รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 3/2551 วันพุธที่ 10 เมษายน 2551 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 1 อาคารวิชาการ

รายนามกรรมการที่เขาประชุม
1.คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ประธานกรรมการ
2.รองคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
3.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
กรรมการ
4.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (อ.ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร, แทน) กรรมการ
5.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
กรรมการ
6.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
กรรมการ
7. ผูจัดการฟารมมหาวิทยาลัย
กรรมการ
8. ผศ.ดร.ยุวดี มานะเกษม
กรรมการ
9. รศ.ดร.จิรวัฒน ยงสวัสดิกุล
กรรมการ
10.หัวหนาสํานักงานคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ผูชวยเลขานุการ
รายนามกรรมการที่ไมสามารถเขารวมประชุมได
1.หัวหนาสถานวิจัย
2.ผศ.ดร.มารินา เกตุทัต-คารนส
3.อ.ดร.สมร พรชื่นชูวงศ

ติดภารกิจ
ลาพักผอน
ติดภารกิจ

เปดประชุมเวลา 13.35 น.
ประธานที่ประชุม ไดกลาวเปดการประชุม และไดดําเนินการประชุมตาม ระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
สรุปมติเวียนคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ฯ ระหวางวันที่ 10 มีนาคม
2551 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2551
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ผูชวยเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบวา ระหวางวันที่ 10 มีนาคม 2551 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2551 มีเรื่องแจงเวียนใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ
จํานวน 5 เรื่อง ประกอบดวยเรื่องจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 2 เรื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตสัตว 1 เรื่อง และสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 2 เรื่อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.2

แจงมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2551
ผูชวยเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบวาสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 3/2551
ไดมีมติ อนุมตั ิและเห็นชอบตามที่สํานักวิชาเสนอ 2 เรื่อง คือ 1) ขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ภาคพิเศษ และ 2) ขอความเห็นชอบผูสําเร็จการศึกษา ภาค
การศึกษา 3/2550 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบและใหผูชวยเลขานุการสําเนาบทสรุปสําหรับผูบริหาร
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) เปนแนวทาง
ในการจัดทําบทสรุปสําหรับผูบริหารในการนําเสนอหลักสูตรปรับปรุง ตอ
สภาวิชาการ ครั้งตอไป
วาระที่ 1.3

แจงมติสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบวา สภามหาวิทยาลัย ไดพิจารณาอนุมัติ
โดยการเวียนขอมติในการอนุมัติผูสําเร็จ การศึกษา ของสํานักวิชาจํานวน 5 ราย และสภามหาวิทยาลัยมี
ขอสังเกตและมติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.4

บทสรุปสําหรับผูบริหาร ขอมูลนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี
ปการศึกษา 2550
ผูชวยเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบวา ฝายวางแผนไดมอบเอกสารบทสรุป
สําหรับผูบริหาร ขอมูลนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2550 มาเพื่อใชประโยชนตามที่
เห็นสมควร โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 1.5

การจัดซื้อครุภัณฑตูแชแข็ง(Walk-in Freezer ) จํานวน 1 เครื่อง
หัว หน าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารรายงานตอที่ป ระชุมวา ศู น ย เครื่องมือ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดใหสวนพัสดุจัดหาครุภัณฑตูแชแข็ง(Walk-in Freezer ) จํานวน 1 เครื่อง
ราคา 643,700 บาท และไดรับแจงจากพัสดุวามีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว จึงขอแจงยกเลิก ศูนย
เครื่องมือฯ ไดสงเรื่องใหสาขาวิชาทบทวนรายละเอียดขอกําหนดพิกัดทางเทคนิค ราคา และแจงผลให
ศูนยเครื่องมือฯ ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้สาขาวิชาไดทบทวนแลวยืนยันในรายละเอียดขอกําหนดพิกัดทาง
เทคนิค และวงเงินงบประมาณเดิม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ฯ ครั้งที่ 2/2551
ผูชวยเลขานุการรายงานตอที่ประชุมวา ฝายเลขานุการคณะกรรมการประจํา
สํานักวิชาไดแจงเวียนรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 และกําหนดตอบยืนยันการรับรอง
รายงานการประชุมในภายในวันที่ 24 มีนาคม 2551 กรณีไมไดรับการตอบยืนยันภายในกําหนดถือวา
รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไขนั้น สรุปผลไดดังนี้
1. กรรมการ 2 ราย แจงรับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข
2. กรรมการ 8 ราย ไมแจงรับรองหรือการแกไขใด ๆ ถือวารับรองรายงานการประชุม
3. กรรมการ 2 ราย แจงการรับรอง โดยเสนอแกไขดังนี้
มีแกไขดังนี้
หนาที่ 2 วาระที่ 1.3 บรรทัดที่ 3 นับจากขางลาง
ขอความเดิม ทั้งนี้คณะกรรมการประจําศูนยเครื่องมือฯ มีขอสังเกตเพิ่มเติมวา ควรมี
การวางหลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหแกโครงการที่จะ
ขอรับการสนับสนุนจากโครงการนี้ ในปตอ ๆ ไป
แกไขเปน
ทั้งนี้จากมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการประจําศูนยเครื่องมือฯใหศนู ยเครือ่ งมือ
พิจารณาตั้งเกณฑการจัดสรรงบประมาณโครงการนี้ขึ้นเพื่อใชพิจารณา
โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนในปถัดไป
หนาที่ 5 วาระที่ 5.2 บรรทัดที่ 2 นับจากขางลาง
ขอความเดิม โดยไดนําทั้งสองอยางมาผนวกเขาดวยกันเกิดปญหาในทางปฏิบัติ
แกไขเปน
โดยไดดําเนินการทั้งสองเรื่องในคราวเดียวกัน จึงกอใหเกิดปญหา
ระเบียบวาระที่ 2

ในทางปฏิบัติ
มติ

ที่ประชุมแกไขและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2551 ตามที่เสนอ
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ระเบียบวาระที่ 3
วาระที่ 3.1

เรื่องสืบเนื่อง
ขอความเห็นชอบบันทึกขอตกลง (MOU) ศูนยวิจัยเทคโนโลยีตัวออน
และเซลลตนกําเนิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ School of BiologyOriented Science and Technology, Kinki University, Higashi-Osaka
City, Japan
หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รายงานตอที่ประชุมวา ตามมติที่ประชุม
มอบหมายใหสาขาวิชาไปปรับปรุงรายละเอียดขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางศูนยวจิ ัย
เทคโนโลยีตัวออนและเซลลตนกําเนิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ School of Biology-Oriented
Science and Technology, Kinki University, Higashi-Osaka City, Japan ที่เกี่ยวกับการเงิน และขอสังเกต
อื่นๆ อีกครั้งนั้น บัดนี้ไดดําเนินการแลว โดยสรุปในเรื่องเงินนั้น มทส.ไมตองจายคาใชจายใด ๆ ทัง้ นี้
สาขาวิชาไดปรับปรุงขอตกลงใหมแลว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมเห็นชอบและใหนาํ เสนอสภาวิชาการตอไป
ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาระดับคะแนนตัวอักษร ภาคการศึกษาที่ 3/2550
หั ว หน า สาขาวิ ช าฯ ชี้ แ จง ระดั บ คะแนนตั ว อั ก ษรแต ล ะรายวิ ช า เพื่ อ ให
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาพิจารณาใหความเห็นชอบระดับคะแนนตัวอักษรแตละวิชา เรียงตาม
สาขาวิชา คือ 1)สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 2)สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 3)สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร 4) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ตามลําดับ
มติ ที่ประชุมใหความแตละสาขาวิชาดังนี้
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
1.1 ระดับปริญญาตรี 12 รายวิชา เห็นชอบตามที่เสนอ
1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 8 รายวิชา เห็นชอบตามที่เสนอ 7 รายวิชา สวนรายวิชา
302782 Seminar IV ใหเปลี่ยนจาก M เปน นักศึกษาลาออก
1.3 เห็นชอบการให P นักศึกษาจํานวน 4 รายในรายวิชา 302485 Special
Problem ตอเนื่องอีก 1 ภาคการศึกษา
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
2.1 ระดับปริญญาตรี 13 รายวิชา เห็นชอบตามที่เสนอ แตมีขอสังเกตในรายวิชา
303410 Behavior Of Domestic Animal ที่ไมระบุ ใหตรวจสอบวา ถาเกิด
จากนักศึกษาที่ไมสงงาน ใหไดระดับคะแนนตัวอักษร I แตถานักศึกษา
ขาดสอบ ใหไดระดับคะแนนตัวอักษร M
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2.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 18 รายวิชา เห็นชอบตามที่เสนอ แตมีขอสังเกตใน
รายวิชา 303882 M.Sc.Thesis ที่ไมระบุ ใหตรวจสอบวา ถาเกิดจากนักศึกษา
ใหไดระดับคะแนนตัวอักษรเปน U (จะหมดสภาพการเปนนักศึกษา)
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
3.1 ระดับปริญญาตรี 11 รายวิชา เห็นชอบตามที่เสนอ
3.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 8 รายวิชา เห็นชอบตามที่เสนอ
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
4.1 ระดับปริญญาตรี 1 รายวิชา เห็นชอบตามที่เสนอ
4.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 17 รายวิชา เห็นชอบตามที่เสนอ
ขอความเห็นชอบกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ผูชวยเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบวา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
ไดเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (หลักสูตรปรับปรุง 2546)
มาตั้งแตปการศึกษา 2546 นั้น เพื่อใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรบัณฑิต พ.ศ. 2548 (กําหนดใหปรับปรุงอยางนอยทุก ๆ 5 ป) และใหเปนที่นาสนใจมีความ
ทันสมัย ตรงตามความตองการของแหลงงาน ดังนั้นสาขาวิชาจึงขอความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตามที่แนบมาพรอมนี้
มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. เห็นชอบให รศ.ดร.พงษชาญ ณ ลําปาง จากเดิมเปน กรรมการและเลขานุการ
เปลี่ยนไปเปน กรรมการ
2. เพิ่มหัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ใหเปน กรรมการและเลขานุการ
วาระที่ 4.2

วาระที่ 4.3

พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ผศ.ดร.เรณู ขําเลิศ (พิจารณาเปนวาระลับ)

วาระที่ 4.4

การจางพนักงานเกษียณอายุ (พิจารณาเปนวาระลับ)

วาระที่ 4.5

การสงนักศึกษาเขารวมสัมมนารูปแบบการจัดกิจกรรมรับนองใหม ปการศึกษา 2551
ผู ช ว ยเลขานุ ก ารแจ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า ฝ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษา มี บั น ทึ ก
ขอความขอใหสาขาวิชาสงรายชื่อนักศึกษาสาขาละ 4 คนเพื่อเขารับการสัมมนารูปแบบการจัดกิจกรรม
รับนองใหมเชิงสรางสรรค ปการศึกษา 2551 ซึ่งกําหนดวา นักศึกษาที่สาขาวิชาสงไปนั้น จะตองมีหนาที่
ในการดําเนินกิจกรรมในสาขาวิชา อาทิ 1) เปนประธานสาขาวิชา 2) หัวหนากลุมที่ทําหนาที่กดดันและ
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จัดแถวนอง 3)หัวหนากลุมที่ทําหนาที่พานองรองเพลงมหาวิทยาลัย 4) หัวหนากลุมที่พานองวิ่ง 5)
หัวหนากลุมที่ทําหนาที่สวัสดิการ 6)หัวหนากลุมที่ทําหนาที่พยาบาล
โดยหนาที่ตาง ๆ ที่ปรากฏนั้นหัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวเห็นวา
เปนระบบการรับนองแบบเกา แตนโยบายของมหาวิทยาลัยในการรับนองป 1 นั้น มหาวิทยาลัยเปนผูจัด
ใหมีการรับนองแบบรวมทั้งมหาวิทยาลัย มีการกําหนดชวงวัน เวลา ที่แนนอน ดังนั้นจึงขอนําหาหรือ
คณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก วิ ช าก อ นส ง นั ก ศึ ก ษาเข า รวมสั ม มนาตามที่ ฝ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาขอมา
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมมีความเห็นดังนี้
1. สํานักวิชาไมเห็นดวยกับหนาที่ตามที่ปรากฏในบันทึกขอความ ซึ่งเปนรูปแบบการ
รับนักศึกษาแบบเกา
2. สํานักวิชาเห็นดวยกับนโยบายการรับนองแบบรวมทั้งมหาวิทยาลัย
(กําหนดชวงวัน เวลา ที่แนนอน)
3. หากฝายกิจการนักศึกษาจะดําเนินการตามขอ 1 ในสวนของรายชื่อนักศึกษา
ที่จะเขารวมการสัมมนานั้น ใหฝายกิจการนักศึกษาติดตอนักศึกษาเอง
4. กรณีที่สาขาวิชาฯ ตองการแยกรับนองเพิ่มอีก ใหสาขาวิชากําหนดวัน เวลา
ที่แนนนอนและมีการควบคุมที่รัดกุม เพื่อปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นมาภายหลัง
วาระที่ 4.6

คูมือการประกันคุณภาพภายในของสํานักวิชา ประจําปการศึกษา 2550
ผูชวยเลขานุก ารแจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ไดดําเนินการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพภายในของสํานักวิชา
ประจําปการศึกษา 2550 เรียบรอยแลว จึงขอเสนอคณะกรรมการประจําสํานักวิชาพิจารณาใหความ
เห็นชอบ กอนสงใหมหาวิทยาลัย และนําไปใชประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2550 ตอไป รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ป ระชุ มมี มติ เห็นชอบทั้งนี้ หากคณะกรรมการประจําสํ านั กวิ ชามีข อ แกไ ข
เพิ่มเติมขอใหแจงความเห็นใหคณะกรรมการประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 18
เมษายน 2551
ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

เรื่องอื่น ๆ
สรุปรายรับ-รายจายเงินเสริมสรางความเขมแข็งทางการวิจัย
ประจําปงบประมาณ 2551
ผูชวยเลขานุการแจงตอที่ประชุมวา ตามทีส่ ถานวิจัยไดรบั มอบหมายใหดูแล
และจัดทําบัญชีการเบิกจายเงินเสริมสรางความเขมแข็งทางการวิจยั ของสํานักวิชาและสาขาวิชา นัน้
6

สถานวิจัยขอรายงานฐานะการเงินเสริมสรางความเขมแข็งทางการวิจยั ยอด ณ วันที่ 4 เมษายน 2551 มี
รายรับรวม 2,445,283.54 บาท รายจายรวม 653,350.36 บาท คงเหลือ 1,791,933.18 บาท รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 5.2

ขอใหเสนอชื่อผูสมควรไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการชี้แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ มีมติเห็นควรใหสํานักวิชาตาง ๆ เสนอชื่อผูสมควรไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
โดยการเสนอชื่อผูใดนั้น ตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ กอนจัดสงใหฝาย
เลขานุการคณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิเ์ ปนการลับภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 มี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมมอบหัวหนาสาขาวิชานํากลับไปพิจารณา ถามีผูสมควรไดรับขอใหสง
ขอมูลใหสํานักวิชา กอนวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิชาใหความเห็นชอบ
วาระที่ 5.3

การประชุมสัมมนานอกสถานที่ของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
รองคณบดีไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามที่สํานักวิ ชาไดสํารวจขอมูล ความ
ตองการของบุคลากรสวนใหญ ในวัน เวลา และสถานที่ เพื่อประชุมสัมมนานอกสถานที่ของสํานักวิชา
นั้น บัดนี้ไดดําเนินการแลวขอเสนอผลดังนี้
1. ผลการสํารวจการเขารวมกิจกรรมการสัมมนา
สาขาวิชาฯ/สถานวิจัย/
สํานักงาน

จํานวน
คน

6 พ.ค. 51 ( มทส.)

7-8 พ.ค. 51(ระยอง/ชลบุรี)

เขา

ไมเขา

เขา

ไมเขา

ผลิตพืช
ผลิตสัตว
อาหาร
ชีวภาพ

13

13

0

9

4

12

12

0

9

3

10

7

2

5

4

9

4

5

2
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สํานักงาน/สถานวิจัย
รวม
รอยละ

9

8

1

6

3

52

44

8

31

21

84.62

15.38

59.62

40.38

หมายเหตุ

ขาด 1 คน

ความเห็นเพิ่มเติม : 1. ไปตางประเทศ(1) 2. ติดแขงขันกีฬาบุคลากร(4) 3. ติดภารกิจ
2. หัวขอประชุมสัมมนาและกําหนดการ
2.1) การใชพื้นที่ภายในฟารมมหาวิทยาลัย 2.2) การวิจัยของสํานักวิชา 2.3) การประกันคุณภาพ
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ภายในประจําป 2550 2.4) การดําเนินการตามขอตกลง(MOU) ที่มีทั้งหมด
3.ประมาณการคาใชจาย ประมาณ 82,140 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ คือ
1. รายจายสวนเกินใหเบิกจายจากเงินเสริมสรางความเขมแข็งทางการวิจัยของ
สํานักวิชา
2. เนื่องจากมีบางทานติดภารกิจแขงขันกีฬาบุคลากร ที่ ม.นเรศวร จึงใหไป
สํารวจดูอีกครั้งวาสามารถเลือนไดหรือไม
วาระที่ 5.4

ขอความเห็นชอบการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเขาศึกษาใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารชี้แจงตอที่ประชุมวา มีนักศึกษาชื่อ นาย
ยุทธนา บูรพาพรพันธ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ยื่นใบสมัครและขอเทียบ
โอนหนวยกิตเพื่อเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี และโดยระเบียบฯ วาดวยการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2541 และ 2543
นั้น พบวานักศึกษามีคุณสมบัติครบถวน สามารถรับเขาศึกษา และสามารถเทียบโอนรายวิชาไดทั้งหมด
6 รายวิชา คิดเปน 23 หนวยกิต (5/4 คูณ) สาขาวิชาจึงขอความเห็นชอบรับนักศึกษารายนี้เขาศึกษาใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และเห็นชอบการเทียบโอนรายวิชา กอนนําเสนอสภาวิชาการเพื่ออนุมัติ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 5.5

ขอใหเสนอชื่อคณาจารยเพื่อคัดเลือกเปนพนักงานดีเดนสายวิชาการ ดานการ
วิจัย และผลงานสิ่งประดิษฐ
ผูชวยเลขานุการ แจงตอที่ประชุมวา คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง คัดเลือก
พนักงานดีเดนสายวิชาการดานการวิจัย และผลงานสิ่งประดิษฐ ขอใหสํานักวิชาคัดเลือก พนักงานที่
สมควรไดรับการคัดเลือกเปนพนักงานดีเดนสายวิชาการดานการวิจัย และพนักงานดีเดนสายวิชาการ
ดานผลงานสิ่งประดิษฐ
ตามจํานวนที่สํานักวิชาเห็นวาเหมาะสม และใหเสนอเปนการลับไปยัง
คณะอนุกรรมการฯ ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 รายละเอียดคุณสมบัติและเกณฑการพิจารณา
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมมอบหัวหนาสาขาวิชานํากลับไปพิจารณา ถามีผูสมควรไดรับขอใหสง
ขอมูลใหสํานักวิชา กอนวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิชาใหความเห็นชอบ
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วาระที่ 5.6

การเตรียมการจัดอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2551
ผูชวยเลขานุการ แจงตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการอบรม
เทคนิคการเรียนในระดับอุดมศึกษา สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 เหมือนปที่ผานมา โดยกําหนดใหในภาค
เชาอบรมพรอมกันที่หองประชุมวิทยพัฒน อาคารเรียนรวม ภาคบายเวลา 13.00 – 15.00 น. ใหแยก
นักศึกษาเขากลุมตามสํานักวิชา เพื่อพบคณบดี คณาจารยประจําสํานักวิชา และรับฟงความรูตาง ๆ
เกี่ยวกับสํานักวิชา และวิธีเรียนเพื่อใหประสบผลสําเร็จในสาขาวิชานั้น ๆ
มติ ที่ประชุมมีมติใหดําเนินการเหมือนปที่ผานมา คือในชวงแรกใหนักศึกษาทุกคน
พรอมกันเพื่อชมวีดีทัศนแนะนําสํานักวิชา พบคณบดี และแยกไปพบหัวหนา
สาขาวิชาฯ คณาจารยในแตละสาขาวิชาฯ ตอไป
ปดประชุมเวลา 16.45 น.

(นายพิรุณ กลาหาญ)
ผูชวยเลขานุการ
บันทึกรายงานการประชุม
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