รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 6/2551
วันจันทรที่ 16 มิถุนายน 2551 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 1 อาคารวิชาการ

รายนามผูเขาประชุม
1.รองคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
3.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
4.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
5.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
6.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวดี มานะเกษม
7.ผูชวยศาสตราจารย ดร.มารินา เกตุทัต-คารนส
8. อาจารย ดร.สมร พรชื่นชูวงศ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

รายนามผูไมเขาประชุม
1.คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2.หัวหนาสถานวิจยั
3.ผูจัดการฟารมมหาวิทยาลัย
4.รองศาสตราจารย ดร.จิรวัฒน ยงสวัสดิกุล
5.หัวหนาสํานักงานคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

รายนามผูเขารวมประชุม
1.นางสาวกรสิริ พัวเจริญเกียรติ์
เปดประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานที่ประชุม ไดกลาวเปดการประชุม และไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี้
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ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
แจงมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2551
เลขานุการแจงที่ประชุมทราบวา สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่
27 พฤษภาคม 2551 ไดมีมติเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสํานักวิชาฯ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระ
การประชุมที่แนบมา
มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 5/2551
เลขานุการแจงที่ประชุมวา ฝายเลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ไดแจง
เวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 และ
กําหนดใหตอบยืนยันการรับรองรายงานการประชุมภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2551 กรณีไมไดรับการตอบยืนยัน
ภายในกําหนดจะถือวารับรองรายงานการประชุมโดยไมมกี ารแกไขนั้น สรุปผลดังนี้
1.กรรมการ 4 ราย แจงรับรองรายงานการประชุมโดยไมมแี กไข
2.กรรมการ 4 ราย ไมแจงรับรองหรือแกไขใด ๆ ถือวารับรองรายงานการประชุม
3.กรรมการ 3 ราย แจงรับรองรายงานการประชุมโดยมีแกไข รายละเอียดปรากฏดัง
เอกสารที่แนบมา
จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2551
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีแกไข
ระเบียบวาระที่ 3
วาระที่ 3.1

เรื่องสืบเนื่อง
กําหนดคุณสมบัติของผูสมัครรับทุนการศึกษาไทยบริดจสโตนของสํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร
เลขานุการเสนอที่ประชุมวา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้ง
ที่ 5/2551 เมือ่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2551ไดมีมติเห็นชอบใหสํานักวิชาฯ ดําเนินการจัดทําประกาศรับสมัคร
นักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อรับทุนการศึกษาไทยบริดจสโตนของสํานักวิชาฯ จํานวน 1 ทุน โดยกําหนด
คุณสมบัติของผูรับทุนวา 1.เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 ขึ้นไปของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
และ 2.มีผลการเรียนของชัน้ ปที่ 2 มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.25” นั้น ซึ่งเมื่อนําไปสูการ
ปฏิบัติแลวพบวา คุณสมบัตขิ องผูรับทุนทั้ง 2 ขอนั้น ไมสอดคลองกัน อีกทั้งเห็นวานักศึกษาชัน้ ปที่ 2 ขึ้นไปซึ่ง
มีจํานวนมาก จะเกิดปญหาในการคัดเลือกนักศึกษารับทุน จึงขอหารือที่ประชุมเพือ่ กําหนดคุณสมบัติ และ
เงื่อนไขใหมอีกครั้ง รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมา
มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหปรับแก และเพิ่มเติม สรุปเปนดังนี้
คุณสมบัติของผูรับทุน
1.เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 ของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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2.มีผลการเรียนแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.25 โดยมีผลการเรียน
เปนไปตามหลักสูตรของสาขาวิชานั้น ๆ
เงื่อนไขการรับทุน
1.ระยะเวลาการใหทุน 3 ปการศึกษา
2.ทุนการศึกษานี้ ประกอบดวย คาหนวยกิต คาบํารุงมหาวิทยาลัย และคาบํารุง
กิจกรรมนักศึกษา
3.เมื่อสิ้นปการศึกษาแรกทีไ่ ดรับทุน จะตองมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
ปริญญาตรีไมต่ํากวา 2.25 และปการศึกษาถัดไปจะตองมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50
4.ผูไดรับทุนการศึกษาจะตองรายงานผลการศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษาใหสํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร และงานทุนการศึกษา สวนกิจการนักศึกษา ทราบ
5.หากผูรับทุนไมสามารถรักษาแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมดังกลาวขางตนไวได
ทางสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จะระงับการใหทุนการศึกษาในปการศึกษาถัดไป
6.ทุนการศึกษาไทยบริดจสโตนนี้เปนทุนใหเปลา ไมมีพนั ธะผูกพันใด ๆ
ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
-วาระลับ-

วาระที่ 4.2

พิจารณารับรองผลงานวิชาการของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจํา
ตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น
ประธานในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาเกณฑการเสนอผลงาน
วิชาการฯ ไดเสนอที่ประชุมวา ตามที่คณะอนุกรรมการฯ ไดประชุมพิจารณาเกณฑการเสนอผลงานวิชาการ
ดังกลาวเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ผลปรากฏวา ไดมีคณาจารยที่ไมผานเกณฑการเสนอผลงานวิชาการ จํานวน 1
ทาน เนื่องจากไปปฏิบัติงานวิจัย ณ ตางประเทศ ตั้งแตเดือนพ.ค.2550 ถึงเดือนเม.ย.2551 ทําใหมาตรฐานภาระ
งานขั้นต่ําไมครบถวน รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมา จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองผลงานวิชาการ
เพื่อจักไดดําเนินการสงใหสถาบันวิจยั และพัฒนาตอไป
มติ ที่ประชุมรับรองผลงานวิชาการของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการฯ ตามที่เสนอมา
ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

เรื่องอื่น ๆ
พิจารณาขอแจงจบการศึกษาหลังกําหนด หรือ ขยายระยะเวลาการศึกษาใหกับ
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
เลขานุการเสนอที่ประชุมวา ดวยนางสาวปุณฑริกา เภสัชชา นักศึกษาระดับปริญญา
โท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ไดสอบวิทยานิพนธไปแลวในภาคการศึกษาที่ 2/2550 และสงเลมวิทยานิพนธ
ในภาคการศึกษาที่ 3/2550 เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว แตเนือ่ งจากไดรับแจงจากศูนยบริการการศึกษาวา นักศึกษา
ไมไดแจงจบการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2550 เมื่อเขามาในภาคการศึกษาที่ 1/2551 ทําใหนักศึกษาไมมีสิทธิ์
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แจงจบการศึกษาได และพนสภาพการเปนนักศึกษาเนือ่ งจากครบระยะเวลาการศึกษาแลว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณาใหนกั ศึกษาแจงจบหลังกําหนด คือ ในภาคการศึกษาที่ 3/2550 หรือ ขยายระยะเวลาการศึกษาออกไป
อีก 1 ภาคการศึกษา คือ สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1/2551 รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมา
มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหจดั ทําบันทึกเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการโดยขอใหนกั ศึกษา
มีรายชื่อสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2550 และอนุมัติใหจบการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2550 โดย
ถือวันที่นักศึกษาสงเลมวิทยานิพนธเปนวันจบการศึกษา
วาระที่ 5.2
มติ
เพิ่มเติมขอมูล ดังนี้

ขอนุมัติในหลักการการจัดสรรเงินเสริมสรางความเขมแข็งทางการวิจัยของสํานัก
วิชาฯ และรายงานการใชจายเงินและเงินคงเหลือ
ที่ประชุมเห็นชอบใหเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป และขอใหสถานวิจยั
1.เพิ่มเติมรายละเอียดคาใชจา ยของสํานักวิชาฯ
2.ใหแนบระเบียบวาดวยการใชจายเงินเสริมสรางความเขมแข็งทางการวิจัยพ.ศ.2547

(ฉบับลาสุด)
3.ขอทราบเหตุผลในการจัดสรรเงินเสริมสรางความเขมแข็งทางการวิจัยของสํานัก
วิชาฯ เพิ่มขึน้ เพราะอะไร
วาระที่ 5.3

ใหขอมูลเกี่ยวกับการรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง
Admissions
ประธานรายงานที่ประชุมวา ดวยสํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะตรวจสอบการ
ดําเนินงานระบบการรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Central University Admissions
System:CUAS) โดยขอสัมภาษณคณบดีเพื่อรับทราบผลที่ไดรับจากการนําระบบ Admissions กลางมาใชใน
การสอบเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา ในวันที่ 19 มิถุนายน 2551 จึงรายงานที่ประชุมเพื่อขอรับทราบ
ขอมูลเพิ่มเติม
มติ ที่ประชุมไดมขี อเสนอแนะวา การรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ
กลาง Admissions ไดรวมรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน คือ วิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยาเขาดวยกันเปน 1 วิชา และ
ผลการสอบเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในขณะนี้ ขึน้ อยูกับรายวิชาอื่น ๆ เชน วิชาสังคม ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ จึงทําใหนักเรียนมีความสนใจเฉพาะรายวิชาอื่น ๆ มากกวารายวิชาพืน้ ฐาน สงผลใหนักเรียนเมื่อ
เขาไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ไมเขาใจวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานเปนอยางดี
ปดประชุมเวลา 14.20 น.

(อาจารย ดร.สมร พรชื่นชูวงศ)
กรรมการและเลขานุการ
ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวกรสิริ พัวเจริญเกียรติ์)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
บันทึกรายงานการประชุม
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