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เล่าสู่กันฟัง(ฉบับ 1-15 กันยายน 2563) 

เรียน บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ปกครองนักศึกษาทุกท่าน 

 สวัสดีครับ “เล่าสู่กันฟัง” ฉบับครึ่งแรกของเดือนกันยายนนี้ผมขอน าเสนอข้อมูลบางส่วนของกิจกรรมที่ได้

จัดขึ้นในพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมทีส่โมสรนักศึกษาของคณะท ำหนำ้ที่เป็นแม่งานหลักจัด

ไปเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมานะครับ ต้องขอเรียนว่าคณะรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจที่พิธีอันส าคัญนี้มีสโมสร

นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการเพราะส่วนหนึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของศิษย์เก่าในช่วงเช้าของ

วันนั้นที่เสนอให้คณะได้เปิดโอกาสหรือเปิดเวทีให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้มากที่สุดเนื่องจากในปัจจุบันการที่

บริษัทหรือผู้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกคนเข้าท างานนั้นไม่ได้พิจารณาจากเพียงแค่เกรดเฉลี่ยสะสมเท่านั้น แต่ได้

ให้ความส าคัญกับประสบการณ์ของการท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ในขณะที่เป็นนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึง

ภายหลังการจัดพิธีไหว้ครปูระจ าปีแล้วผมได้มีการประชุมร่วมกับกรรมการสโมสรนักศึกษาและท าให้ได้ทราบถึง

ปัญหาหรือข้อขัดข้องบางประการซึ่งก็จะน าไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมในคราวหน้าต่อไปครับ  

1.รางวัล “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล” ประจ าปี 2563 

ตามท่ีคณะของพวกเราได้รับการจัดตั้งมาแล้วกว่าสามทศวรรษ (13 พฤษภาคม 2529) และตลอดระยะเวลา

ที่ผ่านมาคณะได้ด าเนินการตามพันธกิจต่าง ๆ อย่างเข้มแข็ง ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนทั้งในระดับท้องถิ่นและ

ภูมิภาค รวมทั้งประชาชนทั่วไป ดังนั้นเพ่ือเป็นเกียรติแก่อดีตคณบดีผู้ร่วมก่อตั้งคณะ รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงกับการ

เชิดชูเกียรตศิิษย์เก่าอันเป็นผลผลิตที่ส าคัญท่ีสุดจากการด าเนินการตามพันธกิจ คณะจึงได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า

ของคณะ พิจารณาจัดมอบรางวัล “ศาสตราจารย์เกียรติคณุ น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล” ประจ าปี 2563 

ขึ้น และท่านอดีตคณบดีกย็ินดีอนุญาตให้ใช้ชื่อของท่านเป็นรางวัลดังกล่าวนี้ด้วย โดยผลการคัดเลือกศิษย์เก่าเพ่ือรับ

รางวัล “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล” ประจ าปี 2563 ผลปรากฏว่า น.สพ.ธนวัสส์ 

วิบูลย์อุทัย ศิษย์เก่าหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1 (ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 24) ซึ่งเป็นศิษย์

เก่าท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างครบถ้วน โดยนอกจากจะเคยได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ของคณะในปี 2547 

รางวัล “ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ” มอบโดยสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี 2554 แล้ว น.สพ.

ธนวัสส์ วิบูลย์อุทัย ยังได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ได้รับรางวัล “ศิษย์

เก่าเกียรติยศด้านการบริหารธุรกิจ” ประจ าปี พ.ศ.2560 ด้วย ในปัจจุบันนอกจากจะมีธุรกิจที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ

การสัตวแพทย์จ านวนมากแล้ว น.สพ.ธนวัสส์ วิบูลย์อุทัย ยังประกอบธุรกิจสาขาอ่ืน ๆ ด้วย เช่น โครงการเลกนครา 
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ขอนแก่น เป็นต้น ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายังได้มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ และ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด  

2.ผลการระดมความคิดเห็นจากศิษย์เก่า 

 ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ทีผ่่านมา ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลือง

ทองค า คณะได้จัดโครงการระดมความคิดเห็นจากศิษย์เก่า ประจ าปีการศึกษา 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น

การรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของบรรดาศิษย์เก่าจากภายนอกคณะต่อการบริหารงานทั้งในอดีตและปัจจุบัน 

เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของคณะในอนาคตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมาก

ขึ้นไปอีก ทั้งนี้ศิษย์เก่าท่ีเข้าร่วมประกอบด้วยศิษย์เก่าท่ีท างานในภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ภาคราชการ บริษัทเอกชน 

โรงพยาบาลสัตว์เอกชน ฟาร์มเอกชน และอาชีพอิสระ ซึ่งผลการระดมความคิดเห็นท าให้คณะได้รับทราบข้อมูลและ

ข้อชี้แนะ/ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานในพันธกิจต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่ง และเพ่ือให้การรวบรวม

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะให้เป็นระบบมากข้ึน ผมขอจัดหมวดหมู่ออกเป็นดังนี้ครับ 

ด้านการผลิตบัณฑิต ศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมมีมุมมองที่สอดคล้องกันในหลายๆกรณี สามารถสรุปโดย

ย่อๆ ดังนี้ครับ 

- นักศึกษาและบัณฑิตของคณะบางส่วนยังไม่รู้ตัวตน ความต้องการ ความถนัดของตนเอง และไม่มีข้อมูล
ความรู้เกี่ยวกับงานที่ต้องท า ท าให้เสียโอกาสของหน่วยงาน ตนเอง จนกระทั่งไปถึงคณะ ดังนั้นคณะต้องมีการแนะ
แนว แนะน าให้นักศึกษาได้รู้จักตัวตนของตนเอง รู้ความต้องการ รู้ความถนัด เพ่ือให้สร้างความช านาญ ความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพของตนเอง หากคณะสามารถเพ่ิมกระบวนการหรือวิธีการในการช่วยให้นักศึกษาสามารถทราบถึง
ความต้องการ หรือรู้จักตัวตนของตนเอง ตั้งแต่เริ่มต้น จะท าให้นักศึกษามีโอกาส มีเวลาในการสร้างความช านาญ
ให้กับตนเอง 

-  นักศึกษาหรือบัณฑิตของคณะมีจุดอ่อนทางด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะการน าเสนอ ทักษะการพูด 
ทักษะการสื่อสารของนักศึกษา คณะควรมีการก าหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก ่การน าเสนอข้อมูล ทักษะการ 
present อย่างมืออาชีพ เสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ นอกจากนั้นคณะควรมีการก าหนดภาษาท่ี 3 
ส าหรับนักศึกษาเพ่ือสร้างโอกาสในการท างานในอนาคต 

- บัณฑิตจากคณะยังมีแนวความคิดและทัศนคติท่ียังยึดติดอยู่กับกรอบเดิมๆ หรือสิ่งที่พบเห็นเดิม ๆ ไม่มี
การเปิดโลกทัศน์ใหม ่ๆ ท าให้ขาดโอกาสในการเรียนรู้ ขาดภูมิคุ้มกันในความผิดหวังและโลกความเป็นจริง แม้จะมี
จุดเด่นในการประกอบอาชีพคือความอดทนหรือระดับทักษะทางด้านวิชาชีพมีมากข้ึน แต่ยังขาดความเข้มแข็งและ
ภูมิคุ้มกันในการจัดการความคาดหวัง ความผิดหวังในความเป็นจริงอยู่มาก คณะต้องแสวงหาแนวทางในการสร้างให้
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มีภูมิคุ้มกันมากขึ้น นอกจากนั้นคณะต้องร่วมมือกับบริษัทเพ่ือเปิดโอกาสให้กับน้อง ๆ นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ ได้
ประสบการณ ์ได้สร้างเครือข่ายกับองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก 

-  การสนับสนุนทักษะทางวิชาชีพที่หลากหลาย การได้ฝึกปฏิบัติจริง การออกภาคสนามจะช่วยเสริมทักษะ
ทางด้านวิชาชีพของนักศึกษา/บัณฑิต เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพสัตวแพทย์ต่อตลาดวิชาชีพ คณะต้องมีเวทีให้
นักศึกษาได้มีความรู้ ได้มีโอกาสเลือกความต้องการตนเอง   

-AI การเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรม การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทักษะใหม ่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งความก้าวหน้าในวิชาชีพให้นักศึกษา 

-ความแตกต่างของหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตในประเทศยังมีค่อนข้างน้อย แต่สิ่งที่แตกต่างคือ
บรรยากาศในการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศความเป็นมืออาชีพ ความมีชื่อเสียง (ศรัทธา) ซึ่งสามารถดึงดูดความ
สนใจของผู้เรียน คณะจึงควรให้ความส าคัญกับการสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ให้มากข้ึน 

-ทักษะทางด้านอื่น ๆ ที่นักศึกษาควรมีจะสามารถสร้างโอกาสในการแข่งขันในตลาดแรงงานของนักศึกษาได้  
สนับสนุนให้เกิดหลักสูตรระยะสั้น หรือปรับกระบวนการออกแบบหลักสูตรใหม่ ที่เพ่ิมทักษะทางด้านการสื่อสาร 
ทักษะการพูด ทักษะของพิธีกร ให้กับนักศึกษา เป็นต้น 

-การรับฟังเสียงของนักศึกษาจากการประเมินการเรียนการสอนต่อผู้สอน มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งหาก
คณะสามารถสนับสนุน ส่งเสริม หรือแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอหรือความต้องการได้ จะท าให้นักศึกษาเกิดความสุข
ในการเรียนรู้ 
 ด้านการบริหารจัดการ 

-คณะควรเร่งให้แนวความคิดที่ได้จากการท า focus group ในครั้งนี้เกิดขึ้นจริงโดยเร็วที่สุด ซึ่งอาจก าหนด
เป็นโครงการเล็ก ๆ ในระยะสั้นก่อนก็ได้ ในช่วงแรกคณะอาจจัดกิจกรรมให้ความรู้ ประสบการณ์ การเรียนรู้จริงจาก
ศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จ หรือศิษย์เก่าในสายงานต่าง ๆ   

-การมีคณาจารย์ที่มีชื่อเสียง หรือมีความช านาญ ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดี (Idol) และจะเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนรู้ให้นักศึกษาอีกช่องทางหนึ่ง ดังนั้นคณะต้องสร้างชื่อเสียง สร้างตัวตน แล้วท าการ
ประชาสัมพันธ์ความโดดเด่นของคณะ ความช านาญ ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในคณะ ให้เป็นที่รู้จักในสังคมในวง
กว้างต่อไป  

-คณะควรมีการส่งเสริม สนับสนุน ทุน/งบประมาณในการสร้างผลงานทางวิชาการ ที่สามารถสร้าง
นวัตกรรมให้คณะ โดยอาจมุ่งเน้นไปทางด้านเทคโนโลยี หุ่นยนต์ ฯลฯ   

-คณะควรมีวิธีการให้คณาจารย์ในคณะมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับ
นักศึกษา  โดยควรมองข้ามสิ่งที่เป็นอยู่เดิม นอกจากนั้นอาจารย์ต้องออกค่ายกับนักศึกษา สร้างความสนิทสนม เพ่ือ
ลดช่องว่างระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาลง 

-คณะต้องสนับสนุนแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่อาจารย์ได้น านักศึกษาออกไปพบกับสถานการณ์การ
ท างานจริง เช่น การออกไปเก็บข้อมูลวิจัย หรือการประสานงานกับหน่วยงานองค์กรอ่ืน ท าให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้
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จริง เพ่ิมประสบการณ์จริง สร้างความม่ันใจ สร้างทักษะให้กับนักศึกษา โดยคณะควรเพิ่มการสร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานอื่น ๆ องค์กรอ่ืน สถาบันอื่น  
 ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

-ศิษย์เก่าพร้อมและยินดีที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนแนวความคิดหรือสิ่งสนับสนุนอ่ืน ๆ หากคณะร้อง
ขอ เพ่ือให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนการสอน การออกแบบหลักสูตรที่ทันสมัย สร้างโอกาสให้
นักศึกษาได้เทียบเท่าทันต่อความรู้ทักษะทางวิชาชีพกับสถาบันอื่น การดึงศิษย์เก่าท่ีประสบความส าเร็จในหน้าที่การ
งาน หรือประสบความส าเร็จในด้านต่าง ๆ ศิษย์เก่าผู้มีชื่อเสียง มาเป็นอาจารย์พิเศษ มาเป็นวิทยากร จะช่วยสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจซึ่งอาจส่งผลให้นักศึกษาสามารถค้นหาความต้องการหรือค้นหาตนเองได้มากข้ึน 

-การจัดกิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่าเป็นประจ า ตั้งแต่การแนะแนวทางศึกษา การแชร์ประสบการณ์ท างาน การ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีช่องทางในการมีท่ีปรึกษา จะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ได้มีทักษะมากขึ้น จึงเห็นว่าคณะ
ควรมีเวทีศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ หรือให้ข้อมูลความรู้ ประสบการณ์ แก่รุ่นน้องหรือบัณฑิต เป็นการแนะน า แนะ
แนว ให้ได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจและรู้ตัวตนความต้องการของตนก่อนออกไปท างาน 

-คณะควรก าหนด Content/ กลยุทธ์เชิงรุก อย่างสม่ าเสมอไปสู่กลุ่มศิษย์เก่ากลุ่มต่างๆ โดยช่องทาง social 
มีความรวดเร็วในการสื่อสาร ประหยัด เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้และสามารถสื่อสารสองทางได้ ประชาสัมพันธ์ได้ตรง
จุด  

-ศิษย์เก่ายังมคีวามต้องการในการเพ่ิมทักษะทางด้านวิชาชีพ ควรมีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความเข้มแข็งใน
วิชาชีพให้กับศิษย์เก่า โดยในช่วงสถานการณ์โรคระบาดนี้อาจจัดแบบออนไลน์ก็ได้ 
 ครับ ประเด็นต่างๆเหล่านี้ที่ผมได้พยายามสรุปให้อยู่ในรูปแบบที่กระชับและสะดวกต่อการท าความเข้าใจแต่ก็
ไม่อาจจะรวบรวมหรือเก็บรายละเอียดของข้อเสนอแนะต่าง ๆได้ทั้งหมด ในนามของคณะผมขอขอบคุณศิษย์เก่าทุก
ท่านที่ให้เกียรติและสละเวลาเข้าร่วมในการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของศิษย์เก่าในครั้งนี้ครับ โดยคณะ
ผู้บริหารก็จะได้ร่วมกันพิจารณาน าเอาข้อคิดเห็นเหล่านี้ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปครับ 
 

3.อัตราก าลังคณาจารย์ของคณะ 

 หลังจากท่ีคณะได้จัดโครงการ VM-KKU Meeting ครั้งที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา 

ประเด็นของอัตราต าแหน่งอาจารย์เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คณาจารย์ที่เข้าร่วมในการประชุมได้ซักถามถึงความคืบหน้าของ

การขอต าแหน่งอัตราทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ เนื่องจากในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาคณะมีอาจารย์

เกษียณไป 4 คน แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรต าแหน่งกลับมาเลยแต่อย่างใด (คณะอื่น ๆ ก็อยู่ในลักษณะที่ไม่แตกต่าง

กัน) ต่อข้อค าถามดังกล่าวในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ผมได้มีโอกาสเข้าพบท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเกี่ยวกับ

เรื่องอัตราต าแหน่งของเจ้าหน้าที่สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ที่ยังค้างอยู่ 3 ต าแหน่ง เลยได้

เรียนปรึกษาท่านเกี่ยวกับต าแหน่งอาจารย์ที่คณะได้ขอไปตามรอบที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ ซึ่งท่านก็ได้เชิญ
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เจ้าหน้าที่จากกองยุทธศาสตร์ที่ดูแลด้านอัตราต าแหน่งเข้าร่วมในการให้ข้อมูลด้วย โดยสรุปสาระส าคัญของการหารือ

กันพอที่จะสรุปได้ว่าในปัจจุบันอัตราต าแหน่งอาจารย์ของคณะ (จ านวน 71 คน) ยังถือว่าเกินจ านวนอัตราอาจารย์ที่

พึงมีตามจ านวนนักศึกษาโครงการปกติที่เรามี (ปัจจุบันเรามีนักศึกษาโครงการปกติ จ านวน 278 คน) โดยส านัก

งบประมาณ กระทรวงการคลัง ได้ก าหนดสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาในอัตรา 1:6 (สัตวแพทยสภายอมรับได้ในอัตรา 

1:8) และบวกให้อีกประมาณ 25% ส าหรับรองรับภารกิจอ่ืนๆ เช่น การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (นักศึกษา

ปริญญาโทและปริญญาเอก) การวิจัย การบริการวิชาการ ฯลฯ ดังนั้นถ้าคิดตามเกณฑ์ของส านักงบประมาณคณะจะ

มีอาจารย์ในปัจจุบัน ประมาณ 58 คน อย่างไรก็ตามถ้าเป็นไปตามแผนอัตราก าลังของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่

ก าหนดไว้ว่า ตั้งแต่ปี 2564-2566 คณะของเราจะมีอัตราต าแหน่งอาจารย์อยู่ที่ 64 คน นั่นก็หมายความว่าในปี 

2563 และ 2566 ทีค่ณะมีอัตราเกษียณปีละ 1 ต าแหน่ง ปี 2564 และ 2565 ทีม่ีอัตราเกษียณปีละ 2 ต าแหน่ง คณะ

จะยังไม่ได้รับการจัดสรรอัตราต าแหน่งแต่อย่างใด ดังนั้นแนวทางการด าเนินงานเพื่อลดผลกระทบจากการ

เกษียณอายุราชการของคณาจารย์ที่อาจสามารถท าได้ก็คือ (1) จ้างอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการในต าแหน่งลูกจ้าง

มหาวิทยาลัย (2) เปิดโอกาสให้มีการสอนข้ามกลุ่มวิชาตามความถนัด ซึ่งตอนนี้ผมเห็นเริ่มด าเนินการในกลุ่มวิชา

พยาธิชีววิทยาในบางรายวิชา (3)เชิญอาจารย์พิเศษทั้งภายนอก/ภายในคณะ (4) สนับสนุนให้คณาจารย์ที่มีศักยภาพ

สมัครทุนเมธีวิจัยอาวุโส (5) นักศึกษาช่วยสอน (ระดับปริญญาเอก/โท) หรือ อาจจะมีมาตรการอ่ืนๆเพ่ิมเติมตาม

ความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้อีกส่วนหนึ่งที่คณะได้ด าเนินการก็คือเปิดโอกาสให้สัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล

สัตว์ของคณะลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน พร้อมทั้งให้ทุนการศึกษาซ่ึงก็ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งของการ

เตรียมบุคลากรเพ่ือทดแทนการเกษียณอายุของคณาจารย์ในอนาคตไว้บ้างแล้วระดับหนึ่ง           

ท้ายทีสุ่ดนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาติดตามอ่าน “เล่าสู่กันฟัง” ฉบับนี้ครับ ซ่ึงเล่าสู่กันฟังเปน็อีก
กิจกรรมหนึ่งที่คณบดีใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก
คณะ แม้ผมอาจจะไม่สามารถถ่ายทอดหรือบอกเล่าข้อมูลให้รับทราบทั้งหมดได้ แต่กค็าดหวังว่าน่าจะเปน็อีกช่องทาง
หนึ่งของการสื่อสารองค์กรครับ และในขณะเดียวกันหากท่านใดทีม่ีข้อเสนอแนะท่านก็สามารถให้ค าแนะน ากลับมา
ไดใ้นหลากหลายช่องทางนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล เฟสบุค ไลน์ จดหมาย ตู้แดง ฯลฯ ทางผมและคณะผู้บริหารจะ
น าข้อเสนอแนะต่างๆ เหล่านั้นไปพิจารณาเพ่ือด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนาให้คณะของเราก้าวไปข้างหน้า
ต่อไปครับ 

 
ขอแสดงความนับถือ 
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