รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 8/2553
วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 1 อาคารวิชาการ
***********************************
ผูเขาประชุม
1. คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
3. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
4. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
5. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
6. หัวหนาสถานวิจัย
7. ผูจัดการฟารมมหาวิทยาลัย
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.หัสไชย บุญจูง
9. อาจารย ดร.สมร พรชื่นชูวงศ
10. ผศ.ดร.มารินา เกตุทตั -คารนส
11. หัวหนาสํานักงานคณบดีฯ
ผูไมเขาประชุม
1. รองคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2. รองศาสตราจารย ดร.จิรวัฒน ยงสวัสดิกุล

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเวทย นิงสานนท
อาจารย ดร.สุดชล วุนประเสริฐ
รองศาสตราจารย ดร.พงษชาญ ณ ลําปาง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะวรรณ กาสลัก
รองศาสตราจารย ดร.มณฑารพ ยมาภัย
รองศาสตราจารย ดร.หนึ่ง เตียอํารุง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารักษ ธีรอําพน
อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
นายประพันธ พันธุอนุกูล

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา 09.40 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ

สรุปมติเวียนคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ระหวางวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ถึง
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553
ตามที่ ส าขาวิ ช าฯ ได เ สนอเรื่ อ งแจ ง เวี ย นให ค ณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก วิ ช าฯพิ จ ารณา
ระหวางวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 รวมจํานวนทั้งสิ้น 35 เรื่อง สรุปดังนี้
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1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
5. สถานวิจัย
6. สวนกลาง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

10
4
11
8
1
1

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

ทั้งนี้ฝายเลขาฯ ไดสรุปหัวเรื่องมติเวียนดังกลาว ตามเอกสารประกอบการประชุม อนึ่ง
รายละเอียดสรุปมติเวียนคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ในชวงวันดังกลาว สามารถดูไดที่ฐานขอมูลสรุปมติเวียน
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ของฝายเลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2

แจงมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2553
ฝายเลขานุการไดแจงที่ประชุมทราบถึงมติที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่
28 ตุลาคม 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.อนุมัติแตงตั้ง ผศ. ดร.อารักษ ธีรอําพน เปนคณาจารยบัณฑิตระดับปริญญาเอก ตั้งแต
ภาคการศึกษา 2/2553 เปนตนไป
2.ใหความเห็นชอบผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2552 และ 1/2553
เพิ่มเติม ระดับปริญญาเอก 1 ราย และระดับปริญญาตรี 14 ราย
3.อนุมัติแตงตั้งอาจารย ดร.ปริญญา นอยสา เปนกรรมการในคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เพิ่มเติม
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3

รายงานสรุปการจัดงานเกษตรสุรนารี 53
ประธานที่ประชุม ไดติดตามการจัดทํารายงานสรุปการจัดงานเกษตรสุรนารี 53 จากฝาย
เลขานุการการจัดงานฯ ฝายเลขานุการการจัดงานฯ ไดนําเสนอขอมูลที่เตรียมการจัดทํารายงานสรุปการจัดงาน
เกษตรสุรนารี 53 ตอที่ประชุม ทั้งนี้ยังขาดรายงานสรุปของฝายตาง ๆ ดังนี้
1. ฝายนิทรรศการเทคโนโลยีการผลิตพืช ในสวนของการประกวดกลวยไม
2. ฝายนิทรรศการเทคโนโลยีการผลิตสัตว ในสวนของการประกวดสุนัขสายพันธุร็อตไวเลอร
3. ฝายประเมินผล
มติ ที่ประชุมรับทราบและขอใหผูรับผิดชอบสงรายงานสรุปสวนที่ยังขาดโดยดวนและมอบให
ฝายเลขาฯ ติดตามและจัดทํารายงานสรุปเสนอมหาวิทยาลัย และที่ประชุมมีขอสังเกตใหปรับรายงานการเงินในสวน
ของนิทรรศการรวมกับหนวยงานภายนอกโดยแยกงบประมาณออกจากฝายนิทรรศการเทคโนโลยีการผลิตพืช
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ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 7/2553
เมื่อวันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2553
ฝายเลขานุการฯ ไดสงรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 7/2553
เมื่อวันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2553 โดยทาง e-mail เพื่อใหกรรมการประจําสํานักวิชาฯ แจงรับรอง หรือแกไข
รายงานการประชุมใหฝายเลขานุการฯ ในกรณีที่ไมไดรับแจงแกไข จะถือวากรรมการรับรองรายงานการประชุม สรุป
ดังนี้
1. กรรมการ 10 ราย ไมแจงรับรองหรือการแกไขใด ๆ ถือวารับรองรายงานการประชุม
2. กรรมการ 2 ราย แจงตอบแบบรับรองโดยไมมีการแกไข
3. กรรมการ 1 ราย แจงตอบแบบรับรองโดยมีการแกไข รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม
มติ

ระเบียบวาระที่ 3

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2553 ตามที่ไดมีการแกไข

เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1

การตกแตงและปรับปรุงหองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพและหองปฏิบัติการ
เทคโนโลยีการผลิตสัตว ประจําอาคารเครื่องมือ 10
หัวหนาสํานักงานคณบดี สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รายงานที่ประชุมทราบวาไดทํา
บันทึกถึงทานอธิการบดี เรื่องการของบประมาณปรับปรุงหองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพและหองปฏิบัติการ
เทคโนโลยีการผลิตสัตว ประจําอาคารเครื่องมือ 10 แลว แตขณะนี้มหาวิทยาลัย โดยรองอธิการบดีฝายวิชาการ ได
ขอขอมูลรายละเอียดการปรับปรุงดังกลาวไปยังศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากนั้นอาจารย ดร.สมร
พรชื่นชูวงศ ผูแทนคณาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ไดนําเสนอภาพอาคารเครื่องมือ 10 แตกราว ชํารุด
เสียหาย
ที่ประชุมเห็นควรใหทําหนังสือชี้แจงใหมหาวิทยาลัยทราบวา งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร เปน
การประมาณการงบประมาณในเบื้องตน สวนงบประมาณที่ตองใชปรับปรุงอยางสมบูรณจะเปนไปตามจํานวน
งบประมาณที่ไดขอมูลจากศูนยเครื่องมือฯ ซึ่งเปนจํานวนงบประมาณทั้งสิ้น 22,627,500.00 บาท (ยี่สิบสองลานหก
แสนสองหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน) และดําเนินการแจงเรื่องอาคารเครื่องมือ 10 แตกราวตอมหาวิทยาลัยเพื่อ
ดําเนินการตอไป
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
รายงานการใชจายเงินและเงินคงเหลือ ณ สิ้นปงบประมาณ 2553 และขออนุมัติ
จัดสรรเงินเสริมสรางความเขมแข็งทางการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2554
หัวหนาสถานวิจัย ไดเสนอรายงานการใชจายเงินเสริมสรางความเขมแข็งทางการวิจัยของ
สํานักวิชาฯ และขออนุมัติเกณฑการใชเงินและการจัดสรรเงินเสริมสรางความเขมแข็งทางการวิจัย ดังนี้
1.รายงานการใชจายเงินและเงินคงเหลือ ณ สิ้นปงบประมาณ 2553 (30 กันยายน 2553)
2.ขออนุมัติจัดสรรเงินเสริมสรางความเขมแข็งทางการวิจัยสําหรับสาขาวิชาและสํานักวิชา ประจําป
งบประมาณ 2554
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มติ ที่ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ เ ห็ น ชอบและอนุมั ติ ต ามที่ เ สนอ และขอให ป รั บ ปรุ ง เอกสาร
การเงินที่นําเสนอใหมีรูปแบบที่เหมาะสม งายตอการพิจารณา และขอใหนําเอกสารเสนอที่ประชุมในคราวตอไป
วาระที่ 4.2

ทบทวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย (SWOT Analysis)
หัวหนาสํานักงานคณบดี ไดเสนอที่ประชุมพิจารณาทบทวนการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ของมหาวิทยาลัย (SWOT Analysis) จากเอกสารที่ไดรวบรวมจากสาขาวิชาตาง ๆ เพื่อใชเปนขอมูลสภาพแวดลอม
ของมหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 10 ป (พ.ศ. 25552564) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ตอไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาปรับแกและเพิ่มเติมในบางประเด็น โดยมอบฝายเลขาฯ รับไปดําเนินการ
ดานเอกสารเพื่อนําสงสวนแผนงานตอไป
วาระที่ 4.3

เสนอชื่อผูแทนสํานักวิชาเพื่อทําหนาที่กรรมการในคณะกรรมการวิจัยสถาบัน
เนื่องจากผูแทนสํานักวิชาเพื่อทําหนาที่กรรมการในคณะกรรมการวิจัยสถาบัน จะครบ
วาระในวันที่ 17 ธันวาคม 2553 นี้ เพื่อใหการดําเนินงานดานการวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความ
ตอเนื่อง ทางคณะกรรมการวิจัยสถาบันจึงขอใหสํานักวิชาฯ เสนอชื่อผูแทน จํานวน 1 ทาน เพื่อทําหนาที่เปน
กรรมการในคณะกรรมการวิจัยสถาบัน และผูแทนสํารอง จํานวน 1 ทาน
มติ ที่ประชุมมีมติ เสนอผูชวยศาสตราจารย ดร.หัสไชย บุญจูง เปนผูแทน และรองศาสตราจารย
ดร.มณฑารพ ยมาภัย เปนผูแทนสํารอง
วาระที่ 4.4

จัดทําแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2555
ตามที่ฝายวางแผนขอใหแตละหนวยงาน จัดทําแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจาย
ของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2555 สงหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป นั้น ฝายเลขานุการฯ ขอเสนอที่ประชุม
พิจารณา ในแตละเรื่อง ดังนี้
1.งานประจํา
2.โครงการ
3.โครงการวิจยั
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบและมอบใหฝายเลขานุการฯ รวบรวมสงหนวยงานหลักตอไป
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วาระที่ 4.5

ขอยกเลิกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ และขอแตงตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหม ของ นายจักรกฤษณ อัมพุช
ตามที่สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ไดมีคําสั่งที่ 103/2550 ลงวันที่ 27 กันยายน 2550
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ของ นายจักรกฤษณ อัมพุช เลขประจําตัว D4830139 นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก แบบ 2
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใตโครงการความรวมมือทางวิชาการและหลักสูตร
บัณฑิตศึกษารวมสถาบัน (Double
degree
program) ไปแลวนั้น สาขาวิชาฯ จึงขอยกเลิกคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธดังกลาวขางตน เพื่อใหการใหคําแนะนําปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาเปนไป
ดวยความเรียบรอยแลว จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหม ดังนี้
1.ผศ.ดร.สุนทร กาญจนทวี
ประธานกรรมการ/อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
2.Dr.Hélène Roux-de Balmann กรรมการ/อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3.Asst.Prof.Dr.Sylvain Galier กรรมการ/อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหยกเลิกคําสั่งสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ที่ 103/2550 ลงวันที่ 27
กันยายน 2550 และอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหม ดังนี้
1.ผศ.ดร.สุนทร กาญจนทวี
ประธานกรรมการ/อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
2.Dr.Hélène Roux-de Balmann กรรมการ/อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
3.Asst.Prof.Dr.Sylvain Galier กรรมการ/อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
วาระที่ 4.6

การรับนักศึกษาประเภทโควตา ประจําปการศึกษา 2555 ของ สํานักวิชาเทคโนโลยี
การเกษตร
หัวหนาสํานักงานคณบดี เสนอที่ประชุมพิจารณาการเปดรับนักศึกษาประเภทโควตา
ประจําปการศึกษา 2555 ของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โดยขอใหแยกกลุมสาขาวิชาในขั้นตอนของการรับ
สมัคร ดังนี้
1.กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
2.กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
3.กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

ทั้งนี้หัวหนาสํานักงานคณบดี ไดเชิญผูบริหารสํานักวิชารวมกิจกรรมสัมภาษณนักศึกษา
โควตา ประจําปการศึกษา 2554 ในวันอาทิตยที่ 28 พฤศจิกายน 2553 โดยขอใหแจงคณาจารยในสาขาวิชาเขารวม
กิจกรรมสัมภาษณดังกลาวดวย รายละเอียดกําหนดการตามเอกสารประกอบการประชุม
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบและใหดําเนินการแจงศูนยบริการการศึกษาตอไป
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ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

เรื่องอืน่ ๆ
ขอความเห็นชอบการทําขอตกลงความรวมมืองานวิจัยกับ YTLO
อาจารย ดร.สุดชล วุนประเสริฐ หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เสนอที่ประชุม
พิจารณาขอความเห็นชอบ เพื่อทําขอตกลงความรวมมืองานวิจัย (Research
Agreement) กับ Yamaguchi
Technology Licensing Organisation, Ltd. (YTLO) ประเทศญี่ปุน โดยจะทํางานวิจัยเกี่ยวกับการใช Gypsum
สําหรับปรับปรุงดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจบางชนิด รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบรางขอตกลงความรวมมืองานวิจัย และมอบหมายใหสาขาวิชาทําหนังสือ
เสนอใหมหาวิทยาลัยมอบอํานาจใหคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเปนผูลงนามในขอตกลงความรวมมือ
งานวิจัยตอไป
วาระที่ 5.2

ขอมูลสําหรับจัดทําหนังสือระเบียบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจําปการศึกษา 2554
หัวหนาสํานักงานคณบดี แจงที่ประชุมวาตามที่ศูนยบริการการศึกษาขอขอมูลการรับ
นักศึกษาในระบบกลาง ในเรือ่ งจํานวนรับนักศึกษาและเกณฑการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม
ที่ประชุมพิจารณาดังนี้
1.จํานวนรับนักศึกษา
1) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
จํานวน 60 คน
2) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
จํานวน 60 คน
3) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
จํานวน 60 คน
2.รายละเอียดขอมูลคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายวิทย – คณิต เทานั้น หรือกําหนด
จํานวนหนวยกิตที่นักเรียนตองศึกษาในแตละกลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ คือ
กลุมสาระวิชา
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาตางประเทศ
และใหสงขอมูลใหศูนยบริการการศึกษาตอไป
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ

หนวยกิตตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
>= 22
>= 12
>= 9

7
วาระที่ 5.3

ฟารมมหาวิทยาลัยขอหารือ เรื่องการแตงตั้งบุคลากรในสังกัดฟารมมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติหนาที่สอนปฏิบัติการ
ฟารมมหาวิทยาลัย ขอหารือที่ประชุม เรื่องการแตงตั้งบุคลากรในสังกัดฟารม
มหาวิทยาลัยปฏิบัติหนาที่สอนปฏิบัติการ โดยขอใหพิจารณาเรื่องการเบิกจายคาตอบแทนการสอน
ที่ ป ระชุ ม เห็ น ควรให ส ามารถเบิ ก จ า ยค า ตอบแทนการสอนได ตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย โดยมอบใหสาขาวิชาตรวจสอบเรื่องภาระงานการสอนของรายวิชาที่มีความจําเปนตองใหมีผูสอน
ปฏิบัติการโดยบุคลากรของฟารม
มติ ที่ประชุมเห็นชอบโดยหลักการ และมอบผูจัดการฟารมดําเนินการตามระเบียบ
วาระที่ 5.4

งบประมาณครุภัณฑการศึกษา ประจําป 2555
อาจารย ดร.สุดชล วุนประเสริฐ หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช แจงที่ประชุมเพื่อ
ทราบเรื่ อ งการประชุ มคณะทํ า งานกลั่ น กรองคํ า ขอตั้ ง ครุ ภั ณ ฑก ารศึก ษา ประจํ าป ง บประมาณ 2555 โดยศู น ย
เครื่องมือฯ ขอใหสาขาวิชาฯ จัดทํารายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณ จัดสงใหศูนยเครื่องมือฯ ภายในวันที่ 8 ธันวาคม
2553
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และมอบใหสาขาวิชาฯ ดําเนินการตอไป

ปดประชุมเวลา 12.55 น.

(นายประพันธ พันธุอนุกูล)
หัวหนาสํานักงานคณบดี
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
ผูบันทึกรายงานการประชุม

