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ประธานที่ประชุม ไดกลาวเปดการประชุม และไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังตอไปนี้
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ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
สรุปมติเวียนคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ระหวางวันที่ 1 เมษายน 2551
ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2551
เลขานุการแจงที่ประชุมวา ไดเสนอเรื่องแจงเวียนใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
พิจารณา ระหวางวันที่ 1 เมษายน 2551 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 จํานวน 81 เรื่อง จําแนกเปนดังนี้
1.สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (สวนกลาง) จํานวน 1 เรื่อง
2.สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
จํานวน 23 เรื่อง
3.สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
จํานวน 17 เรื่อง
4.สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จํานวน 17 เรื่อง
5.สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
จํานวน 23 เรื่อง
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมา
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.2
สรุปคําขอตั้งงบประมาณคาครุภัณฑการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร แจงทีป่ ระชุมวา ตามที่ไดไปประชุมทบทวนคําขอตั้ง
งบประมาณคาครุภัณฑการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 ที่ผานมานั้น โดยมีประเด็นหลัก คือ รับทราบเปลี่ยนแปลงรายการคําขอตั้งงบประมาณ
คาครุภัณฑการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ของสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร และสํานักวิชาแพทยศาสตร
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมา อนึ่ง สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ไมมกี ารเปลี่ยนแปลงรายการและได
ยืนยันคําขอตั้งงบประมาณคาครุภัณฑการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ใหทางศูนยเครื่องมือฯ รับทราบ
แลว
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.3
ผลการคัดเลือกผูรับทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน ของ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําปการศึกษา 2551
รองคณบดีแจงที่ประชุมวา ตามที่ไดเชิญหัวหนาสาขาวิชาฯ คัดเลือกนักศึกษาจาก
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จํานวน 1 คน และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว จํานวน 1 คน ใหเหลือ 1 คน
เพื่อรับทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน ของ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปการศึกษา 2551 จํานวน 1 ทุน
แตเนื่องจากคุณสมบัติของผูรับทุน ระบุเฉพาะมีผลการเรียนแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.25 จึงทําให
แนวทางการคัดเลือกนักศึกษาจากสาขาวิชาฯ ไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงหารือเพือ่ ทําการคัดเลือก
นักศึกษารวมกัน ผลปรากฎวา นางสาวดรุณี กลาหาญ ไดรับการคัดเลือกใหรับทุนดังกลาว รายละเอียดปรากฏดัง
เอกสารที่แนบมา
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีขอสังเกต ดังนี้
1. สํานักวิชาฯ ควรกําหนดคุณสมบัติของผูรับทุนการศึกษาใหมีเกณฑชัดเจนกวาเดิม
2.ใหงานทุนการศึกษาดําเนินการรับสมัคร และคัดเลือกนักศึกษาแทนสํานักวิชาฯ
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วาระที่ 1.4

ประชุมคณะกรรมการประจําศูนยกิจการนานาชาติ ครั้งที่ 2/2551
หัวหนาสถานวิจัย แจงที่ประชุมวา ตามที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูแทนของสํานักวิชาฯ
เขารวมประชุมคณะกรรมการประจําศูนยกิจการนานาชาติ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551 ที่ผานมา นั้น และในที่
ประชุมไดมีการพิจารณาแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ของศูนยกิจการนานาชาติ
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมา ในสวนของงบประมาณโครงการที่ไดรับการจัดสรรทั้งหมด 12 โครงการ ๆ
ละ 250,000 บาท รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท และมีที่เกีย่ วของกับสํานักวิชาฯ จํานวน 3 โครงการ คือ 1.
โครงการ SUT-GZAAS ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 2.โครงการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับ
ตางประเทศ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 3.โครงการความรวมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร
บัณฑิตศึกษารวมสถาบัน ระหวาง มทส กับ INSA ของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งนี้ ในที่ประชุม
คณะกรรมการประจําศูนยฯ มีขอสังเกตใหเพิ่มเติมงบประมาณพัฒนาบุคลากรไปศึกษาดูงานภายในประเทศ และ
ตางประเทศ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.5
โครงการ Erasmus Mundus
ดร.มณฑารพ แจงที่ประชุมวา ขอเสนอโครงการทุน Erasmus Mundus ในสวน External
Co-operation Window 2007-2008 application for Lot 14 : Mongolia, Vietnam, Laos, with the optional countries
China,Thailand,Indonesia ซึ่ง ดร.มณฑารพ เปนผูประสานงานโครงการไดผานการพิจารณาและไดรับการคัดเลือก
จากสหภาพยุโรป รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมา โดยในขั้นตอนตอไป จะมีการประชุม Kick off Meeting
ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหวางวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2551 ซึ่งในการประชุมดังกลาวจะมีการรวมลง
นามใน Mandate ของโครงการ ผลสรุปจากการประชุมจะแจงใหทราบตอไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอมอบหมายใหสถานวิจยั ดําเนินการดังนี้
1. ขออนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 เปนกรณีพิเศษ
เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทาง ติดตอประสานงาน และจัดประชุมเครือขายในชวงแรกของการดําเนินงานโครการ
2.ขอตั้งงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 เพื่อรองรับโครงการ Erasmus
Mundus
วาระที่ 1.6
สรุปผลการประชุมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รองคณบดี แจงที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดจดั สงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อพิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตร ซึ่งที่ผานมาไดรับการ
ทักทวงจาก สกอ.วา การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 และรองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเชิญคณะทํางานจัดการหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปประชุมเพื่อพิจารณาจัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. เมื่อวันที่
8 กรกฎาคม 2551 ที่ผานมา สรุปผลการประชุมดังนี้
1.วิชาศึกษาทัว่ ไป
จะตองมีเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร
มนุษยศาสตร ภาษา และกลุม วิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร ในสัดสวนที่เหมาะสม โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวม
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ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ซึง่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนระบบไตรภาค จึงตองมีจํานวนหนวยกิตรวมไม
นอยกวา 38 หนวยกิต
2.จัดทํารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพิม่ เติมอีก 3 วิชา ดังนี้
1) รายวิชาการใชภาษาไทย
2) รายวิชาคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3) รายวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.7
อนุมัติงบประมาณสนับสนุนคาใชจายการจัดงาน “เกษตรสุรนารี ‘51” เพิ่มเติม
รองคณบดี แจงที่ประชุมวา ตามที่ไดสรุปคาใชจายในการจัดงาน “เกษตรสุรนารี ‘51”
พบวา มีรายจายสูงกวารายไดเปนเงิน 223,634.50 บาท ทําใหไมสามารถคืนเงินยืมทดรองจายใหกับมหาวิทยาลัย
นั้น สํานักวิชาฯ จึงไดขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม โดยขอหักเงินสมทบทุนที่เหลือจากการจัดงาน ป 2549 จํานวน
60,199.06 บาท และขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย จํานวน 163,435.44 บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยไดอนุมัติ
งบประมาณเพิม่ เติมดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.8
ทานอธิการบดีขอความรวมมือมายังสํานักวิชาฯ
รองคณบดี แจงที่ประชุมวา ตามที่ไดไปประชุมประสานงานบริหารที่ผานมา นั้น ทาน
อธิการบดีขอความรวมมือมายังสํานักวิชาฯ ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1.ใหสาขาวิชาฯ แจงคณาจารยในสาขาวิชา ดูแล กวดขันการรับนองใหมของสาขาวิชาฯ
2.ใหคณาจารยชวยปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ นอกเหนือจากงานสอน งานวิจยั เชน เปนกรรมการ
ชวยงานมหาวิทยาลัย กรรมการจัดซื้อจัดจาง โดยใหคิดเปนภาระงานของคณาจารยดว ย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 6/2551
เลขานุการแจงที่ประชุมวา ฝายเลขานุการฯ ไดแจงเวียนรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2551
และกําหนดตอบยืนยันรับรองรายงานการประชุมภายในวันศุกรที่ 4 กรกฎาคม 2551ไปแลวนัน้ กรณีไมไดรับการ
ตอบยืนยันภายในกําหนดถือวารับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไขนัน้ สรุปผลไดดังนี้
1. กรรมการ 3 ราย แจงรับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข
2. กรรมการ 4 ราย ไมแจงรับรองหรือการแกไขใด ๆ ถือวารับรองรายงานการประชุม
3.กรรมการ 1 ราย แจงรับรองรายงานการประชุม โดยเสนอแกไข
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมา
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2551โดยมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่ 3
วาระที่ 3.1

เรื่องสืบเนื่อง
ขออนุมัติในหลักการจัดสรรเงินเสริมสรางความเขมแข็งทางการวิจัยของสํานัก
วิชา และรายงานการใชจายเงิน
หัวหนาสถานวิจัยเสนอที่ประชุมวา ตามที่สถานวิจัยไดรับมอบหมายใหเปนผูดแู ลเงิน
เสริมสรางความเขมแข็งทางการวิจยั ของสํานักวิชา โดยมีการจัดสรรเงิน 50:20:30 (50 = กันไวครึ่งหนึ่งตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 20= สํานักวิชา 30= สาขาวิชา) นั้น เพื่อใหสาขาวิชาไดนําเงินดังกลาวไปใชประโยชนอยางเต็มที่
จึงขออนุมัติในหลักการจัดสรรเงินเสริมสรางความเขมแข็งของสํานักวิชาใหม โดยใชเกณฑ ดังนี้ คือ 50:15:35
(50% = กันไวครึ่งหนึ่งตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 15%= สํานักวิชา 35%= สาขาวิชา) โดยเริ่มใชตงั้ แต
ปงบประมาณ 2551 เปนตนไป พรอมนี้ ไดรายงานการใชจายเงินมาดวยแลว รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมา
อนึ่ง ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม ไดขออนุมัติคาใชจายในการประชาสัมพันธหลักสูตร จํานวนเงิน 23,000 บาท ฉะนั้น เงิน
คงเหลือในสวนของสํานักวิชาฯ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 51,872.12 บาท
มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ ทั้งนี้ สาขาวิชาฯ สามารถเบิกจายคาตรวจภาษาอังกฤษของ
Manuscript และคาดําเนินการในการจัดเสวนาที่เกีย่ วของกับงานวิจัย จากเงินเสริมสรางความเขมแข็งทางการวิจัย
ของสาขาวิชาฯ
ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ (รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย)
-วาระลับ-

ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

เรื่องอื่น ๆ
ขออนุญาตใชสแกนลายเซ็นของอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธชาวตางประเทศ
หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เสนอที่ประชุมวา ดวยนางสาวอวันวี เพชรคงแกว
นักศึกษาระดับปริญญาเอกของโครงการความรวมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษารวมสถาบัน
ระหวาง มทส กับ INSA ไดทําเรื่องขออนุญาตใชสแกนลายเซ็นของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธชาวตางประเทศ
ในหนาอนุมัตขิ องวิทยานิพนธ เนื่องจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธชาวตางประเทศทั้ง 3 ทาน ไดเดินทางไป
ตางประเทศ ซึ่งอยูในชวงวันหยุดยาว ระหวางเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2551 จึงทําใหไมสามารถสงเลม
วิทยานิพนธฉบับสมบูรณใหกับสํานักวิชาฯ ได ดังนัน้ นักศึกษาจึงขออนุญาตใชสแกนลายเซ็นของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธชาวตางประเทศในหนาอนุมัตขิ องวิทยานิพนธ ทั้งนี้ ไดเสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการเพื่อพิจารณา
เรื่องดังกลาวแลว โดยรองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดขอใหนําเสนอคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ พิจารณากอน
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมา
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้
1.ใหนกั ศึกษาขอหนังสือรับรองขออนุญาตสแกนลายเซ็นจากอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธชาวตางประเทศเพื่อดําเนินการเสนอสภาวิชาการตอไป
2.หรือวาใหนกั ศึกษารอลายเซ็นจริงจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธชาวตางประเทศ
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วาระที่ 5.2

หารือการกําหนดแนวปฏิบตั ใิ นการรับนักศึกษาที่กลับเขาศึกษาใหม (Re-entry)
รองคณบดี เสนอที่ประชุมวา ตามที่รองอธิการบดีฝายวิชาการไดจดั ใหมีการประชุมหารือ
เกี่ยวกับการกําหนดแนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาที่กลับเขาศึกษาใหม (Re-entry) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 ที่
ผานมา และไดมอบหมายใหสํานักวิชาฯ ไปทบทวนแนวปฏิบัติดังกลาว เพื่อจักไดแจงศูนยบริการการศึกษาตอไป
นั้น จึงขอหารือที่ประชุมเพือ่ กําหนดแนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาทีก่ ลับเขาศึกษาใหม (Re-entry) รายละเอียด
ปรากฏดังเอกสารที่แนบมา
มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหกําหนดแนวปฏิบัติในการรับนักศึกษา (Re-entry) สรุปเปนดังนี้
1.นักศึกษาสามารถยื่นใบสมัครเพื่อกลับเขาศึกษาใหมในสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ไดเพียง 1 ครั้งเทานั้น ทั้งนี้ นับรวมนักศึกษาทุกสํานักวิชาที่มีความประสงคจะยื่นใบสมัครดวย
2.นักศึกษาที่ยนื่ กลับเขาศึกษาใหม จะตองพนสภาพนักศึกษาไปแลวไมเกิน 3 ภาค
การศึกษา
3.สํานักวิชาฯ จะจัดใหมีการสัมภาษณนกั ศึกษาทุกคนที่ขอกลับเขาศึกษาใหม โดยวัน
และเวลาทีจ่ ะดําเนินการสัมภาษณ จะประกาศใหทราบทาง Website ของศูนยบริการการศึกษา ทั้งนี้ ใหถอื เปน
ความรับผิดชอบของนักศึกษาที่จะตองเขาสัมภาษณตามวัน และเวลาที่กําหนด
4.ผูที่ไมไดเขารับการสัมภาษณตามกําหนด โดยไมมีเหตุผลอันสมควร จะถือวาสละสิทธิ์
การขอกลับเขาศึกษาใหม และถือเปนที่สิ้นสุด

ปดประชุมเวลา 17.45 น.

(อาจารย ดร.สมร พรชื่นชูวงศ)
กรรมการและเลขานุการ
ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวกรสิริ พัวเจริญเกียรติ์)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
บันทึกรายงานการประชุม
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