รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 6/2550
วันจันทรที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 1 อาคารวิชาการ
รายนามกรรมการที่เขาประชุม
1. คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ประธาน
2.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (รศ.ดร.จุฑารัตน อรรถจารุสิทธิ์ :แทน) กรรมการ
3.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
กรรมการ
4.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
กรรมการ
5.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
กรรมการ
6.ผศ.ดร.ยุวดี มานะเกษม
กรรมการ
กรรมการ
7.ผศ.ดร.สุนทร กาญจนทวี
8.ผูจัดการฟารมมหาวิทยาลัย (น.สพ.ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท :แทน)
กรรมการ
9.หัวหนาสํานักงานคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ผูชวยเลขานุการ
รายนามกรรมการที่ไมสามารถเขารวมประชุมได
1.รองคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2.หัวหนาสถานวิจยั
3.รศ.ดร.จิรวัฒน ยงสวัสดิกุล
4.อ.ดร.สมร พรชื่นชูวงศ

ลาปวย
ไปประชุม GMO
ไปตางประเทศ
ไปทําวิจัย

เปดประชุมเวลา 13.45 น.
ประธานที่ประชุม ไดกลาวเปดการประชุม และไดดําเนินการประชุมตาม ระเบียบ
วาระการประชุมดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องแจงเพื่อทราบ
วาระที่ 1.1
สรุปมติเวียนคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ฯ ระหวางวันที่ 9 มีนาคม
2550 ถึง วันที่ 12 เมษายน 2550
ผูชวยเลขานุการรายงานตอที่ประชุมวา ในระหวางวันที่ 9 มีนาคม 2550 ถึง วันที่
12 เมษายน 2550 มีเรื่องแจงเวียนใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ พิจารณาใหความเห็นชอบจํานวน
21 เรื่อง รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 1.2

แจงมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2550 และ 4/2550
ผูชวยเลขานุการรายงานตอที่ประชุมวา ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2550
และ 4/2550 มีมติที่ประชุมที่เกี่ยวของกับสํานักวิชาฯ จํานวน 7 เรื่อง ดังรายละเอียดดังเอกสารประกอบ
วาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ฯ ครั้งที่ 5/2550
ผูชวยเลขานุการแจงที่ประชุมวา ฝายเลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
ไดแจงเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2550 และ
กําหนดตอบยืนยันการรับรองรายงานการประชุม ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2550 กรณีไมไดรับการ
ตอบยืนยันภายในกําหนดจะถือวารับรองรายงานการประชุมโดยไมมกี ารแกไขนั้นสรุปผลดังนี้
- รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข (สงแบบตอบรับกลับมา) 3 ราย
- รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข (ไมสงแบบตอบรับกลับมา) 5 ราย
- รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข (สงแบบตอบรับกลับมา) - ราย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2550
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีแกไข

ระเบียบวาระที่ 3
วาระที่ 3.1

เรื่องสืบเนื่อง
ขออนุมัติเงินเสริมสรางความเขมแข็งทางการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2550
ผูชวยเลขานุการแจงตอที่ประชุมวา ตามทีส่ ํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรได
เห็นชอบกําหนดการประชุมสัมมนาสํานักสัญจร ประจําปการศึกษา 2549 ระหวางวันที่ 26-27 เมษายน 2550
ณ สีดา รีสอรท จ.นครนายก นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทําประมาณการ รายจาย – รายไดมียอดประมาณการ
ดังนี้
1. รายจาย
เปนเงิน
58,900 บาท
2. รายได
เปนเงิน
46,000 บาท
3. รายจายมากกวารายได เปนเงิน
12,900 บาท
เนื่องจากคาใชจายตอหัวที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให 1,000 บาทตอคนนั้น ไมเพียงพอ
กับคาใชจายทีจ่ ะเกิดขึ้น ดังนั้นจึงขออนุมตั ิเงินเสริมสรางความเขมแข็งทางการวิจยั ของสํานักวิชาเพื่อใชจาย
ในสวนทีเ่ กินดังกลาว เปนเงิน 15,000 บาท (โดย 2,100 บาท ที่เพิ่มขึ้นจากประมาณการ 12,900 บาทนั้น
สํารองไวเพื่อใชจาย อื่น ๆ )
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ขอสังเกต เนือ่ งจากจะมีการเชิญตัวแทนจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ(CP)เขารวม
ประชุมดวยซึ่งจะมีคาใชจา ยเพิ่ม ดังนั้นควรมีเงินสํารองไวอีกจํานวนหนึ่ง
มติ
ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

ที่ประชุมอนุมัติกรอบวงเงินให 18,000 บาท
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การพิจารณาเกรด ภาคการศึกษาที่ 3/2549
หั ว หน า สาขาวิ ช าแต ล ะสาขาวิ ช าฯ นํ า เสนอตารางสรุ ป คะแนนรายวิ ช าแต ล ะ

รายวิชาตามลําดับดังนี้
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
1.1 วิชาระดับปริญญาตรี 16 วิชา (มีวิชา 302485 Special Problems ที่นักศึกษา
ไดระดับคะแนนตัวอักษร I จํานวน 2 ราย เนื่องจากยังสงงานไมครบ)
1.2 วิชาระดับบัณฑิตศึกษา 9 วิชา (มีวิชา 302754 Pesticide Toxicology ที่
นักศึกษาไดระดับคะแนนตัวอักษร F จํานวน 1 ราย เพราะคะแนนต่ํามาก)
1.3 ขอเปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษรระดับ P เปน S ในวิชา 302491 สหกิจศึกษา 1
ของนางสาวดวงเนตร ชาพล ซึ่งไปสหกิจศึกษาที่ประเทศนอรเวย ภาค 1/2549
(1 พ.ค. 2549 – 31 ต.ค. 2549 ) สาขาวิชาไดใหระดับคะแนนตัวอักษร P ไว
เพราะในภาค 2/2549 นักศึกษาลาพัก ในภาค 3/2549 นักศึกษากลับมาเรียน
ตามปกติ และเมื่อสิ้นภาค 3/2549 สาขาวิชาจึงขอเปลี่ยนระดับคะแนน
ตัวอักษรจาก P เปน S
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
2.1 วิชาระดับปริญญาตรี 15 วิชา (มีวิชา 303271 General Farm Practicum มี
นักศึกษา ไดระดับคะแนนตัวอักษร I จํานวน 75 ราย เนือ่ งจากวิชานี้ทาํ การ
เรียนการสอนในชวงปดภาคเรียน)
2.2 วิชาระดับบัณฑิตศึกษา 13 วิชา
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
3.1 วิชาระดับปริญญาตรี 16 วิชา (มีวิชา 305341 Food Engineering I ที่นักศึกษา
ไดระดับคะแนนตัวอักษร I จํานวน 1 ราย รอสงรายงาน)
3.2 วิชาระดับบัณฑิตศึกษา 13 วิชา (มีวิชา 305671 Selected Topics in Food
Technology ทีนักศึกษาไดระดับคะแนนตัวอักษร I จํานวน 2 ราย รอสง
รายงาน)
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4. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
4.1 วิชาระดับปริญญาตรี 1 วิชา
4.2 วิชาระดับบัณฑิตศึกษา 15 วิชา (มี 4 วิชา คือวิชา 304532 Selected Research
Techniques วิชา 304553 Animal Cloning Technology วิชา 304554 Selected
Research in Animal Cloning Technology และวิชา 304556 In Vitro Embryo
Production and Embryo Transfer in Farm Animals ที่นักศึกษาไดระดับ
คะแนนตัวอักษร I จํานวนรวมทั้งหมด 14 ราย เนื่องจากยังไมสงรายงาน)
ขอสังเกต
รูปแบบรายงานสรุปควรเหมือนกัน โดยในครั้งตอไปใหใชรูปแบบเชนเดียวกับ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบระดับคะแนนตัวอักษรทุกรายวิชา

ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

เรื่องอื่น ๆ
สรุปรายรับ-รายจายเงินเสริมสรางความเขมแข็งทางการวิจัย
ประจําปงบประมาณ 2550
ประธานชี้แจงตอที่ประชุมวา สถานวิจัยไดจัดทําบัญชีสรุปรายรับ-รายจาย
เงินเสริมสรางความเขมแข็งทางการวิจยั จนถึงปงบประมาณ 2550 (นับถึงวันที่ 18 เม.ย. 2550) มีรายละเอียด
โดยสรุปดังนี้
1. รายรับ (ยอดยกมา ป 2541-2547 และรับในป 2548-2550) จํานวน 1,761,245.58 บาท
2. รายจาย (ป 2541-2550 นับถึงวันที่ 18 เม.ย. 2550 )
จํานวน 559,616.61 บาท
3. คงเหลือ
1,201,628.97 บาท
รายละเอียดเพิม่ เติมดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
ขอสังเกต ใหตรวจสอบรายไดที่มาจากสถาบันคลังสมองของชาติรวมถึงยอดรวม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 5.2

รูปแบบและกิจกรรมที่สํานักวิชาจะตองจัดในวันจัดอบรมเทคนิคการเรียน
ระดับอุดมศึกษา สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2550
ประธานแจงตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยกําหนดให วันเสารที่ 2 มิถุนายน 2550
ระหวางเวลา 13.00-17.00 น. เปนการอบรมอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1
ปการศึกษา 2550 และกําหนดใหชว งเวลา 16.15 น. เปนตนไป จัดใหเปนสวนของกิจกรรมที่สํานักวิชาจะตอง
เปนผูรับผิดชอบ ดังนั้นจึงขอหารือที่ประชุมเพื่อพิจารณากิจกรรมที่เห็นวาเหมาะสมในชวงดังกลาว
รายละเอียดกําหนดการทั้งหมดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
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มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้
1.ใหนักศึกษารวมกันที่หอง 300 ที่นั่ง จากนั้นฉาย CD แนะนําสํานักวิชาให
นักศึกษาดู โดยใชเวลาประมาณ 20 นาที
2. หลังดู CD แนะนําสํานักวิชา ใหนักศึกษาแยกไปตามสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
ในหองที่จัดเตรียมไว แลวมอบหมายใหหัวหนาสาขาวิชาและคณาจารย
ในสาขาวิชาดําเนินกิจกรรมตอตามที่เห็นสมควร
3. แจง อ.ดร.วิทธวัช โมฬี ใหฐานะผูแทนสํานักวิชาเพื่อทราบและประสานงาน

วาระที่ 5.3

ขออนุมัติใหนับหนวยกิตวิทยานิพนธปริญญาโทเปนหนวยกิตวิทยานิพนธ
ปริญญาเอกสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยน
ระดับการศึกษาเปนปริญญาเอก
หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามที่ Mr.Yang Sheng
Lin นั ก ศึก ษาระดั บปริ ญญาโท สาขาวิ ชาเทคโนโลยี การผลิตสั ตว สํ านัก วิ ชาเทคโนโลยีการเกษตร เลข
ประจําตัว M4730293 ไดรับอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธปริญญาโทในหัวขอGenetic Diversity Analysis of Indigenous Pigs
in Northeast of Thailand Based on Microsatellite Markers และไดลงทะเบียนวิชา 303992 M.Sc. Thesis ไปแลว 19 หนวยกิต
ตอมานักศึกษาไดรับอนุมัติจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 11/2549 ใหเปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับ
ปริญญาโทเปนระดับปริญญาเอกได และนักศึกษาไดรับอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธปริญญาเอกในหัวขอ
Study on Genetic Diversity of Thai Indigenous Pigs, Wild Boars and Chinese Qianbei Black Pigs Based on Microsatellite DNA and
Mitochondrial DNA Sequence Polymorphism แลว

ในการนี้ สาขาวิชา ฯ ไดพิจารณาเห็นวา วิทยานิพนธปริญญาโทของ Mr.Yang Sheng Lin
ที่ไดทําไปแลวทั้งหมดเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธปริญญาเอกตามโครงรางที่ไดรับอนุมัติ จึงเห็นวานาจะ
นับเปนหนวยกิตวิทยานิพนธปริญญาเอกได ดังนั้นจึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ฯ
เพื่อขออนุมัติตอสภาวิชาการใหนับจํานวน หนวยกิตที่นักศึกษาไดลงทะเบียนทําวิทยานิพนธไปแลว 19 หนวย
กิต นั้ น เป น ส ว นหนึ่ ง ที่ ต อ เนื่อ งของวิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญาเอก จึ ง คงเหลื อ ที่ จ ะต อ งลงทะเบี ย นวิ ช า 303994
Ph.D.Thesis อีกไมนอยกวา 45
หนวยกิต รายละเอียดโครงรางวิทยานิพนธดังเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม
มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหนําเสนอสภาวิชาการ
วาระที่ 5.4

ขอให เสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเปนพนักงานดีเดนสายวิชาการดานการวิจัย
และดานผลงานสิ่งประดิษฐฯ
ประธานแจงตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการคัดเลือกพนักงานดีเดน
เพื่ อมอบรางวั ลและประกาศเกี ย รติคุณ ประจํ า ป พ.ศ. 2550 นั้ น คณะอนุก รรมการกลั่น กรอง คั ด เลื อ ก
พนักงานดีเดนสายวิชาการดานการวิจยั และดานผลงานประดิษฐ จึงขอความรวมมือจากสํานักวิชาโดยความ
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เห็นชอบของกรรมการประจําสํานักวิชา คัดเลือกผูมีคุณสมบัติเหมาะสม ดังกลาวจํานวน 2 คน (ดานละ 1
คน) โดยเสนอเปนความลับไปยังคณะอนุกรรมการฯ ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ โดยมอบใหที่ประชุมรับไปพิจารณาเสนอผูเหมาะสม

ขอความเห็นชอบผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/2550 และขอเสนอแตตั้งอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป
หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช แจงตอที่ประชุมวา สาขาวิชาไดทําการ
คัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1/2550 จํานวน 5 รายประกอบดวย ระดับปริญญาเอก 1 ราย และ
ปริญญาโท 4 ราย โดยสาขาวิชาฯไดสอบสัมภาษณ และตรวจสอบคุณสมบัติแลว จึงเสนอผลการคัดเลือก
ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
ขอสังเกต
เนื่องจากนักศึกษาจากประเทศภูฐานผานการคัดเลือกเขาศึกษาดวย ดังนั้นสาขาวิชา
ควรแจงผลการพิจารณาเพื่อใหนักศึกษาทราบและตัดสินใจเลือกเรียนที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วาระที่ 5.5

มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ

ปดประชุมเวลา 15.30 น.

(นายพิรุณ กลาหาญ)
หัวหนาสํานักงานคณบดี
ผูชวยเลขานุการ
บันทึกรายงานการประชุม
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