รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 8/2554
วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อาคารวิชาการ
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หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญจูง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร
หัวหน้าสํานักงานคณบดีฯ

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

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รองผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ฝ่ายบริการการเรียนฯ)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร มะชิโกวา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์
3. รองผูจ้ ัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ฝ่ายวิสาหกิจ)

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา 09.35 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

สรุปมติเวียนคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ระหว่างวันที่ 6 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 6
ตุลาคม 2554
ตามที่สาขาวิชาฯ ได้เสนอเรื่องแจ้งเวียนให้คณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ พิจารณา ระหว่าง
วันที่ 6 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2554 รวมจํานวนทั้งสิ้น 86 เรื่อง สรุปดังนี้
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
จํานวน 23 เรื่อง
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
จํานวน 22 เรื่อง
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3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
5. ส่วนกลาง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

8
30
3

เรื่อง
เรื่อง
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 9/2554 (นัดพิเศษ) และครั้งที่ 10/2554
ฝ่ายเลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบถึงมติที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 9/2554 (นัดพิเศษ) เมื่อ
วันที่ 13 กันยายน 2554 โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 1
ราย ตามที่เสนอ

มติที่ประชุมสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 โดยมี
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จํานวน 2 ราย
ตามที่เสนอ ดังนี้
1.1 ดร.สิ ท ธฺ รั ก ษ์ รอยตระกู ล ตํ า แหน่ ง นั ก วิ จั ย สั ง กั ด ศู น ย์ พั น ธุ วิ ศ วกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
1.2 ดร.สุวิมล เจตะวัฒนะ ตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2. อนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เป็นคณาจารย์บัณฑิต
ระดับปริญญาเอก จํานวน 2 ราย ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2554 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ ดังนี้
2.1 อาจารย์ ดร.วิทธวัช โมฬี
2.2 อาจารย์ ดร.สุทิศา เข็มผะกา
3. การเข้ า ร่ ว มการประชุ ม ความร่ ว มมื อ ไทย-อิ น โดนี เ ซี ย ครั้ ง ที่ 6 โดยมอบคณบดี รั บ ไป
ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ และนักศึกษาทราบการประชุมดังกล่าว
มติ
วาระที่ 1.3

ที่ประชุมรับทราบ

รายงานสรุปการดําเนินกิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ตามที่สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับอนุมัติให้ดําเนินกิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยการนําข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณจากสถาน
ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและศิษย์เก่า มาประกอบการพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาฯ และใช้งบประมาณ
จากเงินเสริมสร้างความเข้มแข็ง จํานวน 71,800 บาท ซึง่ กิจกรรมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้ว นั้น สาขาวิชาฯ
จึงขอรายงานสรุปการดําเนินกิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
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รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 7/2554
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 7/2554 เมื่อ
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554 โดยทาง e-mail เพื่อให้กรรมการประจําสํานักวิชาฯ แจ้งรับรอง หรือแก้ไขรายงานการ
ประชุมให้ฝ่ายเลขานุการฯ ในกรณีที่ไม่ได้รับแจ้งแก้ไข จะถือว่ากรรมการรับรองรายงานการประชุม สรุปดังนี้
1. กรรมการ 10 ราย ไม่แจ้งรับรองหรือการแก้ไขใด ๆ ถือว่ารับรองรายงานการประชุม
2. กรรมการ 1 ราย แจ้งตอบแบบรับรองโดยไม่มีการแก้ไข
3. กรรมการ 2 ราย แจ้งตอบแบบรับรองโดยมีการแก้ไข
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ระเบียบวาระที่ 3
วาระที่ 3.1

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2554 ตามที่ได้มีการแก้ไข

เรื่องสืบเนื่อง
ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 6/2554 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ได้เสนอเรื่องขออนุมัติ
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต และดุษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารผลิ ต สั ต ว์
(หลั กสู ต รปรั บ ปรุง พ.ศ. 2555) และที่ ประชุ มได้ พิจ ารณาแล้ ว มี มติ ใ ห้ เพิ่ ม รายชื่ อผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิจ ากภาคเอกชน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย ในคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และขอให้ทบทวนชื่อ ตําแหน่ง และ
เสนอคณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร นั้น สาขาวิชาฯ ขอเสนอกรรมการเพิ่มเติม ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
เป็นกรรมการ
2. นายชยานนท์ กฤตยาเชวง
เป็นกรรมการ
และขอแก้ไขรายชื่ อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร จากเดิม รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
มติ
วาระที่ 3.2

ที่ประชุมเห็นชอบ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ตามที่เสนอ

สรุปการดําเนินงานและผลสัมฤทธิ์โครงการเพื่อดูแลนักศึกษาที่มีผลการสอบภายหลัง
การเข้าค่ายต่ํา/ตก และ(ที่มีผลการเรียนอ่อนให้มีความพร้อมในการเรียน (โครงการ
ระยะแรก : สิ้นภาคการศึกษา 1/2554)

อาจารย์ ดร.วิทธวัช โมฬี รายงานสรุปการดําเนินงานและผลสัมฤทธิ์โครงการเพื่อดูแลนักศึกษา
ที่มีผลการสอบภายหลังการเข้าค่ายต่ํา/ตก และ(ที่มีผลการเรียนอ่อนให้มีความพร้อมในการเรียน (โครงการระยะแรก : สิ้น
ภาคการศึกษา 1/2554) และอาจารย์ ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์ รองคณบดีฯ เสนอการดําเนินโครงการในภาคการศึกษาที่
2/2554 โดยจะใช้ติวเตอร์บรรยาย จากสถาบันกวดวิชาภายนอก 2 คน และนักศึกษาบัณฑิต 1 คน ในอัตราค่าตอบแทน
ชั่วโมงละ 600 บาท บรรยายรายวิชาฟิสิกส์ 1 รายวิชาเคมี 2 และรายวิชาแคลคูลัส 1 รายวิชาละ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และ

4
จ้างนักศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 คน ควบคุมดูแลชั้นเรียน และจัดทํารายงานสรุปผลโครงการติว
ดังกล่าว โดยที่ประชุมเสนอให้เชิญวิทยากร ผศ.อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธ์ และวิทยากรผู้ประสบความสําเร็จในอาชีพด้าน
การเกษตร (คุณสุพจน์) มาบรรยายสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีกับวิชาชีพการเกษตร ในลักษณะการอภิปรายร่วมกัน โดย
มอบหมาย อาจารย์ ดร.รุจ มรกต เป็นผู้ดําเนินการอภิปราย
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ ตามที่เสนอ และมอบหมายให้สํานักวิชาดําเนินการเสนอรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการขออนุมัติค่าตอบแทนติวเตอร์ และเชิญวิทยากรบรรยาย

ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
รายงานสรุปการไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ของ ผศ.ดร.ฐิติพร มะชิโกวา
ประธาน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ ผศ.ดร.ฐิติพร มะชิโกวา ได้รับอนุมัติไปเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการ ทางด้านการวิจัย ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2554 – 19 กันยายน 2554 นั้น บัดนี้ ผศ.ดร.ฐิติพร มะชิโกวา ได้กลับ
เข้าปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา จึงขอให้ ผศ.ดร.ฐิติพร มะชิโกวา รายงานสรุปการไปเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการ โดย ผศ.ดร.ฐิติพร มะชิโกวา ได้นําเสนอสรุปการไปเพิ่มพูนความรู้ฯ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ ตามที่รายงานสรุปและตอบข้อซักถาม

วาระที่ 4.2

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จาก สมศ.
ของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าสํานักงานคณบดี เสนอผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ. ซึ่ง
ดําเนินการแล้วเสร็จในบางตัวบ่งชี้ และเสนอขอความเห็นชอบในตัวบ่งชี้ที่ 18 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สั ง คม ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 18.1 ประเด็ น ด้ า นนโยบายของรั ฐ บาล : โครงการการจั ด งานเกษตรสุ ร นารี ’53 ซึ่ ง สํ า นั ก วิ ช า
ดําเนินการแยกจากโครงการที่มหาวิทยาลัยเสนอ และหัวหน้าสํานักงานคณบดี แจ้งที่ประชุมถึงกําหนดการที่ สมศ. จะ
เข้าตรวจประเมินมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2554 และขอเข้าตรวจประเมินสํานักวิชา ในวันที่ 3
พฤศจิกายน 2554 ในช่วงบ่าย
มติ

ที่ประชุมพิจารณา ให้ความเห็นชอบตัวบ่งชี้ที่ 18.1 ตามที่เสนอ และข้อสังเกตในตัวบ่งชี้อื่น ๆ
ดังนี้
1. ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี การเก็บ
รวบรวมข้อมูล ไม่ครบตามระยะเวลา 1 ปี อาจมีบัณฑิตบางคนที่ได้งานทําในภายหลัง
มอบให้สํ านั กวิ ช าฯ ขอข้ อมู ล ผู้ต อบแบบสอบถามเพื่ อส่ งให้ สาขาวิช าฯ เพิ่ มเติม ข้อมู ล
บัณฑิต (ถ้ามี)
2. ตัวบ่งชี้ที่ 2 และตัวบ่งชี้ที่ 16.1 เรื่องการสํารวจบัณฑิต โดยมีข้อสังเกตว่า จํานวนผู้ตอบ
แบบสํารวจน้อย ข้อมูลอาจไม่ครอบคลุม

วาระที่ 4.3

เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์)
ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย วนภู อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
มีความประสงค์เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมนี้ ได้แนบ
เอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการดังกล่าวมาด้วยแล้ว ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เอกสารหลักฐาน
ครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
มติ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และเสนอให้ส่วนการเจ้าหน้าที่ต่อไป

5
วาระที่ 4.4

ขอความเห็นชอบแบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
ตามที่คณะทํางานพัฒนาแบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน ได้จัดทํา
แบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ผ่านการประชาพิจารณ์จากที่ประชุมทุกสํานักวิชา
และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากคณาจารย์ทุกท่าน ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2554 นั้น
ในการนี้ คณะทํางานพัฒนาแบบประเมินฯ ได้มีมติให้นําเสนอแบบสํารวจฯ ดังกล่าวทีไ่ ด้
ปรับปรุงตามผลการประชาพิจารณ์ต่อที่ประชุมสํานักวิชาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรอบสุดท้าย เพื่อคณะทํางาน
ฯ จักได้รวบรวมและนําเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ และทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ที่ประชุมสาขาวิชา ร่วมพิจารณาแบบสํารวจฯ ดังกล่าว แล้ว
นําผลการประชุมเสนอในทีป่ ระชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ
มติ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมีข้อสังเกตว่า เนื่องจากเป็นแบบประเมินการสอนของอาจารย์ โดย
นักศึกษาเป็นผู้ประเมิน ดังนั้นมีความจําเป็นหรือไม่ ที่จะต้องให้ผู้เรียนประเมินตนเองในส่วนที่ 2 ด้านผู้เรียน ในแบบ
ประเมินในทุกชุด
วาระที่ 4.5

ขออนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ต า ม ที่ ส า ข า วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ผ ลิ ต พื ช เ ส น อ ข อ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ เ ส น อ แ ต่ ง ตั้ ง
รศ.ดร.ยุวดี มานะเกษม ผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช เพื่อทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2554 เป็นต้นไป
มติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ตามที่สาขาเสนอ และส่งให้สภาวิชาการต่อไป

วาระที่ 4.6

ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ด้ ว ยสาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารผลิ ต พื ช มี ค วามประสงค์ จ ะปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สาขาวิชาฯ จึงขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะ
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555) จํานวน 16 ท่าน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ และส่งให้สภาวิชาการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

เรื่องอื่น ๆ
ขอขยายระยะเวลาสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท นายวิโรจน์ ใจจะโปะ
ออกไปเป็น ภาคการศึกษาที่ 2/2554
ตามที่สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องขอขยายระยะเวลาสอบ
ประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท นายวิโรจน์ ใจจะโปะ ออกไปเป็น ภาคการศึกษาที่ 2/2554 รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
มติ

ที่ประชุมอนุมัติ โดยขอให้ตรวจสอบสถานภาพของนักศึกษากับศูนย์บริการการศึกษา และ
ดําเนินการแจ้งศูนย์บริการการศึกษาต่อไป

6
วาระที่ 5.2

ขอขยายระยะเวลาสอบประมวลความรู้ ข องนัก ศึ กษาระดับ ปริญ ญาเอก นายกฤษณธร
สินตะละ ออกไปเป็น ภาคการศึกษาที่ 2/2554
ตามที่สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องขอขยายระยะเวลาสอบ
ประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก นายกฤษณธร สินตะละ ออกไปเป็น ภาคการศึกษาที่ 2/2554 รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
มติ

ที่ประชุมอนุมัติ โดยขอให้ตรวจสอบสถานภาพของนักศึกษากับศูนย์บริการการศึกษา และ
ดําเนินการแจ้งศูนย์บริการการศึกษาต่อไป

วาระที่ 5.3

ขอความเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและสาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตสัตว์ ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2554
ตามที่ ส าขาวิ ช าฯ เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อพิ จ ารณาขอความเห็ น ชอบผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษา 1/2554 จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสาววลัยลักษณ์ แก้ววงษา รหัสประจําตัว D4830122 นักศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
2. นางสาวอั ง ควิ ภ า มนตรี ว งษ์ รหั ส ประจํ า ตั ว M5130177 นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ และขอให้นําเสนอสภาวิชาการต่อไป

วาระที่ 5.5

ผู้แทนหน่วยงานในคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2555
ตามที่สํานักวิชาแพทยศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อผู้แทนหน่วยงานเพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2555 โดยกําหนดการจัดงานในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 ณ ศูนย์
ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข
มติ

ที่ประชุมมีมติ ให้ รศ.ดร.มณฑารพ ยมาภัย เป็นผู้แทนสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ
ขอให้ส่งรายชื่อแจ้งที่สํานักวิชาแพทยศาสตร์ต่อไป

วาระที่ 5.6

ตารางกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ด้วยฝ่ายเลขานุการฯ ได้ทาํ บันทึกขอทราบเวลาปฏิบัติภารกิการสอนของคณะกรรมการประจํา
สํานักวิชาฯ เพื่อเตรียมกําหนดช่วงการจัดประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ในสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน จากการ
รวบรวมข้อมูลพบว่าคณะกรรมการส่วนใหญ่ว่างตรงกันในวันอังคาร ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอกําหนดประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิชาฯ ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2554 ในวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน
มติ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ตามเสนอ

ปิดประชุมเวลา 13:00 น.
(นายประพันธ์ พันธุ์อนุกูล)
หัวหน้าสํานักงานคณบดี
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

