รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 2/2554
วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2554 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 1 อาคารวิชาการ
***********************************
ผู้เข้าประชุม
1. คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2. รองคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
4. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
5. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
6. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
7. หัวหน้าสถานวิจัย
8. ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญจูง
10. ผศ.ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์
11. ผศ.ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์
12. หัวหน้าสํานักงานคณบดีฯ
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. อาจารย์ ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์
อาจารย์ ดร.วิทธวัช โมฬี
อาจารย์ ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ
ผศ. น.สพ. ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์ (แทน)
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑารพ ยมาภัย
รองศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอํารุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์ ธีรอําพน
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
นายประพันธ์ พันธุ์อนุกูล

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

ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา 09.35 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ข้อเสนอแนะของอธิการบดีเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา

หัวหน้าสํานักงานคณบดี แจ้งที่ประชุมทราบถึงเรื่องที่ฝ่ายวิชาการ เรียนแจ้งข้อเสนอแนะของ
อธิการบดีเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา จากที่ประชุมสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2552 โดยขอให้สํานักวิชาแจ้งคณาจารย์ในสํานักวิชาให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาให้มากขึ้น
และกําหนด Office hour เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้จริง หรือเข้าพบได้สะดวก
มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้สํานักวิชา ได้เวียนเรื่องแจ้งคณาจารย์ทกุ ท่านทราบแล้ว
วาระที่ 1.2

แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2554
ฝ่ายเลขานุ การ แจ้ งที่ ประชุมทราบถึง มติที่ ประชุม สภาวิช าการครั้ งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. อนุมัติให้รับ Mr.Dai Wendong ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช แผนการศึกษา แบบ 1 ประจําภาคการศึกษา 1/2554 โดยมีผู้ช่วย

2
ศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร มะชิโกวา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป โดยขอให้สาขาวิชาตรวจสอบ
เรื่องเวลาที่นักศึกษาอาศัยอยู่ในประเทศไทย เพื่อศึกษาที่ มทส. หากมีเวลาน้อย อาจมีปัญหา
เรื่องการรับรองคุณวุฒิของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
2. อนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ดร.ปริ ญ ญา น้ อ ยสา อาจารย์ ส าขาวิ ช าเทคโนโลยี ชี ว ภาพ เป็ น
คณาจารย์บัณฑิตระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ภาคการศึกษา 3/2553 เป็นต้นไป
3. ให้ความเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2553 เพิ่มเติม ระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จํานวน 1 ราย
4. ให้ค วามเห็น ชอบแต่ง ตั้ง ดร.โสภณ วงศ์แ ก้ว ผู้ เกษีย ณอายุ ปฏิบั ติง านในมหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เพื่อทําหน้าที่เป็น
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ ว ม อาจารย์ ผู้ ส อบ
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
5. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ตามที่เสนอ
6. มอบสํานักวิชา เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่
ประจําปี พ.ศ. 2554 ให้มหาวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกเสนอในกําหนดเวลา
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3

การเสนอของบประมาณจากโครงการเงินกู้ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์พื้นฐานทางการเกษตร
ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมว่าจากการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร ที่ประชุมสภา
คณบดี มีมติให้เสนอเรื่องของบประมาณผ่านทางประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพื่อเสนอของบประมาณจาก
รัฐบาล ในโครงการเงินกู้ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์พื้นฐานทางการเกษตร โดยมอบหมายให้แต่ละสถาบันจัดทํารายละเอียด
รายการและวงเงินงบประมาณที่จะขอรับจัดสรร
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้สาขาวิชาดําเนินการ จัดทํารายการครุภัณฑ์พื้นฐานที่
ต้องการและวงเงินงบประมาณที่จะขอรับจัดสรร โดยขอให้ข้อมูลในสํานักวิชารวบรวม ภายใน
วันที่ 1 เมษายน 2554

วาระที่ 1.4

การเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2554
ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมว่าให้สาขาวิชา จัดทํางบประมาณในการแสดงนิทรรศการและ
การประกวดต่าง ๆ ในการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2554 เพื่อรวบรวมเสนอมหาวิทยาลัย และผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย
ได้รายงานที่ประชุม เรื่องความคืบหน้าในการที่จะเข้าประชุมร่วมกับกรมปศุสัตว์ ในวันที่ 2 มีนาคม 2554 เรื่องการประกวด
กระบือ เพื่อนําข้อมูลเสนอในที่ประชุมร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงศึกษาฯ ในวันที่ 4 มีนาคม 2554 และจะ
นําเสนอวาระการปรับปรุงนิทรรศการถาวร ประจําอาคารกาญจนาภิเษก เพื่อเสนอของบประมาณ และหัวหน้าสํานักงาน
คณบดี ได้เสนอที่ประชุมพิจารณารายชื่อคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการประกวดและแสดงนิทรรศการ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และให้สาขาวิชาจัดทํางบประมาณที่จะใช้ในกิจกรรมดังกล่าว

3
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 1/2554
เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อ
วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 โดยทาง e-mail เพื่อให้กรรมการประจําสํานักวิชาฯ แจ้งรับรอง หรือแก้ไขรายงาน
การประชุมให้ฝ่ายเลขานุการฯ ในกรณีที่ไม่ได้รับแจ้งแก้ไข จะถือว่ากรรมการรับรองรายงานการประชุม สรุปดังนี้
1. กรรมการ 9 ราย ไม่แจ้งรับรองหรือการแก้ไขใด ๆ ถือว่ารับรองรายงานการประชุม
2. กรรมการ 1 ราย แจ้งตอบแบบรับรองโดยไม่มีการแก้ไข
3. กรรมการ 3 ราย แจ้งตอบแบบรับรองโดยมีการแก้ไข รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม
มติ

ระเบียบวาระที่ 3

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2554 ตามที่ได้มีการแก้ไข

เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1

ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554)
อาจารย์ ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เสนอที่ประชุมพิจารณา
ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ที่ได้ทําการปรับแก้ตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการสํานักวิชา ครั้งที่ 1/2554
มติ

เห็นชอบ โดยให้สาขาวิชาปรับแก้ในรายละเอียด และนําเสนอสภาวิชาการต่อไป

วาระที่ 3.2

การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ประธานที่ประชุม แจ้งว่ามหาวิทยาลัยได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 10
ปี (พ.ศ. 2555 - 2564) เพื่ อให้ ก ารจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ ของสํ า นั ก วิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตร สอดคล้ องกั บ แผน
ยุ ท ธศาสตร์ ของมหาวิ ท ยาลั ย จึ ง เสนอให้ เรี ย นเชิ ญ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวางแผน มาบรรยายถึ ง แผลยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัย และแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ของสํานักวิชา โดยขอให้หัวหน้าสาขาวิชา แจ้งคณาจารย์เข้าร่วม
ทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย
มติ

เห็นชอบ มอบหัวหน้าสํานักงานคณบดี ทําบันทึกเรียนเชิญรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เพื่อเป็น
วิทยากรบรรยาย และให้สาขาวิชา

วาระที่ 3.3

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
แผนการศึกษา แบบ 1 ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2554
จากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 วาระที่ 4.1 ที่ประชุม
สภาวิชาการ มีมติอนุมัติรับ Mr.Dai Wendong ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช แผนการศึกษา แบบ 1 ประจําภาคการศึกษา 1/2554 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร มะชิโกวา เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาทั่วไป โดยที่ประชุมให้สาขาวิชาตรวจสอบเรื่องเวลาที่นักศึกษาอาศัยอยู่ในประเทศไทย เพื่อศึกษาที่ มทส.
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชา พิจารณาแล้ว ควรให้อาจารย์ที่ปรึกษากําหนดรายวิชาที่
มีความจําเป็นที่จะต้องเรียนเพิ่มเติม และกําหนดระยะเวลาที่จะต้องเรียนอยู่ที่ มทส. ให้ชัดเจน
มติ

เห็นชอบ และให้นําข้อมูลเพิ่มเติมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ในครั้งต่อไป

4
ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ (ศาสตราจารย์)
ด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี มานะเกษม อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มี
ความประสงค์เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ (ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช พร้อมนี้ ได้แนบ
เอกสารประกอบการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการดังกล่าวมาด้วยแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาเอกสารตามที่เสนอ
ผลปรากฏว่า ครบถ้วนเป็นไปตามเงื่อนไข
มติ

เห็นชอบ โดยขอให้ปรับแก้ข้อ 3.1 งานสอน ลําดับสุดท้ายเป็นรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา และส่ง
เรื่องให้ส่วนการเจ้าหน้าที่เพื่อดําเนินการต่อไป

วาระที่ 4.2

ขอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ประจําภาคการศึกษาที่
1/2554 และเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
ตามที่สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการรับนึกศึกษาบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2554 ในรายของ Mr.Sandar Moe เจ้าหน้าที่พม่า โดยสาขาวิชา ได้พิจารณา
แล้ว ผลปรากฏว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ เกิดไทย เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบงาระการประชุม
มติ

เห็นชอบตามที่สาขาวิชาฯ เสนอ

วาระที่ 4.3

ร่าง รายงานผลการดําเนินงานฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. 2553
ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณา ร่าง รายงานผลการดําเนินงานฟาร์ม
มหาวิทยาลัย ประจําปี 2553 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ และขอให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มสําหรับใช้ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ โดยขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์รายงานจากมหาวิทยาลัย
ต่อไป

วาระที่ 4.4

การปรับลดคําขอตั้งงบประมาณครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2555
ตามที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งคําขอตั้งงบประมาณครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2555 ให้กับส่วนแผนงาน เป็นวงเงิน 80.56 ล้านบาท ส่วนแผนงานแจ้งว่าสํานัก
งบประมาณให้ปรับลดอยู่ในกรอบวงเงิน 40 ล้านบาท โดยปรับลดลงร้อยละ 50.20 โดยขอให้สํานักวิชา ดําเนินการปรับลด
งบประมาณในส่วนของสํานักวิชา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ให้ตัดรายการครุภัณฑ์ตามลําดับตามที่เคยได้จัดลําดับไว้แล้ว ตามวงเงินทีไ่ ด้ปรับ
ลด และจัดส่งข้อมูลให้ศูนย์เครื่องมือฯ มีรายการดังนี้

5

ลําดับ
ที่

รายการ

จํานวน

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

กลุ่มห้องปฏิบัติการสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ราคารวม
(บาท)

1

ชุดย่อยโปรตีน

1

เครื่อง 582,000.00

4,621,000.00
582,000.00

2

ชุดเครื่องวัดความเข้มข้นของสารพันธุกรรมและโปรตีน (ห้อง F 3114)

1

เครื่อง 415,000.00

415,000.00

3

เครื่องวัดพื้นที่และสัดส่วนการถูกทําลายของใบแบบตั้งโต๊ะ (F3108)

1

เครื่อง 900,000.00

900,000.00

4

ชุดกลั่นโปรตีน

1

เครื่อง 562,500.00

562,500.00

5

เครื่องปั่นความเร็วรอบสูง (ห้อง F 3114)

1

เครื่อง 480,000.00

480,000.00

6

เครื่องตรวจนับเซลโซมาติก (ห้อง F 3114)

1

เครื่อง 233,500.00

233,500.00

7

เครื่องวัดคุณภาพน้ํานม (ห้อง F 3114)

1

เครื่อง 244,000.00

244,000.00

8

เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Incubator shaker)

1

เครื่อง 800,000.00

800,000.00

9

ตู้อบความร้อนไฟฟ้า (Oven) (F3107)

1

เครื่อง 240,000.00

240,000.00

10

ตู้ดูดความชื้นแบบอัตโนมัติ (Dessicator) (F3201)

1

เครื่อง 19,000.00

19,000.00

11

ชุดสถานีตรวจวัดและบันทึกข้อมูลสภาพอากาศ (F3107)

1

เครื่อง 16,000.00

16,000.00

แบบอัตโนมัติแบบเคลื่อนย้ายได้
12

เครื่องวัดคลอโรฟิลล์แบบ indirect ภาคสนาม (F3107)

1

เครื่อง 86,000.00

86,000.00

13

เครื่องชั่งห้องปฏิบัติการ 2 ตําแหน่ง (ห้อง F3113)

1

เครื่อง 43,000.00

43,000.00

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 5.1
โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชน
อาจารย์ ดร.วิ ท ธวั ช โมฬี รองคณบดี เสนอที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ได้ รั บ การประสานงานจาก
ภาคเอกชน ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย เรื่องการดําเนินการโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งที่ประชุม ได้ให้ข้อสังเกตในการรักษา
สิ่งแวดล้อม ระบบน้ําเสีย มาตรการป้องกันโรคระบาดจากภายนอก หากดําเนินการรูปแบบ ควรโดดเด่นตามอัตลักษณ์ของ
มทส. โครงการดังกล่าวอาจรองรับงานวิจัยร่วมด้วย
มติ
วาระที่ 5.2

ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้รองคณบดี และผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย
ประสานงานในรายละเอียดและนําเสนอที่ประชุมต่อไป

หารือเรื่องกองทุน รองศาสตราจารย์ ดร.เทอด เจริญวัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญจูง หารือที่ประชุมเรื่องกองทุน รองศาสตราจารย์ ดร.เทอด
เจริญวัฒนา โดยได้ตรวจสอบกับส่วนการเงินและบัญชี พบว่ามีเงินอยู่ในกองทุน รองศาสตราจารย์ ดร.เทอด เจริญวัฒนา
แต่ยังไม่มีระเบียบการใช้ประโยชน์จากกองทุน จึงไม่สามารถนํากองทุนมาใช้ประโยชน์ได้ และเสนอให้นํามารวมกับเงิน
ทุนการศึกษา ทุนสุรเกษตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญจูง รับไปจัดทําร่างระเบียบกองทุน เพื่อเสนอให้ประธาน
ที่ประชุมพิจารณาต่อไป

6

มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ และประธานจะไปหาข้อมูลวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว เพื่อ
เป็นข้อมูลในการพิจารณาระเบียบการจัดตั้งกองทุน เพื่อนําเสนอสภาวิชาการจัดทําระเบียบ
กองทุนต่อไป

ปิดประชุมเวลา 13.35 น.

(นายประพันธ์ พันธุ์อนุกูล)
หัวหน้าสํานักงานคณบดี
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
20 เมษายน 2554

