รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 4/2555
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ
***********************************
ผู้เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญจูง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร
หัวหน้าสํานักงานคณบดีฯ

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

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รองผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ฝ่ายบริการการเรียนฯ)
2. รองผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ฝ่ายวิสาหกิจ)
3. อาจารย์ ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์
อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ เกิดไทย

ผู้ไม่เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.

รองคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าสถานวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา 15.20 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
รายงานการประชุมเวทีสาธารณะ เรื่อง “มันสําปะหลังดาวเด่นในตลาดอาเซียนจริงหรือ”

ตามที่สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.รุจ มรกต อาจารย์ประจํา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เข้าร่วมประชุมเวทีสาธารณะ เรื่อง “มันสําปะหลังดาวเด่นในตลาดอาเซียนจริงหรือ” จัด
โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ภายใต้โครงการ “ส่องนโยบายเกษตรไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันภายใต้การค้าเสรี” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์

2
2555 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ ห้องซิตี้ พาร์ค บี โรงแรมซิตี้ พาร์ค อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตาม
รายงานการประชุมที่แนบประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2

เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากที่ประชุมกลั่นกรองวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2555
ฝ่ายเลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบถึงเรื่องจากที่ประชุมกลั่นกรองวาระการประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ดังนี้
1. สภาวิชาการกําหนดให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุน
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (OROG) ขอให้สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบการตีพิมพ์ผลงาน
ตามเงื่อนไขของทุนก่อน และออกจดหมายรับรอง ก่อนยื่นเรื่องให้สภาวิชาการพิจารณา
2. การขอความเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท กรณีนางสาวมธุกร สมพงษ์ เอกสาร
การตอบรับการตีพิมพ์ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ถอนวาระส่งเรื่องคืนสํานักวิชาเพื่อตรวจสอบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3

ข้อท้วงติงจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
ตามที่หัวหน้าสถานวิจัย ได้ส่งหนังสือแจ้งคณาจารย์ เรื่องข้อท้วงติงจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ในการประเมินโครงการวิจยั นัน้ มักพบข้อด้อยดังนี้
1.โครงการที่เป็นชุดโครงการ ให้นักศึกษาระดับปริญญาเอก เป็นหัวหน้าโครงการ
2.การเปลี่ยนชื่อโครงการเพียงเล็กน้อย แล้วนําไปเสนอขอสนับสนุนจากแหล่งทุนมากกว่า 1 แหล่ง
3.โครงการที่มีงบประมาณสูงมากเกินจําเป็น ควรปรับลดลง
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และให้ยึดถือปฏิบัติให้เหมาะสม

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 3/2555
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อ
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยทาง e-mail เพื่อให้กรรมการประจําสํานักวิชาฯ แจ้งรับรอง หรือแก้ไขรายงานการ
ประชุมให้ฝ่ายเลขานุการฯ ในกรณีที่ไม่ได้รับแจ้งแก้ไข จะถือว่ากรรมการรับรองรายงานการประชุม สรุปดังนี้
1. กรรมการ 10 ราย ไม่แจ้งรับรองหรือการแก้ไขใด ๆ ถือว่ารับรองรายงานการประชุม
2. กรรมการ 2 ราย แจ้งตอบแบบรับรองโดยไม่มีการแก้ไข
3. กรรมการ 1 ราย แจ้งตอบแบบรับรองโดยมีการแก้ไข
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2555 ตามที่มีการแก้ไข

3
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1

การจัดสรรพื้นที่ชั้นที่ 2 อาคารวิชาการ 2 ของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ที่ประชุมพิจารณาแปลนอาคารวิชาการ 2 ชั้นที่ 2 ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม โดย
พื้นที่ของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย พื้นที่ของสถานวิจัย สํานักวิชาฯ จํานวน 1 ส่วน และพื้นที่ส่วนกลาง
ของสํานักวิชาที่จะพิจารณาจัดสรรการใช้สอย จํานวน 2 ส่วน โดยมีการพิจารณาจัดสรร ดังนี้
ที่

หมายเลขห้อง

1
2
3

241
240
239

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

รายการ

ห้องประชุม 20 ที่นั่ง
ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีโปรตีน
ห้องทํางานอาจารย์/นักวิจัย ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีโปรตีน
238
ห้องทํางานอาจารย์/นักวิจัย ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีโปรตีน
237
ห้องทํางานอาจารย์/นักวิจัย ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีโปรตีน
236
ห้องพักอาจารย์พิเศษ สวทก.
235
ห้องพักอาจารย์พิเศษ สวทก.
234
ห้องพักอาจารย์พิเศษ สวทก.
233
ห้องสมุดสํานักวิชา
232
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว
229
ศูนย์วิจัยโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
228
ศูนย์วิจัยโครงการไก่เนื้อโคราช ร่วมกับ สกว.และ
กรมปศุสตั ว์
230
ห้อง Group Meeting บัณฑิตศึกษา
227
ห้อง Group Meeting บัณฑิตศึกษา
223
ห้องเก็บเอกสาร สํานักวิชาฯ
226
กลุ่มวิจัยการจัดการดิน น้ํา และธาตุอาหารเพื่อการ
ผลิตพืช
225
โครงการเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตปศุสัตว์
กับชุมชนและท้องถิ่น
224
กลุ่มวิจัยการปฏิบตั ิการเทคโนโลยีชีวภาพบนผิวเฟจ
223
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีสร้างมูลค่าวัสดุอุตสาหกรรม
เกษตร
210
ห้องเก็บเอกสารโครงการวิจัย สถานวิจัย
209
ห้องประชุมสถานวิจัย สวทก.
208
ห้องทํางาน จทน. บวช. 2 คน
207
ห้องทํางาน จทน.สถานวิจัย ศุภกาญจน์
202
ห้องทํางาน จทน.สถานวิจัย ปุญณภา
203
ห้องหัวหน้าสถานวิจัย สวทก.
204,205,206 ห้องทํางานอาจารย์ จากต่างประเทศ

มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สถานวิจัย สวทก.
รศ.ดร.หนึ่ง เตียอํารุง

ผศ.ดร.สุวเทย์ นิงสานนท์
ศ.ดร.นันทกร บุญเกิด
ผศ.ดร.บัญชร ลิขิตเดชาโรจน์

นางสุรีรตั น์ มากมณี
ผศ.ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ

พืช

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

ผลิตสัตว์

รศ.ดร.มณฑารพ ยมาภัย
ผศ.ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์

ชีวภาพ
อาหาร

สถานวิจัย สวทก.
สถานวิจัย สวทก.
สถานวิจัย สวทก.
สถานวิจัย สวทก.
สถานวิจัย สวทก.
สถานวิจัย สวทก.
สถานวิจัย สวทก.

4
ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
งบประมาณปรับปรุงสิง่ ก่อสร้าง ของฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2555 -2559

ตามที่ฝา่ ยวางแผน ได้ขอให้แต่ละหน่วยงานจัดทําข้อมูลการปรับปรุงสิง่ ก่อสร้าง และ
สาธารณูปโภคเพื่อประกอบการจัดทําแผนพัฒนา ซ่อมบํารุงและปรับปรุงทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย ประจําปี 2555 2559 นั้น ผศ.ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์ รองฟาร์มมหาวิทยาลัย ฝ่ายการเรียนการสอนฯ ได้เสนอรายละเอียดความ
ต้องการทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อรองรับการเรียนการสอนและการวิจัย แบ่งขอรับการจัดสรรเป็นระยะเวลา 3
ปีงบประมาณ ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557 รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยจําแนก
รายการดังนี้
1. ครุภัณฑ์ทดแทน
จํานวน 20,195,000 บาท
2. ปรับปรุง และซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง
จํานวน 43,005,000 บาท
3. การพัฒนาพื้นทีป่ ลูกพืช และระบบให้น้ํา 250 ไร่ จํานวน 14,800,000 บาท
รวม
78,000,000 บาท
4. สาธารณูปโภคส่วนกลาง
จํานวน 13,400,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
91,400,000 บาท
ซึ่งรายการที่ 4 จะส่งตรงไปยังรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา ผ่านหัวหน้าส่วนส่วนอาคาร
สถานที่ เพื่อของบประมาณต่อไป
มติ

ที่ประชุ มมี มติ เห็ นชอบในหลั กการ และขอให้ ฟาร์ม มหาวิ ทยาลั ย ในไปปรั บแก้ใ นส่ วนของ
เหตุผลความจําเป็น ตามข้อสังเกตของกรรมการ และมอบหมายให้สาขาวิชาตรวจสอบเหตุผล
ความจําเป็นให้ถูกต้อง ก่อนนําเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป โดยมีข้อสังเกต ดังนี้
1. แยกรายการออกตามประเภทที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยไม่รวมรายการสาธารณูปโภค
ส่วนกลาง เพราะจะส่งตรงให้ท่านอธิการบดีตามหลักการที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
2. เหตุผลในการขอซื้อครุภัณฑ์และการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ให้ระบุเหตุผลความจําเป็น เพราะ
ชํ า รุ ด /ซ่ อ มแซมบ่ อ ย/ต้ อ งการทดแทน หรื อ ต้ อ งต่ อ เติ ม ขึ้ น มาก่ อ น แล้ ว ตามด้ ว ย
วัตถุประสงค์การใช้งานเพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัยต่าง ๆ เหมือนเดิม
3. ปรับแก้รหัสรายวิชา ในช่องเหตุผลความจําเป็น ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่มีการปรับปรุง
ใหม่
4. กรณี ก ารพั ฒ นาพื้ น ที่ ป ลู ก พื ช และระบบให้ น้ํ า 250 ไร่ จะมี ทั้ ง ครุ ภั ณ ฑ์ แ ละอาจมี
สิ่งก่อสร้างที่จําเป็นต้องก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อรองรับการใช้งานของพื้นที่ใหม่ ให้ระบุเหตุผล
ให้ชัดเจนไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
5. เปลี่ยนชื่ออาคารในพื้นที่พัฒนาใหม่เป็นโรงเรือนตามประเภทการใช้งาน
6. เหตุผลสําคัญอีกประการที่ต้องระบุด้วย โดยเฉพาะสิ่งก่อสร้าง คือ มาตรฐานการปฏิบัติที่ดี
ในการเกษตร (Good Agricultural Practice, GAP) สําหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน GAP
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วาระที่ 4.2

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
หัวหน้า สาขาวิ ชาเทคโนโลยี การผลิตพืช เสนอขอความเห็นชอบ (ร่ าง) หลักสูต รวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบ
วาระการประชุม โดยนําเสนอสรุปเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการปรับแก้ไขในรายวิชาที่มีวชิ าบังคับก่อน ตรวจสอบรายวิชาซ้ําซ้อน
เอกสารประวัติคณาจารย์ และปรับจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร และหลังจากปรับแก้แล้ว
ขอให้นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป

วาระที่ 4.3

ตารางการจัดการเรียนการสอนในการจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐาน
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ที่ประชุมพิจารณาตารางการจัดการเรียนการสอนในการจัดค่ายเพื่อเตรียมความพร้อมด้านความรู้
พื้นฐาน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 23 – 27 พ.ค. 55 และวันที่
29 พ.ค. 55 จะเป็นการสอบวัดผลการเข้าค่าย รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบ
มติ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตารางการจัดค่ายฯ สําหรับการอบรมเทคนิคการเรียนในระดับอุดมศึกษา
ในวันที่ 23 พ.ค. 55 กําหนดให้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาบรรยาย จํานวน 2 คน
และขอให้เชิญ รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ลําปาง มาร่วมอภิปรายด้วย โดยมอบหมายให้ รองคณบดี
เป็นผู้รับผิดชอบประสานงาน ทัง้ นี้ขอให้ตรวจสอบกําหนดเวลา และงบประมาณที่จะใช้จ่ายจาก
ส่วนส่งเสริมวิชาการ ต่อไป

วาระที่ 4.4

ขอความเห็นชอบเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2554 ของสาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร
ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาบันทึกที่ ศธ.5613(5)/119 ลงวันที่ 24 ก.พ. 55 เรื่อง
ขอความเห็ นชอบเสนอแต่ง ตั้ งอาจารย์พิ เศษ ประจํ า ภาคการศึก ษาที่ 2/2554 เสนอแต่ ง ตั้ง นางจุฬ าลัก ษณ์ จารุ นุ ช
ตําแหน่งนักวิจัย ระดับเชี่ยวชาญ ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอาจารย์
พิเศษ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบ
มติ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ตามที่เสนอ

วาระที่ 4.5

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ขอย้ายออกจากสาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ ตั้งแต่ภาคการศึกษา
1/2555
ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาบันทึกที่ ศธ.5613(4)/145 ลงวันที่ 22 ก.พ. 55 เรื่อง
ขอย้ายออกจากสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2555 ตามที่ นางสาวจุฑามาส คําวงษา รหัส
ประจําตัว D5230020 นักศึกษาทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 12 ของ รศ.ดร.ภญ.มณฑารพ ยมาภัย
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบ
มติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ให้ย้ายออกจากสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2555
ตามที่เสนอ
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา 18:30 น.

(นายประพันธ์ พันธุ์อนุกูล)
หัวหน้าสํานักงานคณบดี
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

