รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 8/2551 วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2551 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุม สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 1 อาคารวิชาการ
รายนามกรรมการที่เขาประชุม
1.คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ประธานกรรมการ
2.รองคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
3.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
กรรมการ
4.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (อ.ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร, แทน) กรรมการ
5.ผูจัดการฟารมมหาวิทยาลัย
กรรมการ
6.รศ.ดร.จิรวัฒน ยงสวัสดิกุล
กรรมการ
7.ผศ.ดร.ยุวดี มานะเกษม
กรรมการ
8. ผศ.ดร.มารินา เกตุทัต-คารนส
กรรมการ
9.อ.ดร.สมร พรชื่นชูวงศ
กรรมการและเลขานุการ
10.หัวหนาสํานักงานคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ผูชวยเลขานุการ
รายนามกรรมการที่ไมสามารถเขารวมประชุมได
1.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
2.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
3.หัวหนาสถานวิจัย

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เปดประชุมเวลา 10.15 น.
ประธานที่ประชุม ไดกลาวเปดการประชุม และไดดําเนินการประชุมตาม ระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางสภาคณบดีสาขาการเกษตร กับ
South China Agricultural University
ประธานรายงานตอที่ประชุมวาสภาคณบดีสาขาการเกษตร ไดทําขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการ กับ South China Agricultural University ซึ่งไดลงนามเปนที่เรียบรอยแลว เมื่อวันที่
26 มิถุนายน 2551 ณ เมืองกวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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ในฐานะสมาชิ กขององคก รนี้ จึงได รว มลงนามดว ย โดยประธานสภาเปนผู ลงนามแทน รายละเอี ย ด
ขอตกลงปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.2

การกําหนดแนวปฏิบตั ิในการรับนักศึกษาที่กลับเขาศึกษาใหม (Re-entry)
ผูชวยเลขานุการ รายงานตอที่ประชุมวา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิชา ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 ไดใหความเห็นชอบกําหนดแนวปฏิบัติใน
การรับนักศึกษาที่กลับเขาศึกษาใหม ( (Re-entry) ในขอที่ 2 ของมติที่ประชุมความวา “นักศึกษาที่ยื่น
กลับเขาศึกษาใหม จะตองพนสภาพนักศึกษาไปแลวไมเกิน 3 ภาคการศึกษา” นั้ น จากการตรวจสอบ
แลวพบวาขัดกับระเบียบฯ วาดวย การรับนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกลับเขา
ศึกษาใหม พ.ศ. 2549 ขอ 4 ที่กําหนดใหนักศึกษาที่ยื่นกลับเขาศึกษาใหม จะตองพนสภาพภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 2 ป นับจากวันที่พนสภาพ ดังนั้นสํานักวิชาจึงขอตัดแนวปฏิบัติขอที่ 2 ที่ขัดกับ
ระเบียบฯ นี้ออกไป และคณบดีไดรับแจงจากผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา วาแนวปฏิบัติใหมที่
สํานักวิชากําหนดไปนั้น จะมีผลบังคับใชตั้งแต ภาค 1/2552 ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาทราบกอนลวงหนา
มติ ที่ประชุมรับทราบ
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ฯ ครั้งที่ 4/2551
ผูชวยเลขานุการ แจงตอที่ประชุมวา ฝายเลขานุการคณะกรรมการประจํา
สํานักวิชาไดดําเนินการสรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2551 แลว และอยูระหวางการแจงเวียน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1

พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ผศ.ดร.ยุวดี มานะเกษม
ผูชวยเลขานุการ รายงานตอที่ประชุมวา ตามที่คณะกรรมการประจําสํานักวิชา
ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 ไดพิจารณาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารย ของ ผศ.ดร. ยุวดี มานะเกษม โดยที่ประชุมมีมติใหนําไปปรับแกบางสวน และบัดนี้
ผศ.ดร.ยุวดี มานะเกษม ไดทําการแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาแลว ปรากกฎ
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติ ที่ประชุมเห็นชอบโดยไมมกี ารแกไข
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1

ขอความเห็นชอบแผนการใชจายเงินจากคาธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต
ของ นายศรชัย สินสุวรรณ D5130146
ผูช ว ยเลขานุก าร รายงานตอที่ ป ระชุมวา นายศรชัย สิ น สุ วรรณ D5130146
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โดยมี รศ.ดร.จิรวัฒน ยงสวัสดิกุล เปนอาจารยที่
ปรึกษา ไดเสนอแผนการใชจายเงินจากคาธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนฯ ตามเสนอ และขอใหสาขาวิชา/อาจารยที่ปรึกษา
ชวยชีแ้ จงและ/หรือ กําชับนักศึกษาวา การซื้อครุภัณฑ (Note Book) นี้ หลังจากซื้อมาแลวใหแจงสวน
พัสดุ เพื่อลงทะเบียนเลขพัสดุเปนของมหาวิทยาลัย และเมื่อสําเร็จการศึกษาตองนําครุภัณฑสงคืน
มหาวิทยาลัยตามประกาศดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

เรื่องอื่น ๆ
พิจารณารับรองผลงานวิชาการของผูด ํารงตําแหนงทางวิชาการเพื่อขอรับเงิน
ประจําตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้นของ ผศ. น.สพ.ดร. บัญชร ลิขิตเดชาโรจน
ผูชวยเลขานุการ รายงานตอที่ประชุมวา ผศ. น.สพ.ดร. บัญชร ลิขิตเดชาโรจน
ขอเสนอผลงานวิชาการเพื่อรับเงินประจําตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น ของปการศึกษา 2550 และไดผานการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณาเกณฑการเสนอผลงานวิชาการของสํานักวิชาพิจารณาแลวรายละเอียด
ปรากฏดังเอกสารที่แนบ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองผลงานวิชาการดังกลาว เพื่อจักไดดําเนินการสง
ใหสถาบันวิจยั และพัฒนาตอไป
มติ ที่ประชุมรับรองผลงาน โดยเห็นวามีผลงานตามเกณฑฯ ในขอ ข. เกณฑเฉพาะ
ตําแหนงทางวิชาการ 2) งานบริการวิชาการ ขอ 18
วาระที่ 5.2
การลาออกจากเลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชา
ประธานแจงตอที่ประชุมวา อ.ดร.สมร พรชื่นชูวงศ ขอลาออกจากการเปน
เลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ซึ่งไดอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2551 เปนตนไป
และขอขอบคุณทานอาจารยเปนอยางมาก ที่เสียสละเวลาในการทําหนานี้อยางดียิ่ง และที่ประชุมไดรวม
แสดงความขอบคุณดวย
ปดประชุมเวลา 10.45 น.
(นายพิรุณ กลาหาญ)
ผูชวยเลขานุการ
บันทึกรายงานการประชุม

(อ.ดร.สมร พรชื่นชูวงศ)
กรรมการและเลขานุการ
ตรวจรายงานการประชุม
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