รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 9/2551 วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2551 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 1 อาคารวิชาการ
รายนามกรรมการที่เขาประชุม
1.คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
3.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
4.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
5.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
6. ผูจัดการฟารมมหาวิทยาลัย
7. รศ.ดร.จิรวัฒน ยงสวัสดิกุล
8. ผศ.ดร.ยุวดี มานะเกษม
9. ผศ.ดร.มารินา เกตุทัต-คารนส
10.หัวหนาสํานักงานคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
รายนามกรรมการที่ไมสามารถเขารวมประชุมได
1.อ.ดร.สมร พรชื่นชูวงศ
2.หัวหนาสถานวิจัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูชวยเลขานุการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เปดประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานที่ประชุม ไดกลาวเปดการประชุม และไดดําเนินการประชุมตาม ระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
สรุปมติเวียนคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ระหวางวันที่ 10 กรกฎาคม
2551ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2551
ผูชวยเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบวา สาขาวิชาตาง ๆ ไดเสนอเรื่องแจง
เวียนใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชาพิจารณาระหวางวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม
2551 จํานวน 34 เรื่อง จําแนกเปน 1) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จํานวน 6 เรื่อง 2)สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว จํานวน 8 เรื่อง 3) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 12 เรื่อง 4)สาขาวิชา
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เทคโนโลยีอาหาร จํานวน 7 เรื่อง 5)สถานวิจยั จํานวน 1
ประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ

เรื่อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

วาระที่ 1.2

แจงมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2551 และครั้งที่ 9/2551
ผูชวยเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบวาสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่
8/2551 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2551 ไดใหความเห็นชอบ/อนุมัติในเรื่องที่สํานักวิชาเสนอจํานวน 2 เรื่อง
และในการประชุม ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 ไดใหความเห็นชอบ/อนุมัติในเรื่องที่
สํานักวิชาเสนอจํานวน 4 เรื่อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.3

แจงมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2551
ผูชวยเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบวา สภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551 ไดอนุมัติในเรื่องที่สํานักวิชาฯเสนอจํานวน 1 เรื่อง
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.4

รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด
ผู ช ว ยเลขานุ ก ารแจ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) แจงใหมหาวิทยาลัยทราบถึงผลการหารือกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) (สมศ.) เรื่อง รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตร
ทั้งหมด โดยสรุปสาระสําคัญดังนี้
1.รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน
= จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนในปงบประมาณ2551 ที่ไดมาตรฐาน X 100
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันเปดสอนในปงบประมาณ 2551
2.หลั ก สู ต รที่ ไ ด ม าตรฐานคื อ หลั ก สู ต รที่ มี ดํ า เนิ น การ สอดคล อ งกั บ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548 ที่ไดระบุวา ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอย ทุก 5 ป
3.การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยทําไดทันที โดยไมตองรอใหครบระยะเวลา
5 ป ตามที่กฎหมายกําหนดไว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 1.5

การประเมินคุณภาพภายในหนวยงาน ปการศึกษา 2550 โดยผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
ผูชวยเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบวา ฝ า ยวิ ช าการได แ จ ง กํ า หนดการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2550 มีกําหนดตรวจประเมินหนวยงาน
สํานักวิชาในระหวางวันที่ 22-23 กันยายน 2551 โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกและภายใน และฝายวิชาการ
ขอใหสํานักวิชาสงคูมือประกันคุณภาพและรายงานประกันคุณภาพ(SAR) ปการศึกษา 2550 จํานวน 13
ชุดพรอมไฟล ภายในวันที่ 5 กันยายน 2551 รายละเอียดกําหนดการและรายชื่อกรรมการผูตรวจ
ประเมินปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.6

กําหนดวันจัดงานเกษียณอายุราชการ
ผูชวยเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบวามหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการจัดงาน
เกษียณอายุราชการใหกับพนักงานของมหาวิทยาลัย จํานวน 5 ราย (รศ.ดร.จุฑารัตน, รศ.ดร.กนกอร, รศ.
ดร.กรกฏ, รศ.ดร.ประภาวดี ,อ.ดร.ทนงศักดิ์ ) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2551 เวลา 18.00 น. เปน
ตนไป นั้น และมหาวิทยาลัยขอความรวมมือสํานักวิชา 2 เรื่อง คือ 1)จัดการแสดงจํานวน 2 ชุด (มีงบ
สนับสนุน 1,500 บาท) 2)สงประวัติ ผลงาน ตลอดจนความรูสึกดี ๆ ตอผูเกษียณ และภาพผูเกษียณใน
อิริยาบถตาง ๆที่ประทับใจ ใหสโมสร เพื่อจัดทําเปนวีดีทัศนฉายในงานประมาณ 3 นาที (สงทั้ง 2
รายการภายในวันที่ 15 ก.ย. 51) ทั้งนี้หัวหนาสํานักงานฯไดเรียนขอมูลเบื้องตนใหหัวหนาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช และเทคโนโลยีอาหาร ทราบแลว
มติ ที่ประชุมรับทราบ
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2551 และ ครั้งที่ 8/2551
ผูชวยเลขานุการแจงตอที่ประชุมวา ฝายเลขานุการไดดําเนินการแจงเวียน
รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2551 และ 8/2551 มีผลดังนี้
2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2551
ฝายเลขานุการไดแจงเวียนรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2551 และกําหนดตอบ
ยืนยันรับรองรายงานการประชุมภายในวันจันทรที่ 4 สิงหาคม 2551 ไดสรุปผลไดดังนี้
1. กรรมการ 3 ราย แจงรับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข
2. กรรมการ 6 ราย ไมแจงรับรองหรือการแกไขใด ๆ ถือวารับรองรายงานการประชุม
3. กรรมการ 1 ราย แจงรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไขดังนี้
มีแกไขดังนี้
หนา 5 บรรทัดที่ 14 ขอความเดิม จากเงินเสริมสรางความเขมแข็งทางการวิจัยของสาขาวิชา
แกไขเปน จากเงินเสริมสรางความเขมแข็งทางการวิจัยของสํานักวิชา (สวนกลาง)
ระเบียบวาระที่ 2
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2.2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2551
ฝายเลขานุการไดแจงเวียนรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2551 และกําหนดตอบ
ยืนยันรับรองรายงานการประชุมภายในวันวันพุธที่ 6 สิงหาคม ไดสรุปผลไดดังนี้
1. กรรมการ 4 ราย แจงรับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข
2. กรรมการ 5 ราย ไมแจงรับรองหรือการแกไขใด ๆ ถือวารับรองรายงานการประชุม
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมตามทีก่ รรมการเสนอแกไข
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง (ไมมี)

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1

พิจารณาผลการใหระดับคะแนนตัวอักษร 1/2551
หัวหนาสาขาวิชาฯแตละสาขาวิชา รายงานตอที่ประชุมถึงสรุปผลการพิจารณา
การใหระดับคะแนนตัวอักษร รายวิชาภาคการศึกษาที่ 1/2551 ในแตละวิชาระดับสาขาวิชามาแลว ดังนั้น
จึงขอเสนอใหอนุมัติผลการใหระดับคะแนนตัวอักษร กอนนําสงศูนยบริการการศึกษา ตอไป
มติ ที่ประชุมใหความเห็นชอบระดับคะแนนตัวอักษร ดังนี้
1.เห็นสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
1.1 ระดับปริญญาตรี จํานวน 8 วิชา
1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 11 วิชา และใหแกไขการให P
ในวิชา 302681 SEMINAR I จํานวน 1 ราย โดยใหเปลี่ยนเปนให I
1.3 การให P ในวิชา 302485 ปญหาพิเศษ จํานวน 9 ราย ใหดําเนินการ
ดังนี้
1.3.1 ในราย นายพิษณุ สุขแกว(B4851479)ใหได I ในภาค 1/2551
1.3.2 อีกจํานวน 8 ราย ใหได P ในภาค 1/2551 และเมื่อสิ้นภาค
2/2551 ตองใหมีเกรด
2.สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
2.1 ระดับปริญญาตรี จํานวน 13 วิชา
2.2 ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 20 วิชา
3.สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
3.1 ระดับปริญญาตรี จํานวน 13 วิชา และมีขอสังเกตในวิชา
305483 Food Tech. Project ที่คะแนนต่ําสุด 30 คะแนน ไดเกรด C+
3.2 ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 13 วิชา และใหแกไขการไห P
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ในวิชา 315683 SPECIAL PLOBLEM จํานวน 2 ราย
เปลี่ยนเปนให I
4.สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 11 วิชา
วาระที่ 4.2

รายงานการประกันคุณภาพภายในสํานักวิชา ปการศึกษา 2550
เลขานุการคณะทํางานประกันคุณภาพ แจงตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนดใหทุกหนวยงานจัดทําประกันคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2550 (ระหวางวันที่ 1 พ.ค. 255030 เม.ย. 2551) และสํานักวิชาไดดําเนินการตามกรอบนโยบายดังกลาว ทั้งนี้คณะทํางานประกันคุณภาพ
ภายในประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพซึ่งประกอบดวย 9
องคประกอบ 44 ตัวบงชี้ ซึ่งไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพไปแลวนั้น บัดนี้
คณะทํางานฯ ไดเก็บรวบรวม ประมวลผลขอมูลและออกรายงานการประกันคุณภาพภายในของสํานักวิชา
ประจําปการศึกษา 2550 (SAR) ดังนั้นจึงขอเสนอรายงานฯ(SAR) มาเพื่อโปรดพิจารณาใหความ
เห็นชอบกอนเสนอมหาวิทยาลัยตอไป
มติ ที่ประชุมใหความเห็นชอบรายงานการประกันคุณภาพ(SAR) ป 2550
วาระที่ 4.3

กําหนดอัตราคาตอบแทนการตรวจสอบภาษาอังกฤษสําหรับบทความวิจัย
เพื่อลงตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
ประธานรายงานตอที่ประชุมวาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชา
ครั้งที่ 7/2551 มีมติใหเบิกคาจายในการตรวจสอบภาษาอังกฤษสําหรับบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติจากเงินเสริมสรางความเขมแข็งทางการวิจัยของสํานักวิชา นั้น บัดนี้มีคณาจารย
ยื่นความจํานงขอเบิกเงินเพื่อการดังกลาว แตจากการตรวจสอบของฝายเลขาพบวา สํานักวิชายังมิได
กําหนดอัตราการจายเงิน ดังนั้นจึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อกําหนดอัตราการจายคาตรวจสอบภาษาอังกฤษ
ตอไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้
1.อาจารยที่ขอเบิกตองจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ไมเกิน 5 ป
2.จายใหตามทีจ่ ายจริงบทความละไมเกิน 3000 บาท
3.เบิกไดไมเกิน 2 บทความ ตอคน ตอปงบประมาณ
4.ผูขอเบิกใหแสดงใบเสร็จคาใชจายทีไ่ ดรับการตรวจบทความ
5.ใหสํานักวิชาจัดทําเปนประกาศเพื่อถือปฏิบัติตอไป
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วาระที่ 4.4

กําหนดจัดงานเกษตรสุรนารี ’52
ผูชวยเลขานุการ แจงตอที่ประชุมวา ตามที่สํานักวิชาไดเสนอโครงการจัดงาน
เกษตรสุรนารี ’52 และมหาวิทยาลัยไดสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดังกลาว เปนเงิน 300,000 บาท ใน
การนี้จึงขอหารือที่ประชุมเพือ่ กําหนดวันจัดงาน เสนอรวมจัดประกวดโคเขามาดวย และเสนอรายนาม
คณะกรรมการดําเนินการจัดงาน คณะกรรมการอํานวยการจัดงาน ตามเอกสารแนบ
มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. กําหนดวันจัดงานระหวางวันที่ 8 – 11 มกราคม 2552
2. คณะกรรมการอํานวยการจัดงาน ใหตดั ผูชวยอธิการบดี ออก
3. คณะกรรมการดําเนินการจัดงาน ใหเพิ่ม รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
เพื่อทําหนาทีป่ ระธานฝายพิธีการ และให อ.ดร.สุทิศา เข็มผะกา เปน
ผูชวยเลขานุการ แทน อ.ดร.สมร พรชื่นชูวงศ
วาระที่ 4.5

การจัดเตรียมครุภัณฑ ประจําอาคารเครื่องมือ F10 และการปรับปรุง F3
ผูชวยผูอํานวยการศูนยเครื่องมือฯ แจงตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยได
จัดสรางอาคารเครื่องมือ F10 และศูนยเครื่องมือฯไดขอใหสํานักวิชาเสนอความตองการเครื่องมือประจํา
หองปฏิบัติการ ตลอดถึงการปรับปรุงอาคารเครื่องมือ F3 ที่มีบางสาขาวิชาตองยายออกไป เพื่อใหศูนย
เครื่องมือฯ มีขอมูลประกอบการเสนอของบประมาณตอสํานักงบประมาณ(งบประมาณนี้ไมเกี่ยวกับ
งบประมาณประจําป) โดยในสวนอุปกรณสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ งบประมาณคาขนยายศูนย
เครื่องมือฯ จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณเอง
มติ ที่ประชุมมีมติใหแตละสาขาวิชาดําเนินการ
1. เสนอรายการเครื่องมือ จํานวน และราคา
2. รายการเครื่องมือเกาที่ตองการทดแทน
3. ใหสงรายการดังกลาว ใหศูนยเครื่องมือฯ ภายในวันที่ 22 กันยายน 2551
วาระที่ 4.6

ขอซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร (Stat-Ease)
ผศ.ดร.ศิวัฒ แจงตอที่ประชุมวา สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มีความประสงคจะ
ขอเสนอใหมหาวิทยาลัยจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร โปรแกรม Stat-Ease เพื่อใชในการเรียนการสอน
วิชาโครงงานสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ราคาโดยประมาณแผนละ
$995 US (35* 995 ประมาณ 35,000 บาท) ทั้งนี้การขอซื้อโปรแกรมดังกลาวตองผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก วิ ช าก อ น จึ ง จะสามารถนํ า เสนอคณะทํ า งานกลั่ น กรองและจั ด ลํ า ดั บ
ความสําคัญในการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม มหาวิทยาลัย ได
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ใหเสนอซื้อจํานวน 3 แผน เปนเงิน 105,000 บาท
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ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

เรื่องอื่น ๆ
พิจารณาการปรับปรุงหลักเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวยเลขานุการรายงานตอที่ประชุมวา ตามที่ฝายวิชาการไดขอใหคณาจารยและ
สํานักวิชาเสนอความเห็นตอประเด็นการปรับปรุงหลักเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการใน 5 ประเด็นและ
ฝายเลขานุการไดประมวลความเห็นแลวไดขอสรุปดังนี้
1. ประเด็นที่ 1 ประธานกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ความเห็น
ใหคงเดิม (อธิการบดี เปนประธาน)
2. ประเด็นที่ 2 การกําหนดเกณฑดานจริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ และการ
ลงโทษการอุทธรณ โดยระบุไวในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ความเห็น เห็นดวยกับการนําเกณฑจริยธรรม ฯ มทส. มาใช
3. ประเด็นที่ 3 การปรับปรุงเกณฑการเปนผูวิจัยหลัก
ความเห็น ใหคงเดิม คือปริมาณรอยละรวม 100% ฯลฯ และมีเหตุผลประกอบ เชน
3.1 มทส. เปน ม.ในกํากับ ไมควรกําหนดเกณฑใหยุงยาก แตตอง
สะทอนใหสังคมเห็นวาเราทํางานเชิงคุณภาพ นาจะพอ
3.2 การกําหนดผูวิจยั หลักจะขัดกับการสงเสริมการทําวิจยั แบบบูรณาการ
3.2 ไมเห็นดวยกับขอ 1.3 และ 1.4
4. ประเด็นที่ 4 การปรับปรุงลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ
ความเห็น ใหคงเดิม
5. ประเด็นที่ 5 การกําหนดหลักเกณฑ การประเมินการสอน
คงเดิม และมีเหตุผลประกอบ เชน
4.1 ใหตัดขอ 2 ออก เนื่องจากการประเมินโดย นักศึกษาไมสะทอน
ความเปนจริงที่เกิดขึ้น เชน ขอสอบยาก มอบหมายใหทํางาน
นักศึกษาจะไมชอบ มีผลการประเมินต่ํา
6. ประเด็นที่ 6 อื่น ๆ ผศ.ดร.โชคชัย นําเสนอขอมูลการขอตําแหนง ระหวาง มทส.
ก.พ.อ. และ ม.มหิดล ดังเอกสารแนบ
มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้
1.เห็นชอบตามประเด็นที่สรุป และ
2.มีประเด็นเสนอเพิ่มเติมคือ
2.1 ตําแหนง ผศ. มีผลงานวิจยั อยางนอย 2 เรื่อง โดยอยางนอย 1 เรื่อง
มีคุณภาพในระดับ ดี และเปนผูว ิจัยหลัก
2.2 ตําแหนง รศ. มีผลงานวิจัยอยางนอย 3 เรื่อง โดยอยางนอย 1 เรื่อง
มีคุณภาพในระดับ ดี และเปนผูวิจยั หลัก
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วาระที่ 5.2

ขอความเห็นชอบวิทยากรบรรยาย และขออนุมัติคาใชจาย ภาค 2/2551
หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หารือตอที่ประชุมวา ในภาค 2/2551
สาขาวิชา เปดสอนวิชาสัมมนา ในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มีนักศึกษาลงทะเบียน
ประมาณ 60 คน โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร เปนผูรับผิดชอบ ไดขอเสนอชือ่ วิทยากรเฉพาะทางซึ่ง
เปนพนักงาน มทส. เพื่อทําหนาที่บรรยายในหัวขอ การผลิตสื่อเพื่อเทคนิคการนําเสนอที่ประทับใจ จํานวน
3 ทาน รวม 8 ชั่วโมง
มติ ที่ประชุมมอบใหหวั หนาสาขาวิชานํากลับไปทบทวนใหมเพราะเห็นวา
ชั่วโมงการวิชาสัมมนา ที่สอนเรื่องการผลิตสื่อ จํานวน 8 ชั่วโมง มากเกินไป
สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา สวนวิทยากรนั้น เห็นวาสามารถเปนวิทยากรได
เพราะไมมีระเบียน มทส. และถือวาวิทยากรที่เสนอมาเปนผูเชี่ยวชาญ
วาระที่ 5.3

ขอปรับรูปแบบการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชา เปน e-meeting
ผูชวยเลขานุการหารือตอที่ประชุมวา ในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
วิชา นั้น ในครัง้ ตอ ๆ ไป ฝายเลขาขอปรับรูปแบบเปน e-meeting กลาวคือ ฝายเลขานุการจะสงหนังสือเชิญ
ประชุม และรายงานการประชุมใหคณะกรรมการฯ ทําการรับรองทาง e-mail เพือ่ ความประหยัด และ
รวดเร็ว
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ

ปดประชุมเวลา 17.30 น.
(นายพิรุณ กลาหาญ)
หัวหนาสํานักงานคณบดีฯ
ผูชวยเลขานุการ
บันทึกรายงานการประชุม
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