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ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
การปรับปรุงและพัฒนาฟาร์มมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเรียนการสอนและวิจัย

ประธานที่ประชุม แจ้งว่าจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันเสาร์ที่ 24
ธันวาคม 2554 ท่านอธิการบดี ได้นําเสนอวาระเชิงนโยบาย เรื่องการปรับปรุงและพัฒนาฟาร์มมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับ
การเรียนการสอนและวิจัย โดยมีรายละเอียดตาม Powerpoint ที่แนบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และขอให้กรรมการทุกท่านช่วยให้ขอมูลเรื่องการบริหารงานของฟาร์ม
มหาวิทยาลัยหากมีผู้ซักถาม

2

วาระที่ 1.2

สรุปการประชุมคณะทํางานกลั่นกรองคําขอตั้งงบประมาณของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ประธาน แจ้งที่ประชุมรับทราบ ตามที่ผู้แทนสํานักวิชาฯ ผศ.ดร.โชคชัย วนภู เข้าร่วมประชุม
คณะทํางานกลั่นกรองคําขอตั้งงบประมาณของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีสาระโดยสรุปดังนี้
1.มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรครุภัณฑ์จากงบ DPL ประมาณ 700 ล้านบาท
2.ขอให้ส าขาวิ ชา จัด ทํา รายการครุภั ณฑ์ วิท ยาศาสตร์ 5 ปี กํ าหนดส่ง ประมาณปลายเดือน
มกราคม 2555
3.คําขอตั้งงบประมาณ ขอให้รวมถึงงบค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ที่เสื่อมโทรม และตั้ง
ครุภัณฑ์ทดแทนด้วย
4.ให้ความสําคัญในครุภัณฑ์ สําหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี เป็นลําดับแรก
5.ขอให้คํ านึ งถึ งการขอครุภั ณฑ์ ในสาขาวิช าที่ ครบวงจรแล้ ว ไม่ ควรขอเพิ่ มเติม อีก ยกเว้ น มี
ความจําเป็นมาก หรือเป็นเทคโนโลยีใหม่
6.ขอให้ ตั้ ง งบประมาณ การปรั บ ปรุ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ๆ เมื่ อ มี ก ารย้ า ยห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
เทคโนโลยีชีวภาพไปที่ F10 แล้ว (ห้องปฏิบัติการเดิม) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร
ที่ F3 ของเดิม
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายสาขาวิชาฯ จัดทําคําของบประมาณครุภัณฑ์ระยะ 5 ปี
กําหนดส่งปลายเดือนมกราคม 2555
วาระที่ 1.3

การย้ายสถานที่ทํางานของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรไปอาคารวิชาการหลังที่ 2
รองคณบดี แจ้งเรื่องการย้ายที่ทํางานของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรไปยังอาคารวิชาการ
หลังที่ 2 ว่า ในการย้ายครุภัณฑ์ในห้องพักอาจารย์ ขอให้คณะทํางานกํากับดูแลการใช้ประโยชน์พื้นที่ใช้สอยอาคาร
วิชาการฯ แจ้งฝ่ายบริหาร เพื่อสํารวจและพิจารณาแจ้งการจัดสรรครุภัณฑ์เดิมและครุภัณฑ์ใหม่ เพื่อการใช้งานก่อน ทั้งนี้
การย้ายจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 โดยสํานักวิชา จะขอกล่องกระดาษ จากส่วนพัสดุ เพื่อใช้ในการขน
ย้าย
มติ

ที่ประชุมรับทราบ มอบสํานักวิชาทําเรื่องถึงหัวหน้าส่วนพัสดุ เพื่อขอกล่องกระดาษ และเชือก
เพื่อใช้ในการขนย้าย

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 10/2554
เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 10/2554
เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554 โดยทาง e-mail เพื่อให้กรรมการประจําสํานักวิชาฯ แจ้งรับรอง หรือแก้ไขรายงาน
การประชุมให้ฝ่ายเลขานุการฯ ในกรณีที่ไม่ได้รับแจ้งแก้ไข จะถือว่ากรรมการรับรองรายงานการประชุม สรุปดังนี้
1. กรรมการ 10 ราย ไม่แจ้งรับรองหรือการแก้ไขใด ๆ ถือว่ารับรองรายงานการประชุม
2. กรรมการ 3 ราย แจ้งตอบแบบรับรองโดยมีการแก้ไข
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ฝ่ายเลขาฯ ได้ดําเนินการแก้ไขแล้ว
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2554 ตามที่ได้มีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1

รายงานการดูพื้นที่ ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินอําเภอวังน้ําเขียว
ผศ.ดร.หัสไชย บุญจูง ผู้แทนคณาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ได้รายงานที่
ประชุมถึง การดูพื้นที่ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินอําเภอวังน้ําเขียว โดยคณะได้เดินทางเข้าดูพื้นที่ในวันที่ 21 ธันวาคม 2554 มี
ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเดินทาง ได้แก่ ผู้แทนส่วนอาคารสถานที่ ผู้แทนจากงานนิติการ หัวหน้าสถานวิจัย
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และผู้แทนอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช โดยสรุปได้ดังนี้
1.พื้นที่รวมทั้งหมด ประมาณ 250 ไร่
2.ควรให้ส่วนอาคารสถานที่ สํารวจพื้นที่ ร่วมกับ สปก. เพื่อกําหนดเขตพื้นที่ทําการปักหมุดเขต
3.หากมหาวิทยาลัยจะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ ควรล้อมรั้วโดยรอบ เพื่อป้องกันการบุกรุก โดยขอ
ใช้พื้นที่และดูแลป่าชุมชนด้วย และทําฝายชะลอน้ํา หรือฝายน้ําล้น เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้งาน
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้สํารวจพื้นที่อีกครั้ง เพื่อประเมินศักยภาพการใช้ประโยชน์ โดย
มอบหมายให้ ส ถานวิ จั ย เตรี ย มโครงการการพั ฒ นาพื้ น ที่ วั ง น้ํ า เขี ย ว ทํ า รายการสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
สาธารณูปโภค และประเมินราคาการล้อมรั้ว และการทําฝายน้ําล้น

วาระที่ 3.2

การรายงานการนําเสนอผลการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2553
รองคณบดี รายงานที่ป ระชุม ถึงเรื่อง การนํ าเสนอผลการประกั นคุ ณภาพการศึก ษา ประจํา ปี
การศึกษา 2553 ของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โดยเสนอผลคะแนนรวม จุดอ่อน และแนวทางการแก้ไขในภาพรวม
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.3

รายผลการดําเนินการโครงการสอนเสริม ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2554 ของสํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร
รองคณบดี รายงานที่ประชุมถึง ผลการดําเนินงานโครงการสอนเสริม ประจําภาคการศึกษาที่
2/2554 โดยมีรายวิชาที่สอนเสริมจํานวน 3 รายวิชา ได้แก่ รายวิชา 102113 Fundamental chemistry II รายวิชา
103101 Calculus I และ รายวิชา 105101 Physics I โดยนําเสนอผลการเรียน ร้อยละการเข้าเรียนเสริม และหา
ความสัมพันธ์ทางสถิติ กิจกรรมการบรรยายพิเศษ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และงบประมาณคงเหลือ สําหรับการสอน
เสริมในภาคการศึกษา 3/2554 โดยเสนอรายวิชาที่จะสอนเสริมจํานวน 4 รายวิชา ได้แก่
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ รายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช รายวิชาเคมีอินทรีย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
รายวิชาฟิสิกส์ 2, รายวิชาแคลคูลัส 2
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนรายวิชา กับกลุ่มนักศึกษา
รหัส 53 เพื่อเปรียบเทียบระหว่างการติวกับไม่ได้ติว และนําเสนอที่ประชุมต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และรายวิชาเอกเพื่อการคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
(ผู้แถลง : หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร)
ตามที่ ป ระชุม สภาวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 2/2554 เมื่ อวั นที่ 24 กุ ม ภาพัน ธ์ 2554 ได้ อนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ไปแล้ว
นั้น บัดนี้ สาขาวิชาฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวตามข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และรายวิชาเอกเพื่อการคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย รายละเอียดปรากฎดังเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ และให้นําเสนอสภาวิชาการต่อไป

วาระที่ 4.2

พิจารณาระดับคะแนนตัวอักษรในรายวิชาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2554
ตามที่ ศูน ย์ บริ การการศึ ก ษา ได้แ จ้ งกํ าหนดการส่ งระดั บ คะแนนตั ว อัก ษรในรายวิ ชาระดั บ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2554 ของ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ภายในวันที่ 4
มกราคม 2555 นั้น บัดนี้ ฯ สํานักวิชาฯ จึงขอเสนอพิจารณาระดับคะแนนตัวอักษรในรายวิชาระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา ของแต่ละสาขาวิชา ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2554 โดยที่ประชุมได้พิจารณาระดับคะแนนตามแต่ละสาขา
เสนอ มีรายละเอียด ดังนี้
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช รายวิชา 302491 Cooperative Education 1 ปรับแก้ค่าเฉลี่ย
เป็น 91.53
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ รายวิชา 303318 Animal Physiology and Anatomy II ขอให้
พิจารณาทบทวน เนื่องจากคะแนนต่ํา ควรมีเกณฑ์การให้คะแนนว่าควรผ่านที่คะแนนเท่าไร รายวิชา
303483 Presentation in Animal Science ได้ระดับคะแนน F เนื่องจากไม่ส่งงาน และรายวิชา
303491 Cooperative Education 1 ได้ระดับคะแนน I เนื่องจากยังไม่เสร็จสิ้นการออกสหกิจ
ศึกษา รายวิชาบัณฑิต 313801 และ 313803 ได้ระดับ I เนื่องจากยังวัดผลไม่เรียบร้อย
3. สาขาวิ ชาเทคโนโลยี อาหาร รายวิ ช า 305482 และ 315482 ได้ ร ะดับ คะแนน X เนื่ องจากยั ง
ประเมินผลไม่เสร็จ รายวิชา 315213 และ 315214 แจ้งผลคะแนนเพิ่มเติม และรายวิชา 315231
Food Processing I ขอให้ทบทวนการวัดผลคะแนน ระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชา 315781 แจ้งผล
คะแนนเพิ่มเติม
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รายวิชา 304553 และ 304554 ได้ระดับคะแนน I เนื่องจากรายงานยัง
ไม่แล้วเสร็จ
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบระดับคะแนนตัวอักษร ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2554 ตามที่เสนอและ
ขอให้ตรวจสอบตามที่ประชุมมีข้อสังเกต

5
ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

เรื่องอื่น ๆ
รายงานการเข้าอบรมที่ประเทศ อิสราเอล อ.ดร.ธีรยุทธ เกิดไทย
อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ เกิดไทย นําเสนอรายงานการเข้าอบรมที่ประเทศอิสราเอล ในหัวเรื่อง
Crop Production Under Saline Stress : Environmental soil and water qualities due to climatic changes
ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม 2554 โดยนําเสนอเป็น Powerpoint ต่อที่ประชุม
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 14:30 น.

(นายประพันธ์ พันธุ์อนุกูล)
หัวหน้าสํานักงานคณบดี
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

