รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 6/2554
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อาคารวิชาการ
***********************************
ผู้เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
รองคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หัวหน้าสถานวิจัย
ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์
หัวหน้าสํานักงานคณบดีฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์
อาจารย์ ดร.วิทธวัช โมฬี
อาจารย์ ดร.รุจ มรกต (แทน)
อาจารย์ ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ (แทน)
รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑารพ ยมาภัย
รองศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอํารุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์ (แทน)
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
นายประพันธ์ พันธุ์อนุกูล

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญจูง

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา 10.10 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

สรุปมติเวียนคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 6
มิถุนายน 2554
ตามที่สาขาวิชาฯ ได้เสนอเรื่องแจ้งเวียนให้คณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ พิจารณา ระหว่าง
วันที่ 11 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2554 รวมจํานวนทั้งสิ้น 73 เรื่อง สรุปดังนี้
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
จํานวน 24 เรื่อง
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
จํานวน 15 เรื่อง
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จํานวน 20 เรื่อง
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
จํานวน 14 เรื่อง
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ทั้ ง นี้ ฝ่ า ยเลขาฯ ได้ ส รุ ป หั ว เรื่ อ งมติ เ วี ย นดั ง กล่ า ว ตามเอกสารประกอบการประชุ ม อนึ่ ง
รายละเอียดสรุปมติเวียนคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ในช่วงวันดังกล่าว สามารถดูได้ที่ฐานข้อมูลสรุปมติเวียน
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2

แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2554 5/2554 และ ครั้งที่ 6/2554
ฝ่ายเลขานุการ แจ้ งที่ป ระชุม ทราบถึ งมติที่ป ระชุม สภาวิช าการครั้ง ที่ 4/2554 เมื่อวั นที่ 29
เมษายน 2554 โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งหัวหนาสถานวิจัย สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ตามที่เสนอ
2. อนุมัติขยายเวลาการศึกษาของนางสาวสิรินีย์ ตันตยานฤวุฒิ M4930105 นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ออกไปอีก 3 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 1/2554 -3/2554
3. ให้ความเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2553 เพิ่มเติม ระดับปริญญา
โท จํานวน 3 ราย ตามที่เสนอ
มติ ที่ ป ระชุ ม สภาวิ ช าการในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 5/2554 วั น ที่ 26 พฤษภาคม 2554 โดยมี
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้
1. อนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ตั้งแต่ 1/2554
จํานวน 2 ราย
1) อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ เกิดไทย เป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก
2) อาจารย์ ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ เป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท
2. ให้ความเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2553 รวม 114 ราย จําแนก
เป็ น ระดั บปริ ญญาเอก 1 ราย ระดับ ปริ ญญาโท 1 ราย และระดั บ ปริ ญ ญาตรี 112 ราย
ตามที่เสนอ
3. อนุมัติขยายเวลาการศึกษาของนายธีรชัย เชี่ยวชาญศิลป์ M4930082 นักศึกษาระดับปริญญา
โท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ออกไปอีก 1 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 1/2554
4. เห็ นชอบ (ร่า ง) บั นทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อทางวิ ช าการระหว่ าง ปทต. เคมิ ค อล จํา กั ด
(มหาชน) กับ มทส. โดยพานฝ่าย มทส. ให้เป็นคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
มติ ที่ ป ระชุ ม สภาวิ ช าการในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 6/2554 วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2554 โดยมี
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้
1. เห็นชอบแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวืชา จํานวน 5 ราย
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
1) อาจารย์ ดร.อัศจรรย์ สุขธํารง
2) รองศาสตราจารย์ ดร.พิศาล ศิริธร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
1) ดร.ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์
2) ดร.อัจฉรา นันทกิจ
3) ดร.เอนก ศิลปะพันธุ์
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2. ให้ความเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2554 และ 3/2553 เพิ่มเติม
รวม 11 ราย จําแนกเป็น ระดับปริญญาเอก 1 ราย และระดับปริญญาโท 10 ราย ตามที่
เสนอ
3. ให้ความเห็นชอบเปิดรายวิชา 304557 Stem cell biology (ชีววิทยาเซลต้นกําเนิด) เป็น
วิชาเลือกเพิ่มเติมในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2554
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3

ผลการเลือกกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ด้วยผู้แทนคณาจารย์ในคณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประเภท
คณาจารย์ประจํา ซึ่งได้หมดวาระลงในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการเลือกกรรมการ
ประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2552 นั้น สํานักวิชาฯ ได้ดําเนินการจัดประชุมคณาจารย์
ประจําสํานักวิชาเพื่อเลือกตั้งกรรมการประจําสํานักวิชา ฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ผลปรากฏว่ามีผู้ได้รับเลือก
เป็นกรรมการ ดังนี้
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญจูง
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์
4.รองศาสตราจารย์ ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์
มติ

จาก สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
จาก สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
จาก สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
จาก สาขาวิชเทคโนโลยีชีวภาพ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4

รายงานการประชุมคณะทํางานทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา มทส.
จากการประชุมคณะทํางานทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา มทส.
ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 ที่ประชุมเห็นด้วยกับการขึ้นค่าเล่าเรียน โดย
1. ใช้ระบบหน่วยกิตเหมือนเดิม (ไม่ใช้ระบบเหมาจ่าย)
2. ไม่ขึ้นค่าหน่วยกิต เพราะว่า 500 บาท สูงกว่ามหาวิทยาลัยอืน่ ๆ แต่ให้ขึ้นในส่วน
ของค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งจะแตกต่างกันตามสํานักวิชา
3. ส่วนแผนงานจะทําข้อมูล เพื่อนําเสนอคณะทํางานต่อไปในเดือนกรกฎาคม
มติ
ระเบียบวาระที่ 2
วาระที่ 2.1

ที่ประชุมรับทราบ

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 3/2554
เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 3/2554 เมื่อ
วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554 โดยทาง e-mail เพื่อให้กรรมการประจําสํานักวิชาฯ แจ้งรับรอง หรือแก้ไขรายงานการ
ประชุมให้ฝ่ายเลขานุการฯ ในกรณีที่ไม่ได้รับแจ้งแก้ไข จะถือว่ากรรมการรับรองรายงานการประชุม สรุปดังนี้
1. กรรมการ 11 ราย ไม่แจ้งรับรองหรือการแก้ไขใด ๆ ถือว่ารับรองรายงานการประชุม
2. กรรมการ 1 ราย แจ้งตอบแบบรับรองโดยไม่มีการแก้ไข
3. กรรมการ 1 ราย แจ้งตอบแบบรับรองโดยมีการแก้ไข
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รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2554 ตามที่ได้มีการแก้ไข และขอแก้ไขข้อความ
เพิ่มเติม หน้าที่ 6 วาระที่ 5.1 บรรทัดที่ 5 “ทั้งนี้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2554” แทน

วาระที่ 2.2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 4/2554
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อ
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดยทาง e-mail เพื่อให้กรรมการประจําสํานักวิชาฯ แจ้งรับรอง หรือแก้ไขรายงาน
การประชุมให้ฝ่ายเลขานุการฯ ในกรณีที่ไม่ได้รับแจ้งแก้ไข จะถือว่ากรรมการรับรองรายงานการประชุม สรุปดังนี้
1. กรรมการ 11 ราย ไม่แจ้งรับรองหรือการแก้ไขใด ๆ ถือว่ารับรองรายงานการประชุม
2. กรรมการ 2 ราย แจ้งตอบแบบรับรองโดยไม่มีการแก้ไข
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2554

วาระที่ 2.3

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 5/2554
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 5/2554 เมื่อ
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดยทาง e-mail เพื่อให้กรรมการประจําสํานักวิชาฯ แจ้งรับรอง หรือแก้ไขรายงาน
การประชุมให้ฝ่ายเลขานุการฯ ในกรณีที่ไม่ได้รับแจ้งแก้ไข จะถือว่ากรรมการรับรองรายงานการประชุม สรุปดังนี้
1. กรรมการ 12 ราย ไม่แจ้งรับรองหรือการแก้ไขใด ๆ ถือว่ารับรองรายงานการประชุม
2. กรรมการ 1 ราย แจ้งตอบแบบรับรองโดยไม่มีการแก้ไข
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ระเบียบวาระที่ 3
วาระที่ 3.1

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2554

เรื่องสืบเนื่อง

ขอชี้แจงรายละเอียดการจ้างอาจารย์พิเศษ ของ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ตามที่ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก วิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตร ได้ เ สนอ
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบงบดําเนินการในส่วนของงานประจําที่ได้ทบทวนเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และฟาร์มมหาวิทยาลัย นั้น ผลปรากฏว่า มี
กรรมการประจําสํานักวิชาฯ ไม่เห็นชอบและมีข้อสังเกตค่าใช้จ่ายในการจ้างอาจารย์พิเศษให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์สําหรับ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ของ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สรุปดังนี้
1.เหตุใดสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จึงใช้งบในการดูแลวิทยานิพนธ์สูงมาก เมื่อเทียบกับทุก
สาขาวิชาในสํานักวิชาฯ ขอคําชี้แจง และเหตุผลที่ชัดเจน ซึ่งค่าใช้จ่ายสูงกว่าการจ้างอาจารย์พิเศษสอนตามภาคปกติ
2.จํานวนชั่วโมงที่ให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ คิดเป็นจํานวน 48 ชั่วโมงต่อนักศึกษา 1 คน ซึ่ง
เท่ากับ 8 credits สําหรับการสอนเต็มเวลาภาคปกติ
อนึ่ง ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งไปยังสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารเพื่อชี้แจงค่าใช้จ่ายในการจ้าง
อาจารย์พิเศษให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และสําเนาแจ้งกรรมการฯ ที่มีข้อสังเกตแล้ว สรุปดังนี้
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1.ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ 24 ชม. /ภาคการศึกษา/ นศ. 1 คน ซึ่งมี
นศ.ที่อยู่ในความดูแลของอาจารย์พิเศษทั้งหมด 4 คน ดังนั้น ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา คือ 24 X 4 X 1,000 = 96,000
บาท
2.ฐานคิด 24 ชม.เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้
เกษี ย ณอายุ ที่ เป็ น อาจารย์ พิ เศษและหรื อที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ พ.ศ. 2549 และเมื่ อใช้ฐ านคิ ด นี้ เท่ า กั บ ว่ า นั ก ศึ ก ษา
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์เพียง 2 หน่วยกิต ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า นักศึกษาระดับปริญญาเอกลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
มากกว่า 2 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาอยู่แล้ว
มติ
ที่ประชุมรับทราบ มอบฝ่ายเลขาฯ สอบถามข้อมูลจากฝ่ายวิชาการ ว่าอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่เกษียณอายุแล้ว สามารถจ่ายค่าตอบแทนได้กี่ภาคการศึกษา
วาระที่ 3.2

โครงการสร้างทัศนคติที่ยั่งยืนต่อวิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร
ผศ.ดร.มาโนชญ์ สุ ธี ร วั ฒ นานนท์ หั ว หน้ า โครงการสร้ า งทั ศ นคติ ที่ ยั่ ง ยื น ต่ อ วิ ช าชี พ
เทคโนโลยีการเกษตร ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี ได้เสนอร่างแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ รายละเอียดปรากฏดัง
เอกสารประกอบวาระการประชุมที่แนบมา ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอ ดังนี้
1.ปรับคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ เป็น คณะกรรมการอํานวยการ โดยมีท่านอธิการบดี
เป็นประธานคณะกรรมการอํานวยการ
2.ปรับคณะทํางานเป็น คณะกรรมการดําเนินการ โดยมี ผศ.ดร.มาโนชญ์ สุธีวัฒนานนท์ เป็น
ประธานคณะกรรมการดําเนินการ
3.เสนอปรับชื่อของกลุ่มงานรับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้
3.1.ฝ่ายหาทุนและงบประมาณสนับสนุน
3.2.ฝ่ายประชาสัมพันธ์
3.3.ฝ่ายจัดการระบบข้อมูล
3.4.ฝ่ายส่งเสิรมทักษะ
มติ

ที่ประชุมรับเห็นชอบ ให้ทําการปรับแก้เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบโดยให้
1) แก้รายวิชาสหกิจบัณฑิตศึกษาซึ่งเป็นวิชาเลือก ให้ใช้ระดับคะแนนเป็น S – U และหน่วยกิต
ไม่ให้นับรวมกับ 48 หน่วยกิต ของหลักสูตร ปริญญาโท
2) รวมตารางรายวิชาในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
แล้วนําเสนอสภาวิชาการต่อไป
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วาระที่ 4.2

ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรร่วมเป็นวิทยากรใน
รายการวิทยุ
ตามที่ส่วนประชาสัมพันธ์ ได้ผลิตรายการวิทยุ “เกษตรสนทนา” ความยาว 30 นาที
มีรูปแบบรายการให้สาระความรู้ด้านการเกษตร เผยแพร่เป็นประจําทางสถานีวิทยุกระจายเสียง จํานวน 6 สถานี นั้น ใน
การนี้ ส่วนประชาสัมพันธ์ จึงขอความอนุเคราะห์คณาจารย์สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรประจํารายการ
ดังกล่าว เพื่อถ่ายทอดสาระความรู้และทักษะการเกษตรให้แก่ผู้ฟังที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่แนบมา
มติ

มอบสาขาวิชาส่งคณาจารย์ ร่วมผลิตรายการวิทยุ

วาระที่ 4.3

เสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ด้วยมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในการประชุมครั้งที่
1/2554 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ขอให้แต่ละหน่วยงานเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมสมควรได้รับปริญญาดุษฏีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ เสนอเป็นการลับ
ไปยังเลขานุการคณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2554
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ไม่เสนอชื่อ

วาระที่ 4.4

ผลการหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มทส กับ Osaka University
ตามที่สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 มีมติให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิษฐ์ แววสูงเนิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ ประสานเพิ่มเติมกับทาง Osaka University
เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและบันทึกเรือ่ งการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสํานักวิชาวิทยาศาสตร์กับ
Graduate School of Science / School of Science of Osaka University เกี่ยวกับการเพิ่มสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพเข้าใน MOU สามารถทําได้ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4.5

การจัดทําแผนความต้องการบุคลากร จําแนกตามสายงาน (แผน 5 ปี)
ด้วยส่วนการเจ้าหน้าทีจ่ ัดทําแผนความต้องการบุคลากร จําแนกตามสายงาน (แผน 5 ปี) โดย
ขอให้สํานักวิชาฯ แจ้งความต้องการ รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบ

มติ
ที่ประชุมพิจารณา เห็นควรเสนอขออัตรานักวิจัย ด้านสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อรองรับการทําวิจัย
ของสํานักวิชาฯ และหัวหน้าสถานวิจัย เสนอให้ขออัตรานักวิจัย ประจําสวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โดยขอให้
สังกัดที่เทคโนธานี
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วาระที่ 4.6

ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ด้วยสาขาเทคโนโลยีชวี ภาพ ขอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อทํา
หน้าที่เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ดังนี้
1. ดร.ผกามาศ ขาวปลอด
2. ดร.วราภรณ์ ตัณฑนุช
3. นายแพทย์จํารัส สกุลไพศาล
มติ

เห็นชอบ และเสนอสภาวิชาการต่อไป

วาระที่ 4.7

กองทุนการศึกษาสุรเกษตร
ด้วย ผศ.ดร.หัสไชย บุญจูง ได้สง่ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้ว กอง
ทุนการศึกษาสุรเกษตร พ.ศ. 2554 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีข้อสังเกตดังนี้
1.เสนอชื่อกองทุน เกษตราจารย์
2.กองทุนควรใช้จ่ายจากดอกผล ไม่กินทุน
3.จํานวนทุนประเดิม
4.เงื่อนไขระดับคะแนนของนักศึกษาที่จะรับทุน
มติ

มอบหมายให้สาขาวิชา พิจารณาเพื่อประชุมในครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 5.1
ทุนวิจัยที่มหาวิทยาลัยซุคูบะ ประเทศญี่ปุ่น
รศ.ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์ แจ้งที่ประชุมทราบถึงเรื่องที่ มหาวิทยาลัยซุคูบะ ประเทศญี่ปุ่น
ให้ทุนนักศึกษา มทส. จํานวน 3 ทุน เพื่อไปทําวิจัยที่ ประเทศญี่ปุ่น กับ ศาสตราจารย์ ดร.โนมูระ ระยะเวลา 45 วัน เพื่อ
เรียนรู้เทคนิคการทําวิจัย
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และแจ้งให้มหาวิทยาลัย ดําเนินการคัดเลือก หรือมอบหมายให้สํานักวิชา
โดยให้ รศ.ดร.หนึ่ง เตียอํารุง เป็นประธานสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้รับทุน ต่อไป

ปิดประชุมเวลา 12:15 น.

(นายประพันธ์ พันธุ์อนุกูล)
หัวหน้าสํานักงานคณบดี
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

