รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 6/2555
วันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อาคารวิชาการ 2
***********************************
ผู้เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
รองคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หัวหน้าสถานวิจัย
ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์
หัวหน้าสํานักงานคณบดีฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์
อาจารย์ ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร (แทน)
อาจารย์ ดร.วิทธวัช โมฬี
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอํารุง รักษาการแทน
รองศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอํารุง
อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ เกิดไทย (แทน)
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
นายประพันธ์ พันธุ์อนุกูล

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รองผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ฝ่ายบริการการเรียนฯ)
2. รองผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ฝ่ายวิสาหกิจ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์
อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ เกิดไทย

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญจูง
ติดภารกิจ
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร ติดภารกิจ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์
ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา 10.10 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

สรุปมติเวียนคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2555 ถึง วันที่ 20
เมษายน 2555
ตามที่สาขาวิชาฯ ได้เสนอเรื่องแจ้งเวียนให้คณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ พิจารณา ระหว่าง
วันที่ 20 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2555 รวมจํานวนทั้งสิ้น 15 เรื่อง สรุปดังนี้
1. ส่วนกลาง
จํานวน 1 เรื่อง
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
จํานวน 3 เรื่อง
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
จํานวน 5 เรื่อง
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จํานวน 3 เรื่อง
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
จํานวน 3 เรื่อง
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ทั้ ง นี้ ฝ่ า ยเลขาฯ ได้ ส รุ ป หั ว เรื่ อ งมติ เ วี ย นดั ง กล่ า ว ตามเอกสารประกอบการประชุ ม อนึ่ ง
รายละเอียดสรุปมติเวียนคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ในช่วงวันดังกล่าว สามารถดูได้ที่ฐานข้อมูลสรุปมติเวียน
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2

แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2555
ฝ่ายเลขานุการ แจ้ งที่ป ระชุม ทราบถึ งมติที่ป ระชุม สภาวิช าการครั้ง ที่ 3/2555 เมื่อวั นที่ 22
มีนาคม 2555 โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้
1. อนุ มั ติ รั บ โอนและเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต ให้ กั บ นางสาวเจกิ ต าน์ ลิ้ ม วิ เชี ย ร นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน เข้ าศึ ก ษาในสาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารผลิ ตสั ต ว์ สํ า นัก วิ ชาเทคโนโลยี การเกษตร
ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2555
2. ให้ ค วามเห็ น ชอบผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ประจํ า ภาคการศึ ก ษาที่ 3/2554 ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
จํานวน 3 ราย ตามที่เสนอ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 5/2555
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยทาง e-mail เพื่อให้กรรมการประจําสํานักวิชาฯ แจ้งรับรอง หรือแก้ไขรายงาน
การประชุมให้ฝ่ายเลขานุการฯ ในกรณีที่ไม่ได้รับแจ้งแก้ไข จะถือว่ากรรมการรับรองรายงานการประชุม สรุปดังนี้
1. กรรมการ 10 ราย ไม่แจ้งรับรองหรือการแก้ไขใด ๆ ถือว่ารับรองรายงานการประชุม
2. กรรมการ 2 ราย แจ้งตอบแบบรับรองโดยไม่มีการแก้ไข
3. กรรมการ 1 ราย แจ้งตอบแบบรับรองโดยมีการแก้ไข
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ระเบียบวาระที่ 3

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2555 ตามที่มีการแก้ไข

เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาระดับคะแนนตัวอักษรในรายวิชาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2554
ตามที่ศูนย์บริการการศึกษา ได้แจ้งกําหนดการส่งระดับคะแนนตัวอักษรในรายวิชาระดับปริญญา
ตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2554 ของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ภายในวันที่ 25 เมษายน
2555 นั้น บัดนี้ สํานักวิชาฯ จึงเสนอพิจารณาระดับคะแนนตัวอักษรในรายวิชาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ของแต่ล ะสาขาวิชา ประจําภาคการศึ กษาที่ 3/2554 โดยที่ป ระชุมได้พิจารณาระดับ คะแนนตามแต่ล ะสาขาเสนอ มี
รายละเอียด ดังนี้
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1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช รายวิชา 302291 Crop Production Farm Practicum อยู่
ระหว่างการฝึกงาน จึงให้ระดับคะแนนอักษร P ก่อน รายวิชา 302418 Postharvest Technology
ขอให้ตรวจสอบถ้านักศึกษาไม่เข้าสอบให้
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ รายวิชา 303410 Behavior of Domestic Animal นักศึกษาไม่
มาสอบ 9 คน จึงได้ระดับคะแนนอักษร M
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร รายวิชา 315452 Food Safety และ 315453 Sanitation and Plant
ระดั บคะแนนที่ เสนอพิ จารณาเป็น ของนัก ศึก ษาที่แจ้ งขอสํา เร็ จการศึ กษา ส่ วนที่ เหลือได้ร ะดั บ
คะแนนอักษร X รายวิชา 315892 Thesis Plan ระดับบัณฑิตศึกษา ได้ระดับคะแนนอักษร U
จํานวน 1 คน
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 20 รายวิชา
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบระดับคะแนนตัวอักษร ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2554 ตามที่เสนอและ
ขอให้ตรวจสอบตามที่ประชุมมีข้อสังเกต

วาระที่ 4.2

การต่อสัญญาจ้างผู้เกษียณอายุ และการจ้างผู้เกษียณปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556
ด้วยส่วนการเจ้าหน้าทีไ่ ด้ขอให้สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร พิจารณาการต่อสัญญาจ้างผู้
เกษียณอายุ และการจ้างผู้เกษียณปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งจะสิน้ สุดการจ้าง ณ
30 กันยายน พ.ศ. 2555 ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลําปาง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
2. ศาสตราจารย์ ดร.นันทกร บุญเกิด
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างมาที่เสนอ โดยมีข้อสังเกต ดังนี้
ขอให้สาขาวิชากําหนดภาระงานของผู้เกษียณอายุให้ชัดเจน ได้แก่ การสร้างเครือข่ายเพื่อให้
มหาวิทยาลัยเป็นนานาชาติ กําหนดให้มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ การได้รับการสนับสนุนทุน
วิจัย การพัฒนาเอกสารตํารา เป็นต้น

วาระที่ 4.3

ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทํารายละเอียดรายวิชา/รายงาน ตามแนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
แนวทางการปฏิบัตติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีความชัดเจน
ในการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในประเด็นต่าง ๆ โดยหากไม่ใช้ตามแบบ มคอ. ต่าง ๆ
ของ สกอ. ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตามหัวข้อใน มคอ. ต่าง ๆ ของ สกอ.
เพื่อให้การจัดทํารายละเอียดรายวิชา/รายงานต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสํานักวิชา
มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิด ฝ่ายวิชาการจึงขอทราบความเห็นจากสํานักวิชา ดังนี้
1. เห็นควรเลือกทําตามแบบ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 ของ สกอ. หรือ
2. เห็นควรร่วมกันกําหนดรูปแบบของ มทส.เอง ซึ่งต้องแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อร่วมกันพิจารณา
ประกอบด้วยคณบดีทุกสํานักวิชา
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรเลือกข้อ 2 ควรร่วมกําหนดรูปแบบของ มทส. เอง ซึ่งต้อง
แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อร่วมกันพิจารณาประกอบด้วยคณบดีทุกสํานักวิชา
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วาระที่ 4.4

คณะอนุกรรมการพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานเทียบเท่าตามมาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการ ของผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ เพื่อขอรับเงินประจําตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึน้
ที่ประชุมพิจารณาคณะอนุกรรมการพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานเทียบเท่าตามมาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการ ของผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ เพื่อขอรับเงินประจําตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น โดยเสนอแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย
1. ศาสตราจารย์ ดร.นันทกร บุญเกิด
เป็นประธานอนุกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลําปาง
เป็นอนุกรรมการ
3. อาจารย์ ดร.รุจ มรกต
เป็นอนุกรรมการ
4. อาจารย์ ดร.ธนาวิทย์ กุลรัตนรักษ์
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ และขอให้ฝ่ายเลขานุการจัดทําคําสั่งสํานักวิชา ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

เรื่องอื่น ๆ
เรื่องหารือการปรับโครงสร้างบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัย
ด้ ว ยอาจารย์ ดร.ธี ร ยุ ท ธ เกิ ด ไทย รองผู้ จั ด การฟาร์ ม ฝ่ า ยวิ ส าหกิ จ ได้ ห ารื อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เรื่องการปรับโครงสร้างการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัย
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. เนื่องจากโครงสร้างการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัย ในฝ่ายบริการการเรียนการสอนและวิจัย
เป็ น โครงสร้ า งตาม พรบ.มหาวิ ท ยาลั ย อยู่ ภ ายใต้ ก ารดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร ที่ประชุมมีความเห็นว่ายังไม่มีเหตุที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
2. หากจะมีก ารปรับ โครงสร้า งการบริ หารฟาร์ม ในส่ วนของวิ สาหกิจ ฟาร์ มมหาวิ ทยาลั ย
สามารถดําเนินการเสนอเรื่องปรับโครงสร้างบริหารฯ ผ่านคณะกรรมการบริหารฟาร์ม
มหาวิทยาลัยต่อไป แต่ควรมีผู้จัดการฟาร์มหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่ผู้รักษาการ

ปิดประชุมเวลา 11:40 น.

(นายประพันธ์ พันธุ์อนุกูล)
หัวหน้าสํานักงานคณบดี
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

