รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 4/2551 วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2551 เวลา 15.45 น.
ณ หองประชุม 1 ชั้น 1 อาคารวิชาการ
รายนามกรรมการที่เขาประชุม
1.คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ประธานกรรมการ
2.รองคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
3.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
กรรมการ
4.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (อ.ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร, แทน) กรรมการ
5.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
กรรมการ
6. ผูจัดการฟารมมหาวิทยาลัย
กรรมการ
7. ผศ.ดร.ยุวดี มานะเกษม
กรรมการ
8. รศ.ดร.จิรวัฒน ยงสวัสดิกุล
กรรมการ
9. อ.ดร.สมร พรชื่นชูวงศ
กรรมการและเลขานุการ
10.หัวหนาสํานักงานคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ผูชวยเลขานุการ
รายนามกรรมการที่ไมสามารถเขารวมประชุมได
1.หัวหนาสถานวิจัย
2.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
3.ผศ.ดร.มารินา เกตุทัต-คารนส

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เปดประชุมเวลา 15.45 น.
ประธานที่ประชุม ไดกลาวเปดการประชุม และไดดําเนินการประชุมตาม ระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจงเพื่อทราบ (ไมม)ี

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ฯ ครั้งที่ 3/2551
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ไดรายงานตอที่ประชุมวา ได
แจงเวียนรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551 และกําหนดตอบยืนยันการรับรองรายงานการ

ระเบียบวาระที่ 2

1

ประชุมในภายในวันศุกรที่ 25 เมษายน 2551 กรณีไมไดรบั การตอบยืนยันภายในกําหนดถือวารับรอง
รายงานการประชุมโดยไมมกี ารแกไขนั้น สรุปผลไดดังนี้
1. กรรมการ 2 ราย แจงรับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข
2. กรรมการ 4 ราย ไมแจงรับรองหรือการแกไขใด ๆ ถือวารับรองรายงานการประชุม
3. กรรมการ 3 ราย แจงการรับรอง โดยเสนอแกไขดังนี้
มีแกไขดังนี้
หนาที่ 4 วาระที่ 1.4 บรรทัดที่ 7 นับจากขางลาง
ขอความเดิม เห็นชอบการให P ในรายวิชา 302485 Special Problem ตอเนื่องอีก
1 ภาคการศึกษา
เพิ่มเติมขอความ เห็นชอบการให P นักศึกษาจํานวน 4 ราย ในรายวิชา 302485 Special
Problem ตอเนื่องอีก 1 ภาคการศึกษา
หนาที่ 10 วาระที่ 4.3 บรรทัดที่ 7 นับจากขางลาง
ขอความเดิม เพื่อเปรียบเทียบใหเห็นวาภาระงานนี้ควรจางแบบใด
แกไขเปน
เพื่อเปรียบเทียบใหเห็นภาระงานใหชัดเจน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อแกไขรายงานการประชุมตามที่มีผูเสนอขอแกไข
มติ

ที่ประชุมแกไขและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2551 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง (ไมมี)

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ผศ.ดร.มณฑารพ ยมาภัย
เลขานุการ แจงตอที่ประชุมวาตามที่ ผศ.ดร.มณฑารพ ยมาภัย ไดยื่นเรื่องเพื่อขอ
ตํา แหนงทางวิ ชาการรองศาสตราจารยในสาขาวิชาเทคโนโลยีชี วภาพ โดยฝายเลขานุ การไดสงเอกสาร
ประกอบการประชุมไปใหคณะกรรมการทุกทานแลว (ประกอบดวย ประวัติ เอกสารคําสอน งานวิจัยและสื่อ
การสอนอิเล็กทรอนิกส) จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจาณา
วาระที่ 4.1

มติ

ที่ประชุมมีมติและขอสังเกตดังนี้
1. ผลงานในหมายเลข 4.2.2.2 ซึ่งเปน in press นั้นไมสามารถยื่นได ตองรอ
การตีพิมพกอน ดังนั้นหากอาจารยผูขอเห็นวาสามารถตัดผลงานนี้ออกได
หรือผูขออาจรอผลงานนี้ตีพิมพกอนก็ได
2. ใหตัดภาระงานในสวนที่เปนอาจารยที่ปรึกษารวมออก
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3. ใหตรวจเช็ค teaching load ในรายวิชา 304561 Current issues in
biotechnology ในภาค 3/50 เนื่องจากมีการเชิญอาจารยพิเศษ จํานวน 11
ชั่วโมง
4.ใหหวั หนาสาขาวิชา เช็คการเขียนผลการปฏิบัติงานในหนา 16/19 การ
ประเมินผลการสอนนั้นใหสอดคลองตามผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ รศ.ดร.กนกอร อินทราพิเชฐ
เลขานุการ แจงตอที่ประชุมวาตามที่ รศ.ดร.กนกอร อินทราพิเชฐ ไดยื่นเรื่องเพื่อขอ
ตําแหนงทางวิชาการศาสตราจารยในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โดยฝายเลขานุการไดสงเอกสารประกอบการ
ประชุมไปใหคณะกรรมการทุกทานแลว (ประกอบดว ย ตํารา บทความวิจัยตีพิมพในวารสารนานาชาติ
บทความวิจัยที่ผานการกลั่นกรองเพื่อเผยแพรในการประชุมวิชาการนานาชาติ )
มติ
ที่ประชุมมีมติใหกรอกขอมูลเพิ่มเติมผลงานวิชาการที่ใชขอแตงตั้งตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย และ รองศาสตราจารยเขาไปดวย
วาระที่ 4.2

วาระที่ 4.3

ขออนุมัติแตงตั้งคณาจารยบัณฑิตระดับปริญญาเอก
ผูชวยเลขานุการชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามที่สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
ไดมีบั น ทึ ก ข อความเสนอใหคณะกรรมการประจํา สํานัก วิช าพิ จ ารณา คุณสมบัติ ของ อาจารย ดร.
อมรรัตน โมฬี ใหเปนคณาจารยบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก ตั้งแต ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา
2551 และจากการแจ ง เวี ย นดั ง กล า ว มี ก รรมการจํ า นวนหนึ่ ง มี ข อ คิ ด เห็ น บางประการ ดั ง นั้ น ฝ า ย
เลขานุการจึงขอนําเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารวมกันอีกครั้ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
มติ
ที่ประชุมมีมติใหแนบสําเนาปกหนาและหนาที่มีรายชื่อผูวิจัย จากหนังสื่อ
ผลงานตีพิมพในรายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 46 ม.เกษตรศาสตร เพื่อเสนอสภาวิชาการดวย
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ไมมี)

ปดประชุมเวลา 17.10 น.

(นายพิรุณ กลาหาญ)
ผูชวยเลขานุการ
บันทึกรายงานการประชุม

(อ.ดร.สมร พรชื่นชูวงศ)
กรรมการและเลขานุการ
ตรวจรายงานการประชุม
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