รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 5/2555
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 เวลา 10.30 น.
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ผู้เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
รองคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หัวหน้าสถานวิจัย
ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญจูง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์
หัวหน้าสํานักงานคณบดีฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์
อาจารย์ ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล วุน้ ประเสริฐ
อาจารย์ ดร.วิทธวัช โมฬี
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอํารุง รักษาการแทน
รองศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอํารุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์ (แทน)
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
นายประพันธ์ พันธุ์อนุกูล

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รองผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ฝ่ายบริการการเรียนฯ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์

ผู้ไม่เข้าประชุม
1.

รองผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ฝ่ายวิสาหกิจ)

ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา 10.40 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

สรุปมติเวียนคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง วันที่ 20
มีนาคม 2555
ตามที่สาขาวิชาฯ ได้เสนอเรื่องแจ้งเวียนให้คณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ พิจารณา ระหว่าง
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2555 รวมจํานวนทั้งสิ้น 14 เรื่อง สรุปดังนี้
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
จํานวน 2 เรื่อง
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
จํานวน 5 เรื่อง
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จํานวน 3 เรื่อง
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
จํานวน 4 เรื่อง
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ทั้ ง นี้ ฝ่ า ยเลขาฯ ได้ ส รุ ป หั ว เรื่ อ งมติ เ วี ย นดั ง กล่ า ว ตามเอกสารประกอบการประชุ ม อนึ่ ง
รายละเอียดสรุปมติเวียนคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ในช่วงวันดังกล่าว สามารถดูได้ที่ฐานข้อมูลสรุปมติเวียน
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2

แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2555
ฝ่ายเลขานุการ แจ้ งที่ป ระชุม ทราบถึ งมติที่ป ระชุม สภาวิช าการครั้ง ที่ 2/2555 เมื่อวั นที่ 24
กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2551, 1/2554 และ 2/2554
เพิ่มเติม จํานวน 22 ราย และในกรณีของผู้สําเร็จการศึกษาที่เป็นนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ ค ณาจารย์ ไ ด้ รั บ ทุ น วิ จั ย จากแหล่ ง ทุ น ภายนอก (OROG) ขอให้
สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบการตีพิมพ์ผลงานตามเงื่อนไขของทุนก่อน และออกจดหมาย
รับรอง ก่อนยื่นเรื่องให้สภาวิชาการพิจารณา
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3

แจ้งการประชุมคณะกรรมการประจําศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 1/2555
ตามที่ ผศ.ดร.โชคชัย วนภู ผู้ แทนสํานั กวิ ชาฯ ในกรรมการประจํ าศู นย์เครื่องมื อฯ ได้ เข้ า
ประชุมคณะกรรมการประจําศูนย์เครื่องมือฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันพุธที่ 29 กุมถาพันธ์ 2555 มีรายละเอียดการประชุม
ดังนี้
1.ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบการจั ด สรรเงิ น สนั บ สนุ น โครงการพั ฒ นาและผลิ ต อุ ป กรณ์ ต้ น แบบ
ปีงบประมาณ 2555 : โครงการสร้างเครื่องมือต้นแบบ อุปกรณ์ต้นแบบเพื่อควบคุมคุณภาพและกระบวนการหมักน้ํายาทํา
ความสะอาดของเหลือใช้ทางการเกษตร ของ ผศ.ดร.ปิยะวรรณ กาสลัก วงเงินงบประมาณ 150,000 บาท
2.โครงการอาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน (F11) ตั้งของบประมาณ ปี 2556
ระยะเวลา 3 ปี พื้นที่ประมาณ 25,000 ตร.เมตร โครงสร้างรองรับเครื่องมือหนัก งบประมาณ จํานวน 420 ล้านบาท
3.ผลการดํา เนิ นงานโครงการเงิน กู้เพื่อฟื้น ฟูเศรษฐกิจ และพั ฒนาโครงสร้า งพื้ นฐาน (DPL)
ดําเนินการแล้ว สํานักงบประมาณอนุมัติงบแล้ว ได้รายการ 179 รายการ จํานวนเงิน 755 ล้านบาท
มติ
ระเบียบวาระที่ 2

ที่ประชุมรับทราบ

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 4/2555
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อ
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยทาง e-mail เพื่อให้กรรมการประจําสํานักวิชาฯ แจ้งรับรอง หรือแก้ไขรายงาน
การประชุมให้ฝ่ายเลขานุการฯ ในกรณีที่ไม่ได้รับแจ้งแก้ไข จะถือว่ากรรมการรับรองรายงานการประชุม สรุปดังนี้
1. กรรมการ 10 ราย ไม่แจ้งรับรองหรือการแก้ไขใด ๆ ถือว่ารับรองรายงานการประชุม
2. กรรมการ 1 ราย แจ้งตอบแบบรับรองโดยไม่มีการแก้ไข
3. กรรมการ 2 ราย แจ้งตอบแบบรับรองโดยมีการแก้ไข
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รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2555 ตามที่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ขอถอนวาระ

วาระที่ 3.2

การจัดการเรียนการสอนในการจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐาน และการอบรม
เทคนิ ค การเรี ย นระดั บ อุ ด มศึ ก ษา สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ 1
ปีการศึกษา 2555
ตามที่คณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2555 ได้มีมติให้ความเห็นชอบจัดค่ายฯ สําหรับการอบรมเทคนิคการเรียนในระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555
นั้น บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทํา (ร่าง) กําหนดการจัดกิจกรรมอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษาในบริบทของสํานัก
วิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการฯ
ได้ทําเรื่องขอใช้ห้องเรียน 300 ที่นั่งและห้องเรียน 150 ที่นั่ง และแจ้งกําหนดการ พร้อมทั้งของบประมาณในการดําเนินการ
ไปยังฝ่ายวิชาการแล้ว
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ ตาม ร่าง กําหนดการจัดกิจ กรรมดังกล่าว และขอให้สาขาวิชาแจ้งจํานวน
นั ก ศึ ก ษาช่ ว ยงาน ที่ สํ า นั ก วิ ช าฯ เพื่ อ แจ้ ง ไปยั ง ฝ่ า ยวิ ช าการ เพื่ อ จั ด เตรี ย มอาหารว่ า งแก่
ผู้ปฏิบัติงานต่อไป

วาระที่ 3.3

แผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสํานักวิชาฯ :
โครงการสร้างทัศนคติที่ยั่งยืนต่อวิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร
ตามที่ศูนย์บริการการศึกษา ได้ขอให้สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จัดทําแผนประชาสัมพันธ์
เชิงรุกในการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสํานักวิชาฯ นั้น บัดนี้ สํานักวิชาฯ ได้จัดทําแผนประชาสัมพันธ์ ฯ ดังกล่าว
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีแผนการดําเนินการ กิจกรรมและคณะทํางานผู้รับผิดชอบ พร้อมงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินกิจกรรมในโครงการดังกล่าว เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบ
วาระการประชุม โดย ผศ.ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว ได้แจ้งรายละเอียดในการดําเนิน
โครงการ ให้ที่ประชุมรับทราบ
มติ
วาระที่ 3.4

ที่ป ระชุ ม เห็น ชอบ และมอบหมายให้ ผู้ รั บผิ ด ชอบโครงการ ดํ า เนิ น การจั ด ทํา แผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณของกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม

รายงานการสัมภาษณ์ผู้รับทุนดุษฎีบัณฑิต 9 ทุน ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้กับนักศึกษาจาก
9 ประเทศสมาชิกอาเซียน ประจําปีการศึกษา 2555
ตามที่สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้ส่งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุนดุษฎีบัณฑิต
9 ทุน ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้กับนักศึกษาจาก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน ประจําปีการศึกษา 2555 ไปยังคณะกรรมการ
สัมภาษณ์ฯ นั้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ในส่วนของสํานักวิชาฯ มีดังนี้ ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ 3 ราย และไม่ผ่านการสัมภาษณ์
1 ราย
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ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ 3 ราย
1. Mr.Nguyen Xuan VU (Skype) ประเทศเวียดนาม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
2. Miss Hj Mohd Nor Fatihanim (Phone) ประเทศมาเลเซีย สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
3. Mr.Lam Phuoc Thanh (Skype) ประเทศเวียดนาม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ผู้ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ 1 ราย
1. Ms.Asio Luz (Phone) ประเทศฟิลิปปินส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
มติ
ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

ที่ประชุมรับทราบ และขอให้สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร พิจารณาผู้ผ่านการสัมภาษณ์ลําดับที่ 2
ว่าสามารถให้อาจารย์ท่านใดรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เนื่องจากผู้รับทุน เน้นความถนัดเฉพาะเรื่อง
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

ด้วยอาจารย์ ดร.อมรรัตน์ โมฬี มีความประสงค์เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ โดยขอให้ปรับแก้จํานวนชั่วโมง ในเล่มเอกสารประกอบการ
สอน วิชา การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เป็น 48 ชั่วโมง แล้วนําเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

วาระที่ 4.2

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ตามที่สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 ได้มีมติอนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) นั้น บัดนี้ สาขาวิชาฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ ดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อย
แล้ว โดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ฯ มีข้อเสนอแนะและเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรใหม่ ดังนั้น จึงเสนอขอ
ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตร
ปรั บปรุง พ.ศ. 2555) ต่อคณะกรรมการประจํ าสํ า นัก วิช าฯ พิ จารณา เพื่ อจั กได้นํ าเสนอสภาวิช าการต่ อไป โดยมี
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการปรับแก้ไขในรายละเอียด คําผิด และส่วนของประวัติอาจารย์ประจํา
หลักสูตรขอให้ตรวจสอบรูปแบบตัวอักษรให้เหมือนกัน ในหมวดวิชาปรับพืน้ ฐานความรู้ทาง
เทคโนโลยีอาหาร เพิ่มคําอธิบายว่า คิดระดับคะแนนเป็น S หรือ U และไม่คิดไม่คิดรวมเป็นหน่วย
กิต ในรายวิชานัน้ ๆ และหลังจากปรับแก้แล้วขอให้นําเสนอสภาวิชาการต่อไป

วาระที่ 4.3

ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ตามที่ ร องศาสตราจารย์ ดร.ยุ ว ดี มานะเกษม ได้ เกษี ย ณอายุ ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี นั้น เพื่อให้ความดูแลนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดซึ่งมี รศ.ดร.ยุวดี มานะเกษม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาในความดูแลนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด ของ รศ.ดร.
ยุวดี มานะเกษม เป็น ผศ.ดร.หัสไชย บุญจูง ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เนื่องจากเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จึงขอให้สํานักวิชาฯ ทําคําสั่ง
และแจ้งศูนย์บริการการศึกษาต่อไป

5
วาระที่ 4.4

เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อทําหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน มทส.
ปีการศึกษา 2554
ด้วยมหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน (สํานัก
วิชา ศูนย์/สถาบัน และหน่วยงานในสํานักงานอธิการบดี) ประจําปีการศึกษา 2554 ในการนี้ ฝ่ายวิชาการขอให้สํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร พิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการทํางานของสถานศึกษา
มีความรอบรู้ได้รับการยอมรับจากประชาคมอุดมศึกษา และควรมีประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทํา
หน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพหน่วยงานของท่าน จํานวน 3 ท่าน ส่งให้ส่วนส่งเสริมวิชาการ เพื่อจะได้รวบรวมเสนอ
คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในและดําเนินการทาบทามผูท้ รงคุณวุฒิ
ต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เสนอ
1. ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
2. รองศาสตราจารย์ ดร. สุจนิ ต์ สิมารักษ์ จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชืน่ จิตต์ บุญเฉิด จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วาระที่ 4.5

ขอความเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน
ด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยคณะทํางานเฉพาะกิจเตรียมความพร้อม มทส. ต่อภาวะ ASEAN
Community ได้ขอความร่วมมือให้สํานักวิชาฯ ระดมความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับ
การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สําหรับในประเด็น ดังนี้
1. มาตรการพัฒนานักศึกษาเพือ่ รองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
2. มาตรการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
3. มาตรการการเตรียมหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อรองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เสนอแนวทางใน 3 ประเด็นหลักดังนี้
“มาตรการพัฒนานักศึกษาเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
1. ศูนย์กิจการนานาชาติ ควรจัดตัง้ ASEAN Learning Unit และจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีส่วนร่วม และมี
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างประเทศ กลุ่มประชาคมอาเซียน
“มาตรการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
1. ศูนย์กิจการนานาชาติ ควรติดตาม MOU ที่ได้มีการลงนามไปแล้วกับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
ให้มีผลการดําเนินงานให้เกิดความต่อเนื่อง ในการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
2. ควรจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยให้คณาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมดังกล่าว
3. พัฒนาระบบสนับสนุน ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ให้รองรับ สําหรับบุคลากรและนักศึกษา
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“มาตรการการเตรียมหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
1. กําหนดให้มีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในทุกภาคการศึกษา ตลอดหลักสูตร โดยทําการปรับลด
จํานวนหน่วยกิต ต่อรายวิชาลง
2. สื่อคอมพิวเตอร์การสอน CAI ในวิชาภาษาอังกฤษ ควรกําหนดให้เป็นการเรียนเสริมนอกเวลา เพื่อให้
การสอนวิชาภาษาอังกฤษในห้องเรียนมีเวลามากขึ้น
3. การสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ควรสอนเป็นภาษาอังกฤษ ให้มากขึ้น เช่น รายวิชาเลือก วิชาสัมมนา เป็นต้น
4. เปิดสอนรายวิชาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ให้เพิ่มมากขึ้น
วาระที่ 4.5

การจัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 ประจําปี 2555
จากการประชุมคณะกรรมการจัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 ประจําปี
2555 ครั้งที่ 1/2555 ที่ประชุม ในวาระการกําหนดหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็น Hi-Light ของงาน ที่ประชุม มีมติให้
เสนอให้สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รับเป็นหน่วยงาน Hi-Light ของงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ สํานักวิชาฯ ร่วมกับฟาร์ม
มหาวิทยาลัย โดยกําหนดพื้นที่การจัดแสดงนิทรรศการ ขนาด 8 * 14 เมตร (พื้นที่กลาง Step 1) โดยมีงบประมาณสนับสนุน
ในการจัดนิทรรศการ จํานวน 70,000 บาท และขอให้สํานักวิชาทําแผนการแสดงนิทรรศการ และตั้งคณะทํางานเพิ่มเติม
เสนอในการประชุมครั้งต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ มอบหมายให้หัวหน้าสถานวิจัย รับผิดชอบแต่งตั้งคณะทํางานจากผู้แทนสาขาวิชา/
ฟาร์มมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยหัวหน้าสาขาวิชา ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนจากฟาร์ม และเลขา
สาขาวิชาฯ และจัดทําแผนการดําเนินงานการแสดงนิทรรศการ กําหนดแนวคิด Theme งาน เพื่อ
ของบประมาณสนับสนุน และนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการการจัดงานนิทรรศการตลาดนัด
หลักสูตรในครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

เรื่องอื่น ๆ
กําหนดการประชุมคณะกรรมการสํานักวิชา ครั้งที่ 6/2555
ฝ่ายเลขานุการฯ ขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 6/2555 ในวัน
จันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เพื่อพิจารณาวาระเรื่องการส่งคะแนนระดับตัวอักษร ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2554
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 12:50 น.

(นายประพันธ์ พันธุ์อนุกูล)
หัวหน้าสํานักงานคณบดี
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

