รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 11/2555
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อาคารวิชาการ 2
***********************************
ผู้เข้าประชุม
1. คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2. รองคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
4. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
5. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
6. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
7. หัวหน้าสถานวิจัย
8. ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญจูง
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์
11. รองศาสตราจารย์ ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์
12. นางสาววรางค์ วีระนาคินทร์

ผู้ศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์
อาจารย์ ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์
อาจารย์ ดร.รุจ มรกต
อาจารย์ ดร.วิทธวัช โมฬี
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑารพ ยมาภัย
รองศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอํารุง
อาจารย์ ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์ (รักษาการ)
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หัวหน้าสํานักงานคณบดีฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รองผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ฝ่ายบริการการเรียนฯ)
2. รองผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ฝ่ายวิสาหกิจ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์
อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ เกิดไทย

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร
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เริ่มประชุมเวลา 14.15 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ข้อเสนอโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

รศ.ดร.มารินา แจ้งให้ประชุมรับทราบถึงมติในที่ประชุมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการเน้นการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
บุคลากร และคณาจารย์ โดยสรุปได้ ดังนี้
1) ตัวชี้วัดของโครงการกําหนดจํานวนผู้เข้าร่วมอบรม 6,120 คน และ ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรม
ต้องมีการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
2) ในการจัดกิจกรรมอบรมทักษะภาษาอังกฤษต้องมีการลงชื่อผู้เข้าร่วมอบรมทุกครั้ง
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3) กําหนดอัตราค่าตอบแทนผู้สอนบรรยาย 800 บาท / ชั่วโมง
ทั้งนี้ หากสํานักวิชาฯ จะปรับหรือเพิ่มเติมกิจกรรมของโครงการก็สามารถปรับเปลี่ยนได้
มติ
วาระที่ 1.2

ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้แต่ละสาขาวิชาฯ ประชุมนักศึกษาในการกําหนดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะด้านภาษา และส่งข้อมูลที่ฝ่ายเลขานุการภายในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555
สรุปผลการเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ตามที่ศูนย์บริการการศึกษา ได้ส่งข้อมูลสรุปผลการเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ของนักศึกษาสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 289 คน มีผลการเรียนสรุปได้ดังนี้
1) มี GPAX เฉลี่ยรวม 1.79
2) ร้อยละ 30.10 (87 คน) มี GPAX<1.50
3) ร้อยละ 21.45 (62 คน) มี GPAX 1.50-1.79
4) ร้อยละ 11.42 (33 คน) มี GPAX 1.80-1.99
ข้อสังเกต ผลการศึกษาของนักศึกษามีความแตกต่างกับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 หรือไม่
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.3

แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณผ่าน
ศูนย์กิจการนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ 2556
ศูนย์กิจการนานาชาติได้แจ้งจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้
1) โครงการขยายการรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช) ได้รับอนุมัติ
160,000 บาท
2) โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในต่างประเทศ (สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์) ได้รับ
อนุมัติ 100,000 บาท
3) โครงการความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการและหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาร่ ว มสถาบั น (Double
Degree Program) ระหว่าง มทส. กับ ฝรั่งเศส ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ระยะที่ 3
(สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) ได้รับอนุมัติ 500,000 บาท
4) โครงการพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการและพั ฒ นาหลั ก สู ต รร่ ว มสถาบั น ทางด้ า น
เทคโนโลยีชีวภาพรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและเปิดเสรีการค้าบริการด้านการ
อุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2558 (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) ได้รับอนุมัติ 100,000 บาท
5) โครงการแสวงหาและพัฒนาความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและการวิจัย (สถานวิจัย)
ได้รับอนุมัติ 290,000 บาท

มติ ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 1.4

แจ้งการจัดสรรงบประมาณโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มี
ผลการสอบภายหลังการเข้าค่ายต่ํา/ตก และนักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อน
ปีงบประมาณ 2556

ฝ่ายวิชาการได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มี
ผลการสอบภายหลั งการเข้ าค่ายต่ํา/ตก และนักศึ กษาที่มีผ ลการเรีย นอ่อน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยสํานั กวิช า
เทคโนโลยีการเกษตรได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินจํานวน 108,000 บาท
มติ
วาระที่ 1.5

ที่ประชุมรับทราบ
แจ้งรายงานการนําผลงานตีพิมพ์ที่ใช้ในการขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
กรณีที่ตีพิมพ์ ในรายงานการประชุม (Proceeding)

ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 ได้มีมติแนวปฏิบัติใน
การนํ าผลงานตีพิ มพ์ ที่ใ ช้ใ นการขอสํา เร็ จการศึก ษาระดับ ปริ ญญาโท กรณีผ ลงานวิจั ยที่ ตีพิ มพ์ ในรายงานการประชุ ม
(Proceeding) ในลักษณะของ CD-ROM ซึ่งระบุแต่จํานวนหน้าโดยไม่มีเลขที่หน้า ให้แนบผลงานเฉพาะหน้าแรกและหน้า
สุดท้ายในการเสนอสภาวิชาการพิจารณา โดยผลงานตีพิมพ์ชุดเต็มให้แนบไว้กับบันทึกต้นเรื่องที่เสนอเข้าสภาวิชาการ
มติ
วาระที่ 1.6

ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้แจ้งเลขาสาขาวิชาฯ ทราบด้วย เพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติ
โครงการจัดตั้งสถานีวิจัยและพัฒนาการเกษตร มทส.

คณบดี แจ้งความคืบหน้าโครงการจัดตั้งสถานีวิจัยและพัฒนาการเกษตร มทส. ซึ่งจากที่ได้ลงพื้นที่
เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2555 พบว่าพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรไม่ใช่พื้นที่เดิม และไม่มีแหล่งน้ํา จึงไม่เหมาะกับการ
เลี้ยงสัตว์น้ํา จึงได้ยกเลิกการเลี้ยงสัตว์น้ํา และขอมอบหมายให้สาขาวิชาฯ พิจารณาทบทวนกิจกรรมและปรับกิจกรรม
โครงการใหม่ และควรนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในโครงการด้วย
มติ
วาระที่ 1.7

ที่ประชุมรับทราบ
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการสรรหาผู้มีศักยภาพในการเรียน เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หั ว หน้ า สถานวิ จั ย แจ้ ง รายงานจากการเข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการอํ า นวยการโครงการ
ประชาสัมพัน ธ์เชิงรุกเพื่ อการสรรหาผู้มีศักยภาพในการเรีย น เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 8
พฤศจิ ก ายน 2555 จากที่ ป ระชุ ม อนุ มั ติ ง บประมาณในการดํ า เนิ น โครงการ 10,000 บาท ในการจั ด ทํ า แผ่ น พั บ
ประชาสัมพันธ์ ส่วนงบงบประมาณในการจัดทํา website ไม่เพียงพอ โดยที่ประชุมให้สํานักวิชาฯ ประสานงานกับส่วน
ประชาสัมพันธ์และศูนย์คอมพิวเตอร์ในการจัดทํา website สํานักวิชาฯ และหากสํานักวิชาฯ จะจัดทําค่ายเกษตรสามารถ
เขียนโครงการเพื่อของบประมาณในช่วงปลายปีงบประมาณ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

4
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 10/2555
เมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2555
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ทาง E-mail เพื่อให้กรรมการประจําสํานักวิชาฯ แจ้งรับรองหรือแก้ไขรายงานการประชุม
ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ไปแล้วนั้น ในกรณีไม่ได้รับแจ้งการแก้ไขภายในกําหนด จะถือว่ากรรมการรับรองรายงาน
การประชุมโดยไม่มีการแก้ไข สรุปผลได้ดังนี้
1. กรรมการ 14 ราย ไม่แจ้งรับรองหรือการแก้ไขใด ๆ ถือว่ารับรองรายงานการประชุม
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2555

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ขอถอนวาระ
วาระที่ 3.2 รูปแบบและกิจกรรมวันสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตาประจําปีการศึกษา 2556
รองคณบดีฯ ขอหารือรูปแบบการจัดกิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาประเภทโควตา ประจําปีการศึกษา
2556 ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2555 โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1) นําเสนอโดยสื่อวีดีทัศน์เพื่อแนะนําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ณ ห้องวิทยพัฒน์ โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง คณาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่ ศิษย์เก่า เป็นต้น
2) นําชมผลงานการวิจัยเด่นของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร พร้อม display ตัวอย่างจริง
เช่น ไก่เนื้อโคราช สาหร่ายเส้นแก้ว กุหลาบในขวดแก้ว วัววากิวหัน สลัดผักเกษตรอินทรีย์
ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มมหาวิทยาลัย เช่น ไอศกรีม นม และน้ําดื่ม โดยจัดแสดงบริเวณด้านหน้า
ห้องวิทยพัฒน์ พร้อมกับให้บริการอาหารกลางวันกับนักเรียน
3) คณาจารย์สัมภาษณ์นักศึกษาประเภทโควตา โดยแยกไปตามห้องต่างๆ
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้
1) เห็นชอบให้สุรสัมมนาคารรับผิดชอบอาหารกลางวันสําหรับนักศึกษาประเภทโควตา
2) ช่วงเวลา 09.00-10.00 น. เพิ่มกิจกรรมสาขาวิชาฯ ให้ข้อมูลกับนักเรียน สาขาฯ ละ 10 นาที
3) ปรับเวลาการสัมภาษณ์และนําชมผลงานวิจัยเด่นของสํานักวิชาฯ เป็นเวลา 10.00-12.00 น.
4) มอบหมายให้ ผศ.ดร.มาโนชญ์ เป็นผู้ประสานงานในการจัด Zoning Display บริเวณหน้า
ห้องวิทยพัฒน์
5) กุหลาบในขวดแก้วจะมอบให้นักศึกษาประเภทโควตาหลังจากอาจารย์สอบสัมภาษณ์เสร็จ
6) รศ.ดร.มารินา เป็นผู้ดําเนินรายงาน ในวันงาน
7) มอบหมายให้แ ต่ล ะสาขาวิช าฯ ประสานงานกับ นัก ศึก ษาช่ วยงานในการรั บรองนั กศึ กษา
ประเภทโควตา
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วาระที่ 3.3 การปรับปรุงตราสินค้าฟาร์มมหาวิทยาลัย
ฟาร์มมหาวิทยาลัยขอความเห็นชอบจากที่ประชุมเกี่ยวกับการคัดเลือกตราสินค้าฟาร์มมหาวิทยาลัย
เพื่อใช้ในการจัดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบให้ออกแบบตราสินค้าใหม่

วาระที่ 3.4 คุณวุฒิการศึกษาของนักศึกษาในการสมัครงานราชการ
สืบเนื่องจาก หน่วยงานราชการตีความวุฒิการศึกษาของสํานักวิชาฯ ไม่ถูกต้อง ทําให้บัณฑิตของ
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรไม่สามารถสมัครงานราชการได้ ที่ประชุมจึงได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบดังนี้
1) มอบหมายให้สาขาวิชาฯ รวมรวมข้อมูลเกี่ยวข้องกับการรับรองหลักสูตรจาก ก.พ. ส่งให้สํานัก
วิชาเพื่อดําเนินการแจ้งมหาวิทยาลัย
2) สํานักวิชาฯ จัดทําหนังสือให้มหาวิทยาลัยชี้แจงข้อมูลไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ 3.5 รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและเร่งรัดการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ 2555
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แจ้งมติที่ประชุมสาขาวิชาฯ ในการดําเนินการโครงการพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยีชี วภาพ (หลัก สูตรนานาชาติ ) ประจํา ปีงบประมาณ 2555 โดยมติที่ป ระชุ ม
สาขาวิชาฯ มีมติให้ยุติโครงการไปก่อน เนื่องจาก หลังจากได้ทําการประเมินโดยถี่ถ้วนโดยคณาจารย์ในสาขาวิชาทุกท่าน
แล้ว เห็นพ้องต้องกันว่า ศาสตร์ของวิชาเทคโนโลยีชีวภาพนั้น หากเปิดหลักสูตรนี้ในระดับปริญญาตรีแบบนานาชาติ ควร
เป็นลักษณะสหวิทยาการที่ร่วมคณาจารย์จากทุกสํานักวิชาใน มทส. ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หลักสูตรมีความน่าสนใจ ครอบคลุม
ทุกแขนงที่หลากหลายและมีศักยภาพสูงที่สุดที่จะดึงดูดนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศให้สนใจมาเรียนได้ อีกทั้งในปัจจุบัน
สาขาวิชาฯ กําลังดําเนินกามุ่งเน้นการผลิต ผลงานวิจัยคุณภาพขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงเห็นควรว่าในช่วง 5 ปีที่จะถึงนี้
ควรมุ้งเน้นการพัฒนาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และการผลิตงานวิจัยคุณภาพให้ยิ่งสูงขึ้นไปอีก เพื่อให้ได้รับการ
ยอมรับในระดับสากลอย่างแท้จริง ในการนี้ จึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุมในการยุติโครงการดังกล่าว
มติ
ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

ที่ประชุมเห็นชอบ
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้แทนสํานักวิชาเพื่อทําหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการวิจัยสถาบัน

ด้วยผู้แทนสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่ทําหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการวิจัยสถาบัน จะ
ครบวาระในวันที่ 17 ธันวาคม 2555 นี้ ในการนี้จึงขอความเห็นชอบรายชื่อผู้แทนสํานักวิชาเพื่อทําหน้าที่กรรมการใน
คณะกรรมการวิจัยสถาบัน
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ เสนอผู้แทนสํานักวิชาฯ ดังนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญจูง
2) รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑารพ ยมาภัย

เป็น ผู้แทน
เป็น ผู้แทนสํารอง
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วาระที่ 4.2

เสนอชื่อผู้แทนสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อทําหน้าที่กรรมการในคณะทํางานโครงการ
สรรหานักเรียนที่มีศักยภาพสูงและหรือมีผลการเรียนดีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

ด้วยศูนย์บริการการศึกษา ขอรายชื่อผู้แทนสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อทําหน้าที่ในการ
ดําเนินการสรรหานักเรียนที่มีศักยภาพสูงและหรือมีผลการเรียนดีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เช่น การรับสมัคร การ
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร การคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจะได้รับทุนการศึกษา เป็นต้น ในการนี้จึงความเห็นชอบจากที่ประชุม
ในการเสนอรายชื่อผู้แทนสํานักวิชาฯ
มติ

วาระที่ 4.3

ที่ประชุมเห็นชอบ เสนอผู้แทนสํานักวิชาฯ ดังนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์

เป็น ผู้แทน
เป็น ผู้แทนสํารอง

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557

ด้วยศูนย์บริการการศึกษาได้เสนอขออนุมัติ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 จากที่
ประชุมสภาวิชาการ ครั้ งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 ไปแล้วนั้น โดยที่ประชุมสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ
มอบหมายให้สํานักวิชาร่วมกันพิจารณา (ร่าง) ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557
ในการนี้ จึงขอหารือจากที่ประชุมถึงข้อดี-ข้อเสีย ของการเลื่อนปฏิทินการศึกษาเพื่อรองรับการ
เข้าสู่ AEC และสัดส่วนนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในกลุ่ม AEC ดังกล่าว
มติ
วาระที่ 4.4

ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตามที่เสนอ
รายการครุภัณฑ์การศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2557

ด้วยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ขอให้แต่ละหน่วยงาน จัดทํารายการครุภัณฑ์
การศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2557 นั้น บัดนี้ สํานักวิชาฯ ได้ดําเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ
วาระที่ 4.5

ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ รายการครุ ภั ณ ฑ์ ก ารศึ ก ษา และมอบหมายให้ ส าขาวิ ช าร่ ว มกั น ในการ
เรียงลําดับความสําคัญและทบทวนความจําเป็น
(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเกี่ยวกับการต่อเวลาปฏิบัติงาน ของคณาจารย์ภายหลัง
เกษียณอายุ

ด้วยส่วนการเจ้าหน้าทีไ่ ด้สง่ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเกี่ยวกับการต่อเวลาปฏิบัติงาน
ของคณาจารย์ภายหลังเกษียณอายุ ให้สํานักวิชาฯ พิจารณาและเสนอแนะ ดังนั้นขอเห็นความเห็นจากคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิชาฯ
ข้อสังเกต
มติ

กรณีผู้เกษียณอายุมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ควรต่อสัญญาให้โดยอัตโนมัติ
ที่ประชุมเห็นชอบให้ รศ.ดร.หนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบในการเสนอข้อเสนอแนะ
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 17:45 น.
นางสาววรางค์ วีระนาคินทร์
(นางสาววรางค์ วีระนาคินทร์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
8 พฤศจิกายน 2555

