รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 1/2554
วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 1 อาคารวิชาการ
***********************************
ผู้เข้าประชุม
1. คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2. รองคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
4. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
5. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
6. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
7. หัวหน้าสถานวิจัย
8. ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญจูง
10. อาจารย์ ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์
11. ผศ.ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์
12. หัวหน้าสํานักงานคณบดีฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์
อาจารย์ ดร.วิทธวัช โมฬี
อาจารย์ ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ
ผศ. น.สพ. ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์ (แทน)
อาจารย์ ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ (แทน)
รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑารพ ยมาภัย
รองศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอํารุง
อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ เกิดไทย (แทน)
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
นายประพันธ์ พันธุ์อนุกูล

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ลาป่วย

เริ่มประชุมเวลา 09.40 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1

สรุปมติเวียนคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2554
ตามที่สาขาวิชาฯ ได้เสนอเรื่องแจ้งเวียนให้คณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯพิจารณา ระหว่างวันที่
27 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 รวมจํานวนทั้งสิ้น 74 เรื่อง สรุปดังนี้
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
5. สถานวิจัย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

28
7
27
11
1

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

2
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 และมีข้อสังเกตในเรื่องเวียนของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ลําดับที่ 27
บันทึกที่ ศธ 5613(4)/73 ลงวันที่ 19 ม.ค. 54 กรณีแต่งตั้ง รศ.ดร.พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ขอให้สาขาวิชาฯ ทําเรื่องเพิ่มเติม และมีข้อสังเกตจากประธานที่
ประชุมขอให้สาขาวิชาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่จะนําเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
สํานักและส่งออกภายนอกโดยละเอียด
วาระที่ 1.2

แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 13/2553 และ ครั้งที่ 1/2554
ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งที่ประชุมทราบถึงมติที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 13/2553 เมื่อวันที่ 23
ธันวาคม 2553 และครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ เกิดไทย อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เป็น
คณาจารย์บัณฑิตระดับปริญญาโท ตั้งแต่ภาคการศึกษา 3/2553 เป็นต้นไป
2. ให้ความเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2552, 1/2553 และ 2/2553
เพิ่ มเติม จํา นวน 25 ราย ระดั บ ปริ ญญาเอก 1 ราย ระดับ ปริ ญ ญาโท 4 ราย และระดั บ
ปริญญาตรี 20 ราย
3. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ตามที่เสนอ
4. อนุมัติเปลี่ยนแผนการศึกษาของนายเดชพงษ์ ภิรมย์อยู่ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ระดับปริญญาเอก จากแบบ 2 เป็น แบบ 1 ตามที่เสนอ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ผลการเลือกกรรมการประจําสํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร แทนตําแหน่งที่ว่างลง
เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ผลการเลื อกกรรมการประจํ า สํ า นั ก วิ ช าฯ จากผู้ แ ทนสาขาวิ ช า
เทคโนโลยีอาหาร แทนตําแหน่งที่ว่างลง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยง
สวัสดิกุล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร นั้น ผลการเลือกกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ปรากฏว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการประจําสํานักวิชาฯ แทนตําแหน่งที่ว่างลง
ดังกล่าว
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.4

ตอบข้ อหารื อ การแต่ง ตั้ งผู้ เกษีย ณอายุที่ เคยปฏิ บัติ งานในมหาวิ ท ยาลัย เป็ น ผู้เ ชี่ย วชาญ
เฉพาะด้าน
ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมว่าตามที่สํานักวิชา ได้ทําเรื่องหารือแต่งตั้งผู้เกษียณอายุที่เคย
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ตอบข้อหารือดังกล่าว ดังนี้
1. หากผู้เกษียณอายุท่านใดมีนิติสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยฯ เช่น ผูกพันกับมหาวิทยาลัยฯ โดย
สัญญาจ้าง และอยู่ในกําหนดระยะเวลาของสัญญา ก็ถือได้ว่าผู้เกษียณอายุนั้นสังกัดมหาวิทยาลัย หากผู้เกษียณอายุตามข้อ
หารือนั้นมิได้มีนิติสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยฯ แล้ว ก็ถือว่าผู้เกษียณอายุรายนั้น มิได้สังกัดมหาวิทยาลัยฯ แล้ว
2. หากสํานักวิชาประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็ต้องปฏิบัติ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ด้วย
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รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และให้สาขาวิชาถือปฏิบัตโิ ดยทั่วกัน

วาระที่ 1.5

สรุปผลการประชุมพิจารณากรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอํารุง หัวหน้าสถานวิจัย แจ้งทีป่ ระชุมถึงสรุปผลการประชุม
พิจารณากรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2555 - 2564) รายละเอียดปรากฏดังเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมรับทราบกรอบนโยบาย และเพื่อการเตรียมตัวรองรับนโยบายดังกล่าว

วาระที่ 1.6

การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจําปี 2554
ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจําปี 2554 จากการประชุม
ร่วมกับ ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรฯ ที่เข้าตรวจดูพื้นที่การจัดงาน โดยทีป่ ระชุมมีข้อสังเกตว่า
1.งานแสดงนิทรรศการควรมีเนื้อหาที่น่าสนใจ
2.การแสดงเครื่องมือเครื่องจักรต่าง ๆ ขอให้เป็นรุ่นใหม่ คล้ายการแสดงรถยนต์รุ่นใหม่ในงาน
มอเตอร์โชว์
และประธานที่ประชุม แจ้งทีป่ ระชุมว่าการจัดงานอาจเลื่อนกําหนดการมาจัดในช่วงสถาปนา
มหาวิทยาลัย เดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สํานักวิชาฯ มีกิจกรรมประชุมสัมมนานานาชาติอยู่
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และขอให้สาขาวิชาฯ จัดทํางบประมาณในการแสดงนิทรรศการทางวิชาการ
การประกวดต่าง ๆ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 10/2553
เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 10/2553
เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553 โดยทาง e-mail เพื่อให้กรรมการประจําสํานักวิชาฯ แจ้งรับรอง หรือแก้ไขรายงาน
การประชุมให้ฝ่ายเลขานุการฯ ในกรณีที่ไม่ได้รับแจ้งแก้ไข จะถือว่ากรรมการรับรองรายงานการประชุม สรุปดังนี้
1. กรรมการ 8 ราย ไม่แจ้งรับรองหรือการแก้ไขใด ๆ ถือว่ารับรองรายงานการประชุม
2. กรรมการ 2 ราย แจ้งตอบแบบรับรองโดยไม่มีการแก้ไข
3. กรรมการ 3 ราย แจ้งตอบแบบรับรองโดยมีการแก้ไข รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม
มติ

ระเบียบวาระที่ 3
วาระที่ 3.1

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2553 ตามที่ได้มีการแก้ไข

เรื่องสืบเนื่อง

การต่อสัญญาจ้างผู้เกษียณอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ที่ประชุมพิจารณาการต่อสัญญาจ้างผู้เกษียณอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม

4
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1.เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างผู้เกษียณอายุ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพตามที่เสนอ และขอให้
สาขาวิชาฯ ตรวจสอบเรื่องการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระบุชื่อนักศึกษา และระดับการศึกษา
ให้ถูกต้อง และรายชื่อโครงการวิจัยที่ผู้เกษียณอายุรับผิดชอบ และสัดส่วนที่มีสวนร่วมในการวิจัย
2.เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างผู้เกษียณอายุ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ โดยขอให้ปรับ
สัดส่วนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบบางรายวิชา และขอให้ขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่อง รายชื่อ
โครงการวิจัยที่รับผิดชอบที่ผ่านมาและในปัจจุบันที่มีความต่อเนื่องกับโครงการวิจัยที่จะได้รับ
การสนับ สนุ นจาก สวทช. และผลงานวิจั ยตี พิ มพ์ ย้อนหลัง 5 ปี เพื่ อประกอบการพิจ ารณา
ปริ ม าณภาระงานขั้ น ต่ํ า (สอนและวิ จั ย ) โดยยึ ด สั ด ส่ ว นเวลาการปฏิ บั ติ ง าน ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในสายวิชาการ (คณาจารย์)
3.มอบหมายให้สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์จัดทําแผนอัตรากําลังทดแทนผู้เกษียณอายุ

วาระที่ 3.2

เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
ตามที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก วิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตร ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
10/2553 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ได้มีมติให้ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ ปรับแก้เอกสารและนําเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการสํานักวิชาฯ ที่ประชุมได้พิจารณาเอกสารตามที่มีการปรับแก้แล้วตามที่เสนอ
มติ

เห็นชอบ โดยขอให้ปรับแก้คําผิด และแก้ไขข้อ 3.3 งานบริการทางวิชาการ ประเภทอาจารย์
พิเศษที่ให้บริการใน มทส. และมีการนับภาระงานสอนด้วย ขอให้ตัดออก และส่งเรื่องให้ส่วนการ
เจ้าหน้าที่เพื่อดําเนินการต่อไป

วาระที่ 3.3

ขอหารือเรื่องผลสรุปการประเมินสภาพครุภัณฑ์การเรียนการสอนฟาร์มมหาวิทยาลัย
ตามที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก วิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตร ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
10/2553 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553 วาระที่ 4.4 เรื่องรายงานผลสรุปการประเมินสภาพครุภัณฑ์การเรียนการสอน
ฟาร์มมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินสภาพครุภัณฑ์สําหรับการเรียนการสอนของฟาร์มมหาวิทยาลัย ขอเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณา รายการครุภัณฑ์หลังการแยกโครงสร้างการเรียนการสอนออกจากวิสาหกิจ ในส่วนครุภัณฑ์ที่ใช้งานได้
ขอให้ดําเนินการส่งมอบให้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามภารกิจของศูนย์เครื่องมือฯ ต่อไป
มติ

เห็นชอบ มอบให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เสนอชื่ อบุคคลเพื่อ แต่งตั้ งเป็น กรรมการผู้ ทรงคุณ วุฒิ (ภายนอก) ในคณะกรรมการประจํ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา
เลขานุการที่ประชุม เสนอพิจารณาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอก) ใน
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งการดํารงตําแหน่งจะครบวาระในเดือนเมษายน 2554 จํานวน 1 ท่าน
มติ

ที่ป ระชุ ม เห็ น ชอบให้ เสนอชื่ อ ดร.สุทั ศ น์ ศรี วั ฒ นพงศ์ และให้ แ จ้ ง ให้ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
ดําเนินการต่อไป
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วาระที่ 4.2

ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554
อาจารย์ ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เสนอที่ประชุมพิจารณา
ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยที่ประชุมพิจารณา
เอกสารและตารางเปรียบเทียบรายละเอียดรายวิชาทีป่ รับปรุงหลักสูตรจากเดิมเป็นหลักสูตรใหม่
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้สาขาวิชาไปทบทวนรายวิชาในข้อ 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ และ 2.5 กลุ่มรายวิชาสหกิจศึกษา และนําเสนอเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
วาระที่ 4.3

ขอกําหนดรายวิชาที่เป็นวิชาเอกของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
อาจารย์ ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เรื่องขอกําหนดรายวิชาเอกของ
สาขาวิชาฯ ในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2554 รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

เห็นชอบตามที่เสนอ

วาระที่ 4.4

ขอกําหนดรายวิชาที่ต้องศึกษาดูงานนอกสถานที่
อาจารย์ ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เรื่องขอกําหนดรายวิชาที่ต้อง
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2554 รายละเอียดปรากฏ
ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

เห็นชอบตามที่เสนอ

วาระที่ 4.5

ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอนปฏิบตั ิการ ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2553 เพิ่มเติม
ตามที่ ส าขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารผลิ ต สั ต ว์ ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อนปฏิ บั ติ ก าร ประจํ า ภาค
การศึกษา 3/2553 เพิ่มเติม ในรายวิชาระดับปริญญาตรี จํานวน 2 รายวิชา ได้แก่ รายวิชา 303271 การปฏิบัติงานฟาร์ม
และรายวิชา 303413 สุขศาสตร์สําหรับสัตว์และการป้องกันโรค โดยขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอนปฏิบัติการ จํานวน 6 ท่าน
ทั้งนี้ขอให้สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนได้ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบ
วาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ โดยขอให้เพิ่มเติมในรายละเอียดเรื่องคุณวุฒิ ของนายเมธา ทองสุก
และให้เพิ่มเติมคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการสอนของนายสมพงษ์ ปาติตัง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 5.1
หารือเรื่อง การใช้ประโยชน์จากสถานีอวกาศนานาชาติ
ประธานที่ประชุม ได้เสนอที่ประชุมทราบว่ารองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์ รอง
อธิ ก ารบดี ฝ่ า ยพั ฒ นา กํ า หนดนั ด ปรึ ก ษาหารื อ เรื่ อ งการใช้ ป ระโยชน์ จ ากสถานี อ วกาศนานาชาติ กั บ ที ม งาน IHI
Corporation ประเทศญี่ปุ่น รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และขอให้สาขาวิชาแจ้งคณาจารย์ที่สนใจ

6
วาระที่ 5.2

โครงการการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันทาง
วิชาการในอนุภาคแม่น้ําโขง
รองคณบดี แจ้งที่ประชุมเรื่องโครงการการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเสริมสร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันทางวิชาการในอนุภาคแม่น้ําโขง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ศูนย์กิจการนานาชาติ แจ้งว่า
สํานักวิชาฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณสําหรับโครงการดังกล่าว ทัง้ สิ้นจํานวน 300,000 บาท จากงบประมาณที่ขอไปทั้งสิน้
จํานวน 898,000 บาท โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการประจําศูนย์กิจการนานาชาติ มีมติดังนี้
1. อนุมัติงบประมาณเป็นเงินจํานวน 300,000 บาท
2. .ให้รวมการเดินทางไปเวียดนามเป็นครั้งเดียว
3. ให้พิจารณาเลือกการเดินทางไปลาวหรือพม่า ประเทศใดประเทศหนึ่ง
4. ให้ปรับลดจํานวนผู้เดินทางเหลือ 4 คน และปรับลดกรอบวงเงินที่เสนอขอ ให้สอดคล้องกับจํานวนผู้
เดินทาง 4 คน ทั้งนี้คา่ ใช้จา่ ยต่างๆ สามารถถัวเฉลี่ยกันได้ภายในกรอบวงเงิน 300,000 บาท
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และขอให้สาขาวิชาส่งผู้แทนสาขาวิชาละ 1 คน

ปิดประชุมเวลา 12.20 น.

(นายประพันธ์ พันธุ์อนุกูล)
หัวหน้าสํานักงานคณบดี
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
1 มีนาคม 2554

