8C!2*58015*A805'
&'()5861(="N05'DJ:*3%'0:=A805'
!:="261(E"G85  61($C52-?N
D-+O8O12.)@CU5+D?0J8A8'@&6;;
#C5*`  DEF/?)'>5*):-3:&'(O2J8,)@C8"0
!:="261(4B5!:-251"2?2C5*D&]8
'@&3''4

2.2.2 E"G8505';':B5'="N05'):-3:
&'(O2J8,=50*58!:="2B'F?05'$C52-?N
D-+O8O12.  ON205'&'";&'%*'(D;.2;
05'="N)''71&'(O2J8,?"8D0:N=50*58
!:="240. E.M. 2541

B'F? One Stop Service
2.1.5.3 0P 5B8N'@&6;;61(67805'$C52-?ND-+O8O12.-./68C8?8A8'?;&c
2.1.5.4 &'(J5)"4E"83,05'$C52-?ND-+O8O12.)@C01%C4D&b5B452?2C5*#C?D8F/?*
2.1.5.5 #:N#54&'(D4:87105'$C52-?ND-+O8O12.

2.2.1.1 D#'.24+!54E'>?4A8-%0N>58  DJC8  ;%+150'  *;&'(45T  )$58-./
DEF/?05'E"G8561($C52-?ND-+O8O12.'"Z'C!4D?0J8
2.2.1.2 E"G85Z58H>?4@1*58!:="2-./4.M"02U5EDJ:*E5T:J2,  DEF/?D726E'C
)@CU5+D?0J8-"Y*A861(#C5*&'(D-M
2.2.1.3 &'(J5)"4E"83,05'NP 5D8:8*58H?*M@82,E"G85 61($C52-?N
D-+O8O12.'"Z'C!4D?0J8)@C)535'T(A8'@&6;;#C5*`?2C5*#C?D8F/?*  DJC8
)F/?):/*E:4E,  !:-2%  O-'-"M8,  61(!:-2%0'(=52D).2*

2.2.2.1 &'";&'%*'(D;.2;05'="N)''71&'(O2J8, ?"8D0:N=50*58!:="240.
E.M. 2541
2.2.2.2 #:N#5405'1(D4:N):-3:d61(NP 5D8:805'#54H"Y8#?8-5*09B452
2.2.2.3 &'()58*58/NP 5D8:805'+%>4+'?*-'"E2,):8-5*&KLL5  A80'T.-./4.
05'1(D4:N):-3:d
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2.3 M@82,015*'!;'!4 610D&1./28
61(;':05'H>?)8D-M-5*05'!:="2H?*
4B5!:-251"2-./-"8)4"2 61()545'$AB>

2.2.3 E"G85B8C!2=P 51?*05'71:#
(Pilot Unit)  DEF/?)C*D)':4)@CU5+?%#
)5B0''405'71:#  61(05'=P 5B8C52
DEF/?;%0D;:03%'0:=8P 5'C?* (Venture
Business) RS/*)'>5*3%'0:=AB4C=5071
05'!:="261(E"G85  DEF/?)'>5*+!544"/8
A=AB>0";U5+D?0J8

2.3.1 0P 5B8N67864C;-05'E"G85
O+'*05'EFY8Z58D-+O8O12.)5')8D-M
61(05'E"G85'(;;)5')8D-MDEF/?

2.2.2.4 )8";)8%805'E"G85!:J505'AB>D&]801Q0B8S/*A8'(;;05'+>5H?*
&'(D-M  -"Y*A805')'>5*D+'F?HC52H?*#15N  05'+>5  ):8+>5DM'WZ0:=
#1?N=805'="N05'N>58#C5*` '!4-"Y*'C!4&'()58*5861(E"G85D+'F?HC52
AB>)545'$NP 5D8:805'QN>?2C5*4.D)$.2'U5E
2.2.2.5 'C!4&'()580";U5+'"Z  U5+D?0J8  3%'0:=  61(?%#)5B0''4
A805'8P 5!:-2505'+!54'@>-./E"G8561(-'"E250'-./4B5!:-251"2^4.?2@CQ&AJ>
&'(O2J8,A805')C*D)':4)8";)8%8'(;;E"834:#'A805'71:#05'+>5
61(05')C*??0

2.2.3.1 )8";)8%805'NP 5D8:8*58N>5805'#15NH?*71:#U"T_,AB>0";
U5+D?0J8
2.2.3.2 &'(J5)"4E"83,61()C*D)':4AB>D0:N+!54DJF/?4"/8A8U5+D?0J8
61()8A=-./=('C!4-%8A8!:="261(E"G8571:#U"T_,?F/8`
2.2.3.3 #:N#54&'(D4:87161(AB>+P 568(8P 5  B1"*=50-./QN>'";05'$C52-?N
D-+O8O12.DEF/?)'>5*+!544"/8A=AB>60CU5+D?0J8

2.3.1.1 6#C*#"Y*+T(0''405'0P 5B8N67864C;-
2.3.1.2 +T(0''405'D)8?67864C;-  61(68!-5*&9:;"#:#C?7@>;':B5'
'(N";)@*
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;':05'QN>?2C5*)(N!0 '!ND'I!
4.&'():-3:U5E

*58!:="2H?*4B5!:-251"2D0W#'M5)#',

2.3.2 H252O+'*)'>5*EFY8Z58DEF/?05'
E"G85'(;;)5')8D-M*58!:="2

2.3.3 E"G85'(;;Z58H>?4@161(R?a
6!',DEF/?'!;'!471*58!:="2H?*
4B5!:-251"2^  DEF/?05'D726E'C61(
;':05'*58!:="2

2.3.4 E"G85'(;;Z58H>?4@1DEF/?05'
)8";)8%8*58!:="2  DVE5()5H5-./4.

2.3.1.3 +T(0''405'4?;B452+T(-P 5*58D)8?68!-5*&9:;"#:A8
'521(D?.2N#C?+T(0''405'0P 5B8N678^  DEF/?E:=5'T5
2.3.1.4 +T(-P 5*588P 568!-5*-./QN>'";05'E:=5'T51*)@C68!-5*05'&9:;"#:
=':*

2.3.2.1 H25261(DE:/4H.N+!54)545'$'(;;)F/?)5'61(D+'F?HC52
+?4E:!D#?',  DEF/?DJF/?4O2*'(;;H>?4@1'(B!C5*)C!8015*61(B8C!2*582C?2
#5467864C;-
2.3.2.2 0P 5B8N45#'Z58O+'*)'>5*EFY8Z58)P 5B'";B8C!2*58  DJC8
45#'Z58)P 58"0*58N>58O+'*)'>5*EFY8Z58H"Y8#P/ 5  D&]8#>8
2.3.2.3 !5*678NP 5D8:805'61(D!15  DEF/?AB>;''1%D&b5B452

2.3.3.1 NP 5D8:805'O+'*05'E"G85'(;;A8DJ:*'%0  ON2[\0?;'4!:3.05'
A805''!;'!4  )'>5*'(;;Z58H>?4@1  61(D726E'CH>?4@1  DJC8
05'D726E'CH>?4@17C58?:8D#?',D8#  D&]8#>8
2.3.3.2 E"G85'(;;)P 58"0*58  DEF/?AB>?5=5'2,  8"0!:="2  )545'$DE:/4D#:4
61(D&1./286&1*H>?4@1QN>N>!2#8D?*

2.3.4.1 6#C*#"Y*+T(-P 5*5861(NP 5D8:805')?;$5461()P 5'!=U5!(=P 5D&]8
-./-"8#C?DB#%05'T,&K==%;"8
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M"02U5E  61(D?01"0WT,-5*!:J505'
H?*4B5!:-251"2

2.3.5 E"G85'(;;)F;+>8?"#O84"#:
61('(;;05'DJF/?4O2*  DEF/?05'610
D&1./28H>?4@1'(B!C5*'(;;61('(B!C5*
B8C!2*58-"Y*A861(#C5*&'(D-M

2.3.6 AB>;':05')F;+>8H>?4@160C7@>)8
A=-"/!Q&  61(60CB8C!2*58-"Y*U52A8
61(U528?0&'(D-M

2.3.7 ="N05'[\0?;'461()"4485
;%+150'?2C5*)4P/ 5D)4?DEF/?AB>;%+150'
U52A84B5!:-251"2  )545'$AJ>'(;;
)5')8D-M61(D-+O8O12.)5')8D-MDEF/?
*58!:="2QN>A868!'%061(4.&'():-3:U5E

2.3.4.2 ="NB5H>?4@1-"Y*U52A8 61(#C5*&'(D-M  45E:=5'T561(="N-P 5
Z58H>?4@1DEF/?)8";)8%8*58!:="2  -5*N>5805'D0W#'  ?%#)5B0''4D0W#'
61():/*6!N1>?4-5*05'D0W#'  D&]8#>8

2.3.5.1 NP 5D8:805''C!44F?0";B8C!2*58U52A861(U528?0  DJC8  05'="N
#"Y*+!54'C!44F?A81"0WT(#C5*`
2.3.5.2 NP 5D8:805'610D&1./28H>?4@10";B8C!2*58-"Y*U52A861(U528?040.
2.3.5.3 NP 5D8:805'610D&1./28H>?4@10";?*+,0'A8#C5*&'(D-M
2.3.5.4 NP 5D8:8 eO+'*05'E"G85'(;;)F;+>8?"#O84"#:f
 (DH.28O+'*05' 61(="N=>5* NP 5D8:805')

2.3.6.1AB>;':05')F;+>8H>?4@1-(D;.288"0!:="261(71*58!:="2-5* Web
page  U52A#> Homepage H?*)$5;"8!:="261(E"G85

2.3.7.1 )'>5*=:#)P 58S0AB>;%+150'-%0'(N";DBI8+!54)P 5+"L61(A[g'@>
0'(#F?'F?'>8  E"G85#8D?*AB>-"8#C?'(;;D-+O8O12.05')F/?)5'
2.3.7.2 !5*67805'[\0?;'4'(;;D-+O8O12.)5')8D-MAB>0";;%+150'A8
-%0'(N";?2C5*#C?D8F/?* 61()?N+1>?*0";U5'(*58 DEF/?DE:/4&'():-3:U5EON2
D8>805'[\0?;'4-./4.05'1*4F?&9:;"#:=':* 61(8P 5*58-./D0./2!H>?*45D&]80'T.MS0W5
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3 3.1 &'";&'%*61(E"G85'(;; 61(!:3.

05';':B5'AB>&'(B2"N '!ND'I! $@0
#>?* DEF/?DE:/4&'():-3:U5E &'():-3:
71A805'-P 5*58

3.1.1 &'";&'%*B1"0D0T_,61(!:3.05'
&'(D4:8;%+150'AB>)?N+1>?*0";U5'(
B8>5-./ON24.0'(;!805'-./J"ND=8
O&'g*A)  2%#:3''4

3.1.2 &'";&'%*'(;;61(!:3.05'
;':B5'*;&'(45T  05'D*:8  05'E")N%
?2C5*4.&'():-3:U5E  O&'g*A)61(
&'(B2"N  )545'$#'!=)?;61(#:N
#54&'(D4:871QN>

3.1.3 &'";&'%*61(E"G85'@&6;;05'
&'()58*58'(B!C5*B8C!2*582C?2U52
A8AB>4.&'():-3:U5E

3.1.1.1 6#C*#"Y*0''405'=50B8C!2*58=50)C!8015*45'C!4&'(D4:8
3.1.1.2 NP 5D8:805'D&hND72+%TU5E61(&':45T*58-./=(8P 545AJ>A805'
&'(D4:8
3.1.1.3 0P 5B8N45#'Z5861(!:3.05'&'(D4:8AB>J"ND=8  D&hND72  ON24.05'
J.Y6=*7@>'";05'&'(D4:8

3.1.2.1 4.05'&'(J%4!5*67805'AJ>*;&'(45T61(+!'7C584#:H?*
-./&'(J%40''405'B8C!2*588"Y80C?88P 545&9:;"#:
3.1.2.2 0P 5B8NH"Y8#?861(D!15A805'AB>*;&'(45TAB>J"ND=8  61(1N
H"Y8#?8A805'D;:0-=C52
3.1.2.3 ="NAB>4.05'[\0?;'4D=>5B8>5-./05'D*:8  E")N%  DEF/?05'D;:0-=C52
AB>-P 5*58QN>)?N+1>?*0";8O2;52-./!5*Q!>  ?2C5*8>?2&c1( 1 +'"Y*
3.1.2.4 ="NAB>4.05'="N6;C**58  H"Y8#?861(!:3.&9:;"#:  AB>4.1"0WT(-./
)545'$#'!=)?;0"8QN>
3.1.2.5 ="N-P 5+@C4F?05'&9:;"#:*58A8):/*-./#01*0"8  DEF/?AB>05'NP 5D8:805'
Q&A8-:M-5*DN.2!0"8

3.1.3.1 4.05'&'(J%4DEF/?AB>;%+150'-%0+8A8B8C!2*58-P 5678&9:;"#:*58  
;8EFY8Z58H?*H>?4@1-./4.?2@CA8&K==%;"8
3.1.3.2 0P 5B8NB1"0D0T_,A805'-P 5*58-./D&]845#'Z58DN.2!0"8
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3.1.4 &'";&'%*61(E"G85H"Y8#?805'
&9:;"#:*58AB>D&]8'(;;  61(D&]8152
1"0WT,?"0W'  DEF/?+!54J"ND=8  1N
+!54RPY 5R>?8  61(4.&'():-3:U5E

3.1.5 E"G85'(;;)5')8D-MDEF/?05'
;':B5'="N05'B8C!2*58U52A8?*+,0'
DEF/?)8";)8%805';':B5'*5861(05'
&9:;"#:*58H?*B8C!2*58A8)"*0"N
)$5;"8!:="261(E"G85

3.1.6 )8";)8%805'AJ>D+'F/?*4F?DEF/?
DE:/4E@8&'():-3:U5E05'&9:;"#:*58
H?*;%+150'6#C1(+8  DEF/?AB>4.-"0W(
A805'AJ>*5861(05'AJ>&'(O2J8,?2C5*
#C?D8F/?*

3.1.3.3 E"G85;%+150'AB>4.=:#)P 58S0A805'-P 5*58-./D&]8-.4  61(4.05'
2FNB2%C861(+1C?*#"!A805'-P 5*58

3.1.4.1 7@>;':B5')"/**58?2C5*D&]8'(;;  1521"0WT,?"0W'  J"ND=8  #'*0";
)52*58;"*+";;"LJ5
3.1.4.2 62005'&9:;"#:*58H?*)52;':B5'61(!:J505'??0=500"8
3.1.4.3 ="N7"*05'DN:8-5*H?*D?0)5'AB>0'(J";61(4.7@>'";7:NJ?;J"ND=8

3.1.5.1 4.05'[\0?;'4;%+150'AB>4.+!54'@>N>58D-+O8O12.)5')8D-M-./
-"8)4"2
3.1.5.2 610D&1./28H>?4@1+!54'@>U52A8B8C!2*58N>!2'(;;D+'F?HC52
( DJC8  '(;; Lan )
3.1.5.3 ="N-P 5Z58H>?4@1  DEF/?AB>)545'$)F;+>8QN>-"Y*A8?N.#61(&K==%;"8

3.1.6.1 ="NB5 computer AB>DE.2*E?60CU5'(*58H?*B8C!2*58
3.1.6.2 [\0?;'4;%+150'AB>AJ>*58D+'F/?*QN>?2C5*$@0#>?*61(4.&'():-3:U5E
3.1.6.3 ="N-P 5+@C4F?05'AJ>*58AB>D&]845#'Z58DN.2!0"8
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3.2 05'D)':4)'>5*M"02U5EH?*
;%+150'AB>4.+%TU5E61(+%T3''4 4.
+!54=*'"0U"0N. 4.)C!8'C!4A805'
E"G85?*+,0'?2C5*)4P/ 5D)4?

3.2.1 E"G85;%+150'AB>4.H.N+!54
)545'$A805'AJ>D-+O8O12.)5')8D-M
DEF/?05'&9:;"#:*58-./4.+%TU5E

3.2.2 )C*D)':4)8";)8%805'E"G85
DEF/?D)':4)'>5*-"0W(-./D&]8&'(O2J8,
#C?05'&9:;"#:*58H?*;%+150'-"Y*A8
&'(D-M61(#C5*&'(D-M

3.2.3 &'";&'%*'@&6;;  !:3.05'+"N
D1F?0;%+150'  4.05'0P 5B8NU5'(B8>5
-./H?*6#C1(*58  6#C1(;%++1?2C5*
J"ND=8  61(DB45()4D&]81521"0WT,
?"0W')545'$#:N#5461(#'!=)?;QN>

3.2.1.1 6#C*#"Y*0''405'N>58D-+O8O12.)5')8D-M  !5'( 2 &c
3.2.1.2 &'(D4:8H.N+!54)545'$N>58D-+O8O12.)5')8D-M  DEF/?="N
B1"0)@#'05'[\0?;'4-%0&c
3.2.1.3 ?;'4-)"4485  N@*58  ON2="N6;C*;%+150'#54'(N";
+!54)545'$
3.2.1.4 ="NB5?%&0'T,N>58D-+O8O12.)5')8D-M 61( 678E"G85*58
3.2.1.5 &'(D4:861(#:N#547105'&9:;"#:*58

3.2.2.1 6#C*#"Y*0''405'  DEF/?!5*678E"G85;%+150'61(&'(D4:871
3.2.2.2 ="N-P 5678E"G85;%+150''(2( 5 &c : 05'MS0W5#C?/[\0?;'4
'!4$S* in-house training N>!2
3.2.2.3 &'(D4:87105'&9:;"#:*58  U52B1"*05'MS0W5#C?/[\0?;'4
3.2.2.4 B4%8D!.28;%+150'Q&&9:;"#:*58A8B8C!2*58?F/8

3.2.3.1 AB>;%+150'DH.28U5'(*58#54-./&9:;"#:=':*
3.2.3.2 6#C*#"Y*0''405'E:=5'T5A;;?0*58 (Job Description)
61(NP 5D8:805'
3.2.3.3 6#C*#"Y*0''405'+"ND1F?061(#:N#54&'(D4:871;%+150'AB>NP 5'*
#P 56B8C*-./DB45()461(NP 5D8:805'



!"#$%&'()*+,-./ 012%-3, 45#'05' 678&9:;"#:*58

3.2.4 )'>5*+!54DJF/?4"/8 H!"L 0P 51"*A=
61()C*D)':4+!540>5!B8>5AB>60C
;%+150'?2C5*2%#:3''4  '!4-"Y*)!")N:
05' +C5#?;6-8  ?2C5*DB45()4

3.2.5 &1@0[K*=:#)P 58S0H?*;%+150'A8
05'&9:;"#:*58AB>4.&'():-3:U5E  4.
+%T3''4 61(4.+!547@0E"8#C??*+,0'

3.2.6 D&hNO?05)AB>;%+150'4.)C!8
'C!4A805'E"G85+%TU5EH?*?*+,0'?
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*#'$#+NA0D#  N+.8+S !C17" #'#*
*#'$#+-;G2<  NS.8<@A* !C17" #'#*
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*#'$#+*'8.#+>  /9E++,8=: !C17" #'#*
*#.)<<8-,D  /-56-" #<%$ !C17" #'#*
*#'9#*D#  8J?.+<%;*> !C17" #'#*
*#.+,*%.  -A6/9E+ !C17" #'#*
*#.<%_2%*P>  ;<'+,+%3*> !C17" #'#*
*#'$#+2<<CS*9  <#S/$*86@A' 80J#*G9#<!C17" #'#*
*#'7G8<?.*  A+.LS!S%. VWES5+.80J#*G9#<!C17" #'#*

K4E!C17" #'#*6?4*E#7?&K*9#<-%D9#<DE#*2,P?9#<8F`D [ F`D9#<F<1S#2,-#<C> 9#<
0'718)?.* 9#<;EA*<%)/01A" #*+.!+#6$1D+9;5#' a  9#<-%D9#<DE#*7?&2%9 A#4#< 8!<@&A'D@&6 
.#*2#4*1 -%D8;<?.64EA'F<1SG6 !+)!G68!<@&A'L$;7%=*WF9<C> )%*7I9H#2 -%D7" #8A9$#<
F<19A)9#<F<1S#2,-#<C> -%D9,-9<<6;5#' a  -%D9#<DE#*9#<8',* -%D7" #40%9_#*9#<8),9-5#. 
/01$<GFV09#<KSE-5#.8',*K*9#<D" #8*,*9#<F<1S#2,-#<C>

7%B'*?B  ;%B'/;5)%D*?B8FY*;E*NF

$%&'  C  +%*7?&  4  P%*+#!6  2.=.  2543

(0'*#6)  *H#+<<C  *2<%;*<#H<C>

(<A'=#$;<#-#<.>*H#+<<C *2<%;*<#H<C>)
VWEA" #*+.9#<$(#)%*+,-%./012%3*#
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!" #$%&'$(#)%*+,-%./012%3*#/45'64#+,7.#0%.89:;<=#$;<>
7?&  31  / 2543

8<@&A'  K4EJE#<#S9#< 0W9-E#'F<1-" #  0W9-E#'S%&+!<#+ 8JE#<5+69#<F<1S#2,-#<C>
                                            

DE+.$(#)%*+,-%./012%3*#  9" #4*D-%DL!<'9#<F<1S#2,-#<C> +,$%.7%=*> H#<9,-  
/01/V*FM,)%;,'#*JA'$(#)%*+,-%./012%3*#  K*<14+5#'+%*7?& 14 [ 16 69<#!6  2544   
C L<'/<67+#<#+D? -.F<#-?*)G<?  D%'<#.018A?.DK*L!<'9#<7?&/*)

-I'JAK4EVWE6?<#.S@&A/*)7E#.!" #$%&'*?B 8JE#<5+69#<F<1S#2,-#<C>K*+%* 8+0#  /01
$(#*7?&  D%'905#+JE#';E*

$%&'  C  +%*7?&  26  P%*+#!6  2.=.  2543

(0'*#6)  *H#+<<C  *2<%;*<#H<C>

(<A'=#$;<#-#<.>*H#+<<C  *2<%;*<#H<C>)
VWEA" #*+.9#<$(#)%*+,-%./012%3*#
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!" #$%&'$(#)%*+,-%./012%3*#/45'64#+,7.#0%.89:;<=#$;<>
7?&  2  / 2544

8<@&A'  K4E0W9-E#'S%&+!<#+ 8JE#<5+69#<F<1S#2,-#<C> 82,&68;,6
                                            

A*G$*P,!" #$%&'$(#)%*+,-%./012%3*# 7?& 31/2543  0'+%*7?& 26 P%*+#!6 2543  
8<@&A'K4EJE#<#S9#< 0W9-E#'F<1-" # 0W9-E#'S%&+!<#+ 8JE#<5+6F<1S#2,-#<C>  K*<14+5#'+%*7?& 14 [ 
16 69<#!6  2544  C L<'/<67+#<#+D? -.F<#-?*)G<?  *%B*

$(#)%*+,-%./012%3*# -I'JAK4E*#.AH,+,ST>  7<'9<1$,*PG> 0W9-E#'S%&+!<#+  
;" #/4*5' 2*%9'#*89:;<  =W*.>+,-%./012%3*#AEA./01*"B #;#0  8JE#<5+69#<F<1S#2,-#<C> 
D%'905#+  82,&68;,6

$%&'  C  +%*7?&  8  69<#!6  2.=.  2544

(0'*#6)  *H#+<<C  *2<%;*<#H<C>

(<A'=#$;<#-#<.>*H#+<<C *2<%;*<#H<C>)
VWEA" #*+.9#<$(#)%*+,-%./012%3*#
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รายนามผูเขารวมประชาพิจารณ
(จ ําแนกตามฝาย/ศูนย/สถาน)ี

ผูบริหารและท่ีปรึกษา
  1.  *#'*H#+<<C  *2<%;*<#H<C> VWEA" #*+.9#<$(#)%*+,-%./012%3*#
  2.  *#.<%'$,;  $G+<<C8J;*,!6 <A'VWEA" #*+.9#<QR#.F<1$#*/01(5#.7AD'#*+,-%.
  3.  *#')GT8<?.'  J-<=,0F\ <A'VWEA" #*+.9#<QR#.2%3*#/01L!<'9#<2,8=:
  4.  *#.P'S%.  !%6H?<> 7?&F<I9:#

ฝายบริหารและธุรการท่ัวไป
  5.  *.$.890XD/9E+  960+,6#*_#2<  8-E#4*E#7?&)G!!0 5

       6.  *#.S%.S*1  9#T-*A%9:< *%9+,S#9#<2%$DG 3
       7.  *.$.F<#C?  8Fb.P%TT# 8-E#4*E#7?&)<,4#<'#*7%&+NF 7

  8.  *#'2-*%*7>  <56$*P,] 8-E#4*E#7?&)<,4#<'#*7%&+NF 7
       9.  *#'82S<#  8F$0#2%*P> *%9+,S#9#<2%$DG 6
10.  *.$.6#8<?.6  9A$*#* 8-E#4*E#7?&+,8!<#14>*L.)#./01/V* 6

     11.  *.$.+#$*#  )%+-%*7<> 8-E#4*E#7?&)<,4#<'#*7%&+NF 6
12.  *#'$G*%*7#  !%6H?<> 8-E#4*E#7?&)<,4#<'#*7%&+NF 8 (4%+4*E#QR#.)

     13.  *#'$67<'  $G7%=*1-,*D# *%9+,S#9#<8',*/01)%TS? 7
14.  *#.(#+<  2<464#T 2*%9'#*J%)<(
15.  *#'7,6  8$#P'*EA. *%99#<H#<L<'
16.  *#.$62<  !%*P*W^7P,] !*'#*

     17.  *#.A<<C2  ;I9J#+ 2*%9'#*J%)<(
     18.  *#'A%62<  J" #F<1D,:_> *%99#<H#<L<'
19.  *#'9#*D#  8J?.+<%;*> 2*%9'#*2%$DG
20.  *.$.-;G2<  NS.8<@A* 8-E#4*E#7?&+,8!<#14>*L.)#./01/V*
21.  *#.-;G20  *#682X' !*$+*
22.  *#.S%..'  $G<$%--#2%*PG> 2*%9'#*J%)<(.*;>
23.  *#'7G8<?.*  A+.LS!S%. 8-E#4*E#7?&)<,4#<'#*7%&+NF
24.  *.$.*#;.#  6?$6=%9D,] 2*%9'#*9#<8',*/01)%TS?
25.  *#'*,H#H%7<  40'S6 2*%9'#*2%$DG
26.  *#.)<<8-,D  /-56-" #<%$ +,=+9<
27.  *.$.F<1SG62<  -*G)G:.> 8-E#4*E#7?&)<,4#<'#*7%&+NF
28.  *.$.2%S<,*7<>  7%2)GT6? 2*%9'#*PG<9#<
29.  *.$.2<<CS*9  <#S/$*86@A' 8-E#4*E#7?&)<,4#<'#*7%&+NF

     30.  *#.6#*2  !" #/D' 2*%9'#*J%)<(.*;>
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31.  *.$. 6Cc#  F#*7,6 2*%9'#*PG<9#<
32.  *#'+,60<%;*>  )GTF0?9 2*%9'#*9#<8',*/01)%TS?
33.  *#.+%S<2'=>  /9E++,S%. 2*%9'#*2%$DG
34.  *.$.+%*7*?.>  +%3*=,<, *%9+,S#9#<8',*/01)%TS?

     35.  *#'+%*82XT  71<#<%6.> 2*%9'#*PG<9#<
36.  *.$.+0%.+<<C  L9=%0+%3*> 2*%9'#*!A62,+8;A<>
37.  *#'0#+<<C>  AG5*!" # *%9+,S#9#<8',*/01)%TS?

     38.  *.$.$G9%TT#  D?-<,' 8-E#4*E#7?&)<,4#<'#*7%&+NF
     39.  *#.$%62%*P>  JG*7A' 2*%9'#*J%)<(.*;>
ฝายวิจัยและประเมินผล

40.  *.$.89:Sd#  6?!+#6$GJ 8-E#4*E#7?&)<,4#<'#*7%&+NF 6
41.  *#.!GC#9<  8-<,T$,7P,] 2*%9'#*PG<9#< 5
42.  *.$.2+'-%*7<>  2<66# 8-E#4*E#7?&)<,4#<'#*7%&+NF 6
43.  *#'H%7<#  SW+#P,+%3*> 8-E#4*E#7?&+,-%. (S" #*#T9#<) 8(4%+4*E#QR#.)

     44.  *.$. +%*82XT  *H#7,+#A" #*+. *%9+,-%. 7
45.  *.$.*'8.#+>  /9E++,8=: 8-E#4*E#7?&+,-%.
46.  *.$.+<#H<C>  7%)SW 8-E#4*E#7?&)<,4#<'#*7%&+NF

ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย
47.  *.$.9^;,.#  60#$#*;> 8-E#4*E#7?&+,-%. 4
48.  *.$.!6*%.*>  .,B6*EA. *%9+,S#9#<L$;7%=*=I9:# 4
49.  *#.-" #0A'  H#:? 8-E#4*E#7?&PG<9#< 4
50.  *#'S%SS#<?.>  6#9<G5* *%9+,S#9#<S5#'=,0F\ 4
51.  *#.$<=%9D,]  82,&6=,0F\ 8-E#4*E#7?&2,62> 4
52.  *#'A<-%*7<>  P<<66,TS *%9+,S#9#<89:;< 6  (80J#*G9#<QR#.)
53.  *#'A<+<<C  +':>+#*,S *%9+,-%. (S" #*#T9#<) 8 (4%+4*E#QR#.)
54.  *#.*<+%3*>  /99EA'9,;,] *%9+,S#9#<L$;7%=*=I9:#
55.  *#'+*,D#  8$#+<$ *%9+,S#9#<!A62,+8;A<>
56.  *#.+,*%.  -A6/9E+ *%9+,S#9#<L$;7%=*=I9:#
57.  *.$.$G9#*D#  JG*7A' 2*%9'#*PG<9#<
58.  *#.AH,=,:d>  $,*S%.=<? *%9+,S#9#<L$;7%=*=I9:#
59.  *.$.AGD60%9:C>  90%D$G+<<C *%9+,S#9#<!A62,+8;A<>

ฝายตางประเทศ
60.  *#.)D,*7<>  <%=6?87= A#-#<.> 5   (4%+4*E#QR#.)
61.  *#'$GN<  $G+<<C<%;*> 8-E#4*E#7?&+,-%. 6 (80J#*G9#<QR#.)
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62.  *.$.9G0+D?  8;0,'!2%*P> 8-E#4*E#7?&+,-%. 3
63.  *.$.8;@A*K-  $GD#8DS 8-E#4*E#7?&)<,4#<'#*7%&+NF

ฝายสารสนเทศงานวิจัย
     64.  *#.$6*I9  !?<?L; VWES5+.=#$;<#-#<.> 8 (4%+4*E#QR#.)

65.  *.$.6#0?  $9G0*,.62< 2*%9'#*$(,;, 5 (80J#*G9#<QR#.)
66.  *.$.-,;,6*;>  8J?.*D+'-%*7<> 8-E#4*E#7?&+,-%.
67.  *.$.7,$.#  7,=8$(?.< *%9+,S#9#<!A62,+8;A<>
68.  *#.+?9,-  A<#6<GC *%9+,S#9#<!A62,+8;A<>

ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
     69.  *#.9#T-*>  -%*7<>0A. *%9+,S#9#<89:;< 4

70.  *#.-;G2<  -,;<)GT(*A6 *%9+,S#9#<89:;< 6
71.  *#.(*%D  7%=-%*7<> *#.S5#'87!*,! 5
72.  *#'*+0+<<C  eO#<G5'$#' *%9+,-%. 6
73.  *#.82,&62':>  =<?F<18$<,_=%9D,] *%9+,-%. (S" #*#T9#<) 8 (4%+4*E#QR#.)
74.  *#'H#C?  7A'2" #*%9 *%9+,-%. (8S?&.+S#T) 9
75.  *#'6Cc#  +'=>6C?L<-*> *%9+,-%. 6
76.  *.$.6C?  ;%*;,<G5'9,- *%9+,-%. (S" #*#T9#<) 8
77.  *#'<'<A'  4A64+0 *%9+,-%. (S" #*#T9#<) 7
78.  *#.<%;*1  $G+<<C80,= *%9+,S#9#<89:;< 6
79.  *.$.0%9JC#  8)XT-+<<C> *%9+,-%. 4
80.  *#.+G3,S%.  7A'DA*/A *%9+,S#9#<89:;< 5
81.  *.$. =,<,2<  SG6/$'LS;,$9G0 *%9+,S#9#<89:;< 4
82.  *.$.=,<,2<  +,4!L; *%9+,-%. 7
83.  *#.$6*I9  7A')5A *%9+,-%. 5
84.  *.$.$6*I9  2<6/D' *%9+,7.#=#$;<> 6
85.  *#.$%'+<C>  =<?4,<%T;> *#.S5#'A,80!7<A*,!$> 5
86.  *#'$GH#2  7A'!" # 8-E#4*E#7?&)<,4#<'#*7%&+NF 6
87.  *.$.$G<%;*>+D?  -,+1-,*D# *%9+,-%. (S" #*#T9#<) 7
88.  *#'A*G<%;*>  c?f1)G;< *%9+,S#9#<2%$DG 6
89.  *#'A%TS0?  <+?L<-*>+,)W0.> *%9+,-%. 5

     90.  *#'9%0.#  2W07<%2.> !*'#*4EA'7D0A'
91.  *#.-<WT  )GT+':> !*'#*4EA'7D0A'
92.  *#.-,<7?F;\  $<1FOA6/9E+ !*'#*4EA'7D0A'
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     93.  *#'8g0#  /9$%*87?.1 !*'#*4EA'7D0A'
94.  *#.S" #*#T  !'7%2 2*%9'#*J%)<(/7<98;A<>
95.  *#'T#C?  6%&*AE* !*'#*4EA'7D0A'
96.  *#.C<'!>  7A'D? *%99#<H#<L<'
97.  *#'P*#2<  J.%*'#* !*'#*4EA'7D0A'
98.  *.$.*EA'*GS  /S56=,<,9G0 !*'#*4EA'7D0A'
99.  *.$.*"B #AEA.  !*7%=*> 2*%9'#*2,62>D?D
100.  *#'*,;.>  DA*$6N2< !*'#*4EA'7D0A'
101.  *.$.)<<-'  7A'DA*846@A* *%99#<H#<L<'
102.  *#.)GT<AD  =<?)GT8<@A' !*$+*
103.  *#.F<187@A'  DA*$6N2< !*'#*4EA'7D0A'
104.  *#'F<1*A6  FG.12%*P> *%99#<H#<L<'
105.  *#.F<1$'!>  $<182,&62W0 !*'#*89:;<
106.  *#.F<18$<,_  K-D? 2*%9'#*J%)<(.*;>
107.  *#.F<?S#  S+*;<19W0 !*'#*4EA'7D0A'
108.  *.$.V#*,-  8$@A'#68A?&.6 *%99#<H#<L<'
109.  *.$.2W6#<,*  7A'F<?S# !*'#*4EA'7D0A'
110.  *#.N2=#0  6#*18-<,T+'=> !*'#*89:;<
111.  *#'.G2#  8V@&A*F_6 *%99#<H#<L<'
112.  *#'.G2,*  =<?4,<%T;> !*'#*4EA'7D0A'
113.  *#'8<?.'  /9E+6? *%99#<H#<L<'
114.  *.$.8<?.*  2,6$#< !*'#*4EA'7D0A'
115.  *#.80X9  805#8Fbh.6 !*'#*4EA'7D0A'
116.  *.$.+<<C-,;<  +<<C2*6 *%99#<H#<L<'
117.  *#.+%*82XT  HW590?) 2*%9'#*J%)<(.*;>
118.  *#.+,7.#  $+5#';# S5#'75A
119.  *#.+,*%.  F<17G67A' !*'#*4EA'7D0A'
120.  *#'$6)W<C>  )GTF<?S# !*'#*4EA'7D0A'
121.  *#'$6FA'  D?7A' !*'#*4EA'7D0A'
122.  *#'$6<  2I&'*G$*P,] !*'#*89:;<
123.  *.$.$6<  6C?8*;< !*'#*89:;<
124.  *#'$#.*"B #AEA.  $+5#'86f !*'#*4EA'7D0A'
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125.  *.$.$GDK-  +<80J !*'#*89:;<
126.  *#.$G<,*7<>  7A'!" # !*'#*4EA'7D0A'
127.  *#.$6S#.  /9$%*87?.1 !*'#*4EA'7D0A'
128.  *#'/$'82?.<  *EA.FG9 *%99#<H#<L<'
129.  *#'N$+  !*7%=*> *%99#<H#<L<'
130.  *#.AGD6  *EA.FG9 2*%9'#*J%)<(.*;>
131.  *.$.;<I';<#  $GJA.W5 2*%9'#*PG<9#<
132.  *#.6*%$  K-'#6 !*'#*

ฝายเคร่ืองจักรกลการเกษตรแหงชาติ
133.  *#.NS..'!>  4#<#S +,=+9< 4
134.  *#.F<1$#<  9<1D%''# +,=+9< 6
135.  *#.+,8S_  =<?S082S< *#.S5#'A,80X!7<A*,!$> 5
136.  *#'$G*?.><%;*>  /$'AGN< 2*%9'#*PG<9#< 5

     137.  *#.$G7P,2<  8*?.64A6 +,=+9<9#<89:;< 6
     138.  *#.8$9$<<  $?4+':> 8-E#4*E#7?&+,-%. 6
     139.  *#.A,=<#  8S#<19" # +,=+9< 4
140.  *#.(+%0.>  -%*780,= !*'#*
141.  *#.F<1$,7P,]  9608+SS 2*%9'#*J%)<(.*;>
142.  *#'$*#6  2<8A* *%99#<H#<L<'
143.  *#.$*P.#  2W0$+%$D,] *#.S5#'87!*,!

สถานีวิจัยประมงศรีราชา
144.  *.$.)G:)'!>  =<?8$*# 8-E#4*E#7?&)<,4#<'#*7%&+NF 4
145.  *#.F<86:_>  20A.F<1D%) 2*%9'#*F<16' 5
146.  *#.89<?.'=%9D,]  $<$,<, .#6
147.  *#.S%;S+#0.>  F#*.,B6 *#.7E#.8<@A90S#.7180
148.  *#.2<462,8S_  =<?*+0 !*'#*
149.  *#.$6)W<C>  8S@BAS#+*# 2*%9'#*J%)<(
150.  *.$.$67<'  F<1SG62%*P> 2*%9'#*4EA'7D0A'
151.  *#.$62,=  $#72%*P> !*'#*4EA'7D0A'

สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ
152.  *#.9" #-%D  <@&*8<,'D? *%9+,S#9#<F<16' 6  (4%+4*E#$(#*?)
153.  *#.872)G;<  8+S9#6# 2*%9'#*F<16' 5

     154.  *.$.<%S9< A<SG* *%9+,S#9#<8',*/01)%TS? 4
155.  *#'+,N0+<<C  $A*F<1$6 2*%9'#*F<16' 5
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156.  *#.P?<+%3*>  =<?$GH#+D? 2*%9'#*J%)<(.*;>
157.  *#.+%3*#  =<?$GH#+D? .#6
158.  *#.+,$G7P,]  2<68A?&.6 .#6
159.  *#.$64+%'  C%_+G3, !*'#*
160.  *.$.L$H?  +,S%.86@A' !*'#*
161.  *#.A" #*#-  =<?$GH#+D? .#6

สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝงระนอง
162.  *.$.-,;;,6#  A#.G;;191 <A'=#$;<#-#<.> 9  (4%+4*E#$(#*?)
163.  *#'$#+NA0D#  N+.8+S 8-E#4*E#7?&)<,4#<'#*7%&+NF

สถานีวิจัยเพาะเล้ียงสัตวน้ํ าชายฝงจังหวัดสมุทรสงคราม
164.  *#.A%62<  )%+7? *%9+,S#9#<F<16' 6

สถานีวิจัยวนเกษตรตราด
165.  *#.6Cc0  -" #8<,T2^9:> VWES5+.=#$;<#-#<.> 8 (4%+4*E#$(#*?)

     166.  *#.-'<%9  +%S<,*7<><%;*> A#-#<.> 5 (VWES5+.4%+4*E#$(#*?)
167. *#.$6H%7<  !0%'7<%2.> VWES5+.*%9+,-%.
168.  *#.P*#9<  0%7P,](?<1$G+<<C VWES5+.*%9+,-%.

     169.  *#.2,S%.  -#6<LS;, 8-E#4*E#7?&89X)JEA6W0
     170.  *#.;G0#  $G*,;, S5#'87!*,!
ศูนยวิจัยและพัฒนากีฎวิทยาอุตสาหกรรม
     171.  *#.C,=  9?<>;,)G;< VWES5+.=#$;<#-#<.> 8 (<A'4%+4*E#=W*.>)
     172.  *#.A+)  $#<(EA. <A'=#$;<#-#<.> 9 (4%+4*E#=W*.>)
173.  *#.*,;,  $?4+':> 8-E#4*E#7?&+,-%.
174.  *#'8)T-2<  $;#<%;*> 8-E#4*E#7?&+,-%.

ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและน้ํ าตาล
175.  *#.2W0F<18$<,_  F̀.1A*%*;> VWES5+.=#$;<#-#<.> 8  (4%+4*E#=W*.>)
176.  *#'S*,D#  8JX66# !*'#*
177.  *#'S@&*$G6C  N9<+,-,;< 8-E#4*E#7?&+,-%.
178.  *#.7A'8-@A  805#8Fbh.6 !*'#*
179.  *#.FUTT#  7A'!'A5+6 !*'#*
180.  *#'+%*82XT  -EA.<5A. 2*%9'#*PG<9#<
181.  *#.$6K-  86@A'*9 !*'#*
182.  *#.$6)%;,  805#8Fbh.6 !*'#*
183.  *#.$GH#  -%*7<>!" # !*'#*
184.  *#.AH,+,ST>  7<'9<1$,*PG> 2*%9'#*89:;<
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ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน
185.  *#.9<G'  $?;1P*? *%9+,S#9#<89:;< 6
186.  *.$.$,<,9G0  +1$? *%9+,-%. 7
187.  *#'$G87+?  =GJF<#9#< VWES5+.=#$;<#-#<.> 8 (4%+4*E#=W*.>)
188.  *.$.89:=,*?  $,7P,+'=> 8-E#4*E#7?&+,-%.

     189.  *.$.9*92<  $<17A'2,62> !*'#*
190.  *#.-;G<'!>  -%*7<>$?&7,= *%9+,-%.
191.  *#.g#.  FWR*EA. !*'#*
192.  *#.8g0,620  6#96W0 2*%9'#*89:;<

     193.  *#.D" #<'!>  7A'DA*6%&' !*'#*
194.  *#.;<?2':>  *16W06A' !*'#*

     195.  *#.)%TT%;,  4*W2+9 !*'#*
196.  *#.)GT8<@A*  FWR*EA. !*'#*
197.  *#.F<18$<,_  !" #+':> 2*%9'#*89:;<
198.  *#.F<?D#  <#6=,<, 8-E#4*E#7?&+,-%.
199.  *.$.2<7,2.>  <%;*2':> 8-E#4*E#PG<9#<
200.  *#'2<$+<<!>  0,B6A" #*+. !*'#*
201.  *#'82XT  FWR*EA. !*'#*
202.  *#.82?.<  )GT<AD !*'#*
203.  *#.N2L<-*>  !'46+9 !*'#*

     204.  *#.6#*2  2+'6#0? !*'#*
205.  *#.$6FA'  2%*.GLDD !*'#*
206.  *#.$6#*  0,B6A" #*+. !*'#*
207.  *#.$42%*PG>  S@&*$6-,; !*'#*

     208.  *#'$G*?.>  2%*.GLDD !*'#*
209.  *#.$GN<  2I&'*G$*P,] !*'#*

     210.  *.$.8$#+<?.>  +<+':> 8-E#4*E#7?&+,-%.
211.  *#.AGD<  2+'6#0? !*'#*
212.  *.$.AG7%.+<<C  DE+'8',* 8-E#4*E#7?&+,-%.

ศูนยวิจัยและพัฒนาไมผลเขตรอนและเขตก่ึงรอน
213.  *#.<+?  8$<_H%9D? VWES5+.=#$;<#-#<.> 8  (4%+4*E#=W*.>)
214.  *.$.$G+H%7<  90"& #7A' 2*%9'#*PG<9#<
215.  *#.$#6#<(  8=<:_+,7.# 2*%9'#*9#<89:;<
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 ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม
216.  *.$.F<187@A'  2G3iEA* A#-#<.> 6  (4%+4*E#=W*.>)
217.  *#.+,$G7P,2':>  40AD!" # VWES5+.*%9+,-%.

ศูนยชนบทศึกษา
      218.  *#.2-*>  )GT8<@A' 7?&F<I9:#
ศูนยบริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียรเทคโนโลยี

219.  *#.F<12%*P>2':>  J+%TP<<6S#;, 2*%9'#*+,7.#=#$;<> 4
งานบริหารและธุรการ กํ าแพงแสน

220.  *#'-Gj#<%;*>  JG*2<6 2*%9'#*PG<9#< 5
221.  *#'*#d;,.#  S6HW*,;.> 8-E#4*E#7?&)G!!0 6
222.  *#'F_62<  L2P,]*,.6 *%9+,S#9#<8',*/01)%TS? 4
223.  *#.F<12-*>  80,=F<18$<,_ 8-E#4*E#7?&)%*7I9JEA6W0 4
224.  *#.2,:CG  )GT=,<, 8-E#4*E#7?&+,-%. 3
225.  *#'<%=6?  20%)-1LF1 *%9+,S#9#<2%$DG 3
226.  *#'+,N0<%;*>  =<?!" # 8-E#4*E#7?&)<,4#<'#*7%&+NF 6
227.  *#'-#<G2<  -%*780,= 8-E#4*E#7?&PG<9#<

ฝายเคร่ืองมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน
228.  *#'$#+9^;.#  82S<VIB' *%9+,-%. 4
229.  *.$.-%*7<>/<6  <WFJ" # 8-E#4*E#7?&+,-%. 3
230.  *#'*%*7*#  S@&*A,&6 *%9+,-%. (S" #*#T9#<) 8

     231.  *.$.*G:<#  $,*)%+7A' *%9+,7.#=#$;<> 6
232.  *#.2'=>+%3*>  89,DLS!S%. +,=+9< 5
233.  *#'2%S<#H<C>  HW5N2)W0.> *%9+,-%. (S" #*#T9#<) 7
234.  *#'N2$#<  $6)W<C>$+%$D,] 8-E#4*E#7?&)%*7I9JEA6W0 4
235.  *.$.<6C?.>  8-<,T7<%2.> *%9+,-%. 7
236.  *.$.=#0%9:C>  2<<C=,<, *%9+,-%. 7
237.  *.$.=,<,+%0.>  )GT$GJ *%9+,-%. 4 (2*%9'#*)

     238.  *.$.$6<  ;,8.#+> 8-E#4*E#7?&)<,4#<'#*7%&+NF 6
239.  *.$.$GD#  HW5<14':> 8-E#4*E#7?&2%$DG 5
240.  *#'$G*%*7>  *EA.<1/4' 2*%9'#*PG<9#< 4
241.  *#'$G+<<C#  90%D2%*PG> *%9+,-%. 7

     242.  *#'AGN<  $G+<<C+'=> *%9+,-%. 6
243.  *#'8g0#  eU9L20E' !*'#*
244.  *#.S,*   A,*0G* *%99#<H#<L<'
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245.  *#.)GT$@)  N9<$6-,;< 2*%9'#*4EA'7D0A'
     246.  *#'2%S*?  6#0%. 2*%9'#*V0,;7D0A'

247.  *#'9%0.#  46@&*2%*F#* 2*%9'#*4EA'7D0A'
248.  *#'*#<?<%;*>  -%*L; 2*%9'#*4EA'7D0A'
249.  *#'2%S<?  A" #<G' 8-E#4*E#7?&+,-%.

     250.  *.$.6C7,*?  P?<#<%9:> 8-E#4*E#7?&+,-%.
251.  *.$..G2D?  8V5#2%*PG> *%9+,-%.
252.  *.$.+,N0+<<C  $*80X9 2*%9'#*4EA'7D0A'
253.  *#'$6)W<C>  F#*/9E+ 2*%9'#*4EA'7D0A'
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รายนามผูเขารวมประชาพิจารณ

(จ ําแนกตามกลุมประชาพิจารณ)

กลุมท่ี 1  หองศรีมหาโพธิ

ลํ าดับที่ ช่ือ - สกุล 0" #D%)7?& ช่ือ - สกุล

1. นางสุเทวี  ศุขปราการ        ประธานกลุม 21. *.$.2+'-%*7<>  2<66#
2. นายมณฑล  จํ าเริญพฤกษ   รองประธานกลุม 22. *#.2W0F<18$<,_  F̀.1A*%*;>
3. นางภัทรา  ชูวาธิวัฒน      เลขานุการกลุม 23. *#.N2=#0  6#*18-<,T+'=>
4. *#.9" #-%D  <@&*8<,'D? 24. *#'6Cc#  +'=>6C?L<-*>
5. *#.!GC#9<  8-<,T$,7P,] 25. *.$.6#8<?.6  9A$*#*
6. *#.-;G2<  -,;<)GT(*A6 26. *.$.<6C?.>  8-<,T7<%2.>
7. *#.-;G<'!>  -%*7<>$?&7,= 27. *#.<+?  8$<_H%9D?
8. *.$.-,;;,6#  A#.G;;191 28. *#.+%*82XT  HW590?)
9. *#'-Gj#<%;*>  JG*2<6 29. *#'+,N0<%;*>  =<?!" #
10. *#'T#C?  6%&*AE* 30. *.$.=#0%9:C>  2<<C=,<,
11. *#.C,=  9?<>;,)G;< 31. *.$.=,<,2<  +,4!L;
12. *#'P*#2<  J.%*'#* 32. *.$.=,<,+%0.>  )GT$GJ
13. *#'*H#+<<C  *2<%;*<#H<C> 33. *#.$6FA'  2%*.GLDD
14. *.$.*"B #AEA.  !*7%=*> 34. *#.$6H%7<  !0%'7<%2.>
15. *#.)D,*7<>  <%=6?87= 35. *#'$6<  2I&'*G$*P,]
16. *#.F<86:_>  20A.F<1D%) 36. *#.$%'+<C>  =<?4,<%T;>
17. *.$.F<187@A'  2G3iEA* 37. *#'$GN<  $G+<<C<%;*>
18. *#.F<1$#<  9<1D%''# 38. *#'$G+<<C#  90%D2%*PG>
19. *#.F<18$<,_  !" #+':> 39. *#.8$9$<<  $?4+':>
20. *#.F<18$<,_  K-D? 40. *.$.8$#+<?.>  +<+':>
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กลุมท่ี 2  หอง Convention A

ลํ าดับที่ ช่ือ - สกุล ลํ าดับที่ ช่ือ - สกุล

1. นายรังสิต  สุวรรณเขตนิคม   ประธานกลุม 22. *#'H#C?  7A'2" #*%9
2. นางบุญเรียง  ขจรศิลป         รองประธานกลุม 23. *#.6#*2  2+'6#0?
3. น.ส.กุลวดี  เตลิงคพันธ         เลขานุการกลุม 24. *.$..G2D?  8V5#2%*PG>
4. *.$.9*92<  $<17A'2,62> 25. *#'.G2,*  =<?4,<%T;>
5. *.$.9^;.#  82S<VIB' 26. *#.S%;S+#0.>  F#*.,B6
6. *#.-'<%9  +%S<,*7<><%;*> 27. *.$.0%9JC#  8)XT-+<<C>
7. *#.-<WT  )GT+':> 28. *.$.+<#H<C>  7%)SW
8. *#.8g0,620  6#96W0 29. *#'+%*82XT  -EA.<5A.
9. *#'S@&*$G6C  N9<+,-,;< 30. *.$.+%*82XT  *H#7,+#A" #*+.
10. *.$.8;@A*K-  $GD#8DS 31. *#.+,*%.  F<17G67A'
11. *#.872)G;<  8+S9#6# 32. *#.+,$G7P,2':>  40AD!" #
12. *#.P'S%.  !%6H?<> 33. *.$.$6*I9  2<6/D'
13. *#.P*#9<  0%7P,](?<1$G+<<C 34. *#'$6FA'  D?7A'
14. *.$.*'8.#+>  /9E++,8=: 35. *.$.$G9%TT#  D?-<,'
15. *.$.*EA'*GS  /S56=,<,9G0 36. *#.$G7P,2<  8*?.64A6
16. *#'*%*7*#  S@&*A,&6 37. *#.$GN<  2I&'*G$*P,]
17. *#.F<187@A'  DA*$6N2< 38. *#'/$'82?.<  *EA.FG9
18. *#.F<12-*>  80,=F<18$<,_ 39. *#.A%62<  )%+7?
19. *#.F<12%*P>2'=>  J+%TP<<6S#;, 40. *#.A,=<#  8S#<19" #
20. *.$.V#*,-  8$@A'#68A?&.6 41. *.$.AG7%.+<<C  DE+'8',*
21. *#.2-*>  )GT8<@A' 42. *#'AGN<  $G+<<C+'=>
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กลุมท่ี 3  หอง Convention A

ลํ าดับที่ ช่ือ - สกุล ลํ าดับที่ ช่ือ - สกุล

1. นายอวบ  สารถอย   ประธานกลุม 21. *#'.G2#  8V@&A*F_6
2. น.ส.กฤติยา  มลาสานต   เลขานุการกลุม 22. *#.<%;*1  $G+<<C80,=
3. *#.9<G'  $?;1P*? 23. *#'<%=6?  20%)-1LF1
4. *#'9%0.#  46@&*2%*F#* 24. *#.80X9  805#8Fbh.6
5. *.$.89:Sd#  6?!+#6$GJ 25. *#.+,8S_  =<?S082S<
6. *#.89<?.'=%9D,]  $<$,<, 26. *#.+,*%.  -A6/9E+
7. *.$.-%*7<>/<6  <WFJ" # 27. *#'+,N0+<<C  $A*F<1$6
8. *#'8g0#  /9$%*87?.1 28. *#.+,$G7P,]  2<68A?&.6
9. *#'S%SS#<?.>  6#9<G5* 29. *#.+?9,-  A<#6<GC
10. *#.NS..'!>  4#<#S 30. *#.$6K-  86@A'*9
11. *#.;<?2':>  *16W06A' 31. *#.$6*I9  7A')5A
12. *.$.;<I';<#  $GJA.W5 32. *.$.$6<  6C?8*;<
13. *#.7A'8-@A  805#8Fbh.6 33. *#.$6#*  0,B6A" #*+.
14. *#.P?<+%3*>  =<?$GH#+D? 34. *.$.$GDK-  +<80J
15. *#.*<+%3*>  /99EA'9,;,] 35. *#.$GH#  -%*7<>!" #
16. *.$.)<<-'  7A'DA*846@A* 36. *.$.L$H?  +,S%.86@A'
17. *#'2<$+<<!>  0,B6A" #*+. 37. *#'A*G<%;*>  c?f1)G;<
18. *#'2%S<#H<C>  HW5N2)W0.> 38. *#.AH,=,:d>  $,*S%.=<?
19. *#'2%S<?  A" #<G' 39. *#'A<-%*7<>  P<<66,TS
20. *#.2,S%.  -#6<LS;, 40. *#.AGD<  2+'6#0?
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กลุมท่ี 4 หอง Convention A  และหองศรีปราจีน

ลํ าดับที่ ช่ือ - สกุล ลํ าดับที่ ช่ือ - สกุล

1. นายสมนึก  คีรีโต   ประธานกลุม 24. *.$.8<?.*  2,6$#<
2. น.ส.สิริกุล  วะส ี    เลขานุการกลุม 25. *#'+*,D#  8$#+<$
3. *.$.!6*%.*>  .,B6*EA. 26. *#.+%3*#  =<?$GH#+D?
4. *#'-#<G2<  -%*780,= 27. *#.S" #*#T  !'7%2
5. *.$.-,;,6*;>  8J?.*D+'-%*7<> 28. *.$.=,<,2<  SG6/$'LS;,$9G0
6. *#.g#.  FWR*EA. 29. *#.$*P.#  2W0$+%$D,]
7. *#.;G0#  $G*,;, 30. *.$.$67<'  F<1SG62%*P>
8. *.$.7,$.#  7,=8$(?.< 31. *#.$6)%;,  805#8Fbh.6
9. *#'P*,D#  8JX66# 32. *#.$6)W<C>  8S@BAS#+*#
10. *#'*#<?<%;*>  -%*L; 33. *#'$6)W<C>  )GTF<?S#
11. *#.*,;,  $?4+':> 34. *#.$64+%'  C%_+G3,
12. *.$.*G:<#  $,*)%+7A' 35. *#.$<=%9D,]  82,&6=,0F\
13. *#.)%TT%;,  4*W2+9 36. *#.$#6#<(  8=<:_+,7.#
14. *#'8)T-2<  $;#<%;*> 37. *#'$#.*"B #AEA.  $+5#'86f
15. *#'F_62<  L2P,]*,.6 38. *#'$G*?.>  2%*.GLDD
16. *#.FUTT#  7A'!'A5+6 39. *.$.$G+H%7<  90"& #7A'
17. *#.2'=>+%3*>  89,DLS!S%. 40. *#'A<+<<C  +':>+#*,S
18. *#.82?.<  )GT<AD 41. *#'A%TS0?  <+?L<-*>+,)W0.>
19. *.$.6C7,*?  P?<#<%9:> 42. *#.A" #*#-  =<?$GH#+D?
20. *#.6*%$  K-'#6 43. *#.AGD6  *EA.FG9
21. *.$.6#0?  $9G0*,.62< 44. *.$.AGD60%9:C>  90%D$G+<<C
22. *#'<'<A'  4A64+0 45. *#.AH,+,ST>  7<'9<1$,*PG>
23. *.$.<%S9<  A<SG*
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กลุมท่ี 5 หอง Convention B

0" #D%)7?& ช่ือ - สกุล ลํ าดับที่ ช่ือ - สกุล

1. นายเพ่ิมพงษ  ศรีประเสริฐศักดิ ์ ประธานกลุม 23. *#.F<?D#  <#6=,<,
2. น.ส.พรรณชนก  ราชแสนเมือง   เลขานุการกลุม 34. *#'82S<#  8F$0#2%*P>
3. *#.9#T-*>  -%*7<>0A. 25. *#'82XT  FWR*EA.
4. *#'9#*D#  8J?.+<%;*> 26. *#'N2$#<  $6)W<C>$+%$D,]
5. *#.-;G20  *#682X' 27. *#.6#*2  !" #/D'
6. *#.-" #0A'  H#:? 28. *#'0#+<<C>  AG5*!" #
7. *#.-,<7?F;\  $<1FOA6/9E+ 29. *.$.+<<C-,;  +<<C2*6
8. *#'8g0#  eU9L20E' 30. *#.+%S<2'=>  /9E++,S%.
9. *#.D" #<'!>  7A'DA*6%&' 31. *.$.+#$*#  )%+-%*7<>
10. *#'7,6  8$#P'*EA. 32. *.$.+0%.+<<C  L9=%0+%3*>
11. *#'*+0+<<C  eO#<G5'$#' 33. *.$.+,N0+<<C  $*80X9
12. *.$.*#;.#  6?$6=%9D,] 34. *#.+G3,S%.  7A'DA*/A
13. *#'*,;.>  DA*$6N2< 35. *#'$*#6  2<8A*
14. *#'*,H#H%7<  40'S6 36. *#.$6S#.  /9$%*87?.1
15. *#.)GT$@)  N9<$6-,;< 37. *#.$62,=  $#72%*P>
16. *.$.)G:)'  =<?8$*# 38. *#.$42%*PG>  S@&*$6-,;
17. *.$.F<1SG62<  -*G)G:.> 39. *#.$%62%*P>  JG*7A'
18. *#'F<1*A6  FG.12%*P> 40. *.$.$GD#  HW5<14':>
19. *#.F<1$,7P,]  9608+SS 41. *#'$G*?.><%;*>  /$'AGN<
20. *.$.F<#C?  8Fb.P%TT# 42. *.$.$G<%;*>+D?  -,+1-,*D#
21. *#.F<?S#  S+*;<19W0 43. *#.A<<C2  ;I9J#+
22. *#.2,:CG  )GT=,<,
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กลุมท่ี 6 หอง Convention B

ลํ าดับที่ ช่ือ - สกุล ลํ าดับที่ ช่ือ - สกุล

1. นางสุนันทา  คัมภีร  ประธานกลุม 23. *#'2%S*?  6#0%.
2. น.ส.มณี  ตันติรุงกิจ  เลขานุการกลุม 24. *.$.2%S<,*7<>  7%2)GT6?
3. *#'9%0.#  2W07<%2.> 25. *.$.2W6#<,*  7A'F<?S#
4. *.$.890XD/9E+  960+,6#*_#2< 26. *#.N2L<-*>  !'46+9
5. *.$.89:=,*?  $,7P,+'=> 27. *.$.6Cc#  F#*7,6
6. *.$.-;G2<  NS.8<@A* 28. *#'8<?.'  /9E+6?
7. *#.S%.S*1  9#T-*A%9:< 29. *.$.+%*7*?.>  +%3*=,<,
8. *#.S%..'!>  $G<$%--#2%*P> 30. *#'+%*82XT  71<#<%6.>
9. *#.S,*  A,*0G* 31. *#.+,7.#  $+5#';#
10. *#.C<'!>  7A'D? 32. *#'+,60<%;*>  )GTF0?9
11. *#.(*%D  7%=-%*7<> 33. *#'$67<'  $G7%=*1-,*D#
12. *#.(+%0.>  -%*780,= 34. *#'$6)W<C>  F#*/9E+
13. *#.(#+<  2<464#T 35. *#.$62<  !%*P*W^7P,]
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