รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 9/2553
วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2553 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 1 อาคารวิชาการ
***********************************
ผูเขาประชุม
1. คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2. รองคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
4. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
5. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
6. ผูจัดการฟารมมหาวิทยาลัย
7. อาจารย ดร.สมร พรชื่นชูวงศ
8. ผศ.ดร.มารินา เกตุทตั -คารนส
9. หัวหนาสํานักงานคณบดีฯ
ผูไมเขาประชุม
1. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
2. หัวหนาสถานวิจัย
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.หัสไชย บุญจูง
4. รองศาสตราจารย ดร.จิรวัฒน ยงสวัสดิกุล

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเวทย นิงสานนท
อาจารย ดร.วิทธวัช โมฬี
อาจารย ดร.สุดชล วุนประเสริฐ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะวรรณ กาสลัก
ผศ.ดร.มารินา เกตุทตั -คารนส (แทน)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารักษ ธีรอําพน
อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
นายประพันธ พันธุอนุกูล
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา 09.40 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี -

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

พิจารณาคําของบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2555 เพิ่มเติม
หั ว หน า สํ า นั ก งานคณบดี เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม ได เ สนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาคํ า ขอ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2555 เพิ่มเติม ในรายการวัสดุ ครุภัณฑ สิ่งกอสราง และโครงการ
ตาง ๆ ของสํานักวิชา สาขาวิชา รวมถึงฟารมมหาวิทยาลัย ตามรายการสรุปเพื่อจัดสงหนวยงานหลักตาง ๆ
ดังนี้
1.สวนแผนงาน
1) คาใชจายในการจางอาจารยพิเศษ
2) คาใชจายในการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
3) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
4) โครงการบริการวิชาการแกชุมชนเกษตรกร มทส.
5) โครงการจัดงาน “เกษตรสุรนารี ’55”
6) คาสมาชิก
- สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร
- สภาคณบดีสาขาการเกษตร
7) คาใชจายในการจัดประชุม
- ประชุมสมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร
- ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร
8) คาจัดทําแผนพับประชาสัมพันธหลักสูตรของสํานักวิชาฯ
2.สถาบันวิจัยและพัฒนา
1) ประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่อง The 6th SUT Stem Cell Workshop
3.ศูนยกิจการนานาชาติ
1) โครงการขยายการรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
4.ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
1) ครุภัณฑสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสําหรับการปรับปรุงสํานักงานสํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร อาคารวิชาการรวม
5) สวนอาคารสถานที่
1) ปรับปรุงสํานักงานสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อาคารวิชาการรวม
2) ปรับปรุงสํานักงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว อาคารวิชาการรวม
3) ปรับปรุงสํานักงานสาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ อาคารวิชาการรวม
4) ครุภัณฑและสิ่งกอสรางของฟารมมหาวิทยาลัย
6) สวนพัสดุ
1) ครุภัณฑสํานักงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
2) ครุภัณฑสํานักงานสาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
3) ครุภัณฑสํานักงานสถานวิจัย
4) ครุภัณฑสํานักงานฟารมมหาวิทยาลัย
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7) ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1) คาวัสดุโครงงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และสาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร
2) งบครุภัณฑการศึกษาของสาขาวิชาฯ
3) ครุภัณฑวิทยาศาสตร/การเกษตร ฟารมมหาวิทยาลัย
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหเพิ่มเติมรายละเอียดการปรับปรุงสํานักงาน
สาขาวิ ช าให ค รบทั้ง 4 สาขาวิช า และให จัด ลํ าดั บ ครุ ภั ณฑ ก ารศึ กษาที่จ ะนําส งศู น ยเ ครื่อ งมือ วิ ทยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี ภายในวงเงินงบประมาณที่ไดกําหนดไว ดังนี้
ที่

กลุมหองปฏิบัตกิ ารสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

9,276,000.00

1

ชุดยอยโปรตีน

1

เครื่อง

581,800.00

581,800.00

2

ชุดเครื่องวัดความเขมขนของสารพันธุกรรมและโปรตีน (หอง F 3114)

1

เครื่อง

415,000.00

415,000.00

3

เครื่องวัดพื้นที่และสัดสวนการถูกทําลายของใบแบบตั้งโตะ (F3108)

1

เครื่อง

900,000.00

900,000.00

4

ชุดกลั่นโปรตีน

1

เครื่อง

562,300.00

562,300.00

5

เครื่องปนความเร็วรอบสูง (หอง F 3114)

1

เครื่อง

480,000.00

480,000.00

6

เครื่องตรวจนับเซลโซมาติก (หอง F 3114)

1

เครื่อง

233,260.00

233,260.00

7

1

เครื่อง

243,960.00

243,960.00

8

เครื่องวัดคุณภาพน้ํานม (หอง F 3114)
เครื่องเขยาแบบควบคุมอุณหภูมิ (Incubator shaker)

1

เครื่อง

800,000.00

800,000.00

9

ตูอบความรอนไฟฟา (Oven) (F3107)

1

เครื่อง

240,000.00

240,000.00

10

ตูดูดความชื้นแบบอัตโนมัติ (Dessicator) (F3201)

1

เครื่อง

19,000.00

19,000.00

11

ชุดสถานีตรวจวัดและบันทึกขอมูลสภาพอากาศ (F3107)

1

เครื่อง

16,050.00

16,050.00

แบบอัตโนมัติแบบเคลื่อนยายได
12

เครื่องวัดคลอโรฟลลแบบ indirect ภาคสนาม (F3107)

1

เครื่อง

85,600.00

85,600.00

13

เครื่องวัดความชื้นในดินตามลําดับชั้นดินแบบพกพา (F3107)

1

เครื่อง

237,985.00

237,985.00

14

1

เครื่อง

24,610.00

24,610.00

15

ตูแชแข็ง -20 C (Freezer) (F3201)
หมอนึ่งฆาเชื้อ (Autoclave)

2

เครื่อง

246,500.00

493,000.00

16

เครื่องระเหยแบบหมุน (Rotary Evaporator)

1

เครื่อง

200,000.00

200,000.00

17

เครื่องปนเหวีย่ งแยกสารชนิดความเร็วสูง (High Speed Centrifuge)

1

เครื่อง 1,450,000.00

1,450,000.00

18

เครื่องมือวิเคราะหหาปริมาณไขมัน ชนิด 6 หนวย (หอง F 3113)

2

เครื่อง

190,000.00

380,000.00

19

เครื่องวัดความเปนกรด-ดาง (pH meter) (หอง F 3113)

2

เครื่อง

32,000.00

64,000.00

20

เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมดวยเทคนิค PCR (หอง F 3114)

1

เครื่อง

411,950.00

411,950.00

21

เครื่องกวนสารละลายพรอมใหความรอน (หอง F 3113)

2

เครื่อง

22,898.00

45,796.00

22

เครื่องชั่งหองปฏิบตั ิการ 2 ตําแหนง (หอง F3113)

1

เครื่อง

42,800.00

42,800.00

4
23

ตูปลอดเชื้อ (F3201)

1

เครื่อง

187,250.00

187,250.00

24

1

เครื่อง

88,275.00

88,275.00

25

เครื่องเขยา (F3201)
กลองสเตอริโอชนิด 3 ตา (อาคารสุรพัฒน 6)

1

เครื่อง

250,000.00

250,000.00

26

เครื่องแยกโปรตีนแบบ 1 มิติ (F3101)

1

เครื่อง

78,110.00

78,110.00

27

ไมโครไปเปต Nichirgo (F3101)

1

เครื่อง

31,030.00

31,030.00

28

ชุดควบคุมการทํางานของปมระบบ INVERTER

1

ชุด

280,000.00

280,000.00

29

1
4

เครื่อง

245,000.00

30

เครื่องวิเคราะหคณ
ุ ภาพนม พรอม Printer
ปมหอยโขง ขนาดไมนอยกวา 1 แรงมา

เครื่อง

5,000.00

245,000.00
20,000.00

31

เครื่องปนไฟฟา

1

เครื่อง

44,000.00

44,000.00

32

ไถจานสับใบ ติดพวงแทรคเตอร 80 แรงมา

1

เครื่อง

55,224.00

55,224.00

33

สุกรพอพันธุแลนดเรซ

1

ตัว

17,500.00

34

สุกรพอพันธุลาทไวท

1

ตัว

17,500.00

17,500.00
17,500.00

35

สุกรแมพันธุแลนดเรซ

1

ตัว

17,500.00

17,500.00

36

สุกรแมพันธุลาทไวท

1

ตัว

17,500.00

17,500.00

โดยมอบใหฝายเลขาฯ นําสงหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
วาระที่ 4.2

ขอมูลการเลือกสาขาวิชาของผูผ านการคัดเลือกเขาสัมภาษณ ประเภทโควตา
ประจําปการศึกษา 2554
หัวหนาสํานักงานคณบดี ไดเสนอที่ประชุมพิจารณาขอมูลจํานวนการคัดเลือกนักศึกษา
โควตา ประจําปการศึกษา 2554 ของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จํานวนรวมทั้งสิ้น 649 คน โดยจัดลําดับ
จําแนกตามสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกเปนอันดับที่ 1 เรียงตาม GPA เฉพาะ รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม
มติ ที่ประชุมพิ จารณาแล วปรับแก ใหผูเลือ กอันดับที่ 2 สาขาวิ ชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ให
รั บ เข า สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารผลิ ต พื ช ทั้ ง หมด โดยมอบฝ า ยเลขาฯ รั บ ไปดํ า เนิ น การด า นเอกสารเพื่ อ นํ า ส ง
ศูนยบริการการศึกษาตอไป
วาระที่ 4.3

เสนอชื่อผูแทนสํานักวิชาเพื่อทําหนาที่กรรมการทุนการศึกษา มทส.
เนื่องจากผูแทนสํานักวิชาที่ทําหนาที่กรรมการทุนการศึกษา มทส. ไดครบวาระการเปน
กรรมการ งานทุนการศึกษา สวนกิจการนักศึกษา ขอใหสํานักวิชาเสนอรายชื่อกรรมการดังกลาว
มติ
ดังกลาว

ที่ประชุมมีมติ เสนออาจารย ดร.สมร พรชื่นชูวงศ เปนผูแทนสํานักวิชาในคณะกรรมการ
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วาระที่ 4.4

เสนอชื่อผูแทนสํานักวิชาเพื่อทําหนาที่กรรมการวินัยนักศึกษา
เนื่องจากผูแทนสํานักวิชาที่ทําหนาที่กรรมการวินัยนักศึกษา ไดจะครบวาระการเปน
กรรมการในเดือนธันวาคม สวนกิจการนักศึกษา ขอใหสํานักวิชาเสนอรายชื่อกรรมการดังกลาว โดยมีวาระการ
ดํารงตําแหนง 2 ป
มติ ที่ประชุมมีมติ เสนอผูชวยศาสตราจารย ดร.หัสไชย บุญจูง เปนผูแทนสํานักวิชาใน
คณะกรรมการดังกลาว

ปดประชุมเวลา 11.55 น.

(นายประพันธ พันธุอนุกูล)
หัวหนาสํานักงานคณบดี
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
ผูบันทึกรายงานการประชุม

