รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 5/2551 วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2551 เวลา 15.00 น.
ณ หองประชุมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 1 อาคารวิชาการ
รายนามกรรมการที่เขาประชุม
1.คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2.รองคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
4.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
5.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
6.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
7.หัวหนาสถานวิจัย
8.ผศ.ดร.มารินา เกตุทัต-คารนส
9.ผศ.ดร.ยุวดี มานะเกษม
10.รศ.ดร.จิรวัฒน ยงสวัสดิกุล
11.อ.ดร.สมร พรชื่นชูวงศ
12.หัวหนาสํานักงานคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
รายนามกรรมการที่ไมสามารถเขารวมประชุมได
1. ผูจัดการฟารมมหาวิทยาลัย

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

เปดประชุมเวลา 15.10 น.
ประธานที่ประชุม ไดกลาวเปดการประชุม และไดดําเนินการประชุมตาม ระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
มติสภาวิชาการครั้งที่ 4/2551
ผูชวยเลขานุการรายงานตอที่ประชุมวา สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 4/2551
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ไดมีมติที่เกี่ยวกับสํานักวิชา จํานวน 5 เรื่อง รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
1

วาระที่ 1.2

จํานวนนักศึกษาใหมปการศึกษา 2551
ผูชวยเลขานุการ รายงานตอที่ประชุมวา ฝายเลขานุการไดประสานขอขอมูล
ผลการรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 จากศูนยบริการการศึกษา และไดขอมูลสรุป
ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชา Admission
โควตา
Re-entry
รับ
รวม
แผนการรับทั้งป
โอน
ผลิตพืช
40
59
18
117
90
ผลิตสัตว
42
48
17
107
90
อาหาร
66
25
2
1
94
90
รวม
148
132
37
1
318
270
คะแนนสอบป 2551

สาขาวิชา

คะแนนสอบป 2550

สูงสุด

ต่ําสุด

สูงสุด

ต่ําสุด

เทคโนโลยีการผลิตพืช

5,456.35

4,084.85

4,882.35

3,133.35

เทคโนโลยีการผลิตสัตว

5,058.60

4,094.65

5,092.75

3,428.30

เทคโนโลยีอาหาร

5,890.50

4,134.00

5,528.75

4,777.35

2. ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชา

ระดับ ป.โท

ระดับ ป.เอก

ผลการรับภาค 1/2551

แผนการรับทั้งป

ผลการรับภาค 1/2551

แผนการรับทั้งป

2
3
7
8
20

10
10
10
15
45

2
8
4
14

5
5
5
7
22

ผลิตพืช
ผลิตสัตว
อาหาร
ชีวภาพ
รวม
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 1.3

ผลการศึกษาของนักศึกษาทุนสุรเกษตร
ผู ช ว ยเลขานุ ก ารรายงานต อ ที่ ป ระชุ ม ว า ฝ า ยเลขานุ ก ารได ต รวจสอบผล
การศึกษาของนักศึกษาทุนสุรเกษตร เมื่อสิ้นภาค 3/2550 แลว ปรากฏผลการศึกษาดังรายละเอียดที่
ปรากฏ ทั้งนี้มีนักศึกษาจํานวน 2 รายที่ขาดคุณสมบัติที่จะรับทุนในปตอไป (รายที่ 2 และ 5) เพราะผล
การเรียนเฉลี่ยต่ํากวา 2.25
ที่

รหัส

ชื่อสกุล

GPAX

สาขา

ทุน

หมายเหตุ

ปที่รับทุน อ.ที่ปรึกษา

1 B4951551 นางสาววรรณภา คําทน

3.20

อาหาร

ไทยบริดจสโตน

ป 49

อ. ดร.มาโนชญ

2 B5022137 นาย จักรชัย ผสมทรัพย
3 B5053476 นางสาววารุณี วงศสูงเนิน

2.03
2.85

วิศวะเกษตร สงวนวงษ
ผลิตสัตว
ไทยบริดจสโตน

ป 50
ป 50

ผศ. ดร.วีระศักดิ์
อ. ดร.สุทิศา

งานทุนคัดเลือก

4 B5053612 นางสาวลักคนางค ชินตะขบ

2.36

ผลิตสัตว

ไทยบริดจสโตน

ป 50

อ. ดร.สุทิศา

งานทุนคัดเลือก

5 B5054831 นางสาวขนิษฐา สระโร

1.17

ผลิตสัตว

ไทยบริดจสโตน

ป 50

อ. ดร.สุทิศา

5 จว.ภาคใต

มติ

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเพิ่มเติมดังนี้
1.ใหเก็บทุนสงวนวงษไวกอน
2. ทุนไทยบริดสโตน ใหจัดทําประกาศรับสมัครเพื่อรับทุน โดยกําหนด
คุณสมบัติดังนี้ คือ เปนนักศึกษาสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 ขึ้นไป มีผลการเรียนไมต่ํากวา 2.25

วาระที่ 1.4

ขอสงรายงานฉบับสมบูรณ
เลขานุการรายงานตอที่ประชุมวา ตามที่สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ไดมี
บันทึกขอความที่ ศธ. 5613(2)/207 เรื่อง ขอสงรายงานฉบับสมบูรณ (ของ ผศ.ดร.ปยะดา ทิพยผอง) เมื่อ
วันที่ 30 เมษายน 2551 นั้น คณะกรรมการประจําสํานักวิชาจํานวนหนึ่งมีขอสังเกตดังนี้ 1) รายงานนี้เปน
วิทยานิพนธของนักศึกษาหรือไม 2) ภาษาที่เขียนในรายงานตองเปนภาษาไทย แตที่เขียนมาเปน
ภาษาอังกฤษ 3) ถาเขียนเปนภาษาไทยเสร็จแลวขอดูใหมอีกครั้ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบดังนี้
1.รายงานนี้เปนงานวิจัยทีไ่ ดรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัย
2.ภาษาที่เขียนในรายงานตองเปนภาษาไทย
3. มอบหัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ดําเนินการแจง ผศ.ดร.ปยะดา
ทิพยผอง ใหดําเนินการและนํามาแจงเวียนใหทราบอีกครั้ง
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รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ฯ ครั้งที่ 4/2551
ผูชวยเลขานุการ แจงตอที่ประชุมวา ฝายเลขานุการคณะกรรมการประจํา
สํานักวิชาไดดําเนินการสรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2551 แลว จึงขอนําเรียนที่ประชุมเพื่อรับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2551 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีแกไข
ระเบียบวาระที่ 2

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1

พิจารณาตออายุอาจารยที่เกษียณอายุราชการ (พิจารณาเปนวาระลับ)
เลขานุการแจงตอที่ประชุมวา สวนการเจาหนาที่ไดมีบันทึกขอความ แจงมติ
และขอสังเกตของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุม ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม
2551 เรื่องการตอสัญญาจางและการจางผูเกษียณอายุสายวิชาการ จํานวน 3 ราย รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. ศ. ดร.นันทกร บุญเกิด และ รศ.ดร.กนกอร อินทารพิเชฐ ใหยืนยัน
ภาระงานและประเภทการจางแบบบางเวลาตามที่เสนอไปแลว
2. รศ.ดร.จุฑารัตน อรรถจารุสิทธ สํานักวิชายืนยันประเภทการจางแบบ
เต็มเวลา โดยมีเหตุผลประกอบคือ มีภาระงานสอนและวิจัย และภาระงาน
อื่นๆ ซึ่ง ประกอบไปดวยภาระงานการปรับปรุงอาคารสุรพัฒน 6 ใหเปน
หองปฏิบัติการทางกีฎวิทยา และมีภาระงานการเปนหัวหนาอุทยานผีเสื้อ
(ภาระงานเทียบเทาผูชวยผูอํานวยการ) โดยเปนความตองการของ
เทคโนธานีที่ตองการใหอาจารยพัฒนาอุทยานผีเสื้อตอไปอีก

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1

พิจารณาเกณฑการรับนักศึกษาเกาที่กลับเขารับการศึกษาใหม (Re-entry)
รองคณบดีแจงตอที่ประชุมวา จากการประชุมคณะกรรมการรับนักศึกษาเกาที่
กลับเขารับการศึกษาใหม (Re-entry) ในระดับปริญญาตรี ซึ่งประกอบดวยหัวหนาสาขาวิชาแตและ
สาขาวิชาเปนกรรมการ รองคณบดีเปนประธาน และที่ประชุมมีมติ ใหนําเกณฑการกลับเขารับการศึกษา
ใหมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เสนอคณะกรรมการประจําสํานักวิชาใหความเห็นดังนี้
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1.นักศึกษาสามารถยื่นใบสมัครเพื่อกลับเขารับการศึกษาใหมในสาขาวิชาตาง ๆ ของสํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร ไดเพียง 1 ครั้งเทานั้น (นับรวมนักศึกษาจากทุกสํานักวิชาเหมือนกัน)
2.สาขาวิชาจัดใหมีกรรมการสอบสัมภาษณเพื่อทําการพิจารณาการรับเขาศึกษา
3.ใหมีผลในทางปฏิบัติตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2/2551 เปนตนไป
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
วาระที่ 4.2

ขออนุมัติแตงตั้งคณาจารยบณ
ั ฑิตระดับปริญญาโท
เลขานุการแจงตอที่ประชุมวา ตามที่สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ไดมี
บันทึกขอความที่ ศธ. 5613(2)/195 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณาจารยบัณฑิตระดับปริญญาเอก (ผศ.ดร.
อารักษ ธีรอําพน) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 นั้น คณะกรรมการประจําสํานักวิชาจํานวนหนึ่งมี
ความเห็น ว ายั ง ไม เ ข าคุ ณ สมบั ติ ต ามขอ บั งคั บ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี วา ดว ยการศึ ก ษาขั้ น
บัณฑิตศึกษา ขอ 18.2.1 และทางสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จึงมีบันทึกขอเปลี่ยนแปลงให ผศ.ดร.
อารักษ ธีรอําพน เปนคณาจารยบัณฑิตระดับปริญญาโท แทน
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
วาระที่ 4.3

การเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจําตําแหนงทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2550
ผูชวยเลขานุการแจงตอที่ประชุมวา สถาบันวิจยั ฯ ไดแจงรายละเอียดเรื่อง การ
เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจําตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึน้ ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2550
โดยมีรายละเอียดหลัก ๆ ดังนี้
1. ผลงานที่จะนํามาเสนอขอรับเงินประจําตําแหนงทางวิชาการเพิ่มฯ จะตองเปนผลงานที่เกิดขึ้น
ระหวาง พฤษภาคม 2550 - เมษายน 2551
2. ผลงานที่จะนํามาเสนอขอรับเงินประจําตําแหนงทางวิชาการเพิ่มฯ จะตองไดรับการรับรองจาก
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเปนที่เรียบรอยแลว
3. คณาจารยที่อยูระหวางการขอตําแหนงทางวิชาการ ขอใหหมายเหตุวันที่ทไี่ ดยนื่ ขอตําแหนงทาง
วิชาการไวในเอกสารดวย เพือ่ เปนขอมูลใหคณะทํางานประเมินผลงานเทียบเทาฯ ใชประกอบการ
พิจารณาผลงานในเบื้องตน
4. สํานักวิชาตองรวบรวมผลงานทั้งหมดสงสถาบันวิจยั ฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2551 เพือ่ เสนอ
คณะทํางานประเมินผลงานเทียบเทาฯ พิจารณาในเบื้องตน และสรุปเสนอสภาวิชาการเพื่อรับรองผลงาน
ดังนั้นฝายเลขาจึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา แตงตั้งคณะอนุกรรมการในการพิจารณา
ผลงาน กําหนดวันใหคณาจารยสงผลงานใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และ กําหนดวันประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเพื่อพิจารณารับรองผลงาน
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มติ

ระเบียบวาระที่ 5

ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. แตงตั้งคณะอนุกรรมการในการพิจารณาผลงาน ประกอบดวย
1.1 ศ. ดร.นันทกร บุญเกิด เปนประธานอนุกรรมการ
1.2 อ.ดร.สุดชล วุนประเสริฐ เปนอนุกรรมการ
1.3 อ.ดร.รัชฎาพร อุนศิวิไลย เปนอนุกรรมการ
1.4 อ.ดร.วิทธวัช โมฬี
เปนอนุกรรมการและเลขานุการ
2.ใหคณาจารยสงผลงานใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ภายในวันที่ 10 มิ.ย. 51
3. กําหนดวันประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาเพือ่ พิจารณารับรองผลงาน
ในสัปดาหสดุ ทายของเดือน มิถุนายน
เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1

พิจารณาแกไขระดับคะแนนตัวอักษร I และ X ภาคการศึกษาที่ 3/2550
หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และหัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารได
นําเสนอระดับคะแนนตัวอักษร I และ X ภาคการศึกษาที่ 3/2550 ใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชา
พิจารณาตามลําดับสาขาวิชา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้
1.เห็นชอบการแกไขระดับคะแนนตัวอักษรในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้ง 6 รายวิชา
2.เห็นชอบการแกไขระดับคะแนนตัวอักษรในรายวิชาในรายวิชา ระดับ
ปริญญาตรี 2 รายวิชา และระดับบัณฑิตศึกษา 2 รายวิชาของสาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร
วาระที่ 5.2

พิจารณาขอตกลงความรวมมือการทดลองผลิตเมล็ดทานตะวัน
คณบดีแจงตอที่ประชุมวา บริษัท เก็มมาเวิรลอินเตอรเนชั่นแนล ขอใหสํานัก
วิชาผลิตเมล็ดทานตะวันพันธุสังเคราะหใหบริษัท จํานวน 8,000 กิโลกรัม ดังนั้น สํานักวิชา จึงจัดทําราง
ขอตกลงความรวมมือการทดลองผลิตเม็ดทานตะวันกับบริษัทดังกลาว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรางขอตกลงดังกลาว
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วาระที่ 5.3

แตงตั้งผูป ระสานงานโครงการ MOU SUT-GZAAS
หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามที่ รศ.ดร.
จุฑารัตน อรรถจารุสิทธิ์ จะเกษียณอายุราชการ ดังนั้นสํานักวิชาควรกําหนดผูประสานงานโครงการ
MOU SUT-GZAAS ในระดับสํานักวิชาดวย เพื่อความตอเนื่องและเกิดประโยชนสูงสุด แกสํานักวิชา
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหหวั หนาสถานวิจยั เปนผูประสานงานโครงการ
และใหแจงการเปลี่ยนผูแทนศูนยกจิ การนานาชาติ เปน หัวหนาสถานวิจัย
วาระที่ 5.4

เรื่องแจงจากการประชุมสภาวิชาการครัง้ ที่ 5/2551
รองคณบดีรายงานตอที่ประชุมถึงผลการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 5/2551 เมื่อ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ที่เรงดวนและเกีย่ วเนื่องกับสํานักวิชาดังนี้
1. สภาวิชาการไดมีมติใหผูที่จะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ตองมีผลงาน
วิจัยทีไ่ ดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสาร หรือ มีการนําเสนอในที่ประชุมสัมมนาวิชาการ Proceeding เปน
อยางนอย สวนระดับปริญญาเอกตองมีผลงานวิจยั ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ จึงจะถือวาสําเร็จการศึกษา และใหเริ่มตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
2. สภาวิชาการฝากใหสํานักวิชา สาขาวิชากํากับดูแลนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ใหทําการสอบวัดคุณสมบัติ สอบประมวลความรู สอบภาษาตางประเทศ และสอบวิทยานิพนธ ฯลฯ ให
อยูภายในกรอบระยะเวลาทีข่ อบังคับกําหนด ดวย
3. มหาวิทยาลัยจะดําเนินการปรับปรุงมาตรฐานภาระงานของคณาจารย
ประจําปการศึกษา 2551 ใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ ดังนัน้ หากมีขอสังเกตโปรดสงขอมูลใหกับ
คณบดีซึงเปนผูแทนของสํานักวิชาดวย
มติ ที่ประชุมรับทราบ

ปดประชุมเวลา 17.15 น.

(นายพิรุณ กลาหาญ)
ผูชวยเลขานุการ
บันทึกรายงานการประชุม

(อ.ดร.สมร พรชื่นชูวงศ)
กรรมการและเลขานุการ
ตรวจรายงานการประชุม
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