รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 5/2553
วันจันทรที่ 14 มิถุนายน 2553 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 1 อาคารวิชาการ
***********************************
ผูเขาประชุม
1. คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
3. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
4. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
5. หัวหนาสถานวิจัย
6. ผูจัดการฟารมมหาวิทยาลัย
7. อาจารย ดร.โสภณ วงศแกว
8. อาจารย ดร.สมร พรชื่นชูวงศ
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มารินา เกตุทัต-คารนส
10. หัวหนาสํานักงานคณบดีฯ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเวทย นิงสานนท
อาจารย ดร.สมร พรชื่นชูวงศ (แทน)
อาจารย ดร.รัชฎาพร อุนศิวิไลย (แทน)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.โชคชัย วนภู
รองศาสตราจารย ดร.หนึ่ง เตียอํารุง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารักษ ธีรอําพน
อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
นายประพันธ พันธุอนุกูล

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ผูไมเขาประชุม
1. รองคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ติดภารกิจ
2. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ติดภารกิจ
3. รองศาสตราจารย ดร.จิรวัฒน ยงสวัสดิกุล ติดภารกิจ
เปดประชุมเวลา 13.40 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ

สรุปมติเวียนคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ระหวางวันที่ 10 เมษายน 2553 ถึง
วันที่ 9 มิถุนายน 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 10 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2553 รวมจํานวนทั้งสิ้น 93 เรื่อง สรุปดังนี้
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
จํานวน 27 เรื่อง
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
จํานวน 32 เรื่อง
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จํานวน 17 เรื่อง
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
จํานวน 17 เรื่อง

2
ทั้งนี้ฝายเลขาฯ ไดสรุปหัวเรื่องมติเวียนดังกลาว ตามเอกสารประกอบการประชุม อนึ่ง
รายละเอียดสรุปมติเวียนคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ในชวงวันดังกลาว สามารถดูไดที่ฐานขอมูลสรุปมติเวียน
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ของฝายเลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2

แจงมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2553 และครั้งที่ 5/2553
ที่ประชุมพิจารณาเอกสารแจงทราบถึงมติที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 8
เมษายน 2553 และครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3

คณาจารยใหม ของ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ตามที่สํานักวิชาฯ ไดรับอาจารย ดร.ธนาวิทย กุลรัตนรักษ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอก ทางดาน Food Process Engineering ที่ Wageningen University ประเทศเนเธอรแลนด โดยเริ่มปฏิบัติงานที่
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ตั้งแตวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4

รายงานการใชจายเงินและเงินคงเหลือ ของ เงินเสริมสรางความเขมแข็งทางการวิจัย
ของสํานักวิชาฯ ประจําปงบประมาณ 2553 ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2553
สถานวิจัย ไดจัดทํารายงานการใชจายเงินและเงินคงเหลือ ของเงินเสริมสรางความเขมแข็ง
ทางการวิจัยของสํานักวิชาฯ ประจําปงบประมาณ 2553 ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2553 ณ วันที่ 17 พฤษภาคม
2553 เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.5

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ฉบับป พ.ศ. 2550)
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (ฉบับป พ.ศ. 2550) เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรฯ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการ
ใหความเห็นชอบหลักสูตรฯ ดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 ร า ย ล ะ เ อี ย ด ป ร า ก ฏ ดั ง
เอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

3
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ

วาระที่ 2.1

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่
3/2553 เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2553
ฝายเลขานุการฯ ไดสงรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 3/2553
เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2553 โดยทาง e-mail เพื่อใหกรรมการประจําสํานักวิชาฯ แจงรับรอง หรือแกไข
รายงานการประชุมใหฝา ยเลขานุการฯ ในกรณีที่ไมไดรับแจงแกไข จะถือวากรรมการรับรองรายงานการประชุม สรุป
ดังนี้
1. กรรมการ 12 ราย ไมแจงรับรองหรือการแกไขใด ๆ ถือวารับรองรายงานการประชุม
2. กรรมการ 1 ราย แจงตอบแบบรับรองโดยไมมีการแกไข
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2553

วาระที่ 2.2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่
4/2553 เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
ฝายเลขานุการฯ ไดสงรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 4/2553
เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 โดยทาง e-mail เพื่อใหกรรมการประจําสํานักวิชาฯ แจงรับรอง หรือแกไข
รายงานการประชุมใหฝา ยเลขานุการฯ ในกรณีที่ไมไดรับแจงแกไข จะถือวากรรมการรับรองรายงานการประชุม สรุป
ดังนี้
1. กรรมการ 10 ราย ไมแจงรับรองหรือการแกไขใด ๆ ถือวารับรองรายงานการประชุม
2. กรรมการ 3 ราย แจงตอบแบบรับรองโดยไมมีการแกไข
มติ

ระเบียบวาระที่ 3

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2553

เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1

โครงการเรงดวนเพื่อปรับปรุงแกวิกฤตทรัพยากรฟารมมหาวิทยาลัยในการรองรับ
การเรียนการสอน
สืบ เนื่ อ งจากการประชุ ม คณะกรรมการประจํ าสํ านั ก วิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตร ครั้ ง ที่
11/2552 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 วาระที่ 4.1 แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ที่ประชุม มีมติใหฟารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดทําโครงการเรงดวนเพื่อปรับปรุงแกวิกฤตทรัพยากรฟารม
มหาวิทยาลัยในการรองรับการเรียนการสอน โดยดําเนินการขออนุมัติและจัดสงใหสวนแผนงานแลว ตามบันทึกที่ ศธ
5613(6)/1094 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2552 โดยสวนแผนงานแจงวาไดผานความเห็นชอบจากรองอธิการบดีฝาย
วางแผนแลว และควรนําไปบรรจุไวในคําของบประมาณตามปกติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 รายละเอียดปรากฏดัง
เอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีขอสังเกตวา หากในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โครงการดังกลาว
ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ ขอใหผูจัดการฟารม เตรียมจัดทําโครงการเพื่อเสนอของบประมาณป พ.ศ. 2555
ตอไป โดยเตรียมขอมูลใหพรอมประสานรายละเอียดกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สวนอาคารสถานที่ เปนตน

4
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1

ขอความเห็นชอบ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
สัตว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
อาจารย ดร.สมร พรชื่นชูวงศ ผูแทนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ไดนําเสนอรายละเอียด
การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว เพื่อขอความเห็นชอบ (ราง)หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) รายละเอียดปรากฏดัง
เอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. ใหไปศึกษาวาควรจะกําหนดเปนกลุมวิชาเลือก หรือการที่กําหนดเปนวิชาโท วาจะมีผล
ตอวุฒิการศึกษาที่ใชในการสมัครงานหรือไม
2. อาจารยประจําหลักสูตร ควรมีจํานวน 5 ทาน และขอใหเพิ่มในสวนของผลงานวิชาการ
หนังสือและเอกสารวิชาการ บทความทางวิชาการ และงานวิจัย ของอาจารยประจํา
หลักสูตรที่ยังไมมีขอมูล
3. ควรเพิ่มเติมรายวิชา เกี่ยวกับการจัดการโรงฆาสัตว การจัดการบอปลาและโรงเพาะฟก
และรายวิชาการจัดการของเสียและพลังงาน
4. ที่ประชุมใหขอสังเกตวา การนับหนวยกิต ในวิชาเอกที่นักศึกษาจะตองมีคาเฉลี่ย 2.00
เปนวิชาในกลุมใดบาง
5. ขอใหสาขาวิชาปรับแกและนําเสนอที่ประชุมในครั้งตอไป

วาระที่ 4.2

นโยบายการให ทุ น พั ฒ นาอาจารย ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหวางป พ.ศ. 2550-2555
ฝา ยเลขานุ ก ารฯ เสนอที่ ประชุ มพิ จ ารณาแนวนโยบายเกี่ ยวกั บ ทุน การศึ กษา/ฝ ก อบรมที่
ประเทศไทยใหเพื่อพัฒนาอาจารยของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหวาง
ป พ.ศ. 2550-2555 ของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นั้น เนื่องจาก สํานักวิชาฯ ไมมีนโยบายการใหทุน
พัฒนาอาจารยฯ ดังกลาว
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติวา สาขาวิชาสามารถใหทุนรองรับการพัฒนาคณาจารยฯ ได
โดยพิจารณาใหทุนตามเกณฑของมหาวิทยาลัย
วาระที่ 4.3

ขออนุมัติงบประมาณฝายบริการการเรียนการสอนและวิจัย ของฟารมมหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ผูจัดการฟารมมหาวิทยาลัย เสนอรายการงบประมาณฝายบริการการเรียนการสอนและวิจัย
ของฟารมมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ เห็นชอบตามเสนอ และขอใหนําเสนอมหาวิทยาลัยตอไป

5
ขออนุมัติงบประมาณการจัดงาน “เปดบานฟารมยามลมหนาว ฟารมมหาวิทยาลัย”
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ด ว ยฟาร ม มหาวิ ท ยาลั ย จะดํ า เนิ น การจั ด งาน “เป ด บ า นฟาร ม ยามลมหนาว ฟาร ม
มหาวิทยาลัย” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2553 ณ ฟารมมหาวิทยาลัย เพื่อเปน
การจัดแสดงกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการดําเนินงานดานวิสาหกิจของฟารม
มหาวิทยาลัย และจําหนายผลิตผลทางการเกษตร รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
วาระที่ 4.4

มติ เห็นชอบ ใหเสนอเปนโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2554
วาระที่ 4.5

ขออนุมัติขอปฏิบัติการใชทรัพยากรฟารมมหาวิทยาลัย
ตามที่ฟารมมหาวิทยาลัย ไดจัดทําขอปฏิบัติการใชทรัพยากรฟารมมหาวิทยาลัย โดยผาน
ความเห็นชอบที่ประชุมฟารมมหาวิทยาลัยรวมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 และที่ประชุมฟารมมหาวิทยาลัยรวมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 นั้น
ฟารมมหาวิทยาลัย จึงขออนุมัติขอปฏิบัติการใชทรัพยากรฟารมมหาวิทยาลัย เพื่อใหการใช
ทรัพยากรการเรียนการสอนฟารมมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด และมีความปลอดภัยตอ
ทรัพยสินตางๆ ภายในฟารมมหาวิทยาลัย โดยเปนแนวทางในการปฏิบัติรวมกัน รายละเอียดปรากฏดังเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหปรับแกในรายละเอียดบางขอ ขอใหเพิ่มเติมในสวนระเบียบ
การใชหองประชุมฟารมมหาวิทยาลัย ขอปฏิบัติในกรณีที่เปนปญหาขอขัดของ และการไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติ ให
อํานาจผูจัดการฟารมสามารถระงับการใหบริการได ในสวนของคาใชจายที่จะเกิดขึ้นขอใหเปนไปตามที่ฟารมกําหนด
วาระที่ 4.6

รายงานของผูแ ทนที่รวมเดินทางไปประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยที่ประเทศเวียดนาม
ตามที่ ผู แ ทนสํ า นั ก วิ ช าฯ รองศาสตราจารย ดร.หนึ่ ง เตี ย อํ า รุ ง และผู ช ว ยศาสตราจารย
ดร.อารักษ ธีรอําพน ไดรวมเดินทางไปประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย ที่ประเทศเวียดนาม ไดนําเสนอภาพกิจกรรมและ
แจงที่ประชุมทราบวา การไปประชาสัมพันธ เปนการประชาสัมพันธรวมของมหาวิทยาลัย เปนความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัย Vietnam National University (VNU) ซึ่งรูปแบบของมหาวิทยาลัย VNU เปนมหาวิทยาลัยสวนกลาง
รวมกับมหาวิทยาลัยหลายแหง โดย VNU ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนาม มีความ
ตองการที่จะพัฒนาบุคลากรจํานวนมาก
มติ ที่ประชุมรับทราบ

ปดประชุมเวลา 17.10 น.
(นายประพันธ พันธุอนุกูล)
หัวหนาสํานักงานคณบดี
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
ผูบันทึกรายงานการประชุม

