รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 2/2555
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2555 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ
***********************************
ผู้เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
รองคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หัวหน้าสถานวิจัย
ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญจูง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์
หัวหน้าสํานักงานคณบดีฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์
อาจารย์ ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล วุน้ ประเสริฐ
อาจารย์ ดร.วิทธวัช โมฬี
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑารพ ยมาภัย
รองศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอํารุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์ (แทน)
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
นายประพันธ์ พันธุ์อนุกูล

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รองผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ฝ่ายบริการการเรียนฯ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. รองผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ฝ่ายวิสาหกิจ)

ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- ไม่มี รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ

- ไม่มี -

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

2
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1

รายงานการเตรียมการจัดงานเกษตรสุรนารี ’55
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานการเตรียมการจัดงานเกษตรสุรนารี ’55 ใน Theme งาน
“ฟาร์มแสนสุข” ระหว่างวันที่ 26 – 29 มกราคม 2555 ณ บริเวณฟาร์มมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
มติ

งบประมาณรายรับ-รายจ่าย
รายการสนับสนุนการจัดงาน และสนับสนุนการจัดทําหนังสือ
การดําเนินการจัดทําหนังสือ
ร่างกําหนดการพิธีเปิด และการเชิญประธาน และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน
ขอข้อมูลเพื่อการร่วมบันทึกรายการ ร่วมกับ TV ดาวเทียม ในรายการทรัพยากรเกษตร

ที่ประชุมรับทราบ และให้สาขาวิชาส่งรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเป็นข้อมูลในการบันทึกรายการ TV

วาระที่ 3.2

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาฯ ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2554
รองคณบดี รายงานทีป่ ระชุมถึงเรื่อง ผลการดําเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือ
นักศึกษาที่มีผลการสอบภายหลังการเข้าค่ายต่ํา/ตก และนักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อน ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2554
โดยมีงบประมาณคงเหลือ 51,650 บาท และได้กําหนดรายวิชาที่จะจัดติวในภาคการศึกษาที่ 3/2554 จํานวน 3 รายวิชา
รายวิชาละ 2 คาบต่อสัปดาห์ ดังนี้
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
รายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
รายวิชาเคมีอินทรีย์
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
รายวิชาแคลคูลัส 2
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยได้เสนอผลการเรียนเปรียบเทียบระหว่านักศึกษา
ที่เข้าติว (รหัส 54) และนักศึกษาที่ไม่ได้มีการติว (รหัส 53) ผลปรากฏว่า ผลการเรียนของนักศึกษาที่เข้าติวส่วนใหญ่มีผล
การเรียนดีกว่า และจํานวนนักศึกษาที่ได้ระดับคะแนน F มีจํานวนลดลง
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้จัดบรรยายพิเศษโดย เชิญวิทยากรจากบริษัท CP มาบรรยาย
โดยเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าฟัง

ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
จัดทําแผนปฏิบตั ิการ งบประมาณรายจ่าย และครุภัณฑ์การศึกษา ประจําปีงบ
ประมาณ 2556
ที่ประชุมพิจารณา แผนปฏิบัติการ/โครงการ งบประมาณรายจ่าย และครุภัณฑ์การศึกษา
ประจําปีงบประมาณ 2556 ได้แก่
1. งานประจํา
2. โครงการ
3. โครงการวิจัย
4. ครุภัณฑ์การศึกษา
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม

3
มติ

ที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้และนําเสนอหน่วยงานหลักและส่วนแผนงานต่อไป ดังนี้
1. ส่วนของสํานักวิชาให้ตัดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยวออก
2. สถานวิ จั ย ให้ ตั ด โครงการงานประชุ ม นานาชาติ อ อก เนื่ อ งจากซ้ํ า กั บ ของสาขาวิ ช า
เทคโนโลยีชีวภาพ และปรับการจัดการประชุมภายในเพื่อการพัฒนางานวิจัยของสํานักวิชา
จากงบประมาณ 35,000 เป็น 135,000 บาท
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจ้างอาจารย์พิเศษ
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ให้ตัดโครงการการจัดตั้งกลุ่มวิจัยหรือศูนย์วิจัยด้าน
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ออก
5. มอบหมายให้ ส าขาวิ ช าเทคโนโลยี อ าหารและสาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารผลิ ต พื ช ทํ า
งบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการที่ F3 เมื่อมีการย้ายห้องปฏิบัติการไปที่ F10

วาระที่ 4.2

การขอดําเนินโครงการพัฒนาวิชาการร่วม ระหว่าง บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ กับ สาขาวิชา
เทคโนโลยี การผลิตสัตว์ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ที่ประชุมพิจารณา เรื่องที่บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด ได้มีหนังสือ เรื่อง การ
ขอดําเนินโครงการพัฒนาวิชาการร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ลงวันที่ 26
ธันวาคม 2554 เพื่อแจ้งความประสงค์ที่จะร่วมศึกษาและพัฒนา การใช้ประโยชน์ปุ๋ยน้ํา “อามิ-อามิ” เป็นแหล่งไนโตรเจน
ในการเลี้ยงปลานิล และพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทํางานวิจัย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ ความร่วมมือทํางานวิจัย มอบสํานักวิชาฯ ทําหนังสือตอบยินดีร่วมมือ และ
ขอให้ปรับแก้ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทํางานวิจัย ดังนี้
1. ค่า ตอบแทนให้ค รอบคลุม ค่ าใช้ จ่า ยในการดํ าเนิ นการให้ ครบถ้ว น รวมถึ ง ค่า ตอบแทน
นักวิจัย ค่าคนงาน เพิ่มเติมระบบวงจรปิด สําหรับบ่อเลี้ยงปลา
2. ขอให้มีสิทธิตีพิมพ์ผลงานวิจัย
3. ขอให้มีการรับรองจากคณะอนุกรรมการพิจารณา GMO
4. ให้คํานึงถึงกรณีเกิดภัยธรรมชาติ จะส่งผลเสียหายกับงานวิจัย

วาระที่ 4.3

ขอความเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2554
ของ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ที่ประชุมพิจารณา เรื่องขอความเห็นชอบด้วยผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาค
การศึกษาที่ 2/2554 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร รวมจํานวนทั้งสิ้น 6 ราย
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ ตามที่เสนอ
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วาระที่ 4.4

ขอความเห็นชอบเสนอแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตระดับปริญญาเอก ของ สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร
ที่ประชุมพิจารณา เรื่องที่สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มีความประสงค์ขอเสนอแต่งตั้ง อ.ดร.
ธนาวิ ท ย์ กุ ล รั ต นรั ก ษ์ เป็ น คณาจารย์ บั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาเอก ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต่ ภ าคการศึ ก ษาที่ 3/2554 เป็ น ต้ น ไป
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ ตามที่เสนอ

วาระที่ 4.5

ขอความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอ าหาร (หลั ก สูต รปรั บ ปรุง พ.ศ. 2555) และขอเสนอแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรฯ
ที่ประชุมพิจารณา เรื่องที่สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เสนอขอความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และขอเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ ตามที่เสนอ

วาระที่ 4.6

ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนตัวอักษร ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2554
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา เรื่ องขอความเห็ น ชอบเปลี่ ย นแปลงระดั บ คะแนนตั ว อั ก ษร ประจํ า ภาค
การศึกษาที่ 2/2554 ของ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ การแก้ ไ ขระดั บ คะแนนตั ว อั ก ษรของสาขาวิ ช าเทคโนโลยี ชี ว ภาพ และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ตามที่เสนอ สําหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ที่ประชุม
เห็ น ชอบการแก้ ไ ขระดั บ คะแนนตั ว อั ก ษร รายวิ ช า 315491 สหกิ จ ศึ ก ษา 1 ส่ ว นรายวิ ช า
315674 ขอให้หัวหน้าสาขาวิชาฯ ดําเนินการตามกระบวนการแก้ไขระดับคะแนนตามแนว
ปฏิบัติของสํานักวิชาฯ

วาระที่ 4.7

ขอความเห็นชอบโครงการธุรกิจการจําหน่ายพันธุ์ไก่เนื้อโคราช ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว์
ที่ประชุมพิจารณา เรื่องขอความเห็นชอบโครงการธุรกิจการจําหน่ายพันธุ์ไก่เนื้อโคราช ของ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ตามที่คณะผู้วิจัย ได้ดําเนินโครงการวิจัย “การสร้างสายพันธุ์ไก่เนื้อโคราชเพื่อการผลิตเป็น
อาชีพวิสาหกิจชุมชน” รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ ในหลักการให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยรับข้อมูลไปพิจารณาทําแผนธุรกิจเพื่ อ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเพื่อการค้าของส่วนวิสาหกิจแล้วนําเสนอต่อกรรมการบริหาร
ฟาร์มมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

5
ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

เรื่องอื่น ๆ
การจัดกิจกรรมกีฬาเกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ที่ประชุมพิจารณา เรื่องการจัดกิจกรรมกีฬาเกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 ของสาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตพืช รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ ให้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2555

ปิดประชุมเวลา 17:50 น.

(นายประพันธ์ พันธุ์อนุกูล)
หัวหน้าสํานักงานคณบดี
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

