รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 11/2552
วันจันทรที่ 21 ธันวาคม 2552 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 1 อาคารวิชาการ
***********************************
ผูเขาประชุม
1. คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2. รองคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
4. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
5. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
6. ผูจัดการฟารมมหาวิทยาลัย
7. อาจารย ดร.โสภณ วงศแกว
8. หัวหนาสํานักงานคณบดีฯ
ผูไมเขาประชุม
1. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
2. หัวหนาสถานวิจัย
3. อาจารย ดร.สมร พรชื่นชูวงศ
4. รองศาสตราจารย ดร.จิรวัฒน ยงสวัสดิกุล
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มารินา เกตุทตั -คารนส

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเวทย นิงสานนท
อาจารย ดร.วิทธวัช โมฬี
อาจารย ดร.สุดชล วุนประเสริฐ
รองศาสตราจารย ดร.พงษชาญ ณ ลําปาง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.โชคชัย วนภู
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารักษ ธีรอําพน
อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
นายประพันธ พันธุอนุกูล
ลาพักผอน
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เปดประชุมเวลา 09.55 น.
ประธานที่ประชุม กลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี –

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1

แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
หัวหนาสํานัก งานคณบดี ได เสนอที่ป ระชุม พิจารณาแผนปฏิ บัติ การ โครงการ และคํ าขอ
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยพิจารณาตามเอกสารที่จะนําสงหนวยงานหลัก ดังนี้
1. สวนแผนงาน
2. สวนสงเสริมวิชาการ
3. ศูนยกิจการนานาชาติ
4. สวนพัสดุ
5. ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบ โดยขอใหปรับแกในรายละเอียดเพื่อนําสงหนวยงานหลัก
ตอไป ดังนี้
1. คาสมาชิกสมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร แกไขเปน 10,000 บาท
2. คาสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตร แกไขเปน 15,000 บาท
3. คาใชสอยในการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ขอใหปรับประมาณการเปน
วงเงินงบประมาณที่จะใชจายจริง และมอบหมายใหหัวหนาสํานักงานคณบดี สอบถาม
สวนสงเสริมวิชาการ วาจะตองมีการทําประชาพิจารณหลักสูตรหรือไม
4. ปรับโครงการจัดงานเกษตรแหงชาติ มทส. โดยปรับเปลี่ยนงบประมาณใหรับรองกิจกรรม
ที่จะเกิดขึ้นใหเพียงพอ
5. คาใชจายในการจางอาจารยพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ขอใหตัดบางวิชาที่มี
อาจารยประจําแลว และปรับรหัสวิชาใหถูกตองตามหลักสูตรใหม สําหรับสาขาวิชาอื่นให
ใสรายละเอียดรหัสและรายชื่อวิชาใหครบ
6. โครงการขยายการรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปรับแกวงเงินงบประมาณและรายละเอียด
ใหถูกตอง
7. โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรในตางประเทศ ปรับแกสถานภาพโครงการ เปนโครงการ
เดิม และปรับคาพาหนะเดินทางและคาที่พักใหมีอัตราเทากับโครงการขยายการรับ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
8. มอบหมายใหรองคณบดี ทําโครงการประชาสัมพันธหลักสูตรในภาคพื้นอินโดจีน (ลาว
พมา เวียดนาม)
9. ปรับโครงการบริการวิชาการแกชุมชน จํานวนครั้งที่จัดอบรมใหเปนตามที่เกิดขึ้นจริง
10. โครงการดูแลรักษาและพัฒนาสวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา บรมราชกุมารี ปรับ
จากแผนงานวิจัย เปนงานประจํา
11. หมวดครุภณ
ั ฑสํานักงาน ตัดรายการเครื่องเจาะขนาดใหญออกฃ
12. โครงการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีฯ ปรับของสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว เหลือ
1 โครงการ งบประมาณ 30,000 บาท
13. ผูจัดการฟารมมหาวิทยาลัย จัดทํางบประมาณฟารมมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 เพื่อการเรียนการสอน โดยขอใหดําเนินการในสวนงบดําเนินการที่ตองสงให
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หนวยงานหลัก เพื่อใหงบประมาณปรากฏในหนวยงานหลักนั้น ๆ และตั้งงบประมาณได
ครอบคลุมถึงฟารมมหาวิทยาลัยในปตอไป
14. โครงการพัฒนาฟารมมหาวิทยาลัยรองรับการเรียนการสอนและการวิจัย ขอใหปรับชื่อ
โครงการใหเหมาะสม เนื่องจากเปนโครงการที่วิกฤตและเรงดวน
15. ครุภัณฑการศึกษา ของฟารมมหาวิทยาลัย ที่สงศูนยเครื่องมือฯ ใหปรับรายการที่ซ้ําซอน
ระหวางป และหมายเหตุในรายการที่มีการขอในโครงการเรงดวนดวย
การจัดงาน “เกษตรสุรานรี ‘53” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
หัวหนาสํานักงานคณบดี เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองใน
โอกาสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 20 ป ในสวนของงานเกษตรสุรนารี ’53
วาระที่ 4.2

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหปรับในรายละเอียดดังนี้
1. ปรับกลุมเปาหมาย ขอ 4 ยายประชาชนทั่วไป ไวที่ขอ 6 ผูเขาชมงาน ประชาชนทั่วไป
2. แผนปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว แกไข ชื่อ
นิทรรศการดังนี้
- นิทรรศการพระราชกรณียกิจในหลวงดานการปศุสัตว
- นิทรรศการฟารมสาธิตปศุสัตวอินทรีย
- นิทรรศการสองทศวรรษของการวิจัยเพื่อปศุสัตวไทยกาวหนา
3. การจัดนิทรรศการสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช กําหนดแผนเปน 6 เรื่อง
4. เพิ่มการแสดงผลงานทางวิชาการของคณาจารย ในทุกสาขาวิชา
5. นิทรรศการรวมกับหนวยงานอื่น ภาครัฐ/เอกชน ตัดขอ 1จัดแสดงนิทรรศการของกรม
วิชาการเกษตร ไปรวมกับการจัดแสดงนิทรรศการของหนวยงานดานพืช รวมเปน 9
หนวยงาน
6. ตรวจสอบขอมูลการจําหนายสินคา จํานวน 300 รานคา วาดําเนินการครั้งที่แลวมีกี่
รานคา
7. เห็นชอบวงเงินงบประมาณที่เสนอ 3,426,000 บาท โดยจัดทําประมาณการรายรับและ
รายจายแบบสมดุล เพื่อในเสนอคณะกรรมการฝายจัดการแสดงและนิทรรศการตอไป

ปดประชุมเวลา 13.45 น.

(นายประพันธ พันธุอนุกูล)
หัวหนาสํานักงานคณบดี
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
ผูบันทึกรายงานการประชุม

