รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 10/2555
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อาคารวิชาการ 2
***********************************
ผู้เข้าประชุม
1. คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2. รองคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
4. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
5. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
6. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
7. ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญจูง
9. รองศาสตราจารย์ ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์
10. นางสาววรางค์ วีระนาคินทร์

ผู้ศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์
อาจารย์ ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์
อาจารย์ ดร.รุจ มรกต
อาจารย์ ดร.วิทธวัช โมฬี
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑารพ ยมาภัย
อาจารย์ ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์ (รักษาการ)
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หัวหน้าสํานักงานคณบดีฯ

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์
นางประวีณา หอมตา (แทน)

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. หัวหน้าสถานวิจัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์

ติดภารกิจ
ติดสอน
ติดภารกิจ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 14.10 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
สรุปเรื่องแจ้งเวียนคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2555 ถึงวันที่
15 ตุลาคม 2555
ตามที่สํานักวิชาฯ ได้เสนอเรื่องแจ้งเวียนให้คณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ พิจารณา ระหว่าง
วันที่ 14 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2555 รวมจํานวนทั้งสิ้น 59 เรื่อง สรุปดังนี้
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
15
เรื่อง
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
18
เรื่อง
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
13
เรื่อง
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
13
เรื่อง

2
ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปหัวเรื่องมติเวียนดังกล่าว ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม อนึ่ง
รายละเอี ย ดสรุ ป มติ เวี ย นคณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก วิ ช าฯ ในช่ ว งวั น ดั ง กล่ า ว สามารถดู ไ ด้ ที่ ฐ านข้ อมู ล สรุ ป มติ เวี ย น
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2

การเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555”
ตามที่สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้นําผลงานของคณาจารย์
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 11 ผลงาน เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยภาคนิทรรศการภายในงาน “การนําเสนอ
ผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 (Thailand Research Expo 2012)” เมื่อวันที่ 24-28 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยจัดแสดงนิทรรศการ
ในขอบข่าย (Theme) งานวิจัยเพื่อการเกษตร นั้น และในปีนี้คูหานิทรรศการของมหาวิทยาลัยได้รับการคัดเลือกจาก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้รับรางวัล Platinum Award ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในการประกวดคูหานิทรรศการ รางวัลที่ได้รับ
ประกอบด้วยถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล
จํานวน 50,000 บาท
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้สถานวิจัย ประสานงานกับสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์
เทคโนธานี เพื่อขอ Poster ที่จัดแสดงในงานดังกล่าว มาร่วมจัดแสดงในงานเกษตรสุรนารี’ 56

วาระที่ 1.3

รายงานผลการจัดกิจกรรมติวนักศึกษา ในโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อน
รองคณบดีฯ รายงานสรุปผลการจัดติวนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภายในโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ
ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อน สรุปผลการจัดกิจกรรมในภาคการศึกษาที่ 1/2555 พบว่านักศึกษามี GPAX สูงขึ้น
จาก 2.0 เป็น 2.2 และแจ้งกําหนดการจัดติวประจําภาคการศึกษาที่ 2/2555
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4

รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและเร่งรัดการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ 2555
จากการประชุ ม คณะกรรมการติ ด ตามการใช้ จ่า ยงบประมาณและเร่ งรั ด การดํ า เนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 มีประเด็นที่สํานักวิชาฯ รายงานผลการดําเนินยังไม่แล้วเสร็จเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ 2555 จํานวน 2 เรื่อง
มติ
วาระที่ 1.5

ที่ประชุมรับทราบ และบรรจุเป็นวาระสืบเนื่องการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ในการประชุมครั้งต่อไป

ขอเชิญยื่นข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราฯ
ด้วยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้มีหนังสือขอเชิญยื่นข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราฯ โดยผู้มีคุณสมบัติสามารถยื่นขอเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาโครงการภายใน
วันที่ 26 ตุลาคม 2555

3
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและหัวหน้าสถาน
วิจัยพิจารณาดําเนินการหากมีความสนใจ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 9/2555
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2555
เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555 ทาง E-mail เพื่อให้กรรมการประจําสํานักวิชาฯ แจ้งรับรองหรือแก้ไขรายงานการ
ประชุม ภายในวันที่ 28 กันยายน 2555 ไปแล้วนั้น ในกรณีไม่ได้รับแจ้งการแก้ไขภายในกําหนด จะถือว่ากรรมการรับรอง
รายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข สรุปดังนี้
1. กรรมการ 14 ราย ไม่แจ้งรับรองหรือการแก้ไขใด ๆ ถือว่ารับรองรายงานการประชุมโดยไม่มี
การแก้ไข
มติ
ระเบียบวาระที่ 3
วาระที่ 3.1

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2555
เรื่องสืบเนื่อง
การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิสมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(ลับ)

วาระที่ 3.2

การเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ลับ)

วาระที่ 3.3

การเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ลับ)

วาระที่ 3.4

รายงานผลการจั ด กิ จ กรรมสั ม มนานั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาภายหลั ง การกลั บ จากสถาน
ประกอบการ
ตามที่สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดกิจกรรมสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษาฯ เพิ่มเติม เมื่อ
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 เวลา 15.00 – 18.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 1 ไปแล้วนั้น บัดนี้ สาขาวิชาฯ ได้จัดทําสรุปผล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษาเรียบร้อยแล้ว โดยได้สรุปรายละเอียดดังนี้
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช นักศึกษาร้อยละ 70 มีความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษาเป็น
อย่างดี การประเมินตนเอง จุดเด่นนักศึกษาสามารถทํางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ มีความ
รับผิดชอบสูง ด้านความพร้อมของศูนย์สหกิจศึกษา ร้อยละ 37 นักศึกษาไม่มีโอกาสเลือก
สถานประกอบการที่ตนเองสนใจและตรงกับสาขาวิชาชีพ
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ความพร้อมของนักศึกษาอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมมาก
แต่บางข้อยังต้องมีการปรับปรุงเช่น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษาของนักศึกษาก่อน
ไปปฏิบัติงาน ความรู้และความชํานาญในการปฏิบัติงานและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้
อย่างเหมาะสม ความสามารถในการวางแผน จัดลําดับความสําคัญของงาน ความสามารถใน
การทํางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น และข้อเสนอแนะจากนักศึกษา คือ มีความประสงค์ให้
อาจารย์ไปนิเทศงานสหกิจศึกษาสองครั้ง

4
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้รองคณบดีแจ้งศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในการจัด
สัมมนานักศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการให้นักศึกษารุ่นน้องได้เข้าร่วมฟังการนําเสนอด้วย

ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ความร่วมมือการวิจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนงานวิจัยด้านไหมอีรี่ร่วมกับ สกว.
ตามที่ สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.) ได้ มี ห นั ง สื อ ถึ ง ท่ า นอธิ ก ารบดี เ พื่ อ ให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยด้านไหมอีรี่ โดยท่านอธิการบดีเห็นควรให้สํานักวิชาฯ ศึกษาและทํา
การวิจัยต่อในเรื่องใช้ใบมันสําปะหลังเลี้ยงตัวหมอนไหม ในการนี้ จึงขอหารือจากคณะกรรมการในการสร้างความร่วมมือ
การวิจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนงานวิจัยด้านไหมอีรี่ร่วมกับ สกว.
มติ

ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชพิจารณาแนวทางในการสร้าง
ความร่วมมือการวิจัย

วาระที่ 4.2

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ตามที่สํานักวิชาฯ ได้ส่งโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อขอรับงบประมาณ
จากสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคมไปนั้น แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์ในการขอรับทุน ฝ่ายเลขานุการจึงได้จัดทํา
(ร่าง) โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในการนี้ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) โครงการดังกล่าว
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยให้มีการปรับ
ข้อเสนอโครงการ และมอบหมายให้ รศ.ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์ เป็นผู้ช่วยพิจารณาในการ
จัดทําโครงการ

วาระที่ 4.3

รูปแบบและกิจกรรมวันสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตาประจําปีการศึกษา 2556
ตามที่สํานักวิชาฯ ได้เสนอรูปแบบการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองรับรู้และเข้าใจการ
เรียนการสอน และบทบาทของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมากขึ้นเพื่อช่วยในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน มทส. ในการ
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา ประจําปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ซึ่งที่ประชุมได้มี
มติ อ นุ มั ติ ง บประมาณในการจั ด งาน 93,000 บาท โดยสํ า นั ก วิ ช าฯ มี กํ า หนดสั ม ภาษณ์ นั ก ศึ ก ษาในวั น อาทิ ต ย์ ที่ 25
พฤศจิกายน 2555
ในการนี้ จึงขอหาในประเด็นดังนี้
1) รูปแบบการจัดกิจกรรมสัมภาษณ์ของแต่ละสาขาวิชา/สํานักวิชา
2) จะมีการประชุมชี้แจงนักเรียนของแต่ละสาขาวิชา/สํานักวิชา หรือไม่ ช่วงเวลาใด
3) สถานที่จัดประชุมชี้แจงนักเรียนของแต่ละสาขาวิชา/สํานักวิชา
มติ
วาระที่ 4.4

ที่ประชุมเห็นชอบรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยมีการสัมภาษณ์นักศึกษา

ผลการพิจารณาการคัดเลือกตราสินค้าฟาร์มมหาวิทยาลัย ของคณะกรรมการตัดสินประกวด
ตราสินค้าฟาร์มมหาวิทยาลัย
สืบ เนื่ องจากฟาร์ม มหาวิท ยาลั ย ได้ ดํ าเนิน การยื่น คํา ร้องจดทะเบีย นเครื่ องหมายทางการค้ า
สัญลักษณ์ฟาร์มมหาวิทยาลัย ต่อสํานักเครื่องหมายทางการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ นั้น ได้รับแจ้ง
กลับมาว่าไม่สามารถอนุญาตคําขอจดเบียนได้ เนื่องจากมีรูปอนุสาวรีย์ของท้าวสุรนารี ซึ่งเป็นบุคคลทางประวัติศาสตร์

5
ในการนี้ ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้นําเสนอเรื่องการขอใช้ตราสินค้าฟาร์ม ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติ ให้ฟาร์มดําเนินการประกวดตรา
สินค้าฟาร์มขึ้น โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และประชาชน ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 28
ผลงาน
คณะกรรมการตัดสินประกวดตราสินค้าฟาร์มมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555
โดยคณะกรรมการได้ตัดสินผลงานที่เข้าประกวดสรุปดังนี้
รางวัลที่ 1 ผลงานของนายชนะ อั้งลี่
รางวัลที่ 2 ผลงานของนายจิตรกร สามัญทิตย์
รางวัลที่ 3 ผลงานของนายถวัลย์ ดิษฐสุธรรม
ผลงานซึ่งผ่านการพิจารณาปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้ นายชนะ อั้งลี่ ดําเนินการการปรับรูปภาพเพื่อให้มี
ความเหมาะสม และให้แจ้งเวียนคณะกรรรมการฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งก่อนการประกาศผลการตัดสิน
มติ

ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ ให้ ฟ าร์ ม ประกาศผลการตั ด สิ น การประกวดตราสิ น ค้ า ฟาร์ ม ตามมติ
คณะกรรมการตัดสิน และพิมพ์ผลงานทั้งหมดให้คณะกรรมการประจําสํานักวิชาร่วมพิจารณา
คัดเลือกผลงานเพื่อกําหนดเป็นตราสินค้าฟาร์ม

วาระที่ 4.5

วุฒิการศึกษานักศึกษาในการสมัครงานราชการ
สืบเนื่องจากบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร พบปัญหาในการใช้วุฒิการศึกษาในการสมัครงานราชการ และ ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตพืช ที่สําเร็จการศึกษาในแผนการศึกษา แบบ ก 1 (วิจัยอย่างเดียว) หลังจากสําเร็จการศึกษาไปแล้วไม่สามารถยื่น
ขอเทียบคุณวุฒิ Ph.D. กับ CHINA ACADEMIC DEGREES AND GRADUATE EDUCATION DEVELOPMENT CENTER
(CDGDC) ได้ ในการนี้ จึงขอหารือแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว
มติ

ระเบียบวาระที่ 5

ที่ประชุมเห็นชอบให้สาขาวิชาฯ ทําบันทึกแจ้งปัญหาที่พบส่งให้สํานักวิชาฯ เพื่อรวบรวมส่งถึง
มหาวิทยาลัยต่อไป เพื่อให้มหาวิทยาลัยชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตรของสํานักวิชาฯ ว่าสามารถสมัคร
งานราชการ กรมต่างๆ ได้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับทราบ
เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.
นางสาววรางค์ วีระนาคินทร์
(นางสาววรางค์ วีระนาคินทร์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
17 ตุลาคม 2555

