รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 1/2550
วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2550 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 1 อาคารวิชาการ

รายนามกรรมการที่เขาประชุม
1. คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
3.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
4.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
5.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
6.หัวหนาสถานวิจยั
7.ผศ.ดร.ยุวดี มานะเกษม
8.รศ.ดร.จิรวัฒน ยงสวัสดิกุล
9.ผศ.ดร.สุนทร กาญจนทวี
10.อ.ดร.สมร พรชื่นชูวงศ
11. หัวหนาสํานักงานคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
รายนามกรรมการที่ไมเขาประชุม
1.รองคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2.ผูจัดการฟารมมหาวิทยาลัย

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
(ลาปวย)
(นํานักศึกษาไปดูงานพืชสวนโลก)

เปดประชุมเวลา 09.10 น.
ประธานที่ประชุม ไดกลาวเปดการประชุม และไดดําเนินการประชุมตาม ระเบียบ
วาระการประชุมดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องแจงเพื่อทราบ
วาระที่ 1.1
สรุปมติเวียนคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ฯ ระหวาง วันที่ 8 ธันวาคม
2549 ถึง วันที่ 27 ธันวาคม 2549
กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานสรุปหนังสือเวียนขอ
ความเห็นชอบคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ฯ ระหวางวันที่ 8 - 27 ธันวาคม 2549
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 1.2

แจงมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 15/2549
ประธานแจงมติที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 15/2549 ซึ่งมีมติที่ประชุมที่เกี่ยวของ
กับสํานักวิชาฯ จํานวน 3 มติ รายละเอียดเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ
ที่ประชุมรับทราบ และสํานักวิชาฯไดกําหนดใหรับนักเรียนจากเขต 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตเขาศึกษาสาขาละ 2 คน
วาระที่ 1.3

แจงมติคณะกรรมการประจําศูนยบริการการศึกษา ครั้งที่ 2/2549
หัวหนาสํานักงานคณบดีสํานักวิชาฯ ไดรายงานที่ประชุมถึง มติคณะกรรมการ
ประจําศูนยบริการการศึกษา ซึ่ง ผศ.ดร.สุนันทา ทองทา ในฐานะผูแทนคณะกรรมการประจําศูนยฯ ได
แจงมติของคณะกรรมการศูนยฯ ที่เกี่ยวของกับสํานักวิชาดังนี้
มติจากวาระที่ 4.2
1. ตั้งแตปการศึกษา 2550 นักศึกษาที่เขาศึกษาตามหลักสูตรใด ใหใชหลักสูตรนั้น
จนกระทั่งสําเร็จการศึกษา จะไมมีการเทียบเทารายวิชาอีก แตจะเปดรายวิชาเกาควบคู
ไปกับรายวิชาในหลักสูตรใหมใหสําหรับนักศึกษาเกาทีย่ ังไมผานรายวิชานั้น ๆ และ
ใหนําเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป
2. มอบรองอธิการบดีฝายวิชาการรวบรวมขอมูลหลักสูตรของแตละสํานักวิชา สําหรับ
จัดพิมพคูมือหลักสูตรใหกับนักศึกษาใหมทุกคน
มติจากวาระที่ 4.4
1. ตั้งแตปการศึกษา 2550 ไมกําหนดใหมีวนั สอนชดเชยวันหยุดไวในปฏิทินการศึกษา
แตใหสํานักวิชาแจงความจํานงการสอนชดเชยไปยังศูนยบริการการศึกษา เพื่อศูนยฯ
จะไดประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
2. หากมีความจําเปนที่ตองดําเนินการสอนชดเชยในวันหยุดโดยหลีกเลีย่ งไมได ให
เจาหนาที่ทเี่ กีย่ วของมาปฏิบัติงาน และใหเบิกจายคาตอบแทนให โดยใหใชแนวการ
คิดคาตอบแทนตามระเบียบฯ วาดวยอัตราคาตอบแทนในการดําเนินการสอบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบและมีขอแนะนําสาขาวิชาที่จะปรับปรุงหลักสูตรใหม ให
เปลี่ยนรหัสวิชาหลักที่ 2 เปน 1 เชน สาขาพืช 302XXX เปน 312XXX
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ฯ ครั้งที่ 11/2549
กรรมการและเลขานุการแจงที่ประชุมวาฝายเลขานุการคณะกรรมการประจํา
สํานักวิชาฯ ไดแจงเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ฯ ครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 13
ธันวาคม 2549 และกําหนดตอบยืนยันการรับรองรายงานการประชุมในภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม
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2549 กรณีไมไดรับการตอบยืนยันภายในกําหนดถือวารับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไขนั้น
สรุปผลดังนี้
- รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข (สงแบบตอบรับกลับมา) 4 ราย
- รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข (ไมสงแบบตอบรับกลับมา) 2 ราย
- รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข (สงแบบตอบรับกลับมา)
2 ราย
มติ
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไขตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 (ไมมี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1
การพิจารณาเกรด ภาคการศึกษาที่ 2/2549
หัวหนาสาขาวิชาแตละสาขาวิชาไดนําเสนอเกรดในแตละระดับการศึกษา แตละ
รายวิชา เรียงตามลําดับสาขาวิชา
มติ
ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. เห็นชอบเกรดของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชตามเสนอ
2. เห็นชอบเกรดของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวตามเสนอและขอใหปรับคะแนน
ในสวนของตารางสรุปวิชา Graduate Seminar ระดับบัณฑิตศึกษาสวนที่เปนคะแนน
Max และ Min ใหเหมือนกันทุกวิชาเพราะเปนการตัดเกรดรวมกัน
3. เห็นชอบเกรดของสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารตามเสนอ
4. เห็นชอบเกรดของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพตามเสนอ
วาระที่ 4.2 พิจารณาผลการสอบประมวลความรูของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เสนอขอความเห็นชอบผลการสอบ
ประมวลความรูนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ราย นางสาวจิราวรรณ ศรีใส (M4830337) ที่ไดทําการสอบ
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549 โดยผลการสอบปรากฏวา สอบผาน ไดระดับคะแนนตัวอักษร S (Satisfactory)
รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบ
วาระที่ 4.3 พิจารณาโครงรางวิทยานิพนธ และขอเสนอแตตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ
กรรมการและเลขานุการได เสนอขอความเห็นชอบผลการพิจารณาโครงราง
วิทยานิพนธ รายของนางสาวออยทิพย พูลสวัสดิ์ (M47030415) ที่ไดพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธเมื่อ
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วันที่ 22 ธันวาคม 2549 แลว ผลการพิจารณาของคณะกรรมการคือ ผาน และขอเสนอแตตั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบ
วาระที่ 4.4

พิจารณารางขอบังคับระดับบัณฑิตศึกษา
กรรมการและเลขานุ ก ารเสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาร า งข อ บั ง คั บ ฯ ระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ ค ณะทํ า งานฯ ได พิ จ ารณาแล ว มาเพื่ อ ให ที่ ป ระชุ ม ได ช ว ยพิ จ ารณาให ค วามเห็ น และ
ขอเสนอแนะ ทั้งนี้ขอใหสงความเห็นไปยังฝายเลขานุการภายในวันที่ 12 มกราคม 2550
มติ
ที่ประชุมมีขอสังเกตดังนี้
1.ขอ 16.5 เรื่องการนับเวลาการศึกษา มติที่ประชุมเห็นดวยกับรางใหม และขอให
เปลี่ยนรหัสประจําตัวนักศึกษาดวย
2. ขอ 22.2 เรื่องใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรายงานผลการประเมินความ
คืบหนาการทําวิทยานิพนธ ที่ประชุมมีมติใหคงตามขอบังคับเดิม ไมเห็นดวยกับรางใหม
3. ขอ 24.6 เรื่องการเทียบโอน ที่ประชุมเห็นดวยกับรางใหม และใหเพิ่มขอความ
วา และรายวิชาขอเทียบเทาตองมีคะแนนระดับตัวอักษรไมต่ํากวา 3 ในระบบ 4
4. ขอ 31.3 เรื่องนักศึกษาปริญญาเอก เห็นชอบตามรางใหม โดยใหเปลี่ยน
ขอความใหชัดเจนดังนี้ ขอความเดิม ที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง แกไขเปน ที่มีกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวของมารวมกลั่นกรอง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 5.1
ผลการสอบวัดคุณสมบัติและสอบประมวลความรู
หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาผลการ
สอบวัดคุณสมบัติของนายสุรชัย รัตนสุข (D4830092) และการสอบประมวลความรู นายผจญ อยูย นื่
(M4830153) โดยใหผลระดับคะแนนตัวอักษร S แกนักศึกษาทั้งสองราย
มติ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
วาระที่ 5.2

รายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2549
(สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)
(ถอนวาระ)

วาระที่ 5.3

ขอเสนอแตงตัง้ ผูสอนปฏิบตั กิ ารและขออนุมัติคาใชจาย ประจําภาค 3/2549
หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให
ความเห็นชอบแตงตั้งผูสอนปฏิบัติการวิชา 302412 Plant Breeding Laboratory จํานวน 2 รายคือ
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มติ

1. นายปริญญา ขจัดพาล
2. นางสาวศิระประภา มหานิล
รายละเอียดการศึกษาตลอดจนประสบการณดังเอกสารที่แนบ
เห็นชอบกับผูส อนปฏิบัติการทั้งสองราย และใหเสนอสภาวิชาการตอไป
สวนคาใชจายใหตดั ออกเพราะคณะกรรมการชุดนี้ไมมีสิทธิ์อนุมัติ

วาระที่ 5.4

รายงานความคืบหนาการทําวิทยานิพนธ ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2549
(สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร)
(ถอนวาระ)

วาระที่ 5.5

รายงานความคืบหนาการทําวิทยานิพนธบณ
ั ฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่
2/2549 (เพิ่มเติม) (สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช)
(ถอนวาระ)

วาระที่ 5.6

ขอความรวมมือในการจัดประชุมชี้แจงขอมูลและสัมภาษณนักศึกษาโควตา
ปการศึกษา 2550
มีบันทึกขอความจากสวนประชาสัมพันธ เรื่องขอความรวมมือในการจัดประชุม
ชี้แจงขอมูลและสัมภาษณนกั ศึกษาโควตา ปการศึกษา 2550 ดังนี้
1.
มหาวิทยาลัยจัดสงวีดีทัศนประชาสัมพันธหลักสูตร บรรยากาศการเรียนการ
สอนและการใชชีวติ ในมหาวิทยาลัย ความยายประมาณ 10 นาที มาใหเพื่อฉาย
ใหนกั ศึกษาดู
2.
ขอใหสํานักรวมจัดนิทรรศการแนะนําสาขาวิชาและบริการตาง ๆ ที่ลาน
อเนกประสงค อาคารเรียนรวม
มติ
ที่ประชุมมีมติรับทราบ และใหแตละสาขาไปรวมจัดนิทรรศการ สวนวีดีทัศน
ประชาสัมพันธหลักสูตรของสํานักวิชาฯ ใหติดตอ อ.ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร
ทบทวนโครงการปงบประมาณ 2550 ในสวนของกิจการนานาชาติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตพืช ผลิตสัตว ไดนําเสนอการทบทวนโครงการ
ความรวมมือทางวิชาประจําปงบประมาณ 2550 กอนสงใหศูนยกจิ การนานาชาติ ที่เปนหนวยงานหลักตอไป
มติ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
วาระที่ 5.7
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วาระที่ 5.8

ขอความเห็นชอบความรวมมือ Joint Research Agreement ระหวาง มทส (SUT) กับ
ญี่ปุน (JIRCAS)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ไดชี้แจงตอที่ประชุมถึงรายละเอียดความรวมมือ Joint
Research Agreement ระหวาง มทส (SUT) กับ ญี่ปุน (JIRCAS) เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโดยใหปรับเปลี่ยนขอตกลงเรื่องเงินที่มหาวิทยาลัยตองจาย
โดยใหตัดออก และใหแกไขภาษาอังกฤษใหถูกตอง กอนเสนอเรื่องผานศูนย
กิจการนาน ๆ ชาติ เพื่อเสนอสภาวิชาการ และอธิการบดีลงนามตอไป

วาระที่ 5.9

ขอสอบวัดคุณสมบัติและขอเสนอแตงตัง้ คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ นาย
จักรกฤษณ อัมพุช (D4830108) ประกอบดวย
1.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
2.ผศ.ดร.สุนทร กาญจนทวี
3.ผศ.ดร.อภิชาติ บุญทาวัน
4.ผศ.ดร.มารินา เกตุทัต-คารนส
โดยจะทําการสอบในวันที่ 8 มกราคม 2550
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ

ปดประชุมเวลา 11.10 น.

(นายพิรุณ กลาหาญ)
ผูชวยเลขานุการ
บันทึกรายงานการประชุม
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(อ.ดร.สมร พรชื่นชูวงศ)
กรรมการและเลขานุการ
ตรวจรายงานการประชุม
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