รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 10/2551 วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2551 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 1 อาคารวิชาการ
รายนามกรรมการที่เขาประชุม
1.คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2.รองคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
4.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
5.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
6.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
7.หัวหนาสถานวิจยั
8. ผูจัดการฟารมมหาวิทยาลัย
9. รศ.ดร.จิรวัฒน ยงสวัสดิกุล
10. ผศ.ดร.ยุวดี มานะเกษม
11.อ.ดร.สมร พรชื่นชูวงศ
12.หัวหนาสํานักงานคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
รายนามกรรมการที่ไมสามารถเขารวมประชุมได
1. ผศ.ดร.มารินา เกตุทัต-คารนส

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูชวยเลขานุการ
ติดภารกิจ

เปดประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานที่ประชุม ไดกลาวเปดการประชุม และไดดําเนินการประชุมตาม ระเบียบวาระการประชุม
ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
สรุปมติเวียนคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ระหวางวันที่ 29 สิงหาคม 2551
ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2551
ผูชวยเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบวา สาขาวิชาตาง ๆ ไดเสนอเรื่องแจงเวียนให
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาพิจารณาระหวางวันที่ 29 สิงหาคม 2551 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2551 จํานวน
57 เรื่อง จําแนกเปน 1)สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จํานวน 17 เรื่อง 2)สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว

จํานวน 15 เรื่อง 3) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 14 เรื่อง 4)สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จํานวน 10
เรื่อง 5)สถานวิจัย จํานวน
1 เรื่อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.2

แจงมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2551
ผูชวยเลขานุการแจ งใหที่ ประชุมทราบวาสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่
10/2551 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 ไดใหความเห็นชอบ/อนุมัติในเรื่องที่สํานักวิชาฯเสนอจํานวน
4 เรื่อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.3

แจงมติเวียนสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบวา สภามหาวิทยาลัยไดแจงเวียนใหความ
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551 มีมติอนุมัติในเรื่องที่สํานักวิชาฯเสนอจํานวน 1 เรื่อง รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.4

ปญหาการผลิตสําเนาแบบทดสอบ
ผูชวยเลขานุก ารแจงใหที่ประชุมทราบวาผูแทนสํานั กวิชาในคณะกรรมการ
ประจําศูนยบริการการศึกษา ไดแจงมติของคณะกรรมการฯ ในเรื่องปญหาการผลิตสําเนาแบบทดสอบ
โดยที่ประชุมไดมีมติที่เกี่ยวของกับสํานักวิชา ที่ตองดูแลและถือปฏิบัติในโอกาสตอไป มีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.5

การผอนคลายการกําหนดจํานวนหนวยกิตวิชาสหกิจศึกษา
ผูชวยเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบวา สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ไดพิจารณาผอนคลายปรับลดการกําหนดจํานวนหนวยกิตของรายวิชาสหกิตศึกษาลง
จากเดิมกําหนด ไมต่ํากวา 9 หนวยกิต เปนไมตํากวา 6 หนวยกิต
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.6

คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอก
ผูชวยเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบวา ที่ประชุมคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยมีหนังสือแจงเรื่อง คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอก ที่กําหนดไวในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในขอ 9.2.1 ความวา
“อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ

เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันจํานวน
อยางนอย 3 คน” โดยไดมีสถาบันการศึกษาจํานวนหนึ่งไดหารือไปยัง สกอ.วา คุณสมบัติอาจารยผูสอน /
อาจารยประจําหลักสูตรสามารถใชคุณสมบัติเดียวกันกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (ขอ 9.2.1 ) ได
หรือไม ซึ่งไดรับการยืนยันจาก สกอ.วาใหปฏิบัติตามขอ 9.2.1
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ฯ ครั้งที่ 9/2551
ผูชวยเลขานุการแจงตอที่ประชุมวา ฝายเลขานุการคณะกรรมการประจําสํานัก
วิชาไดแจงเวียนรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2551 ที่ E-mail และกําหนดตอบยืนยันรับรองรายงานการ
ประชุมภายในวันศุกรที่ 19 กันยายน 2551 ไปแลวนัน้ กรณีไมไดรับการตอบยืนยันภายในกําหนดถือวา
รับรองรายงานการประชุมโดยไมมกี ารแกไขนั้น สรุปผลไดดังนี้
1. กรรมการ 2 ราย แจงรับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข
2. กรรมการ 5 ราย ไมแจงรับรองหรือการแกไขใด ๆ ถือวารับรองรายงานการประชุม
3. กรรมการ 2 ราย แจงรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไขดังนี้
มีแกไขดังนี้
หนา 5 บรรทัดที่ 26 ขอความเดิม จายใหบทความละไมเกิน 3,000 บาท
แกไขเปน จายใหตามที่จายจริงบทความละไมเกิน 3,000 บาท
หนา 6 บรรทัดที่ 32 ขอความเดิม ใหเสนอซื้อจํานวน 3 แผน เปนเงิน 10,500 บาท
แกไขเปน ใหเสนอซื้อจํานวน 3 แผน เปนเงิน 105,000 บาท
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมตามทีก่ รรมการเสนอแกไข
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง (ไมมี)

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1

ความรวมมือกับสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
หั ว หน า สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารผลิ ต พื ช รายงานต อ ที่ ป ระชุ ม ว า สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีการผลิตพืชมีความประสงคจะใหสํานักวิชา และ/หรือ มหาวิทยาลัย สรางความรวมมือกับ
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง โดยทางสาขาวิชาไดรางบันทึกขอตกลงดังกลาว เสนอให
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมมีมติใหนําไปแกไขกอนเสนอสภาวิชาการ ดังนี้
1. แกไข คําผิด
2. ขอความในขอ 4 เพิ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ สิทธิบัตร
ตามสัดสวนที่ตกลงรวมกัน

3. ขอความในขอ 5 วรรคทายเปลี่ยนเปน โดยความเห็นชอบทั้งสองหนวยงาน
4. ขอความในขอ 6 ปรับขอความกรณีขอตกลงครบ 5 ปและไมมีการ
เปลี่ยนแปลง ใหขอตกลงนี้มีผลตอไป
วาระที่ 4.2

ความรวมมือระหวาง มทส. กับ Kagoshima University, Japan
หัวหนาสถานวิจัยรายงานตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากการรวมประชุมกับ
คณาจารยชาวญี่ปุน เมื่อเดือนกันยายนที่ผานมา ทาง Prof. Abe.
แหงมหาวิทยาลัย Kagoshima
University,
Japan มี ค วามประสงค จ ะสรา งความรว มมื อกับ มหาวิ ทยาลัย โดยขอเริ่ม ที่สํานั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร กอน จึงไดรางบันทึกขอตกลงความรวมมือดังกลาวเสนอใหคณะกรรมการประจํา
สํานักวิชาพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมมีมติ มอบหัวหนาสถานวิจยั ไปประสานรายละเอียดเพิ่มเติม กอน
เสนอสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ 4.3

ชื่อสิ่งพิมพทางวิชาการเพื่อการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ผูชวยเลขานุการ รายงานตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยไดแจงใหสํานักวิชา แจงชื่อ
สิ่งพิมพทางวิชาการเพื่อการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ตามที่ระบุไวใน
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวย การศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 โดยสาขาวิชาฯ ผลิต
พืช ชีวภาพ และอาหาร (ผลิตสัตว ไมมี) ไดสงรายชื่อสิ่งพิมพมาใหสํานักวิชาใหความเห็นชอบ กอน
นําเสนอสภาวิชาการตอไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมมีมติ มอบใหทุกสาขาวิชาไปปรับแกใหม ใหครอบคลุมและมี
มาตรฐาน ในศาสตรนั้น ๆ แลวนําสงสํานักวิชาเพื่อเสนอสภาวิชาการใหความ
เห็นชอบตอไป
วาระที่ 4.4
วาระที่ 4.5

เสนอชื่อบุคคลที่สมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (พิจารณาเปนวาระลับ)

เสนอการจัดกิจกรรมในวันสัมภาษณนักเรียนโควตา ปการศึกษา 2552
รองคณบดีรายงานตอที่ประชุมวา ตามที่คณบดีไดมอบหมายใหเชิญหัวหนา
สาขาวิชา ผูจัดการฟารม และประธานคณะทํางานประชาสัมพันธสํานักวิชา มาหารือเรื่องที่คณะทํางาน
ประชาสัมพันธสํานักวิชา ไดเสนอใหสํานักวิชา เปลี่ยนรูปแบบการสัมภาษณนักศึกษาโควตาที่จะจัดขึ้นใน
วันอาทิตยที่ 26 ตุลาคม 2551 ใหมจากเดิมที่คณาจารยสัมภาษณเปนรายบุคคล เปลี่ยนรูปแบบใหมเปนจัด
สัมภาษณรวม ทั้งนี้ที่ประชุมมีขอสรุปรวมกันโดยไดกาํ หนดรูปแบบเปนการจัดประชุมชี้แจงรวม มีพิธีกร

ดําเนินรายการ มีตัวแทนสาขาวิชา ผูจัดการฟารม รวมอภิปรายใหขอมูล รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบใหรองคณบดีเชิญผูเกี่ยวของ
มาหารือเพื่อเตรียมความพรอม
วาระที่ 4.6

ขอความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช รายงานตอที่ประชุมวา ตามที่สาขาวิชา
ได ทํ า การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต และดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช โดยปรับปรุงใหม เปน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพืชศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 ) รายละเอียด รางหลักสูตรปรากฏตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม
มติ ที่ประชุมมีมติ
1. เพื่อความรอบคอบ ใหจัดการประชุมเปนวาระพิเศษเพื่อพิจารณาหลักสูตรนี้
เปนการเฉพาะ
2. กําหนดวันประชุมเปนวันที่ 29 ตุลาคม 2551 เวลา 14.30 น.
วาระที่ 4.7

การใชเงินเสริมสรางความเขมแข็งทางการวิจัย เพื่อสนับสนุนการเดินทางไป
สหกิจศึกษาตางประเทศ
ประธานรายงานตอที่ประชุมวา ตามที่สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ไดสง
นักศึกษาไปฝกงานสหกิจศึกษา ณ ประเทศ จีน จํานวน 8 คน และสาขาวิชาจําเปนตองเดินทางไปนิเทศงาน
นักศึกษา ณ ประเทศ ดังกลาว หากแตไดรับแจงจากโครงการสหกิจศึกษา วา มีงบประมาณไมเพียงพอใน
การสนับสนุน โดยสนับสนุนไดเพียงบางสวน ดังนั้นสาขาวิชาจึงขออนุมัติเงินเสริมสรางความเขมแข็ง
ทางการวิจัย เพื่อสนับสนุนคาจายในสวนที่ขาดนี้ และเพื่อเปนแนวปฏิบัติในโอกาสตอไป จึงขอหารือที่
ประชุมเพื่อกําหนดแนวปฏิบัติในการสนับสนุนกิจกรรมดังกลาว
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. มอบฝายเลขาแจงความเห็นของคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ให
โครงการสหกิจศึกษา จัดทําคําของบประมาณในปถัดไป เพื่อเปน
คาใชจายใหกับอาจารยที่จะเดินทางไปนิเทศงานตางประเทศ
2. กรณีในครั้งแรกนี้ ใหใชเงินความเข็มแข็งของสาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตสัตว (เนื่องจากเงินสวนกลางไมมี) และใหชวยติดตาม
ความรวมมือที่สํานักวิชามีกับหนวยงานนั้นดวย (เพื่อใหเปนไป
ตามระเบียบการเงิน) และ

3. เนื่องจากยังพอมีเวลา จึงขอใหหัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตวชวยทําบันทึกขออนุมัติเงินคาเบี้ยเลี้ยงจากมหาวิทยาลัย
อีกทาง
วาระที่ 4.8

การตั้งกลุมวิจยั /ศูนยวิจัยทางขาวและพืชพลังงาน
หัวหนาสถานวิจัยรายงานตอที่ประชุมวา ตามที่ผูทรงคุณวุฒิ
(ดร.สุทัศน) ในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเสนอความเห็นเพื่อสนับสนุนใหนักวิจยั มทส.
รวมตัวกันจัดตั้งกลุมวิจยั /ศูนยวจิ ัย ทางดานขาวและพืชพลังงาน ดังนัน้ สถานวิจยั จึงขอหารือถึงความ
เปนไปได แนวทาง รูปแบบ วิธีการ และการบริหารจัดการ เพื่อจัดตั้งกลุมวิจยั /ศูนยวิจัย ตอไป
มติ ที่ประชุมมีมติมอบหมายหัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
นําไปหารือคณาจารยในสาขาวิชา
วาระที่ 4.9

สรุปรายรับ-รายจายเงินเสริมสรางความเข็มแข็งทางการวิจัย
ปงบประมาณ 2551 และขออนุมัติจัดสรรเงินเสริมสรางความเข็มแข็งฯ
ปงบประมาณ 2552
หัวหนาสถานวิจัยรายงานตอที่ประชุมวา ตามที่สํานักวิชาไดมอบหมาย
ใหสถานวิจัยควบคุมดูแลบัญชีเงินเสริมสรางความเขมแข็งทางการวิจัยของสํานักวิชา ดังนั้นจึงของรายงาน
รายรับรายจายคงเหลือ ณ วัน ที่ 3 ตุลาคม 2551 ดังนี้
1. รายรับรวม (ป 2541-2551 ) จํานวน 2,465,059.82 บาท
2. รายจายรวม (ป 2541-2551 ) จํานวน 1,205,210.86 บาท
คงเหลือ
จํานวน 1,259,849.96 บาท
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. รับทราบรายงานการเงิน
2. มอบให ส ถานวิ จั ย ไปปรั บ รู ป แบบการจั ด สรรเงิ น ประจํ า ป
งบประมาณ 2552 ใหม และนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป
วาระที่ 4.10

กําหนดรายละเอียดองคประกอบและคาน้ําหนักของแตละสาขาวิชาที่ประสงค
จะรวมรับในการรับสมัครนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง
(Admission ) ปการศึกษา 2553
ผูชวยเลขานุการรายงานตอที่ประชุมวา ศูนยบริการการศึกษาไดประสานขอให
สํานักวิชา กําหนดรายละเอียดองคประกอบและคาน้ําหนักของแตละสาขาวิชาที่ประสงคจะรวมรับนักศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission ) ปการศึกษา 2553 รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม

มติ

ระเบียบวาระที่ 5

ที่ประชุมมีมติกําหนดองคประกอบและคาน้ําหนักดังนี้
1. GPAX
คาน้ําหนัก
20%
2. O-NET
คาน้ําหนัก
30%
3. GAT
คาน้ําหนัก
20%
4. PAT1
คาน้ําหนัก
10%
5. PAT2
คาน้ําหนัก
20%

เรื่องอื่น ๆ (ไมมี)

ปดประชุมเวลา 17.30 น.

(นายพิรุณ กลาหาญ)
หัวหนาสํานักงานคณบดีฯ
ผูชวยเลขานุการ
บันทึกรายงานการประชุม

