รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 9/2555
วันอังคารที่ 18 กันยายน 2555 เวลา 09.00 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.สุรินทร บุญอนันธนสาร
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์
12. รองศาสตราจารย์ ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์
13. 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
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์ (แทน)
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หัวหน้าสํานักงานคณบดีฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รองผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ฝ่ายบริการการเรียนฯ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. รองผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ฝ่ายวิสาหกิจ)

ติดภารกิจ

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

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
สรุปเรื่องแจ้งเวียนคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่
13 กันยายน 2555
ตามที่สํานักวิชาฯ ได้เสนอเรื่องแจ้งเวียนให้คณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ พิจารณา ระหว่าง
วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2555 รวมจํานวนทั้งสิ้น 53 เรื่อง สรุปดังนี้
1. ส่วนกลาง
3
เรื่อง
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 10
เรื่อง
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 17
เรื่อง
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
9
เรื่อง

2
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
6. สถานวิจัย

13
1

เรื่อง
เรื่อง

ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปหัวเรื่องมติเวียนดังกล่าว ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม อนึ่ง
รายละเอี ย ดสรุ ป มติ เวี ย นคณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก วิ ช าฯ ในช่ ว งวั น ดั ง กล่ า ว สามารถดู ไ ด้ ที่ ฐ านข้ อมู ล สรุ ป มติ เวี ย น
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2

การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 4/2555 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ได้แต่งตั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์ ดํารงตําแหน่งคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม
2555 นั้น เพื่อให้การบริหารงานของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในกรณีที่คณบดีและรอง
คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงเสนอแต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชา
เทคโนโลยี ก ารเกษตร ตามคํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ที่ 854/2555 เรื่ อ ง การรั ก ษาการแทนคณบดี สํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2554 ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
รองคณบดีฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) ปีการศึกษา
2554 (พฤษภาคม 2554 – เมษายน 2555) ตามตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 16.2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2552 ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จําแนกตามสํานักวิชา ตามกรอบ TQF จากการ
ประเมินของสถานประกอบการ พบว่าค่าเฉลี่ยของสํานักวิชาฯ ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของสํานักวิชาอื่นๆ และค่าเฉลี่ยรวมของ
มหาวิทยาลัย
มติ
วาระที่ 1.4

ที่ประชุมรับทราบ
วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัย และ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
รองคณบดีฯ แจ้งที่ประชุมรับทราบวิสัยทัศน์ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสํานักวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร
มติ
วาระที่ 1.5

ที่ประชุมรับทราบ

การจัดสรรงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2556
รองคณบดีฯ รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมานั้น สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 2 โครงการ ได้แก่
1) โครงการเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตปศุสัตว์กับชุมชนท้องถิ่น วงเงิน 300,000 บาท
2) โครงการแสดงนิทรรศการและประกวดโค มทส. วงเงิน 200,000 บาท

3
ทั้งนี้ โครงการใหม่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณจะพิจารณาจาก แผน ผลการปฏิบัติงานของโครงการในปีที่ผ่านมา หากโครงการใหม่ของสาขาวิชาฯ ใดที่เห็นว่า
เป็นประโยชน์และมีความจําเป็นให้เสนอของบประมาณส่งผ่านมาที่สํานักวิชาฯ เพื่อดําเนินการขออนุมัติงบประมาณจาก
ท่านอธิการบดีต่อไป
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.6

นําความกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิด
การประชุม The 10th World Buffalo Congress และ The 7th Asian Buffalo
Congress
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี โดยสาขาวิ ช าเทคโนโลยี ชี ว ภาพ สํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิด
การประชุม The 10th World Buffalo Congress และ The 7th Asian Buffalo Congress ณ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 6
พฤษภาคม 2556 นั้น บัดนี้ ทางสํานักราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือมาว่าไม่อาจทรงรับเชิญเสด็จฯ เนื่องจากในวันดังกล่าว ไม่
ทรงว่างพระราชกิจ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.7

รับนักศึกษาที่ยื่นคําร้องขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ของ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจํา
ภาคการศึกษาที่ 2/2555
ตามที่ ศู น ย์ บ ริ ก ารการศึ ก ษา ได้ ส่ ง คํ า ร้ องของนั ก ศึ ก ษาที่ ข อกลั บ เข้ า ศึ ก ษาใหม่ ประจํ า ภาค
การศึกษาที่ 2/2555 ในสาขาวิชาที่สังกัดสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 7 ราย พร้อมขอเทียบโอนรายวิชามาด้วย
นั้น คณะกรรมการพิจารณารับนักศึกษาฯ ของสํานักวิชาฯ ได้พิจารณาอนุมัติรับนักศึกษาที่ยื่นคําร้องของกลับเข้าศึกษาใหม่
ทั้ง 7 ราย พร้อมทั้งเห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาให้นักศึกษาดังกล่าว
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.8

การมอบหมายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว์
รองคณบดีฯ รายงานสรุปผลการประชุมหารือการจัดหาเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่เลขาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ โดยได้มอบหมายให้ นางสุชาดา บุบผา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถานวิจัย ไปปฏิบัติ
หน้าที่เลขาประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ แทน นางสาววรางค์ วีระนาคินทร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555 เป็น
ต้นไป
มติ
วาระที่ 1.9

ที่ประชุมรับทราบ

รายงานการประชุมประเมินการเรียนการสอน ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2554
หัวหน้าสถานวิจัย รายงานสรุปผลการประชุมประเมินการเรียนการสอน ประจําภาคการศึกษาที่
3/2554 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2555 นั้น มีนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจํานวน 477 คน และนักศึกษาสํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร รุ่นปีการศึกษา 2554 มีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ําโดยมี GPAX 1.99

4
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 8/2555
เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2555
เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ทาง E-mail เพื่อให้กรรมการประจําสํานักวิชาฯ แจ้งรับรองหรือแก้ไขรายงานการ
ประชุม ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ไปแล้วนั้น ในกรณีไม่ได้รับแจ้งการแก้ไขภายในกําหนด จะถือว่ากรรมการรับรอง
รายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข สรุปดังนี้
1. กรรมการ 12 ราย ไม่แจ้งรับรองหรือการแก้ไขใด ๆ ถือว่ารับรองรายงานการประชุม
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2555

ระเบียบวาระที่ 3
วาระที่ 3.1

เรื่องสืบเนื่อง
หารื อ การปรั บ ระบบการเรี ย นการสอน รวมทั้ ง การเขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ เป็ น หลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษ ของ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
รองคณบดีฯ ขอหารือการปรับระบบการเรียนการสอน รวมทั้งการเขียนวิทยานิพนธ์ เป็นหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ของ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
มติ

ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

เห็นชอบมอบหมายให้สาขาวิชาฯ จัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาสัมมนา และการนําเสนอเป็น
ภาษาอังกฤษไปก่อน

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาระดับคะแนนตัวอักษรในรายวิชาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจํา
ภาคการศึกษาที่ 1/2555
ตามที่ศูนย์บริการการศึกษา ได้แจ้งกําหนดการส่งระดับคะแนนตัวอักษรในรายวิชาระดับปริญญา
ตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2555 ของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สํานักวิชาฯ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาระดับคะแนนตัวอักษรในรายวิชาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ของแต่ละสาขาวิชา ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2555 โดยที่ประชุมได้พิจารณาระดับคะแนนตามแต่ละสาขาเสนอ มี
รายละเอียด ดังนี้
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช รายวิชา 302491 Cooperative Education I กรณีที่ยัง
ไม่ได้รับคะแนนการประเมินจากสถานประกอบการ ให้แจ้งระดับคะแนนเป็น I ให้แก้ไขรหัส
วิชา 312216 Agri. Machinery for Crop Product เป็น 312261
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ แก้ไขระดับคะแนนในรายวิชา 303483 Presentation in
Animal Science จาก I เป็น X และ 303491 Cooperative Education I กรณีที่ยังไม่ได้รับ
คะแนนการประเมินจากสถานประกอบการ ให้แจ้งระดับคะแนนเป็น I
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร รายงานคะแนนวิชาระดับปริญญาตรี จํานวน 13 รายวิชา และ
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 15 รายวิชา
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รายงานคะแนนวิชาระดับปริญญาตรี จํานวน 1 รายวิชา และ
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 16 รายวิชา

5
มติ

1) ที่ประชุมเห็นชอบระดับคะแนนตัวอักษร ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2555 ตามที่เสนอและ
ขอให้แก้ไขและตรวจสอบตามทีป่ ระชุมมีข้อสังเกต
2) เห็นชอบควรปรับปรุงรายวิชา 301101 Agricultural Orientation ในการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตของสาขาวิชาฯ ในรอบการปรับปรุงหลักสูตรฯ ครั้งถัดไป

วาระที่ 4.2

เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิสมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้วยวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดปัจจุบันจะครบวาระใน
วั น ที่ 30 มี น าคม 2556 สํ า นั ก วิ ช าฯ จึ ง ขอเสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ส มควรดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 12 คน
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบให้สาขาวิชาฯ นําเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 4.3

ขอความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาประเมินโครงการ ประจําปี
งบประมาณ 2557
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อประกอบ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2557 โดยโครงการที่จะขอรับงบประมาณดังกล่าวจะผ่านการพิจารณาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ จึงขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินโครงการ ประจําปี
งบประมาณ 2557
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบส่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินโครงการให้สาขาวิชาฯ พิจารณาและ
เพิ่มเติมข้อมูลรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาที่เชียวชาญ และควรแบ่งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เป็น
ภายนอกมหาวิทยาลัย ภายนอกสํานักวิชาฯ และภายในสํานักวิชาฯ

วาระที่ 4.4

ขอหารือรายชื่อผู้แทนสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรในคณะกรรมการ และคณะทํางานชุด
ต่างๆ
ตามที่สํา นักวิ ชาฯ ได้เสนอชื่อคณาจารย์ของสํา นักวิ ชาฯ เป็นผู้ แทนในคณะกรรมการ และ
คณะทํางานชุดต่างๆ นั้น ในการนี้ จึงขอหารือรายชื่อผู้แทนสํานักวิชาฯ ในคณะกรรมการ และคณะทํางานชุดต่างๆ ตาม
ความเหมาะสม
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการและคณะทํางานชุดต่างๆ ดังนี้
1. ยกเลิกคณะทํางานกลัน่ กรองการจัดหาเครื่องมือปฏิบัติการพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อม
ห้องปฏิบัติการ
2. เปลี่ยนผู้แทนสํารองในคณะทํางานจัดตารางสอนตารางสอบจาก ผศ.ดร. หัสไชย บุญจูง เป็น
รศ.ดร. ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์
3. เพิ่มผู้แทนสํารองในคณะกรรมการวินัยนักศึกษา เป็น ผศ.ดร. สุนันทา ทองทา
4. เปลี่ยนผู้แทนในคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ
คณะอนุกรรมการการคัดเลือกผู้ขอกู้ยืมเงิน เป็น ผศ.ดร. มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์
5. เปลี่ยนผู้แทนในคณะทํางานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา เป็น ผศ.ดร. มาโนชญ์ สุธีร
วัฒนานนท์
6. ยกเลิกคณะกรรมการดําเนินงานหอพัก
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5. เปลี่ยนผู้แทนและผู้แทนสํารองในคณะกรรมการประจําศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็น
รศ.ดร. มารินา เกตุทัต-คาร์นส์ และ ผศ.ดร. มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ ตามลําดับ
7. เปลี่ยนผู้แทนในคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น หัวหน้าสถานวิจัย
8. เปลี่ยนผู้แทนในคณะทํางานพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา เป็น หัวหน้าสถานวิจัย
9. เพิ่มรายชื่อ รศ.ดร. มารินา เกตุทัต-คาร์นส์ และ ผศ.ดร. อภิชาต บุญทาวัน ใน
คณะอนุกรรมการดําเนินกิจกรรม 5ส ประจําหน่วยงาน
10. ยกเลิกกรรมการในคณะทํางานร่างนโยบายและแผนการดําเนินการให้บริการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
11. ยกเลิกคณะกรรมการพิจารณาระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยสหกิจ
ศึกษา
12. ยกเลิกคณะกรรมการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
13 เปลี่ยนรายชื่อคณะทํางานบริหารความเสี่ยงจาก ผศ.ดร. มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานน์ เป็น ผศ.
ดร. ปิยะวรรณ กาสลัก
14. เปลี่ยนรายชื่อคณะทํางานประกันคุณภาพ จาก ผศ.ดร. รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ เป็น ผศ.ดร.
มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานน์ และเพิ่มรายชื่อเลขาสาขาวิชาทุกสาขาเป็นคณะทํางาน
15. ยกเลิกคณะทํางานเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์
16. เปลี่ยนแปลงผู้แทนและผู้แทนสํารองในคณะกรรมการประจําศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา เป็น ผศ.ดร. โชคชัย วนภู และ ผศ.ดร. สุดชล วุ้นประเสริฐ ตามลําดับ
17. เปลี่ยนรายชื่อคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ KM มหาวิทยาลัย จาก ผศ.ดร. ปิยะวรรณ
กาสลัก และ นายประพันธ์ พันธุ์อนุกูล เป็น ผศ.ดร. มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานน์ และ อ.ดร.
รุจ มรกต ตามลําดับ
18 เปลี่ยนแปลงผู้แทนคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านต่าง ๆ
มหาวิทยาลัย ด้านการบริการวิชาการ จาก ผศ.ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ เป็น ผศ.ดร.
สุดชล วุ้นประเสริฐ
19. รวมคณะทํางานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และเร่งรัดการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ และ คณะกรรมการติดตามการปฏิบตั ิงานของสํานักวิชา เป็น
คณะกรรมการติดตามการปฏิบตั ิงานของสํานักวิชา และเพิ่มรายชื่อคณะทํางาน ดังนี้
คณะกรรมการติดตามการปฏิบตั ิงานของสํานักวิชา
1. รศ.ดร. หนึ่ง เตียอํารุง
ประธาน
2. อ.ดร. วิทธวัช โมฬี
รองประธาน
3. ผศ.ดร. โชคชัย วนภู
กรรมการ
4. ผศ.ดร. พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์
กรรมการ
5. อ.ดร. ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
กรรมการ
6. นางสาวกรสิริ พัวเจริญเกียรติ์
กรรมการ
7. นางกิตติมา ชาญกิจโกศล
กรรมการ
8. นางสุชาดา บุบผา
กรรมการ
9. นางจารุณี ผลมาตย์
กรรมการ
10. นางสาวปรางค์ขาว ปรุเขตต์
กรรมการ
11. นางสาวดวงใจ จําจิตร
กรรมการ
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12. หัวหน้าสํานักงานคณบดี
13. นางสาวกุลฒี รัตนรักษ์
14. นางศุภกาญจน์ บุญอยู่

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

วาระที่ 4.5

ขอหารือการจัดทํา website สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ตามที่สํานักวิชาฯ ได้มอบหมายให้เป็น ผศ.ดร. มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ ประธานในคณะทํางาน
โครงการสร้างทัศนคติที่ยั่งยืนต่อวิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร ของสํานักวิชาฯ ดูแลการปรับปรุง Website ของสํานักวิชา
ดังนั้น จึงขอหารือการจัดทํา website โดยได้เชิญผู้แทนจากบริษัท Orange Internet Marketing มาร่วมนําเสนอข้อมูล
เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบให้บริษัท Orange Internet Marketing ออกแบบ และเสนอราคาการปรับปรุง
Website และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเตรียมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และตั้ง
คณะกรรมการจัดซื้อ และตรวจรับ

ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

เรื่องอื่นๆ
กิจกรรมสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษาภายหลังการกลับจากสถานประกอบการ
ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษาภายหลังการ
กลับจากสถานประกอบการภาคการศึกษาที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2555 ที่ผ่านมานั้น สํานักวิชาฯ เห็นว่า
กิจกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่รุ่นพี่จะได้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแก่รุ่น
น้องสําหรับการเตรียมตัวไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แต่ในหลายภาคการศึกษาที่ผ่านมากิจกรรมดังกล่าวจะจัดในช่วงปิดภาค
การศึกษา ทําให้นักศึกษาในชั้นปีที่ 3 ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้ทุกสาขาวิชาฯ ร่วมกําหนดวันที่จะจัดกิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษา
และแจ้งสํานักวิชาฯ เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการจัดกิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษาจากศูนย์สห
กิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ปิดประชุมเวลา 13.30 น.
(นางสาววรางค์ วีระนาคินทร์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
18 กันยายน 2555

