รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 4/2550
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2550 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 1 อาคารวิชาการ
รายนามกรรมการที่เขาประชุม
1. คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ประธาน
2.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ศ.ดร.ไพศาล เหลาสุวรรณ : แทน)
กรรมการ
3.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (อ.ดร. สุรินทร บุญอนันธนสาร : แทน) กรรมการ
4.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
กรรมการ
5.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
กรรมการ
6.ผศ.ดร.ยุวดี มานะเกษม
กรรมการ
7.ผศ.ดร.สุนทร กาญจนทวี
กรรมการ
8.รศ.ดร.จิรวัฒน ยงสวัสดิกุล
กรรมการ
9.หัวหนาสํานักงานคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ผูชวยเลขานุการ
รายนามกรรมการที่ไมสามารถเขารวมประชุมได
1.รองคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2.หัวหนาสถานวิจยั
3.ผูจัดการฟารมมหาวิทยาลัย
4.อ.ดร.สมร พรชื่นชูวงศ

ลาปวย
ลาพักผอน
ติดสอน
ไปราชการ

เปดประชุมเวลา 13.35 น.
ประธานที่ประชุม ไดกลาวเปดการประชุม และไดดําเนินการประชุมตาม ระเบียบ
วาระการประชุมดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
สรุปมติเวียนคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ฯ ระหวางวันที่ 12 กุมภาพันธ
2550 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2550
หัวหนาสํานักงานคณบดีเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบรายงานสรุปหนังสือเวียน
ขอความเห็นชอบคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯระหวางวันที่ 12 กุมภาพันธ 2550 ถึงวันที่ 9 มีนาคม
2550
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 1.2

แจงมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2550
หัวหนาสํานักงานคณบดีแจงที่ประชุมวา การประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2550
มีมติที่ประชุมที่เกี่ยวของกับสํานักวิชาฯ จํานวน 4 มติ รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ฯ ครั้งที่ 3/2550
หัวหนาสํานักงานคณบดีแจงที่ประชุมวา ผลการแจงเวียนรับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่ 3/2550 นั้น มีผูเสนอขอแกไข 4 ราย รายละเอียดดังในวาระการประชุม จึงเสนอใหที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมตามที่มีผูเสนอขอแกไข
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไขตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3
วาระที่ 3.1

เรื่องสืบเนื่อง
รายงานการรับนักศึกษา ทุนการศึกษา “สุรเกษตร”
หัวหนาสํานักงานคณบดี แจงที่ประชุมวา ตามที่สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่
2/2550 ไดใหความเห็นชอบใน วิธีการ คุณสมบัติ และการรับนักศึกษา ทุนการศึกษา “สุรเกษตร” ไปแลว
นั้น สํานักวิชาฯไดดําเนินการสงหนังสือไปยังโรงเรียนของผูคุณสมบัติดังกลาวจํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 สงหนังสือไปยังโรงเรียนสําหรับผูมีสิทธิ์ไดรับทุน(กลุมที่ชนะเลิศ และมี
เกรดเฉลี่ย 5 ภาค ไมต่ํากวา 2.75) จํานวนทั้งสิ้น 3 โรงเรียน เปนจํานวนนักเรียน 9 คน โดยกําหนดใหตอบ
ยืนยันการเขารับทุน ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2550 ผลปรากฏวามีนักเรียนตอบยืนยันเขารับทุนจํานวน
ทั้งสิ้น 1 ราย ในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
ครั้งที่ 2 สงหนังสือไปยังโรงเรียนผูสิทธิ์เขาศึกษา (กลุมที่ชนะเลิศ และรอง
ชนะเลิศแตละอันดับ และเกรดมีเฉลี่ย 5 ภาค ไมต่ํากวา 2.50) จํานวน ทั้งสิ้น 8โรงเรียน จํานวนนักเรียน
28 คน โดยกําหนดใหตอบยืนยันเขาศึกษาภายในวันที่ 14 มีนาคม 2550 ผลปรากฏวาตอบยืนยันเขาศึกษา
จํานวนทั้งสิ้น 1 ราย ในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
ทั้งนี้หลังหมดกําหนดการแจงยืนยันเขาศึกษาแลว สํานักวิชาฯจะดําเนินการสง
รายชื่อนักเรียนที่ยืนยันดังกลาวไปใหศูนยบริการการศึกษาเพื่อดําเนินการจัดทําประกาศผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
ตอไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร แจงที่ประชุมวาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ได รั บ อนุ มั ติ ใ นหลั ก การในการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี อ าหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) และสาขาวิชาไดดําเนินการแกไข ปรับปรุง โดยคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งจากภายในมหาวิทยาลัย และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก เรียบรอยแลว สาขาวิชาฯ จึงใครขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯตอ(ราง) หลักสูตรดังกลาวเพื่อใชในปการศึกษา 2550
รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
ขอสังเกต 1. หนา 18 ปรับแกตัวเลขในหัวขอ ความหมายของรหัสวิชา
ตามแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร ของมติสภาวิชาการครั้งที่ 15/2549
2. หนา 19 ตรวจสอบจํานวนหนวยกิตของฐานะชั้นปของนักศึกษาวาสอดคลอง
กับตารางแผนการศึกษาหรือไมอยางไร
3. หนา 43
3.1 ใหเพิ่มเติมรายวิชาในหลักสูตรเดิมใหครบถวน
3.2 เพิ่มเหตุผลในรายวิชา 205202 ผูประกอบการและการสรางธุรกิจใหม และ
315211, 315212 , 315213, 315214 (กลุมรายวิชาจุลชีววิทยาอาหาร)
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และใหนําเสนอสภาวิชาการตอไป
วาระที่ 4.2

ขอความเห็นชอบการสรางความรวมมือระหวางบริษัทมิตรผลกับมหาวิทยาลัย
ถอนวาระ เนื่องจากเปนการดําเนินงานการลงนามความรวมมือระดับมหาวิทยาลัย

ขอความเห็นชอบกรอบเวลาการสงผลงานวิชาการเพื่อขอรับเงินประจําตําแหนง
ทางวิชาการเพิ่ม และแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงาน
หัวหนาสํานักงานคณบดีแจงตอที่ประชุมวา ตามทีส่ ถาบันวิจัยและพัฒนาไดมี
E-mail แจงใหคณาจารยเตรียมสงผลงานทางวิชาการเพือ่ ขอรับเงินประจําตําแหนงทางวิชาการเพิ่ม ประจําป
งบประมาณ 2549 นั้น บัดนี้ไดมีคณาจารยบางทานไดสงผลงานมาเพื่อการดังกลาวแลว ฝายเลขานุการจึง
ใครขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา กําหนดกรอบเวลาการสงผลงาน และแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ผลงาน
วาระที่ 4.3

D:\กก-สํานักวิชาฯ\ครั้งที่ 4-2550\รายงานการประชุม 4-50.doc

3

มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. กรอบเวลาการสงผลงานใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานประกอบดวย
2.1 ศ.ดร.ไพศาล เหลาสุวรรณ
เปนประธาน
2.2 ศ.ดร.นันทกร บุญเกิด
เปนกรรมการ
2.3 อ.ดร.โสภณ วงศแกว
เปนกรรมการ
2.4 อ.ดร.ศุกฤตย ไทยอุดม
เปนกรรมการและเลขานุการ

วาระที่ 4.4

การประชุมสัมมนานอกสถานที่ของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหนาสํานักงานคณบดีแจงที่ประชุมวา ดวยในแตละปการศึกษา สํานักวิชาไดจัด
ใหมีการประชุมสัมมนาประจําปของสํานักวิชาฯ เพื่อทบทวนผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคในการทํางาน
และเพื่อการวางแผนการทํางานในปการศึกษาถัดไป ดังนั้นจึงขอหารือที่ประชุมเพื่อ หาสถานที่จัด รูปแบบ
วัน เวลาที่เหมาะสม ตลอดจนหัวขอประชุมสัมมนา ฯลฯ
มติ ประธานมอบหัวหนาสํานักงานคณบดีดําเนินการสํารวจความตองการของ
บุคลากรสวนใหญ ในวัน เวลา และสถานที่ ที่สะดวกและเหมาะสมในเบื้องตน
เพื่อนํามาพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
วาระที่ 4.5

แนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสายปฏิบัติการ
หนาสํานักงานคณบดีแจงที่ประชุมวา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักวิชาฯ ครั้งที่ 9/2549 เห็นชอบให ทดลองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายปฏิบัติการตาม
สัดสวน หากแตเมื่อนําไปสูการปฏิบัติแลวพบวา มีขอคําถามจากผูประเมิน รายละเอียดดังเอกสารประกอบ
วาระการประชุม
มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. ตอบประเด็นขอคําถามแตละขอดังนี้
1.1 คณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ มีสิทธิที่จะกําหนดให คณาจารยประเมิน
พนักงานไดหรือไม ( ตอบ ไดเพราะเปนการบริหารจัดการของสํานักวิชาฯ )
1.2 การใหคณาจารยที่ไมมีตําแหนงบริหารประเมินไมทราบวาจะขัดกับระเบียบ
หรือไม (ตอบ ไมขัดระเบียบเพราะถือวาเปนผูรับบริการ )
1.3 คณาจารยแจงวาไมทราบภารกิจกอนนี้ที่จะตองเปนผูประเมินจึงไมได
เตรียมตัว ( ตอบ การประเมินของคณาจารยเปนไปดวยความสมัครใจ
ถาคณาจารยทานใดไมมคี วามพรอม ก็ไมตองประเมินในรอบนั้นๆ)
1.4 ควรมีการประชุมชี้แจงใหคณาจารยทราบถึงการประเมินนีก้ อนดําเนินการ
( ตอบ ใหหัวหนาสาขาแจงคณาจารย)
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1.5 วิธีดําเนินการ ตลอดจน การสงขอมูลทาง E-mail เหมาะสม มีความชื้อมั่น
หรือไม ( ตอบ ใหสงเปนเอกสารแทน)
1.6 การสงคะแนนการประเมินหัวหนาสํานักงานโดยผานหัวหนาสํานักงาน
คณบดีจะเหมาะสมหรือไม ( ตอบ ใหสงเปนเอกสารถึงคณบดี)
1.7 ในกลุมพนักงานสายปฏิบัติการที่ใหประเมินกันเอง พบวาไมขอประเมิน
โดยมีเหตุผลกลัวมีปญ
 หา ไมทราบปริมาณงานและคุณภาพงานของ
แตละบุคคล( ตอบ ไมไดบงั คับ)
2. ใหปรับการถวงน้ําหนักคะแนนใหมดังนี้
ผูถูกประเมิน
ผูประเมิน
เลขาสาขาวิชา ฯ
1.หัวหนาสาขาวิชาที่เลขาสังกัด
2.คณาจารยในสาขาวิชาที่เลขาสังกัด
3.หัวหนาสํานักงานคณบดี
สถานวิจัย
1.หัวหนาสถานวิจยั
2.คณาจารยที่ใชบริการ
3.หัวหนาสํานักงานคณบดี
ธุรการกลาง
1.คณบดีหรือรองคณบดี
2.หัวหนาสํานักงานคณบดี
3.คณาจารยที่ใชบริการ
หัวหนาสํานักงานคณบดี 1.คณบดีหรือรองคณบดี
2.หัวหนาสาขาวิชาฯ
3.คณาจารยในสํานักวิชา

ถวงน้ําหนัก
55%
30%
15%
55%
30%
15%
30%
55%
15%
50%
35%
15%

3. ใหเชิญประชุม คณบดี หัวหนาสาขาวิชาฯ สถานวิจัย และหัวหนาสํานักงาน
คณบดี เพื่อพิจารณาการประเมินพนักงานรอบการประเมินครั้งที่ 1 ( 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2549 )
ภายในสัปดาหหนา กอนสงผลใหสวนการเจาหนาที่
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ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

เรื่องอื่น ๆ
กําหนดวันประชุมเพื่อพิจารณาเกรด ภาคการศึกษาที่ 3/2549
หัวหนาสํานักงานคณบดีแจงที่ประชุมวา ศูนยบริการการศึกษาไดกําหนดให
สํ า นั ก วิ ช าส ง เกรด ภาคการศึ ก ษาที่ 3/2549 ภายในวั น อั ง คารที่ 24 เมษายน 2550 ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก าร
ดํ า เนิ น การเป น ส ง เกรดได ทั น กํ า หนดเวลาดั ง กล า ว จึ ง ใคร ข อหารื อ ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ กํ า หนดวั น ประชุ ม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเพื่อพิจารณาเกรดดังกลาว
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหประชุมในวันจันทรที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 13.30 น.
วาระที่ 5.2

ขอความเห็นชอบ(ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
อ.ดร. สุรินทร แจงตอที่ประชุมวา ตามที่สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ไดมี
การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) และสาขาวิชาไดดําเนินการแกไข ปรับปรุง โดยคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งจากภายในมหาวิทยาลัย และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก เรียบรอยแลว สาขาวิชาฯ จึงใครขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯตอ (ราง) หลักสูตรดังกลาว รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
ขอสังเกต ที่ประชุมมีขอสังเกตดังนี้
1. ชื่อปริญญา ระดับดุษฎีบัณฑิต ใช D.Sc แต มหาวิทยาลัยใช Ph.D
2. ผลจากขอ 1 ชื่อวิชาตองเปลี่ยนจาก D.Sc เปน Ph.D เชน D.Sc Seminar I
เปลี่ยนเปน Ph.D Seminar I
3. รหัสวิชา ตองเขียนเปนตัวเลข 6 ตัว ติดกัน (ตามรูปแบบการจัดทําหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย)
4. แผนการศึกษา หนา 18 , 21 ขอความหลังตาราง ที่ 2, 3, 4 ใหตัดคําวา ตัวอยาง
ออก รวมทัง้ ภาษาอังกฤษดวย
5. หนา 69 วิชา 313870 เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา จาก การพิจารณาขั้นสูงของ
ทฤษฏีและการประยุกตใชทางสัตวศาสตร ใหเปลี่ยนเปน การวิเคราะหและ
ประยุกตใชทฤษฏีทางสัตวศาสตร สวนภาษาอังกฤษใหสาขาวิชาไปปรับเอง
6. หนา 78 -84 ตารางเปรียบเทียบรายวิชา
6.1 รหัสวิชา สัมมนาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกซ้ํากัน
(หนา 78 หนา 82)
6.2 วิชาสัมมนา 4 - 6 หลักสูตรเกา ใหใสเทียบกับหลักสูตรใหม
ดวย ในกลุม 2.1
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มติ

6.3 วิชาในตารางหลักสูตรปรับปรุงบางวิชาไมมีหนวยกิต เชน
313600 พันธุศาสตรสัตวน้ํา (หนา 78 ) 313813 313814 เปนตน
6.4 หนา 79 ในตารางเทียบใหใสวิชาในหลักสูตรเกาดวย กรณีเปลี่ยน
รหัสวิชา
6.5 หนา 80 วิทยานิพนธ ใหแจงเหตุผลวาเปลีย่ นรหัสวิชา
7. ในรายวิชาวิจัย 313860 303861 สามารถรวมกันไดหรือไม
8. หนา 85 แกไขขอความ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 เปน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2550
9. การลดหนวยกิตวิทยานิพนธลงควรมีเหตุผลที่หนักแนนเพื่อตอบคําถามตอ
สภาวิชาการ เพราะมหาวิทยาลัยของเราเนนการวิจัย
10. ในวันประชุมสภาวิชาการ (27 มี.ค. 50 ) ขอใหเตรียมบุคคลกรไวชแี้ จงขอ
ซักถามจากที่ประชุมดวย
ที่ประชุมมีมติใหนําไปปรับแกตามขอสังเกต และนําเสนอสภาวิชาการตอไป

วาระที่ 5.3

การตอบขอสงสัยเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติการใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่คณาจารยไดรับทุนจากภายนอก
ประธานแจงตอที่ประชุมวา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชไดมีบันทึกขอความ
ถึ ง อธิ ก ารบดี เ พื่ อ สอบถามข อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ แนวปฏิ บั ติ ใ นการให ทุ น การศึ ก ษาแก นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาที่คณาจารยไดรับทุนจากภายนอกจํานวน 3 ประเด็น บัดนี้ฝายวิชาการไดตอบขอสงสัยใน
ประเด็นตาง ๆ เรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ จึงขอใหคณะกรรมการทุกทานไปศึกษา
รายละเอียดเพื่อนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 5.4

ขอความรวมมือเสนอชื่อบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
แหงชาติวาดวยนโยบายและแผนสิทธิมนุษยชน
ประธานแจงตอที่ประชุมวา กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดมีหนังสือดวน
ที่ สุ ด ถึ ง อธิ ก ารบดี เรื่ อ ง ขอความร ว มมื อ เสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง เป น
คณะกรรมการแหงชาติวาดวยนโยบายและแผนสิทธิมนุษยชน และทานอธิการบดีไดแจงใหสํานักวิชา
เสนอชื่อ (ถามี) บุคคลที่มีความรู ความสามารถ รอบรูเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ดังกลาว ภายในวันที่ 15
มีนาคม 2550 รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ
มติ ที่ประชุมไมเสนอบุคคลใด
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วาระที่ 5.5

รายงานการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหวางวันที่
9-10 มีนาคม 2550
ประธานแจงตอที่ประชุมวา คณาจารยจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวจํานวน 7 ทาน ไดเดินทางไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระหวางวันที่ 9-10 มีนาคม 2550 โดยศึกษาดูงานฟารมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีการสรางความ
รวมมือกับภาคเอกชน (CP) และศึกษาดูงานวันเกษตรแหงชาติ รายละเอียดรายงานการไปศึกษาดูงานดัง
เอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ปดประชุมเวลา 16.10 น.

(นายพิรุณ กลาหาญ)
หัวหนาสํานักงานคณบดี
บันทึกรายงานการประชุม
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