รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 10/2554
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2554 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ
***********************************
ผู้เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
รองคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หัวหน้าสถานวิจัย
ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร
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.อารักษ์ ธีรอําพน
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
นายประพันธ์ พันธุ์อนุกูล

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รองผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ฝ่ายบริการการเรียนฯ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญจูง
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์
3. รองผูจ้ ัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ฝ่ายวิสาหกิจ)

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา 14.40 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

สรุปมติเวียนคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 ถึง วันที่ 7
ธันวาคม 2554
ตามที่สาขาวิชาฯ ได้เสนอเรื่องแจ้งเวียนให้คณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ พิจารณา ระหว่าง
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2554 รวมจํานวนทั้งสิ้น 18 เรื่อง สรุปดังนี้
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
จํานวน 6 เรื่อง
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
จํานวน 9 เรื่อง
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จํานวน 1 เรื่อง
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
จํานวน 1 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 12/2554
ฝ่ายเลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบถึงมติที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 24
พฤศจิกายน 2554 โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2553 เพิ่มเติม 1/2554 และ
2/2554 จํานวน 6 ราย จําแนกเป็นระดับปริญญาเอก 1 ราย ระดับปริญญาโท 4 ราย และ
ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ราย ตามที่เสนอ
2. ให้ ค วามเห็ น ชอบ (ร่ า ง) บั น ทึ ก ข้ อตกลงความร่ ว มมื อทางวิ ช าการระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี กับ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด ตามที่เสนอ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3

แจ้งผลการจัดสรรอัตรากําลังสายวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมรับทราบถึง ผลการจัดสรรอัตรากําลังสายวิชาการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว่าสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ยังไม่มีความจําเป็นตามดัชนีเกณฑ์ขั้นต่ําของมาตรฐาน
หลักสูตร จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า และภาระงานของคณาจารย์ประจํา จึงไม่ได้จัดสรรอัตรากําลังสายวิชาการ
ทั้งนี้ไม่รวมอัตรากําลังที่ได้รับการจัดสรรไปแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระ
การประชุม
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และท่านประธานให้ข้อสังเกตว่า ในแต่ละสาขาวิชามีเนื้อหาวิชาหลากหลาย
แขนงวิชา และมีคณาจารย์ที่มีความถนัดเฉพาะด้าน เพียงคนเดียว

วาระที่ 1.4

คู่มือการเปิดหลักสูตรรายวิชาภาคฤดูร้อน ประจําปีการศึกษา 2554 สําหรับนักศึกษาใน
สถาบันสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตร
ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมรับทราบถึง การการเปิดหลักสูตรรายวิชาภาคฤดูร้อน ประจําปี
การศึกษา 2554 สําหรับนักศึกษาในสถาบันสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตร และแจ้งคู่มือรายวิชาในรูปแบบของแผ่น
CD เพื่อให้สาขาวิชาพิจารณารายวิชาที่เปิดสอน เพื่อเป็นกลไลช่วยเหลือนักศึกษาให้สามารถเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนและ
สามรถเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาได้ ทั้งนี้ขอให้นําเสนอรายวิชาผ่าความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชา เพื่อ
เสนอสภาวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 9/2554
เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 9/2554 เมื่อ
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 โดยทาง e-mail เพื่อให้กรรมการประจําสํานักวิชาฯ แจ้งรับรอง หรือแก้ไขรายงาน
การประชุมให้ฝ่ายเลขานุการฯ ในกรณีที่ไม่ได้รับแจ้งแก้ไข จะถือว่ากรรมการรับรองรายงานการประชุม สรุปดังนี้
1. กรรมการ 11 ราย ไม่แจ้งรับรองหรือการแก้ไขใด ๆ ถือว่ารับรองรายงานการประชุม
2. กรรมการ 1 ราย แจ้งตอบแบบรับรองโดยไม่มีการแก้ไข
3. กรรมการ 1 ราย แจ้งตอบแบบรับรองโดยมีการแก้ไข
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ฝ่ายเลขาฯ ได้ดําเนินการแก้ไขแล้ว
มติ

ระเบียบวาระที่ 3

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2554 ตามที่ได้มีการแก้ไข

เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1

รายงานความก้าวหน้าการเตรียมการจัดงานเกษตรสุรนารี ’55
ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมเรื่องความก้าวการเตรียมจัดงานเกษตสุรนารี ’55 โดยมีการ
ประชุ ม คณะกรรมการดํ าเนิ น การจั ด งานครั้ ง ที่ 2/2554 เมื่ อวั น ที่ 2 ธั น วาคม 2554 และรายงานการดู พื้ น ที่ ร่ ว มกั บ
อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ จราจร และรักษาความปลอดภัย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และให้ข้อสังเกตเรื่องร้านจําหน่ายสินค้า ควรมีหลากหลายกลุ่มของสินค้า

วาระที่ 3.2

การสัมภาษณ์/การประชุมชี้แจงนักศึกษาประเภทโควตา ประจําปีการศึกษา 2555
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งที่ประชุมรับทราบ กิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาโควตา ประจําปีการศึกษา
2555 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 ถึงจํานวนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาที่เข้ารับการสัมภาษณ์ ข้อเสนอแนะและปัญหาที่
พบในการจัดกิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ
วาระที่ 3.3

ที่ประชุมรับทราบ
ติดตามการดําเนินงาน โครงการสร้างทัศนคติที่ยั่งยืนต่อวิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร ของ
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม คณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก วิ ช าฯ ครั้ ง ที่ 6/2554 เมื่ อ วั น ที่ 11
กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะทํางานโครงการสร้างทัศนคติที่ยั่งยืนต่อวิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร ของสํานัก
วิชาเทคโนโลยีการเกษตร โดยฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอแต่งตั้งคณะทํางานดังกล่าวแล้ว ตามคําสั่งสํานักวิชาฯ ที่ 98/2554
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2554 รายละเอียดตามสําเนาเอกสารคําสั่งที่แนบประกอบวาระการประชุม
ด้วยสํานักวิชาฯ มีกิจกรรมที่จะต้องดําเนินการภายใต้ขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบของคณะทํางาน
ชุดดังกล่าว เช่น การปรับปรุงวีดิทัศน์แนะนําสํานักวิชา เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์สํานักวิชา การปรับปรุง Website
ของสํานักวิชา สาขาวิชา และหน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นต้น เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ ของสํานักวิชา ซึ่งต้องการใช้สื่อ
และข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน จึงเห็นสมควรให้คณะทํางานชุดที่แต่งตั้งดังกล่าว ได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ มอบหมายให้คณะทํางาน ดําเนินการดังนี้

4
1. จัดทําแผนกิจกรรมดําเนินการในโครงการดังกล่าว เพื่อนําเสนอในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกของมหาวิทยาลัยต่อไป
2. การสร้างทัศนคติฯ นั้น ให้รวมถึงกลุ่มนักศึกษาปัจจุบันด้วย
3. ดูแลการปรับปรุงข้อมูล รูปแบบของ Website ของสาขาวิชาให้มีรูปแบบในการนําเสนอใน
แนวทางเดียวกัน เช่น รายการเมนู โดยมอบให้แต่ละสาขาไปดําเนินการ โดยใช้รูปแบบของ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เป็นตัวอย่าง
ทั้งนี้ ประธานที่ประชุม ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับลักษณะวิชาชีพ และการยกระดับวิชาชีพ เช่น
การกําหนดสภาวิชาชีพคุ้มครอง กําลังมีการเสนอร่าง พรบ.สัตวบาล ว่าจะต้องมีสัตวบาลประจําฟาร์ม เทียบเท่าสัตวแพทย์
เพื่อยกระดับวิชาชีพ เป็นต้น และที่ประชุมได้มอบหมายให้สาขาวิชา ดําเนินการเชื่อมโยงข้อมูลใน Website ให้เป็นปัจจุบัน
ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินอําเภอวังน้ําเขียว
ตามที่มหาวิทยาลัย ได้แจ้งความประสงค์จะขอใช้พื้นที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินอําเภอวังน้ําเขียว
เพื่อดําเนินโครงการการจัดตั้งสถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. ให้ส่งโครงการของเดิมให้สาขาวิชาทบทวนว่าต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวอย่างไร
2. มอบสถานวิจัย เพื่อประสานงานเชิญสาขาวิชา เพื่อดูสถานที่จริง และจัดทําโครงการ เพื่อ
รวบรวมเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

วาระที่ 4.2

ขอให้ทบทวนและจัดทําโครงการ/กิจกรรม มทส.ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณาทบทวนและจัดทําโครงการ/กิจกรรม มทส.ร่วมใจ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตามแบบฟอร์มโครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผ้ไ ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้าน
ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
มติ

ที่ป ระชุ ม พิ จารณา ให้ป รั บแผนกิจ กรรมของเดิ มที่ เสนอไปแล้ ว ใส่ แบบฟอร์ ม ใหม่ มอบให้
หัวหน้าสํานักงานคณบดีดําเนินการปรับแก้ และเสนอให้หัวหน้าสถานวิจัยพิจารณาก่อนนําส่ง
คณะกรรมการดําเนินการโครงการ มทส.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฯ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

เรื่องอื่น ๆ
รายงานการประชุมการพิจารณาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์สําหรับ Tablet
ประธานที่ประชุม ได้มอบฝ่ายเลขานุการฯ แจกเอกสารรายงานการประชุม การพิจารณาสื่อ
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์สําหรับ Tablet จากากรประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร
มติ

ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มอบรองคณบดี เข้ า ร่ ว มประชุ ม พิ จ ารณาการเตรี ย มการจั ด ทํ า สื่ อ
ดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2554

5
วาระที่ 5.2

การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554
ประธานที่ประชุม เสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของ
ฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจําปี 2553 และ 2554 โดยเสนอว่าสํานักวิชาฯ ควรรวบรวมผลการดําเนินงานประจําปี จัดทําเป็น
รูปเล่มรายงาน รวมกับฟาร์มมหาวิทยาลัย เพื่อให้สํานักวิชาฯ มีข้อมูลที่สมบูรณ์ครบ
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ มอบหมายสถานวิจัยดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปี
2554 โดยใช้จ่ายจากงบประมาณการจัดพิมพ์เอกสารกลางของมหาวิทยาลัย

วาระที่ 5.3

ความต้องการอัตรากําลังนักวิจัย ประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าสถานวิจัย เสนอทีป่ ระชุมพิจารณาความต้องการอัตรากําลังนักวิจัย ประจําสํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มอบหมายให้สถานวิจัย ทําความชัดเจนกับตําแหน่งนักวิจัยที่จะเสนอขอ
มหาวิทยาลัย ว่าอัตราดังกล่าว จะมีภาระงานประจํา หรือมีภาระงานวิจัยอย่างไรและเป็น
บุคลากรสายวิชาการ หรือสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ

วาระที่ 5.4

ขอให้หน่วยงานเสนอแนะหัวข้อวิจัยสถาบันที่ควรจะดําเนินการ เพื่อจัดทําเป็นโครงการวิจัย
สถาบัน
ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอทีป่ ระชุมเรื่องขอให้หน่วยงานเสนอแนะหัวข้อวิจัยสถาบันที่ควรจะ
ดําเนินการ เพื่อจัดทําเป็นโครงการวิจัยสถาบัน โดยฝ่ายเลขาฯ ได้ส่งเรื่องให้สาขาวิชาพิจารณาแล้ว และขอให้สาขาวิชาส่ง
ข้อมูลภายใน 26 ธันวาคม 2554 เพื่อสํานักวิชารวบรวมนําเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 17:00 น.

(นายประพันธ์ พันธุ์อนุกูล)
หัวหน้าสํานักงานคณบดี
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

