รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 7/2553
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2553 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 1 อาคารวิชาการ
***********************************
ผูเขาประชุม
1. คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2. รองคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
4. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
5. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
6. หัวหนาสถานวิจัย
7. ผูจัดการฟารมมหาวิทยาลัย
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.หัสไชย บุญจูง
9. อาจารย ดร.สมร พรชื่นชูวงศ
10. หัวหนาสํานักงานคณบดีฯ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเวทย นิงสานนท
อาจารย ดร.วิทธวัช โมฬี
อาจารย ดร.สุดชล วุนประเสริฐ
อาจารย ดร.สมร พรชื่นชูวงศ (แทน)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะวรรณ กาสลัก
รองศาสตราจารย ดร.หนึ่ง เตียอํารุง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารักษ ธีรอําพน
อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
นายประพันธ พันธุอนุกูล

ผูไมเขาประชุม
1. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มารินา เกตุทตั -คารนส
3. รองศาสตราจารย ดร.จิรวัฒน ยงสวัสดิกุล

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจสอน
ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา 09.45 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ

สรุปมติเวียนคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ระหวางวันที่ 10 กันยายน 2553 ถึง
วันที่ 14 ตุลาคม 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 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2553 รวมจํานวนทั้งสิ้น 78 เรื่อง สรุปดังนี้

2

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
5. สถานวิจัย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

21
13
16
27
1

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

ทั้งนี้ฝายเลขาฯ ไดสรุปหัวเรื่องมติเวียนดังกลาว ตามเอกสารประกอบการประชุม อนึ่ง
รายละเอียดสรุปมติเวียนคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ในชวงวันดังกลาว สามารถดูไดที่ฐานขอมูลสรุปมติเวียน
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ของฝายเลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2

แจงมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2553 (นัดพิเศษ) และครั้งที่ 10/2553
ฝายเลขานุการไดแจงที่ประชุมทราบถึงมติที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 9/2553 (นัดพิเศษ)
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 และครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3

การศึกษาดูงานและเจรจาความรวมมือดานการวิจัยกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน
รองศาสตราจารย ดร.หนึ่ง เตียอํารุง หัวหนาสถานวิจัย ไดรายงานที่ประชุมทราบถึงการไป
ศึกษาดูงานและเจรจาความรวมมือดานการวิจัยเชิงวิชาการกับมหาวิทยาลัยเจอเจียง และ ในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีน ในระหวางวันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2553 โดยสรุปดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเจอเจียง ยินดีใหความรวมมือทางดานการวิจัย และมีความเขมแข็งทางดาน
พืช ลักษณะความรวมมือสามารถติดตอไดโดยตรงระหวางผูวิจัย
2. มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ เจียวตง การติดตอความรวมมือดานงานวิจัย จะตองทําขอตกลง
ความรวมมือระหวางกันอยางเปนทางการกอน โดยมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ เจียวตง มี
ลักษณะการบริหารงานวิจยั แบบระบบรวมศูนยกลาง มีหนวยงานรับผิดชอบ ไมเหมือนกับ
มหาวิทยาลัยเจอเจียง ซึ่งสามารถติดตอกันระหวางผูวจิ ัยโดยตรง
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

3
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 6/2553
เมื่อวันจันทรที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553
ฝายเลขานุการฯ ไดสงรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 6/2553
เมื่อวันจันทรที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553 โดยทาง e-mail เพื่อใหกรรมการประจําสํานักวิชาฯ แจงรับรอง หรือแกไข
รายงานการประชุมใหฝายเลขานุการฯ ในกรณีที่ไมไดรับแจงแกไข จะถือวากรรมการรับรองรายงานการประชุม สรุป
ดังนี้
1. กรรมการ 11 ราย ไมแจงรับรองหรือการแกไขใด ๆ ถือวารับรองรายงานการประชุม
2. กรรมการ 1 ราย แจงตอบแบบรับรองโดยไมมีการแกไข
3. กรรมการ 1 ราย แจงตอบแบบรับรองโดยมีการแกไข รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม
มติ

ระเบียบวาระที่ 3

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2553 ตามที่ไดมีการแกไข

เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1

ขอความเห็นชอบ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตสัตว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
อาจารย ดร.สมร พรชื่นชูวงศ ผูแทนอาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ได
เสนอขอความเห็นชอบ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยไดดําเนินการ
ปรับแกรายละเอียด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 5/2553 แลว
มติ
ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ และใหดําเนินการนําเสนอสภาวิชาการตอไป

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
โครงการจัดสรรทุนวิจัยแกชุดโครงการวิจัยเพื่อการเพิ่มผลผลิตดานการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หั ว หน า สถานวิ จั ย ได เ สนอที่ ป ระชุ ม ถึ ง เรื่ อ งการจั ด ทํ า โครงการจั ด สรรทุ น วิ จั ย แก ชุ ด
โครงการวิจัยเพื่อการเพิ่มผลผลิตดานวิจัยของ มทส. ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและบูรณาการงานวิจัยของ
คณาจารยภายในมหาวิทยาลัยใหเขมแข็งและมีทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และใหสอดคลองกับนโยบายการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยไปสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติอยางยั่งยืนตอไป รายละเอียดและหลักเกณฑปรากฏดังเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
และขอใหสํานักวิชาฯ ดําเนินการจัดทําชุดโครงการวิจัยในเรื่อง Food Safety and
Productivity เพื่อของบประมาณสนับสนุน ประมาณ 5 ลานบาท โดยกําหนดกลุมวิจัยเปน 4 กลุม ไดแก
1.ดานเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ผูรับผิดชอบ ผศ.ดร.อารักษ ธีรอําพน
2.ดานโคลนนิ่งและการผลิตสัตว ผูรับผิดชอบ ผศ.ดร.รังสรรค พาลพาย และ
ผศ.ดร.ปราโมทย แพงคํา
3.ดานการวิจัยโปรตีน
ผูรับผิดชอบ รศ.ดร.จิรวัฒน ยงสวัสดิกุล
4.ดานการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ ผูรับผิดชอบ อาจารย ดร.สุดชล วุนประเสริฐ

4
ทั้งนี้ขอใหแตละโครงการ จัดทํารายละเอียดงบประมาณไมเกินโครงการละ 1.5 ลานบาท
โดยแบงเปนงบครุภัณฑ ไมเกิน 1 ลานบาท และงบดําเนินการประมาณ 5 แสนบาท ขอใหสงขอมูลใหสถานวิจัย
รวบรวมภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2553 เพื่อนําเสนอตอคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณ
โครงการวิจัย โดยขอใหสงชุดโครงการวิจัยมาที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2553
มติ
วาระที่ 4.2

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหดําเนินการตามที่เสนอ
รายงานการใชจายเงินและเงินคงเหลือ ณ สิ้นปงบประมาณ 2553 และขออนุมัติ
จัดสรรเงินเสริมสรางความเขมแข็งทางการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
- ขอถอนวาระ -

วาระที่ 4.3

เสนอชื่อผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและผูดํารงตําแหนงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย จํานวน 1 ทาน และ
เสนอชื่อผูดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 8 ทาน
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ และใหนําเสนอเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ แตละชุดตอไป

วาระที่ 4.4

การตกแต ง และปรั บ ปรุ ง ห อ งปฏิ บั ติ ก ารเทคโนโลยี ชี ว ภาพและห อ งปฏิ บั ติ ก าร
เทคโนโลยีการผลิตสัตว ประจําอาคารเครื่องมือ 10
หัวหนาสถานวิจัย ไดแจงที่ประชุมรับทราบวาการยายหองปฏิบัติการ จากอาคารเครื่องมือ
3 ไปยังอาคารเครื่องมือ 10 ในสวนของหองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ และหองปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตสัตว
นั้น มหาวิทยาลัยไมไดจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการปรับปรุงและยายหองปฏิบัติการรองรับไว
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
สัตว รวมกันดําเนินการจัดทําเอกสารคําของบประมาณเรงดวน เสนอมหาวิทยาลัย ในสวน
การตกแตงเฟอรนิเจอรพื้นฐานเพื่อใหหองปฏิบัติการสามารถใชการไดกอน

ปดประชุมเวลา 11.05 น.

(นายประพันธ พันธุอนุกูล)
หัวหนาสํานักงานคณบดี
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
ผูบันทึกรายงานการประชุม

