รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 3/2550
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ 2550 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 1 อาคารวิชาการ
รายนามกรรมการที่เขาประชุม
1. คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
3.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
4.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
5. หัวหนาสถานวิจยั
6.ผูจัดการฟารมมหาวิทยาลัย
7.รศ.ดร.จิรวัฒน ยงสวัสดิกุล
8.ผศ.ดร.ยุวดี มานะเกษม
9.อ.ดร.สมร พรชื่นชูวงศ
10. หัวหนาสํานักงานคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
รายนามกรรมการที่ไมสามารถเขารวมประชุมได
1.รองคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
3. ผศ.ดร.สุนทร กาญจนทวี
เปดประชุมเวลา 10.10 น.

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ลาปวย
ติดภารกิจ
ติดสอน

ประธานที่ประชุม ไดกลาวเปดการประชุม และไดดําเนินการประชุมตาม ระเบียบ
วาระการประชุมดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
สรุปมติเวียนคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ฯ ระหวางวันที่ 17 มกราคม
2550 ถึง วันที่ 9 กุมภาพันธ 2550
กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานสรุปหนังสือเวียน
ขอความเห็นชอบคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ฯ ระหวางวันที่ 17 มกราคม 2550 ถึง วันที่ 9
กุมภาพันธ 2550
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 1.2

แจงมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2550
กรรมการและเลขานุการแจงที่ประชุมทราบวา การประชุมสภาวิชาการครั้งที่
1/2550 มีมติที่ประชุมที่เกีย่ วของกับสํานักวิชา จํานวน 5 มติ ดังรายละเอียดเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ฯ ครั้งที่ 1/2550 และ
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ฯ ครั้งที่ 2/2550
กรรมการและเลขานุการแจงที่ประชุมวา ผลการแจงเวียนรับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่ 1/2550 นั้นโดยไมมีผูเสนอแกไข สวนผลการแจงเวียนรับรองรายงานการประชุมครั้งที่
2/2550 มีผูเสนอแกไข 2 ราย รายละเอียดดังในวาระการประชุม จึงเสนอใหที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมตามที่มีผูเสนอขอแกไข
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2550 โดยไมมีการแกไข และครั้งที่
2/2550 ตามที่มีผูเสนอขอแกไข
ระเบียบวาระที่ 2

ระเบียบวาระที่ 3
วาระที่ 3.1

เรื่องสืบเนื่อง
ใหยกเลิกการจายคาตอบแทนใหกับพนักงานฟารมมหาวิทยาลัย ที่ทําหนาที่เปน
ผูชวยสอนปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการแจงที่ประชุมวาตามที่คณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
ได มี ม ติ ใ ห ย กเลิ ก การจ า ยค า ตอบแทนให กั บ พนั ก งานฟาร ม มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ทํ า หน า ที่ เ ป น ผู ช ว ยสอน
ปฏิบัติการ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 3/2549 ในคราวการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่
2/2550 นั้น บัดนี้ฝายเลขานุการไดดําเนินการ จัดสงบันทึกขอความ เวียนแจงใหหัวหนาสาขาและผูจัดการ
ฟารมมหาวิทยาลัยทราบเรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การขอขยายระยะเวลาการไดรับทุนการการศึกษาสําหรับผูมีผลการเรียนดีเดน
ระดับบัณฑิตศึกษา รายของนางสาวออยทิพย พูลสวัสดิ์
หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามบันทึก
ขอความที่ ศธ.5613(2)/054 เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการไดรับทุนการการศึกษา สําหรับผูมีผลการเรียน
ดีเดน ระดับบัณฑิตศึกษา รายของนางสาวออยทิพย พูลสวัสดิ์ มีรายละเอียดสรุปตามวาระการประชุม และ
เอกสารประกอบวาระการประชุม
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ที่ประชุมมีมติใหเสนอความเห็นตออธิการบดีดังนี้
1. เสนออนุมัติเงินเฉพาะในสวนคาหนวยกิตจํานวน 9 หนวยกิต ที่
นางสาวออยทิพย พูลสวัสดิ์ ไดลงทะเบียนไปในภาคการศึกษาที่ 3/2549 เนื่องจากเห็นวานักศึกษาควรที่จะ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธครบถวนแลวภายในภาคการศึกษาที่ 2/2549 แตเนื่องจากภาคการศึกษาที่ 1/2549
นักศึกษาไปเปนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนทําใหไมมีเวลาเสนอโครงรางวิทยานิพนธ สวนคาบํารุงการศึกษาไม
พิจารณาใหเพราะเห็นวาไดใชไปหมดแลว 2 ปการศึกษา
2. เสนอในหลักการวาครั้งตอไปหากเกิดกรณีคลายเชนนี้อีกนักศึกษาจะ
ตองทําการลาพักการรับทุนในชวงดังกลาว และมีสิทธิไดรับทุนตอ แตรวมกันแลวไมเกิน 6 ภาคการศึกษา
มติ

วาระที่ 4.2

ขอสังเกตเกณฑการพิจารณาครุภัณฑ
หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร แจงทีป่ ระชุมวา ตามมติที่ประชุมคณะทํางาน
กลั่นกรองคําขอตั้งงบประมาณ ป 2551 มีความเห็นชอบใหแตละสํานักวิชาพิจารณาคําของบประมาณ
ครุภัณฑ โดยใชเกณฑป 2547 และ 2550 มาประกอบการพิจารณา ในการนี้ผูแทนสํานักวิชาไดนําเรื่อง
ดังกลาวเขาหารือกับหัวหนาสาขาทุกสาขาและผูแทนฟารมมหาวิทยาลัยแลวโดยมีขอสังเกต 4 ประการดังนี้
1. จํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นเปน 90 คนตอสาขาวิชา เกิดปญหาการใชเครื่องมือและ
พื้นที่ซ้ําซอนกันมาก ประกอบกับการมีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ตองใชเครื่องมือรวมกัน
2. ไมเห็นดวยกับการตั้งกรอบวงเงินไมวา จะในกรณีขอ 2,3หรือ 4 ของเกณฑพิจารณาป
2550 เนื่องดวยสาเหตุดังนี้
2.1 กรณีขอ 2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่เปดสอนครบ 4 ปแลว
ไมสามารถจํากัดวงเงินครุภณ
ั ฑ เปน 1,000,000 บาทได ดวยเหตุทแี่ ตละ
หลักสูตรมีธรรมชาติวิชาของการใชเครื่องมือแตกตางกัน
2.2 การชํารุดของเครื่องมือมิอาจเปนสัดสวนเปอรเซ็นตของครุภัณฑใหมระดับ
ปริญญาตรีได
2.3 หลักสูตรที่เปดสอนมากกวา 4 ป มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม ที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงภาคปฏิบัติซึ่งจําเปนตองมีเครือ่ งมือใหม
2.4 กรณีขอ 3 สําหรับครุภัณฑทดแทน 25% ของครุภัณฑใหมระดับปริญญาตรี
นาจะมีบางสวนซ้ําซอนกับครุภัณฑทดแทนในขอ 2 แลว จึงเห็นควรวานาจะ
สนับสนุนตามความจําเปนโดยถืองานเปนหลัก
3. เครื่องมือที่สนับสนุนโครงการตางๆ ที่มีผลตอตัวชี้วัดของสํานักวิชาฯ และสอดคลอง
กับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ
ควรใหความสําคัญดวย
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4. ฟารมถือเปนหนวยงานหนึง่ ที่ใหการสนับสนุนภาคปฏิบัติของสาขาวิชา ก็ควรถือ

เปนอีกหนึ่งหลักสูตรที่ควรไดรับการจัดสรร
รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ
มติ ที่ประชุมมีมติใหเสนอความเห็นไปยังผูอํานวยการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
วาระที่ 4.3

ทุนสุรเกษตร
กรรมการและเลขานุการแจงที่ประชุมวา ตามที่สํานักวิชาไดจัดงานเกษตรสุรนารี
ขึ้นเมื่อป 2549 และไดมีการขอทุนจากบุคคลภายนอก หรือบริษัทหางรานตาง ๆ มาใหเปนทุนสําหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่6 ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศการตอบปญหา การประกวดโครงงาน ซึ่งผลของการ
ดําเนินงานในป 2549 ปรากฏวามีนักเรียนที่ชนะเลิศ และเขารับทุนจํานวน 5 คน สวน ป 2550 มีผลพบวา
นักเรียนที่ชนะเลิศสวนใหญมีที่เรียนที่อนื่ แลวไมประสงคจะเรียนทีน่ ี้ มาแขงขันเพื่อชื่อเสียงของโรงเรียน
แตก็มีอีกบางสวน ที่ชนะเลิศโครงงานแตคุณสมบัติไมเขาเกณฑตามมติสภาวิชาการครั้งที่ 2/2549 และมี
ความประสงคจะเขาศึกษาที่ มทส ในการนีจ้ ึงขอหาที่ประชุมดังนี้
1. จะมีการปรับคุณสมบัตินักศึกษาที่ไดรับทุนหรือไม
2. ควรมีผูทําหนาที่ดูแลนักศึกษาที่ไดรับทุนในระหวางการเปนนักศึกษา ในดานการ
เรียน การเงิน ความประพฤติ และรายงานผลการศึกษาใหผูใหทุนทราบ เปนตน
มติ ที่ประชุมมีมติ
1. ปรับปรุงคุณสมบัติผูรับทุนใหมดังนี้(ตัวหนา)
1. การแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
1.1 เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปที่ 6 โดยจะตองมีเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.75
คิดจาก 5 ภาคการศึกษา
1.2 ไดรับรางวัลชนะเลิศในการแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร“ยุวเกษตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” ในงานเกษตรสุรนารี จัดโดยสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1.3 นักเรียนสามารถเลือกเรียนใน 4 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ทั้งนี้ไม
สามารถโอนยายสาขาวิชาได และถาโอนยายสาขาวิชาจะหมดสิทธิ์การรับทุน รวมทั้งตองคืนทุน
ที่รับไปแลว
1.4 นักเรียนที่ไดรบั ทุนจะตองมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ไมต่ํากวา 2.25 เมื่อสิ้นปการศึกษาที่ 1
และปการศึกษาถัดไปจะตองมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา 2.50
1.5 ผลการเรียนของผูรับทุนไมเปนไปตามขอ 1.4 จะหมดสิทธิในการรับทุน แตหากในปการศึกษา
ถัดไปถาผูรับทุนมีผลการเรียนไมต่ํากวา 2.50 ก็ใหสามารถกลับมารับทุนไดอีก แตทงั้ นี้การรับทุน
D:\กก-สํานักวิชาฯ\ครั้งที่ 3-2550\รายงานการประชุม 3-50.doc

4

ตองไมเกิน 12 ภาคการศึกษา
1.6 ทุนการศึกษาประกอบไปดวย คาหนวยกิต คาบํารุงการศึกษา และคาหอพัก เปนเวลา 4 ปการศึกษา
ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจายสวนตัว (คาบํารุงการศึกษาจะไดรับไมเกิน 4 ปการศึกษา)
1.7 การลาออกจากมหาวิทยาลัยโดยไมมีเหตุผลจําเปนจะตองชดใชทุน
1.8 นักเรียนที่ไดรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศทุกอันดับ และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50 คิดจาก
5 ภาคการศึกษา สามารถเขารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได โดยเลือกเรียนใน 4 สาขาวิชา
ไดแก สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว สาขาวิชาเทคโนโลยี
อาหาร และ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร แตจะไมไดรับทุน
1.9 กรณีที่ไมเปนตามคุณสมบัตดิ ังกลาวขางตนนี้ใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชาเปนผูวินิจฉัย ชี้ขาด
2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
2.1 เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปที่ 6 โดยจะตองมีเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.75
คิดจาก 5 ภาคการศึกษา
2.2 ไดรับรางวัลชนะเลิศในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร“ยุวเกษตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” ในงานเกษตรสุรนารี จัดโดยสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2.3 นักเรียนจะไดรับทุนการศึกษาในสาขาวิชาที่นําเสนอโครงงานไดแก
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว และสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
ทั้งนี้ไมสามารถโอนยายสาขาวิชา และถาโอนยายสาขาวิชาจะหมดสิทธิ์การรับทุน รวมทั้งตองคืนทุน
ที่รับไปแลว
2.4 นักเรียนที่ไดรบั ทุนจะตองมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ไมต่ํากวา 2.25 เมื่อสิ้นปการศึกษาที่ 1
และปการศึกษาถัดไปจะตองมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา 2.50
2.5 ผลการเรียนของผูรับทุนไมเปนไปตามขอ 2.4 จะหมดสิทธิในการรับทุน แตหากในปการศึกษา
ถัดไปถาผูรับทุนมีผลการเรียนไมต่ํากวา 2.50 ก็ใหสามารถกลับมารับทุนไดอีก แตทงั้ นี้การรับทุน
ตองไมเกิน 12 ภาคการศึกษา
2.6 ทุนการศึกษาประกอบไปดวย คาหนวยกิต คาบํารุงการศึกษา และคาหอพัก เปนเวลา 4 ปการศึกษา
ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจายสวนตัว (คาบํารุงการศึกษาจะไดรับไมเกิน 4 ปการศึกษา)
2.7 การลาออกจากมหาวิทยาลัยโดยไมมีเหตุผลจําเปนจะตองชดใชทุน
2.8 นักเรียนที่ไดรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศทุกอันดับ และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50 คิดจาก
5 ภาคการศึกษา สามารถเขารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได โดยเรียนในสาขาวิชา ทีน่ ําเสนอ
โครงงาน ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร แตจะไมไดรับทุน
2.9 กรณีที่ไมเปนตามคุณสมบัตดิ ังกลาวขางตนนี้ใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชาเปนผูวินิจฉัย ชี้ขาด
D:\กก-สํานักวิชาฯ\ครั้งที่ 3-2550\รายงานการประชุม 3-50.doc

5

2. ผูจัดการดูแลนักศึกษาที่ไดรับทุนในระหวางการเปนนักศึกษา ในดานการ
เรียน การเงิน ความประพฤติ และรายงานผลใหผูใหทุนทราบ นั้นที่ประชุมไดเสนอใหงานทุนสวนกิจการ
นักศึกษาดูแล และใหสาขาวิชาที่มีนักศึกษาไดรับทุนกํากับดูแลดวยกัน
ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

เรื่องอื่น ๆ
รายงานการประชุมคณะทํางานทบทวนเกณฑภาระงานและแนวทางการ
คํานวณภาระงานคณาจารย
กรรมการและเลขานุการแจงที่ประชุมวาตามที่สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ไดเสนอขอแกไขการคิดหนวยภาระงานคณาจารย ตอคณะทํางานทบทวนเกณฑภาระงานและแนวทางการ
คํานวณภาระงานคณาจารยเมื่อวันที1่ 2 กุมภาพันธ 2550 ไปแลวนัน้ รศ.ดร.กนกอร อินทราพิเชฐ ไดเขารวม
ประชุมคณะทํางานฯ และแจงผลการประชุมวา คณะทํางานฯไมเห็นดวยกับขอเสนอของสํานักวิชา ฯ และที่
ประชุมไดเสนอแนะใหสํานักวิชาไปทบทวนอีกครั้งและหากยังยืนยันความเห็นก็ขอใหยืนยันและ/หรือไปให
ความเห็นเพิ่มเติมไดตอที่ประชุมสภาวิชาการ เพราะการประชุมของคณะกรรมการชุดดังกลาว ไดประชุม
เปนครั้งสุดทาย
มติ ที่ประชุมมีมติใหเสนอความเห็นไปยังสภาวิชาการดังนี้
1. การคิดภาระงานสอนรายวิชา ปญหาพิเศษ ควรคิดหนวยภาระงานสอนตามจํานวนหนวย
กิตของรายวิชาปญหาพิเศษ
เหตุผลเพิ่มเติม เห็นวานักศึกษา 1 คน มีภาระงานสอนเทียบเทากับนักศึกษาจํานวนมาก
เชนกันดังนั้นก็ควรใหภาระงานเทากับหนวยกิตของวิชานั้น
2. ควรคิดภาระงานการเปนผูประสานงานรายวิชาดวย
เหตุผลเพิ่มเติม การประสานงานไมไดขนึ้ กับจํานวนนักศึกษาเพียงอยางเดียว นักศึกษา
จํานวน นอย ๆ ก็ตองประสานงานเหมือนกับวิชาที่มีนกั ศึกษาจํานวนมาก
วาระที่ 5.2

ยกเลิกการขยายระยะเวลาการศึกษาตอของ นางรัชฎาพร อุนศิวิไลย
กรรมการและเลขานุการแจงที่ประชุมวา ตามที่นางรัชฎาพร อุนศิวไิ ลย ไดขอ
อนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาตอออกไปอีก 1 ภาคการศึกษา (ภาค 3/2549 ) และไดแจงเวียนขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯไปแลวนัน้
แตเมื่อทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง
พบวาในระวางที่ นางรัชฎาพร อุนศิวิไลย ลาพักการศึกษา ภาค 2/2548 เพื่อไปทําการวิจยั ณ ตางประเทศ
ภายใตทุนพัฒนาอาจารย โครงการปริญญาเอกรวมสถาบัน นัน้ ตามขอบังคับการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
2545 ขอ 34 การลาพักการศึกษา ในกรณีเชนนี้ ใหไดรับการยกเวนไมนับรวมเปนสวนหนึ่งของระยะเวลา
การศึกษา ดังนั้น จึงเปนเหตุใหไมตองขอขยายเวลาการศึกษาในภาค 3/2549
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
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วาระที่ 5.3

ขอความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาค 2/2549
กรรมการและเลขานุการแจงที่ประชุมวา สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เสนอขอ
ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจําภาค 2/2549 รายของ นางสาวอัยรา
พันอนุ (M4530510) ซึ่งจากการตรวจสอบแลว มีคุณสมบัติครบตามหลักสูตร รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ปดประชุมเวลา 12.20 น.

(นายพิรุณ กลาหาญ)
ผูชวยเลขานุการ
บันทึกรายงานการประชุม
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