รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 2/2551 วันพุธที่ 12 มีนาคม 2551 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุม สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 1 อาคารวิชาการ

รายนามกรรมการที่เขาประชุม
1.คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2.รองคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
4.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
5.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
6.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
7.หัวหนาสถานวิจัย
8. ผูจัดการฟารมมหาวิทยาลัย
9. ผศ.ดร.ยุวดี มานะเกษม
10. รศ.ดร.จิรวัฒน ยงสวัสดิกุล
11.ผศ.ดร.มารินา เกตุทัต-คารนส
12.อ.ดร.สมร พรชื่นชูวงศ
13.หัวหนาสํานักงานคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

รายนามกรรมการที่ไมสามารถเขารวมประชุมได
(ไมมี)
เปดประชุมเวลา 14.00 น.
ประธานที่ ป ระชุ ม ได ก ล า วเป ด การประชุ ม และได ดํ า เนิ น การประชุ ม ตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
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ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
สรุปมติเวียนคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ฯ ระหวางวันที่ 21 มกราคม
2551 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2551
ผูชวยเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบวา ระหวางวันที่ 21 มกราคม 2551 ถึง
วันที่ 7 มีนาคม 2551 มีเรื่องแจงเวียนใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ
จํานวน 23 เรื่อง ประกอบดวยเรื่องจากสวนกลางสํานักวิชา 1 เรื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 7
เรื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 7 เรื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 7 เรื่อง และสาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร 1 เรื่อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.2

แจงมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2551 และครั้งที่ 2/2551
กรรมการและเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบวา สภาวิชาการในการประชุม
ครั้งที่ 1/2551 และ 2/2551 ไดมีมติ เห็นชอบตามที่สํานักวิชาฯเสนอดังนี้
1. ครั้งที่ 1/2551 จํานวน 2 เรื่อง คือ 1) เสนอขอความเห็นชอบผูสําเร็จ
การศึกษาภาค 2/2550 เพิ่มเติม และ 2) ขออนุมัติเพิ่ม Prerequisite วิชา 304554 Animal Cloning
Technology และวิชา 304554 Selected Research in Animal Cloning Technology รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
2. ครั้งที่ 2/2551 จํานวน 2 เรื่อง คือ 1) รายละเอียดและคุณสมบัติของผูรับทุน
สุรเกษตร ปการศึกษา 2551 และ 2) ขอความเห็นชอบผูสําเร็จการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.3

การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาและผลิตอุปกรณตนแบบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
ผศ.ดร.ปยะวรรณ กาสลัก ผูแทนสํานักวิชาในคณะกรรมการประจําศูนย
เครื่องมือวิทยาศาสตรฯ แจงตอที่ประชุมวา ศูนยเครื่องมือฯ ไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ใน
ปงบประมาณ 2551 จํานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) เพื่อเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาและ
ผลิตอุปกรณตนแบบ และในปนี้สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลไดเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากโครงการดังกลาว เปนเงิน 100,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการประจําศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรฯ มีมติ
อนุมัติทั้งนี้จากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําศูนยเครื่องมือฯใหศนู ยเครื่องมือพิจารณาตั้งเกณฑการ
จัดสรรงบประมาณโครงการนี้ขึ้เพื่อใชพจิ ารณาโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนในปถัดไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 1.4

เรื่องแจงเพื่อทราบจากที่ประชุมประสานงานบริหาร
ผูชวยเลขานุการรายงานตอที่ประชุมวา จากการเขารวมประชุมประสานงาน
บริหาร มีเรื่องแจงเพื่อทราบดังตอไปนี้
1. การปรับปรุงระบบ SUT Mail เพื่อรองรับการพัฒนาระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ โดยมีประเด็นคือ จากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
18 ธันวาคม 2550 กําหนดให ขาราชการและพนักงานของรัฐยุติการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสฟรีของ
เอกชนโดยเฉพาะของตางประเทศภายใน 1 ป ทั้งนี้ขาราชการระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไป
ตองใชระบบของตนเองหรือของหน วยงานรัฐภายใน 3 เดือน ดังนั้น จึง ขอความรวมมือพนักงาน
มหาวิทยาลัยทุกคนโปรดถือปฏิบัติ และขณะนี้ Mailbox ของ SUT Mail ไดขยายความจุเปน 250
Mb/User แลว
2. ระบบการจองหองประชุมออนไลน ประเด็นคือ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป หอง
ประชุมที่อาคารบริหาร อันไดแก หองสารนิเทศ หองสารนิทัศน หองสารวินิจ และหองประชุมที่
อาคารวิชาการ อันไดแก หองประชุม 1 หองประชุม 2 ผูที่ตองการใชตองทําการจองใชผาน Website
http://boffice.sut.ac.th/ebooking/ และใหแตละหนวยงานแจงรายชื่อผูมีสิทธิเขาใชระบบการจองหอง
ดังกลาวโดยดวน ในสวนสํานักวิชาไดสงรายชื่อ เลขาสาขาวิชาฯ สถานวิจัย และธุรการกลางเปนผูมี
สิทธิเขาใชระบบ
3. การใชหองที่มีระบบ Video Conference ประเด็นคือ ขณะนี้มหาวิทยาลัยมี
หองในลักษณะนี้จํานวน 3 หอง อยูที่ 1) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (F9) 2) อาคารศูนยบรรณสารฯ 3)
อาคารบริหาร (หองสารนิเทศ) โดยกําหนดให 2 หองแรก ใชเพื่อการเรียนการสอน เปนหลัก สวน
หองที่ 3 ใชในการประชุมเปนหลักเพราะมีความทันสมัยที่สุด
4. อธิการบดี ฝากถึงหนวยงานตาง ๆ วา มีอะไรจะทูลเชิญเสด็จทอดพระเนตร
และ/หรือพิธีเปด หรือไม เนื่องในโอกาสที่เสด็จแทนพระองคในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป
การศึกษา 2550
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.5

การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รองคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แจงตอที่ประชุมวา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ได
ระบุ เ รื่ อ งการจั ด การเรี ย นการสอนหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปว า “วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปมี เ จตนารมณ เ พื่ อ
เสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ โดยศึกษารายวิชาตางๆ จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตาม
ความกาวหนาในสาขาวิชานั้นไดดวยตนเอง การจัดการเรียนการสอนควรจัดใหมีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จ
ในรายวิชาเดียว ไมควรมีรายวิชาตอเนื่องหรือรายวิชาขั้นสูงอีก และไมควรนํารายวิชาเบื้องตนหรือ
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รายวิชาพื้นฐานของรายวิชาเฉพาะมาจัดเปนวิชาศึกษาทั่วไป” และสกอ.ก็ไดยึดแนวทางดังกลาวโดย
เครงครัดในการรับทราบการอนุมัติหลักสูตรของสถาบัน/มหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั้งหลักสูตรใหมและ
หลักสูตรปรับปรุง โดยไดมีการทักทวงไปยังมหาวิทยาลัยที่จัดรายวิชา แคลคูลัส 1 แคลคูลัส 2 ฟสิกส 1
ฟสิกส 2 เคมี 1 เคมี 2 ฯลฯ ไวในหมวดศึกษาทั่วไปแลว ดังนั้นจึงขอใหสาขาวิชาที่จะปรับปรุงหลักสูตร
ใหถือปฏิบัติตามประกาศดังกลาวโดยเครงครัดดวย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 1/2551
ผูชวยเลขานุการรายงานตอที่ประชุมวา ตามที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิชาไดแจงเวียนรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2551 และกําหนดตอบยืนยัน
การรับรองรายงานการประชุมในภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2551 กรณีไมไดรับการตอบยืนยันภายใน
กําหนดถือวารับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไขนั้น สรุปผลไดดังนี้
1. กรรมการ 4 ราย แจงรับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข
2. กรรมการ 5 ราย ไมแจงรับรองหรือการแกไขใด ๆ ถือวารับรองรายงานการประชุม
3. กรรมการ 3 ราย แจงการรับรอง โดยเสนอแกไขดังนี้
มีแกไขดังนี้
หนาที่ 5 วาระที่ 3.1 ขอความเดิม
วาระที่ 4.1 ขอความเดิม ที่ประชุมมีมติในงานวิจัยในหัวขอ 4.2.3.3 หากหา
Corresponding other ไมไดใหแบงผลงานวิชาการรวมโดยทําการหารสอง
แกไขเปน ที่ประชุมมีมติในงานวิจัยในหัวขอ 4.2.3.3 หากไมสามารถ
ติดตอ Corresponding Author ไดใหแบงผลงานวิชาการรวมโดยการ
หารเฉลี่ย
มติ

ที่ประชุมแกไขและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2551 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง (ไมมี)

ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ตัวบงชี้ขั้นต่ําที่หนวยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ประจําปการศึกษา 2550
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ผูชวยเลขานุการรายงานตอที่ประชุมวา คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา สํานัก
วิชาเทคโนโลยีการเกษตร ไดทําการทบทวนตัวบงชี้ขั้นต่ําที่หนวยงานควรมี (44 ตัวบงชี้) ในรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2550 แลว จึงเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานัก
วิชา กอนสงใหมหาวิทยาลัยรับทราบตอไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
วาระที่ 4.2

ขอความเห็นชอบบันทึกขอตกลง (MOU) ศูนยวิจัยเทคโนโลยีตัวออน
และเซลลตนกําเนิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ School of BiologyOriented Science and Technology, Kinki University, Higashi-Osaka
City, Japan
หั ว หน า สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ชี ว ภาพ รายงานต อ ที่ ป ระชุ ม ว า ศู น ย วิ จั ย
เทคโนโลยีตัวออนและเซลลตนกําเนิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอความเห็นชอบในการสราง
ความรวมมือทางวิชาการ กับ School of Biology-Oriented Science and Technology, Kinki University,
Higashi-Osaka City, Japan รายละเอียดขอตกลงปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมมีมติ มอบหัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปรับปรุงรายละเอียด
ขอตกลงที่เกี่ยวกับการเงิน และขอสังเกตอื่นๆ อีกครั้ง จากนั้นนําเสนอ
คณะกรรมการฯในครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

เรื่องอื่น ๆ
กําหนดวัน และเวลาประชุมเพื่อพิจารณาการใหระดับคะแนนตัวอักษรรายวิชาตาง ๆ
ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2550
เลขานุการรายงานตอที่ประชุมวา ศูนยบริการการศึกษา กําหนดใหสํานักวิชา
สงผลระดับคะแนนตัวอักษรรายวิชาตาง ๆ ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2550 ภายในวันที่ 11 เมษายน 2551
ดั ง นั้ น ฝ า ยเลขานุ ก ารจึง ขอหารือ ที่ ป ระชุม เพื่อ กํ า หนดวั น และเวลาประชุ มพิ จ ารณาระดับ คะแนน
ตัวอักษรดังกลาว
มติ ที่ประชุมมีมติกําหนดวันประชุมเปนวันที่ 10 เมษายน 2551 เวลา 13.30 น.
วาระที่ 5.2

ขั้นตอนการแจงผลการสอบวิทยานิพนธ (ทบ.23)
และสงเลมวิทยานิพนธที่สํานักวิชา (ภายใน 30 วัน)
ผูชวยเลขานุการรายงานตอที่ประชุมวา ตามที่สํานักวิชาไดถือปฏิบัติ ในเรื่อง

การแจงผลสอบวิทยานิพนธและสงเลมวิทยานิพนธที่สํานักวิชา ภายใน 30 วันโดยไดดําเนินการ
ทั้งสองเรื่องในคราวเดียวกัน จึงกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ ดังนี้
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1.ไมสามารถแจงผลการสอบของนักศึกษาในภาคที่นักศึกษาสอบได ทําให
ชวงเวลาการแจงผลสอบไปที่ศูนยบริการการศึกษานั้น ขามเขาไปในภาค
การศึกษาถัดไป สงผลใหนักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษา
2. การใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธลงนามในเลมวิทยานิพนธกอน
นําเสนอคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ทําใหเกิดปญหาตอนักศึกษา
เปนอยางมากโดยเฉพาะกรณีเกิดคณะกรรมการประจําสํานักวิชาขอ
แกไขในหนาอนุมัติ และ/หรือบทคัดยอ ซึ่งเมื่อนักศึกษาตองนํากลับไป
แกไขแลวตองใหคณะกรรมการสอบฯ ลงนาม มีปญหามากในสวนของ
กรรมการสอบจากภายนอกมหาวิทยาลัย
จากประเด็นปญหาดังกลาว สํานักวิชาจึงขอเสนอแยกขัน้ ตอนการแจงผล
การสอบวิทยานิพนธและการสงเลมวิทยานิพนธออกจากกัน โดยมีรายละเอียดแตละขั้นตอนปรากฏ
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. ใหแยกขั้นตอนการแจงผลการสอบวิทยานิพนธและการสงเลม

วิทยานิพนธออกจากกัน
2. ขั้นตอนการแจงผลสอบวิทยานิพนธกําหนดดังนี้
2.1 สาขาวิชาฯดําเนินการสอบวิทยานิพนธใหนักศึกษาใหเรียบรอย
2.2 สาขาวิชาฯแจงผลการสอบวิทยานิพนธไปยังสํานักวิชา เพื่อให
คณะกรรมการประจําสํานักวิชา อนุมัติผลการสอบ(แนบ ทบ 23)
2.3 สํานักวิชาแจงผลการสอบไปยังศูนยบริการการศึกษา
3. ขั้นตอนการสงเลมวิทยานิพนธ กําหนดดังนี้
3.1 นักศึกษาสงเลมวิทยานิพนธที่ปรับปรุงแกไขแลวที่สาขาวิชาฯ เพื่อ
ตรวจสอบรูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2 สาขาวิชาฯ ทําบันทึกสงวิทยานิพนธเพื่อเสนอคณะกรรมการประจํา
สํานักวิชาพิจารณา โดยกําหนดให
3.2.1 หนาอนุมัตแิ ละบทคัดยอใหลงนามเฉพาะอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธภายในมหาวิทยาลัย กอน เพื่อนําไปแกไขภายหลัง
3.2.2 แนบใบรับรองผานการตรวจไวยากรณภาษาอังกฤษบทคัดยอ
(กรณีไมมีใบรับรอง และสํานักวิชาพบวาบทคัดยอผิด
สํานักวิชาจะสงวิทยานิพนธนี้ใหเทคโนธานีตรวจสอบ
สวนคาใชจายที่เกิดขึ้นนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบ)
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3.3 สาขาวิชาฯสงสํานักอยางนอย 5 วันทําการ กอนครบกําหนด 30 วัน
(เพื่อใหนักศึกษาจบการศึกษาในวันสอบวิทยานิพนธ)
3.4 สํานักวิชาทําการตรวจสอบรูปแบบตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด แลว
นําเสนอคณะกรรมการประจําสํานักวิชาใหความเห็นชอบ
4. ใหฝายเลขาปรับขอความในแบบขั้นตอนฯ แลวจัดสงใหสาขาวิชาฯ เพือ่
แจงคณาจารย นักศึกษา เลขาสาขาวิชาฯ ทราบและถือปฏิบัติ
วาระที่ 5.3

นักศึกษาขอยายสาขาวิชาฯ ภายในสํานักวิชา
ผูชวยเลขานุการรายงานตอที่ประชุมวา มีนักศึกษาจํานวน 4 ราย ไดยื่นคํารอง
ขอยายเขาสาขาวิชาฯ ภายในสํานักวิชา ซึ่งหากอนุมัติจะมีผลตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1/2551 โดยใน
เบื้องตนสาขาวิชาไดพิจารณาเห็นชอบรับเขาสาขาวิชาฯ แลว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม
มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการรับเขาสาขาวิชาตามที่เสนอ
วาระที่ 5.4

เสนอบุคคลที่สมควรเปนคณะกรรมการบริหารฟารมแทนตําแหนงที่วาง
ประธานแจงตอที่ประชุมวา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวย
การบริหารฟารมมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2 ) ขอ 8 ที่กําหนดใหมีคณะกรรมการไมนอยกวา 9 คน
แตไมเกิน 11 คน ประกอบดวย 1) อธิการบดี เปนประธาน 2) คณบดี เปนรองประธาน 3) หัวหนา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เปนกรรมการ 4)หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว เปนกรรมการ
5)กรรมการที่เลือกจากคณาจารยประจําของสํานักวิชา ไมเกิน 2 คน 6)กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ไม
เกิน 4 คน 7) ผูจัดการเปนกรรมการและเลขานุการ 8) รองผูจัดการเปนผูชวยเลขานุการ และในกรรมการ
ชุดดังกลาวนั้น มี อ.ดร.โสภณ วงศแกว เปนกรรมการในฐานะหัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
และ อ.ดร. สุดชล วุนประเสริฐ เปนกรรมการในฐานะกรรมการที่เลือกจากคณาจารยประจําของสํานัก
วิชา
แตปจจุบัน อาจารย ดร.โสภณ วงศแกว ไดลาออกจากหัวหนาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช และมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งให อาจารย ดร. สุดชล วุนประเสริฐ รักษาการใน
ตําแหนงหัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ทําใหองคประกอบของคณะกรรมการบริหารฟารม
มหาวิทยาลัยที่ตองประกอบดวยคณาจารยประจําในสํานักวิชานั้น ขาดไป 1 คน ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบดังกลาว จึงขอหารือที่ประชุมเพื่อเสนอชื่อคณาจารยประจําในสํานักวิชาเปนกรรมการบริหาร
ฟารม
มติ ที่ประชุมมีมติใหเสนอ ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร เปนคณะกรรมการ
บริหารฟารม
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วาระที่ 5.5

การกอสรางอาคารภายในฟารมมหาวิทยาลัย
ประธานรายงานตอที่ประชุมวา ไดมีการกอสรางอาคารภายในฟารม
มหาวิทยาลัย เพื่อใชในงานวิจัยของคณาจารย โดยมิไดแจงใหฟารม สํานักวิชาและมหาวิทยาลัยทราบ
กอนดําเนินการ ดังนั้นเพื่อปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอีกจึงขอหารือที่ประชุมเพื่อกําหนดแนวปฏิบัติ
มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้
1.ใหฟารมไปจัดทํา zoning การใชพื้นที่ฟารมในปจจุบัน และในอนาคตดวย
แลวนําเสนอคณะกรรมการประจําสํานักวิชาใหความเห็นชอบ
2. การขอใชพื้นที่ การกอสราง/ตอเติมอาคาร ใหนําเสนอคณะกรรมการประจํา
สํานักวิชาใหความเห็นชอบกอนเสนอมหาวิทยาลัยตอไป
3. เห็นชอบในการตอเติมอาคารงานพืชศาสตร และอาคารสํานักงานของศูนย
ความเปนเลิศทางดานชีวมวล สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
ปดประชุมเวลา 16.00 น.

(นายพิรุณ กลาหาญ)
ผูชวยเลขานุการ
บันทึกรายงานการประชุม

(อ.ดร.สมร พรชื่นชูวงศ)
กรรมการและเลขานุการ
ตรวจรายงานการประชุม
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