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ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

สรุปมติเวียนคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 6
กันยายน 2554
ตามที่สาขาวิชาฯ ได้เสนอเรื่องแจ้งเวียนให้คณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ พิจารณา ระหว่าง
วันที่ 6 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2554 รวมจํานวนทั้งสิ้น 87 เรื่อง สรุปดังนี้
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
จํานวน 18 เรื่อง
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
จํานวน 32 เรื่อง
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จํานวน 27 เรื่อง
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
จํานวน
6 เรื่อง
5. ส่วนกลาง
จํานวน
3 เรื่อง
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6. สถานวิจัย

จํานวน

1 เรื่อง

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 7/2554 และครั้งที่ 8/2554
ฝ่ายเลขานุการ แจ้ งที่ป ระชุม ทราบถึ งมติที่ป ระชุม สภาวิช าการครั้ง ที่ 7/2554 เมื่อวั นที่ 21
กรกฎาคม 2554 โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท ปตท.
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามที่เสนอ
2. ให้ความเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2553 และ 3/2553 เพิ่มเติม
ระดับปริญญาโท จํานวน 4 ราย ตามที่เสนอ
3. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 3 ราย ดังนี้
1) ดร.ผกามาศ ขาวปลอด
2) ดร.วราภรณ์ ตัณฑนุช
3) นายแพทย์จํารัส สกุลไพศาล
4. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูต รวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยให้รับ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปปรับแก้ ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ ป ระชุ ม สภาวิ ช าการในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/2554 เมื่ อวัน ที่ 25 สิ ง หาคม 2554 โดยมี
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้
1. ให้ ค วามเห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง ดร.กาญจนา ธรรมนู เป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะในสาขาวิ ช า
เทคโนโลยีชีวภาพ ตามเสนอ
2. ให้ ค วามเห็ น ชอบผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ประจํ า ภาคการศึ ก ษาที่ 3/2552 2/2553 3/2553
เพิ่มเติม รวม 10 ราย จําแนกเป็น ระดับปริญญาเอก 3 ราย ระดับปริญญาโท 7 ราย ตามที่
เสนอ
3. ให้ ค วามเห็ น ชอบบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ดํ า เนิ น โครงการร่ ว มกั บ สํ า นั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตามที่เสนอ
4. อนุมัติขยายเวลาการศึกษาของนางสาวชลธิชา ยะสะโร เลขประจําตัว M4920151 นักศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชวภาพ ออกไปอีก 3 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 1/2554 3/2554 ตามที่เสนอ
5. อนุมัติรับนางสาวกุณฑลี ร่างน้อย เข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับปริญญาเอก
แบบ 1 ในภาคการศึกษาที่ 2/2554 ตามที่เสนอ
6. อนุมัติแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ตามที่เสนอ
7. มอบสํานักวิชาฯ พิจารณาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับรางวัลทะกุจิและสมควรให้
ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจําปี 2554 ภายในเวลากําหนด
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8. มอบสํานักวิชาฯ พิจารณาและเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ตามเวลาที่กําหนด
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3

รายงานผลการดําเนินการ โครงการ “จัดประชุมระดมสมองจากผู้บริหารภาครัฐ
และผู้แทนชุมชน” ในงานวันเกษตรแห่งชาติ 2554
ตามที่สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการจัดประชุมระดมสมองจาก
ผู้บริหารภาครัฐและผู้แทนชุมชน เรื่อง กิจกรรมวิชาการที่ชุมชนต้องการ โดยมีเกษตรจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย
เกษตรอํ า เภอจาก 33 อํ า เภอในเขตจั ง หวั ด นครราชสี ม า และผู้ แ ทนจากองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลในเขตจั ง หวั ด
นครราชสีมา เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจําปี 2554 นั้น บัดนี้ กิจกรรม
ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานผลการดําเนินการ โครงการ “จัดประชุมระดมสมองจากผู้บริหาร
ภาครัฐ และผู้แทนชุมชน” ในงานวันเกษตรแห่งชาติ 2554 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4

งบประมาณค่าครุภัณฑ์การศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2555
ตามที่ได้มีการประชุมคณะทํางานกลั่นกรองคําขอตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์การศึกษา ประจําปี
งบประมาณ 2555 ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 นั้น ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทํา
รายงานการประชุมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์การศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2555 โดย
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นวงเงินทั้งสิ้น 5,690,000.00 บาท ทั้งนี้อาจารย์ ดร.สมร พร
ชื่นชูวงศ์ ได้แจ้งที่ประชุม เรื่องงบประมาณปรับปรุงอาคารศูนย์เครื่องมือ 10 ว่าสํานักวิชาฯ ได้รับจัดสรรสําหรับสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จํานวน 6.45 ล้านบาท และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 3.4 ล้านบาท
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.5

คําสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และแต่งตั้งรอง
คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ตามที่มหาวิทยาลัย มีคาํ สั่งที่ 959/2554 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และคําสั่งที่ 963/2554 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีสาํ นักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งนี้มผี ล
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 1.6

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับทุน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตามที่ฝ่ายวิชาการได้เชิญสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เข้ า ร่ วม ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับทุน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในการคัดเลือกผู้รับทุนดุษฎีบัณฑิต 9 ทุนให้กับนักศึกษา
จาก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา โดยในที่ประชุมได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับ
ทุน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.7

ผลการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีวัสดุด้านการเรียนการสอนและวิจัยของฟาร์มมหาวิทยาลัย
ตามที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ได้เสนอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีวัสดุด้านการเรียนการ
สอนและวิจัย ฟาร์มมหาวิทยาลัย สํารวจไม่ครบจํานวน ไปยังอธิการบดีเพื่อพิจารณา นั้น บัดนี้ ฟาร์มมหาวิทยาลัยเห็นควร
เสนอคําวินิจฉัยผลการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีวัสดุด้านการเรียนการสอนและวิจัยของฟาร์มมหาวิทยาลัยต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 6/2554
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 6/2554 เมื่อ
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยทาง e-mail เพื่อให้กรรมการประจําสํานักวิชาฯ แจ้งรับรอง หรือแก้ไขรายงาน
การประชุมให้ฝ่ายเลขานุการฯ ในกรณีที่ไม่ได้รับแจ้งแก้ไข จะถือว่ากรรมการรับรองรายงานการประชุม สรุปดังนี้
1. กรรมการ 9 ราย ไม่แจ้งรับรองหรือการแก้ไขใด ๆ ถือว่ารับรองรายงานการประชุม
2. กรรมการ 2 ราย แจ้งตอบแบบรับรองโดยไม่มีการแก้ไข
3. กรรมการ 2 ราย แจ้งตอบแบบรับรองโดยมีการแก้ไข
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ระเบียบวาระที่ 3

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2554 ตามที่ได้มีการแก้ไข

เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1

เสนอโครงการสร้างทัศนคติที่ยั่งยืนต่อวิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร
ตามที่สํา นัก วิชาเทคโนโลยี การเกษตร ได้ จัด ทําคํ าสั่ง แต่ งตั้ง คณะทํา งานโครงการสร้า ง
ทัศนคติที่ยั่งยืนต่อวิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตรไปแล้ว นั้น
เพื่อให้การดําเนินการโครงการสร้างทัศนคติที่ยั่งยืนต่อวิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร ของ
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนั้น จึงเสนอ
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ เพื่อพิจารณาโครงการสร้างทัศนคติที่ยั่งยืนต่อวิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร
มติ

ที่ ป ระชุ ม มอบหมายให้ ป ระธานคณะทํ า งานจั ด ประชุ ม เพื่ อจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารโครงการ
ดังกล่าวต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาระดับคะแนนตัวอักษรรายวิชาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2554
ตามที่ศูนย์บริการการศึกษา ได้แจ้งกําหนดการส่งระดับคะแนนตัวอักษรในรายวิชาระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2554 ภายในวันที่ 12 กันยายน 2554 นั้น บัดนี้ สาขา
วิชาฯ จึงเสนอคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ เพื่อพิจารณาระดับคะแนนตัวอักษรในรายวิชาระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2554 โดยที่ประชุมได้พิจารณาระดับคะแนนตามแต่ละสาขาเสนอ มี
รายละเอียด ดังนี้
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช รายงานเพิ่มเติมในรายวิชา 302427 Soilless Culture
รายวิชา 302491 Cooperative Education 1 ระดับคะแนน I 6 คน เนื่องจากไม่ได้รับรายงานจาก
สถานประกอบการ รายวิชา 312618 Perspectives in Plant Breeding Strategies นักศึกษายัง
ไม่ส่งรายงานผล 2 ราย
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ รายวิชา 303436 Goats and Sheep Production นักศึกษายัง
ไม่ส่งรายงานผล 2 ราย รายวิชา 303483 Presentation in Animal Science แก้ไขระดับคะแนน
จาก I เป็น X จํานวน 68 คน
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร แก้ไข รายวิชา 315343 Food Engineering II ในระดับคะแนน D+
ลดลง 1 คน และ D เพิ่มขึ้น 1 คน รายวิชา 315572 Food Rheology เพิ่มจํานวนนักศึกษา 1 คน
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รายวิชา 301101 Agricultural Orientation ขอให้ตรวจสอบระดับ
คะแนน F เนื่องจากมีนศ. บางคนไม่เข้าสอบ
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบระดับคะแนนตัวอักษร ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2554 ตามที่เสนอและ
ขอให้ตรวจสอบตามที่ประชุมมีข้อสังเกต
วาระที่ 4.2

เสนอผู้แทนคณาจารย์ในคณะทํางานพัฒนาทักษะทางวิชาการและการใช้ชีวิตของนักศึกษา
ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนคณาจารย์สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นคณะทํางาน
พัฒนาทักษะทางวิชาการและการใช้ชีวิตของนักศึกษา เพื่อทําหน้าที่กําหนดแนวทาง มาตรการในการพัฒนาทักษะทาง
วิชาการและการใช้ชีวิตของนักศึกษา และนําไปสู่การปฏิบัติ และประเมินผลการดําเนินงานดังกล่าว
มติ

ที่ประชุมมีมติ เสนอ อาจารย์ ดร.พรรณลดา ติตตะบุตร เป็นผู้แทนสํานักวิชาฯ

วาระที่ 4.3

เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
ด้วยอาจารย์ ดร.พรรณลดา ติตตะบุตร มีความประสงค์เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ (ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมนี้ ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอตําแหน่ง ทางวิชาการ
ดังกล่าวมาด้วยแล้ว ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติ
ขอให้ปรับแก้ตารางประวัติส่วนตัวแบบ (3 ทป 01) ในข้อที่ 3.1 งานสอน ขอให้ปรับตารางโดย
แยกเรียงตามภาคการศึกษาและปีการศึกษา และเสนอให้ส่วนการเจ้าหน้าที่ต่อไป
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วาระที่ 4.4

พิจารณาผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชการ
ตามที่สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ได้เสนอขอความเห็นชอบผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาโท จํานวน 3 ราย ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2554 ต่อคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ นั้น แต่เนื่องจากได้มี
กรรมการประจําสํานักวิชาฯ ตั้งข้อสังเกตคุณสมบัติของ นายชานนทร์ แสงจันทร์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของการรับเข้าศึกษา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 7 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
สมัครเข้าศึกษา ข้อ 7.2 หลักสูตรปริญญาโท (7.2.2) และ (7.2.3)
มติ
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อนุ มั ติ รั บ เข้ า ศึ ก ษาแบบมี เ งื่ อ นไข ตามแนวปฏิ บั ติ ต ามมติ ส ภาวิ ช ากรครั้ ง ที่
5/2548 และให้ ส าขาวิ ช าทบทวนเกณฑ์ คุ ณ สมบั ติ ข องนั ก ศึ ก ษาที่ ป ระกาศรั บ สมั ค รให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
วาระที่ 4.5

ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ
ตามที่ฝ่ายวิชาการได้เสนอ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการแต่งตั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ ให้สํานักวิชาฯ เสนอร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อบังคับฯ ให้สมบูรณ์และเหมาะสม
กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมากขึ้น และส่งกลับให้ฝ่ายวิชาการเพื่อจะได้นําเสนอสภาวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมพิจารณา เห็นชอบตามร่างข้อบังคับที่เสนอ

วาระที่ 4.6

ขออนุ มั ติ ป รั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร และแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555)
ด้วยสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เสนอเรื่องขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร และแต่งตัง้ คณะกรรม
การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555) ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้เพิ่มรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย จํานวน 3 ท่าน ในคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และขอให้ทบทวนชื่อ ตําแหน่ง และเสนอ
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ พิจารณาต่อไป
วาระที่ 4.7

ขอให้ทบทวนการพิจารณาเลือกกลุ่มของสํานักวิชาให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
ตามที่ฝา่ ยวิชาการ ขอให้สํานักวิชาพิจารณายืนยัน หรือทบทวนการเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
โดยสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้เลือกกลุ่ม ค1 สถาบันเฉพาะทาง เน้นระดับบัณฑิตศึกษา แล้วนั้น
มติ
ที่ประชุมยืนยั น เลือกกลุ่ม ค1 สถาบัน เฉพาะทาง เน้นระดับบัณ ฑิต เหมือนเดิม เนื่องจาก
สัดส่วนบัณฑิตศึกษาของสํานักวิชาฯ ต่ํากว่าเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้กําหนดไว้ จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ไม่เลือก
กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
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วาระที่ 4.8

กําหนดการจัดงานแสดงนิทรรศการและประกวดโค มทส ครั้งที่ 8
ด้วยคณะกรรมการดําเนินการจัดงานแสดงนิทรรศการและการประกวดโค มทส ครั้งที่ 8 ได้
กําหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อจัดงานดังกล่าวร่วมกับงานเกษตรสุรนารี ’55 ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว มีกาํ หนดจัดงานเกษตรสุรนารี ’55 ในระหว่างวันที่ 12 -15 มกราคม 2555 และขอให้แจ้งคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดงานแสดงนิทรรศการและประกวดโคฯ ทราบกําหนดการจัดงานเกษตรสุรนารี ’55 หากไม่สามารถเลื่อนมาจัด
ในช่วงเวลาเดียวกันได้ อาจพิจารณาจัดตามกําหนดการเดิมของการประกวดโค
มติ
ที่ประชุมมีมติ กําหนดให้จัดงานเกษตรสุรนารี ’55 ระหว่างวันที่ 12 -15 มกราคม 2555 โดย
จัดที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ร่วมกับการจัดงานเปิดบ้านฟาร์มยามลมหนาว ปี 2555 และแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการจัด
งานประกวดโคทราบกําหนดการดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา 17:00 น.

(นายประพันธ์ พันธุ์อนุกูล)
หัวหน้าสํานักงานคณบดี
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

