รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 10/2552
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14.00 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.โสภณ วงศแกว
10. อาจารย ดร.สมร พรชื่นชูวงศ
11. รองศาสตราจารย ดร.จิรวัฒน ยงสวัสดิกุล
12. ผศ.ดร.มารินา เกตุทตั -คารนส
13 หัวหนาสํานักงานคณบดีฯ

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
อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
นายประพันธ พันธุอนุกูล

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

เปดประชุมเวลา 14.10 น.
ประธานที่ประชุม กลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ

สรุปมติเวียนคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ระหวางวันที่ 5 ตุลาคม 2552
ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552
ตามที่สาขาวิชาฯไดเสนอเรื่องแจงเวียนใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯพิจารณา ระหวาง
วันที่ 5 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 รวมจํานวนทั้งสิ้น 31 เรื่อง สรุปดังนี้
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
จํานวน 10 เรื่อง
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
จํานวน 11 เรื่อง
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จํานวน
5 เรื่อง
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
จํานวน
5 เรื่อง
ทั้งนี้ฝายเลขาฯ ไดสรุปหัวเรื่องมติเวียนดังกลาว ตามเอกสารประกอบการประชุม อนึ่ง
รายละเอียดสรุปมติเวียนคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ระหวางวันที่ 5 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน
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2552 สามารถดูไดที่ฐานขอมูลสรุปมติเวียนคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ของฝายเลขานุการคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิชาฯ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2

แจงมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2552
ตามที่สภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 ไดแจงมติที่
ประชุมสภาวิชาการเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้
1. อนุมัติรับรอง นายนริศร ขจรผล ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชไรนครราชสีมา สํานักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 อุบลราชธานี สังกัดกรมวิชาการเกษตร เปนผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
พืช เพื่อเปนกรรมการ/อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมในคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
2. ใหความเห็นชอบการเปนเจาภาพจัดประชุม SAADC ครั้งที่ 3 ในป ค.ศ. 2011 โดย
มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนตามแนวปกติ คือ 100,000 บาท และการเปนศูนยประสานงานของ SAADC ขอใหใช
ทรัพยากรที่มีอยูในการดําเนินการตอไป
3. ใหความเห็นชอบผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2552 จํานวน 15 ราย
เปนระดับปริญญาเอก 1 ราย และระดับปริญญาตรี 14 ราย
4. ใหความเห็นชอบแตงตั้งหัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ตามที่เสนอ
5. อนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาของ นายราเชนทร ดวงศรี เลขประจําตัว M4730330
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ออกไปอีก 1 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษา 2/2552
6. การเสนอชื่อผูขอรับรางวัล The 5th Okinawa Peace Prize หากหนวยงานใดตองการ
เสนอ ใหเสนอชื่อมายังฝายวิชาการ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3

แนะนําอาจารยใหม ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
อาจารย ดร.สุดชล วุนประเสริฐ หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช แจงที่ประชุม
ทราบเรื่องการรับอาจารยใหม ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ไดแก อาจารย ดร.รุจ มรกต
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4

รายงานสรุปผลการดําเนินงานดานการเรียนการสอนของฟารมมหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารักษ ธีรอําพน ผูจัดการฟารมมหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมทราบ
เรื่องรายงานสรุปผลการดําเนินงานดานการเรียนการสอนของฟารมมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
โดยนํ า เสนอผลการดํ า เนิ น งานให บ ริ ก ารสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนและงานวิ จั ย และงบประมาณค า ใช จ า ย
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 1.5

โครงการ IRPUS ยายไปสถาบันคลังสมองของชาติ
รองศาสตราจารย ดร.หนึ่ง เตียอํารุง หัวหนาสถานวิจัยฯ แจงที่ประชุมทราบเรื่องโครงการ
IRPUS (Industrial and Research Projects for Undergraduate Students) ภายใตการสนับสนุนของสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดยายไปที่สถาบันคลังสมองของชาติ ภายใตสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยจัดตั้งองคกรใหมในรูปมูลนิธิ ภายใตชื่อมูลนิธิสงเสริมการวิจัยในมหาวิทยาลัยเพื่ออุตสาหกรรมไทย
(Thailand University Research Promotion for Industries Foundation : TURPIF) ซึ่งทราบวามหาวิทยาลัยวิจัย
ไมสามารถของงบประมาณสนับสนุนได
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.6

มหาวิทยาลัยไดรับคัดเลือกเปนเจาภาพจัดงาน SAADC ครั้งที่ 3 ในป ค.ศ. 2011
(พ.ศ. 2554)
อาจารย ดร.สมร พรชื่นชูวงศ รักษาการแทนหัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว แจงที่
ประชุมทราบวาจากการเขารวมประชุมที่ประเทศมาเลเซียและเสนอตัวเปนเจาภาพ มหาวิทยาลัยไดรับคัดเลือกให
เปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการ International Conference on Sustainable Animal Agriculture in Developing
Countries (SAADC) ครั้งที่ 3 ในป ค.ศ. 2011
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.7

มหาวิทยาลัยทดสอบสงสัญญาณวิทยุระบบ FM 99.5 MHz.
จากการประชุมคณะกรรมการประจําศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ศูนยนวัตกรรม ฯ
ไดรวมกับสวนประชาสัมพันธ ขอเปดสถานีวิทยุ FM ในกลุมวิทยุสถานีบริการสาธารณะคลื่นความถี่ 99.5 MHz.
ทดลองกระจายเสียงเปนเวลา 300 วัน ออกอากาศวันจันทร - ศุกรเวลา 08.00-18.00 น. ลักษณะกาออกอากาศเปน
รายการที่บันทึกไวลวงหนา (เทปรายการออกอากาศ) โดยมีผังรายการตามเอกสารแนบวาระ ที่ประชุมมีมติให
นําเสนอสํานักวิชา ฯ หากมีรายการ หรือขาวสารใด ๆ ที่ตองการเผยแพร สามารถใชงานสถานีวิทยุได
มติ

ที่ประชุมรับทราบและขอใหหัวหนาสํานักงานคณบดีติดตอขอรายการเกษตรสนทนาที่เคย
ออกอากาศแลวมาฟงเพื่อดูรูปแบบของการจัดรายการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2552
ฝายเลขานุการฯ ไดสงรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 9/2552
เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2552 โดยทาง e-mail เพื่อใหกรรมการประจําสํานักวิชาฯ แจงรับรอง หรือแกไข
รายงานการประชุมใหฝายเลขานุการฯ ในกรณีที่ไมไดรับแจงแกไข จะถือวากรรมการรับรองรายงานการประชุม
สรุปดังนี้
1. กรรมการ 9 ราย ไมแจงรับรองหรือการแกไขใด ๆ ถือวารับรองรายงานการประชุม
2. กรรมการ 2 ราย แจงรับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข
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3. กรรมการ 2 ราย แจงรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไข รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2552 ตามที่มีการแกไข และขอแกไขเพิ่มเติม
ในมติวาระที่ 4.5 เปน มติ ที่ประชุมเห็นควร.....

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1

ขอมูลสําหรับจัดทําหนังสือระเบียบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดม ศึกษา
ในระบบกลาง (Admissions) ประจําปการศึกษา 2553
หัวหนาสํานักงานคณบดี ไดเสนอที่ประชุมพิจารณาการขอมูลจํานวนรับนักศึกษาและเกณฑ
การคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจําปการศึกษา 2553 ตามที่สาขาวิชา
เสนอรายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบจํานวนรับนักศึกษา เกณฑการคัดเลือก และคุณสมบัติเฉพาะตามที่เสนอ

วาระที่ 4.2

งบประมาณทีไ่ ดรับจัดสรรประจําปงบประมาณ 2553 ของ ศูนยเครือ่ งมือวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะวรรณ กาสลัก หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณาเรื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในเรื่องงบประมาณ
พ.ศ. 2553 ที่ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับจัดสรร รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระ
การประชุม
อนึ่ง ในหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในสวนคาใชจายโครงงานระดับปริญญาตรี จํานวนเงิน
500,000 บาท สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ ซึ่งเทาที่ผานมาสวนใหญจะ
เปนโครงการของนักศึกษาสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร ซึ่งในความจริงแลวทุกหลักสูตรก็สามารถใชงบประมาณใน
สวนนี้ได จึงใครขอหารือที่ประชุม เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติของสํานักวิชาฯ เกี่ยวกับการของบประมาณเพื่อทํา
โครงงานลักษณะดังกลาว ทั้งนี้รายละเอียดหลักเกณฑการจัดสรรเงินสนับสนุน ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ อยูใน
เอกสารวาระที่ 3.2 การประชุมคณะกรรมการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีครั้งที่ 3/2552
มติ

ที่ประชุมมีมติใหสําเนารายละเอียดงบประมาณและประกาศหลักเกณฑโครงการพัฒนาและ
ผลิตอุปกรณตนแบบใหสาขาวิชาฯ และฟารมหาวิทยาลัยทราบ

5
วาระที่ 4.3

สรุปประเด็นปญหาและความตองการในการตีพิมพ
รองศาสตราจารย ดร.หนึ่ง เตียอํารุง หัวหนาสถานวิจัยสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เสนอที่
ประชุมเพื่อพิจ ารณาสรุปประเด็นปญ หาและความตองการในการตีพิมพ ที่ได จากการเสวนาเรื่อง การเอาชนะ
อุปสรรคที่มีตอการตีพิมพ เพื่อหารือและกําหนดเปนแนวปฏิบัติทั้งในระดับสํานักวิชาฯ และเปนขอเสนอแนะตอ
มหาวิทยาลัยตอไป รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติมอบสถานวิจัยฯ ดําเนินการดังนี้
1. เวียนคณาจารย เพื่อ ทราบสรุ ปประเด็ นดั ง กลาว และสอบถามประเด็ นป ญหาอื่ น ๆ
เพิ่มเติม
2. เสนอสถาบันวิจัยและพัฒนาใหจัดอบรมเรื่อง การเขียน Manuscript ใหกับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาในทุกภาคการศึกษา
3. แจงความตองการโปรแกรมทางสถิติ การ simulation ใหมหาวิทยาลัยจัดหาเพื่อรองรับ
การใชงานเพื่อการตีพิมพ
4. เสนอมหาวิทยาลัยเรื่องระบบการสอน 2 ภาคการศึกษา และวิจัย 1 ภาคการศึกษา
5. มาตรการ Road Show เพื่อใหไดนักศึกษาบัณฑิตทั้งปริมาณและคุณภาพมากขึ้น
6. เสนอมหาวิทยาลัยแกไขอุปสรรค
6.1 ครุภัณฑชํารุดเสียหาย จัดซอม/ซื้อไมทัน
6.2 ครุภัณฑกลาง ไมเปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
6.3 อัตราคาบริการวิเคราะหราคาสูง แมจะเปนอัตราสําหรับคณาจารย
6.4 เครื่องบางเครื่องใชเวลาปรับตั้งเครื่องนาน แตตองชําระเงินในชวงเวลาที่ไมได
วิเคราะหตัวอยาง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 5.1

กําหนดการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีของ President ของ สถาบัน GZAAS
และคณะ
อาจารย ดร.สุดชล วุนประเสริฐ หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช แจงที่ประชุมทราบถึง
กําหนดการที่ President ของ สถาบัน GZAAS และคณะที่จะมาเยี่ยมมหาวิทยาลัย ประมาณ 1 สัปดาหในชวงเดือน
ธันวาคมรายละเอียดตามเอกสารรางกําหนดการที่เสนอในที่ประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอใหเพิ่มเติมในสวนของการเยี่ยมชมหองปฏิบัติการและฟารม
มหาวิทยาลัย โดยมอบใหหัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ปรับและนําเสนอที่ประชุม
ตอไป

6
วาระที่ 5.2

พิจารณามติเวียนคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ตามที่มีคณะกรรมการเสนอใหพิจารณาทบทวนมติเวียนที่ ศธ. 5631(2)/732 ลงวันที่ 5
พฤศจิกายน 2552 เรือ่ งขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธของ Mr.Li Yurong นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติยกเลิกมติเวียนที่ ศธ. 5631(2)/732 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552
และมอบหมายใหสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ดําเนินการเรื่องการพิจารณาโครงราง
วิทยานิพนธของนักศึกษาตอไป

ปดประชุมเวลา 16.45 น.

(นายประพันธ พันธุอนุกูล)
หัวหนาสํานักงานคณบดี
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
ผูบันทึกรายงานการประชุม

