รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 12/2552
วันจันทรที่ 28 ธันวาคม 2552 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 1 อาคารวิชาการ
***********************************
ผูเขาประชุม
1. คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2. รองคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
4. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
5. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
6. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
7. หัวหนาสถานวิจัย
8. ผูจัดการฟารมมหาวิทยาลัย
9. อาจารย ดร.สมร พรชื่นชูวงศ
10. รองศาสตราจารย ดร.จิรวัฒน ยงสวัสดิกุล
11. หัวหนาสํานักงานคณบดีฯ
ผูไมเขาประชุม
1. อาจารย ดร.โสภณ วงศแกว
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มารินา เกตุทตั -คารนส

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเวทย นิงสานนท
อาจารย ดร.วิทธวัช โมฬี
อาจารย ดร.สุดชล วุนประเสริฐ
อาจารย ดร.สมร พรชื่นชูวงศ (รักษาการแทน)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะวรรณ กาสลัก
ผูชวยศาสตราจารย ดร.โชคชัย วนภู
รองศาสตราจารย ดร.หนึ่ง เตียอํารุง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารักษ ธีรอําพน
อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
นายประพันธ พันธุอนุกูล

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เปดประชุมเวลา 10.10 น.
ประธานที่ประชุม กลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
ขอมูลการเลือกสาขาวิชาของผูผานการคัดเลือกเขารับการสัมภาษณ ประเภท
โควตา ประจําปการศึกษา 2553 ของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หัวหนาสํานักงานคณบดี แจงที่ประชุมรับทราบถึงขอมูลการเลือกสาขาวิชาของผูผานการ
คัดเลือกเขารับการสัมภาษณ ประเภทโควตา ประจําปการศึกษา 2553 และไดสงขอมูลใหศูนยบริการการศึกษาไป
แลวนั้น สรุปจํานวนการเลือกสาขาวิชาดังนี้
1.สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
จํานวน 155 คน
2.สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
จํานวน 224 คน
3.สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
จํานวน 169 คน
รวมจํานวนทั้งสิ้น
548 คน
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ทั้งนี้ไดแสดงสถิติการคัดเลือกในปการศึกษา 2551 และ 2552 ประกอบรายละเอียดปรากฏ
ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมรับทราบและมีขอสังเกตวาในปการศึกษาตอไป ขอใหแจงศูนยบริการการศึกษาให
ประกาศรับนักศึกษา โดยทําการเลือกสาขาวิชาใหเรียบรอย

รั บ ทราบการให ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต และวิ ท ยา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) ของ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

วาระที่ 1.2

หัวหนาสํานักงานคณบดี แจ งที่ประชุมทราบเรื่ องที่มหาวิทยาลัยได เสนอหลักสูต รวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) ของ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบ โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรดังกลาว เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552 รายละเอียด
ปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ระเบียบวาระที่ 2
วาระที่ 2.1

ที่ประชุมรับทราบ

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่
10/2552 เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ฝ า ยเลขานุ ก ารฯ ได ส ง รายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก วิ ช าฯ ครั้ ง ที่
10/2552 เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 โดยทาง e-mail เพื่อใหกรรมการประจําสํานักวิชาฯ แจงรับรอง
หรือแกไขรายงานการประชุมใหฝายเลขานุการฯ ในกรณีที่ไมไดรับแจงแกไข จะถือวากรรมการรับรองรายงานการ
ประชุม สรุปดังนี้
1. กรรมการ 8 ราย ไมแจงรับรองหรือการแกไขใด ๆ ถือวารับรองรายงานการประชุม
2. กรรมการ 5 ราย แจงรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไข รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม
มติ

วาระที่ 2.2

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2552 ตามที่มีการแกไข

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่
11/2552 เมื่อวันจันทรที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ฝายเลขานุการไดเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ เพื่อพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันจันทรที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2552
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2552 โดยขอแกไขคําผิด ดังนี้
1. วาระที่ 4.1 ขอ 11. “... เครื่องเจาะขนาดใหญออก” ตัด “ฃ”
2. วาระที่ 4.2 แก คําวา เกษตรสุรานรี เปน เกษตรสุรนารี
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1
ครุภัณ ฑ พื้นฐานของสาขาวิ ชาเทคโนโลยี การผลิต สัต ว ประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. 2554
อาจารย ดร.วิ ท ธวั ช โมฬี แจ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบเรื่ อ งการย า ยห อ งปฏิ บั ติ ก ารไปยั ง อาคาร
เครื่ อ งมื อ 10 ที่ ส ร า งใหม ซึ่ ง สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารผลิ ต สั ต ว เสนอของบประมาณครุ ภั ณ ฑ พื้ น ฐานประจํ า
หองปฏิบัติการเพิ่มเติม โดยจะทําคําของบประมาณสงใหศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอไป
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1
พิจารณาระดับคะแนนตัวอักษรในรายวิชาตาง ๆ ระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2552
ประธานที่ประชุม เสนอพิจารณาระดับคะแนนตัวอักษรในรายวิชาระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2552 โดยพิจารณาตามลําดับสาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยี
การผลิตสัตว เทคโนโลยีอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมเห็นชอบระดับคะแนนตัวอักษรในรายวิชาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2552 โดยมีขอสังเกตดังนี้
1. สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารผลิ ต พื ช ระดั บ ปริ ญ ญาตรี รายวิ ช า 302314 PLANT
PROPAGATION ขอใหติดตามนักศึกษาแกไขระดับคะแนนตัวอักษร I ภายใน 1
สัปดาหหลังจากเปดภาคการศึกษา
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ระดับปริญญาตรี รายวิชา 303491 COOPERATIVE
EDUCATION I จํานวนนักศึกษา 33 คน
3. สาขาวิ ช าเทคโนโลยี อ าหาร ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ปรั บ แก เ กรดในรายวิ ช า 305491
COOPERATIVE
EDUCATION และรายวิ ช า 305332 และ 315332 FOOD
PROCESSING LAB II เสนอระดับคะแนนเพิ่มเติมในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 5.1

มหาวิทยาลัยสึคุบะ ประเทศญี่ปุน ไดใหทุนแกนกั ศึกษา มทส.
ผูชวยศาสตราจารย ดร.โชคชัย วนภู หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แจงที่ประชุมทราบ
วามหาวิทยาลัยสึคุบะ ประเทศญี่ปุน ไดใหทนุ แกนักศึกษา มทส. เพื่อไปทําวิจัยเปนระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต 1
เมษายน – 30 มิถุนายน 2553 จํานวน 5 ทุน โดยเปนนักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ จํานวน 4 คน และ
สาขาวิชาชีวเคมี จํานวน 1 คน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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ปดประชุมเวลา 11.50 น.

(นายประพันธ พันธุอนุกูล)
หัวหนาสํานักงานคณบดี
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
ผูบันทึกรายงานการประชุม

