รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 3/2554
วันพุธที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ
***********************************
ผู้เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
รองคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หัวหน้าสถานวิจัย
ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญจูง
อาจารย์ ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์
ผศ.ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์
หัวหน้าสํานักงานคณบดีฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์
อาจารย์ ดร.วิทธวัช โมฬี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล วุน้ ประเสริฐ
อาจารย์ ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์ (แทน)
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑารพ ยมาภัย
รองศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอํารุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
นายประพันธ์ พันธุ์อนุกูล

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

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์

ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

สรุปมติเวียนคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 11
เมษายน 2554
ตามที่สาขาวิชาฯ ได้เสนอเรื่องแจ้งเวียนให้คณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ พิจารณา ระหว่าง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2554 รวมจํานวนทั้งสิ้น 74 เรื่อง สรุปดังนี้
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
จํานวน 31 เรื่อง
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
จํานวน
8 เรื่อง
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จํานวน 22 เรื่อง
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
จํานวน 13 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 3/2554
ฝ่ายเลขานุ การ แจ้ งที่ ประชุมทราบถึง มติที่ ประชุม สภาวิช าการครั้ งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 24
มีนาคม 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ให้ค วามเห็น ชอบ (ร่ าง) หลัก สูต รวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยี การผลิต สัต ว์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) และให้ความเห็นชอบรายวิชาเอกเพื่อการคํานวณแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยและให้ความเห็นชอบรายวิชา 313171 การปฏิบัติงานฟาร์ม เป็นรายวิชาที่ต้อง
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตามเสนอ
2. ให้ความเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2552, 2/2553 เพิ่มเติม และ
3/2553 จํานวน 7 ราย เป็นระดับปริญญาเอก จํานวน 3 ราย ระดับปริญญาโท จํานวน 3
รายและระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ราย
3. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง รศ.ดร.กนกอร อินทราพิเชฐ ผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สุ ร นารี เป็ น ผู้ เชี่ ย วชาญเฉพาะสาขาวิ ช าเทคโนโลยี อาหาร เพื่ อทํ า หน้ า ที่ เป็ น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยที่การทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก สามารถดําเนินการ
ต่อไปได้เนื่องจากเป็นต่อเนื่องก่อนเกษียณอายุ
4. ให้ ค วามเห็ น ชอบ (ร่ า ง) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารผลิ ต พื ช
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) และให้ความเห็นชอบรายวิชาเอกเพื่อการคํานวณแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ย ตามเสนอ
5. มอบสํานักวิชา เสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการนักบริหารการค้าช่างเทคนิค
แผนโคลัมโบ ให้มหาวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกเสนอภายในกําหนดเวลา
6. ให้ความเห็นชอบในหลักการการล็อคระบบลงทะเบียน สําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา
กว่า 2.00
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

การเบิกจ่ายเงินโครงงานนักศึกษาในระดับปริญญาตรี (Senior Project)
และขั้นตอนการทําโครงงาน

วาระที่ 1.3

จากการประชุมหารือเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 30
มีนาคม 2554 ได้มีมติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการทําโครงงานของนักศึกษา โดยขั้นตอนการทําโครงงานฯ ให้ยึดแนว
ปฏิบัติเดิมเป็นหลัก ยกเว้นขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการทําโครงงาน ให้นักศึกษาไปเบิกเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี โดย
นักศึกษาต้องสํารองเงินของตนเองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทําโครงงานก่อนและและนําหลักฐานการใช้จ่ายเงินไปเบิกเงินคืน
ที่ส่วนการเงินฯ กรณีที่นักศึกษาไม่มีเงินให้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทําเรื่องขออนุมัติการยืมเงินกับส่วนการเงินและบัญชี
มติ

ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งให้สาขาวิชารับทราบแล้ว
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บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ เรื่อง การศึกษาและพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ํา
ขนาดเล็กที่เหมาะสมและยั่งยืนสําหรับชุมชน

วาระที่ 1.4

ด้วยมหาวิทยาลัย และองค์การบริหารส่วนตําบลวังหมี อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา ได้ตกลง
ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การศึกษาและพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ําขนาดเล็กที่เหมาะสมและยั่งยืน
สําหรับชุมชน ในพื้นที่ลําคลองไผ่ ตําบลวังหมี อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา ภายใต้การดําเนินงานของโครงการการพัฒนา
โครงการไฟฟ้ า พลั ง น้ํ า ขนาดเล็ ก คลองไผ่ อ.วั ง น้ํ า เขี ย ว จ.นครราชสี ม า ซึ่ ง ได้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย จากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจําปีงบประมาณ 2553 โดยมี รศ.ดร.หนึ่ง เตียอํารุง เป็นผู้อํานวยการชุดโครงการ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

รายงานเปิดบ้านฟาร์มยามลมหนาว ฟาร์มมหาวิทยาลัย ปี 2554

วาระที่ 1.5

ขอให้นําเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 2/2554
เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 2/2554 เมื่อ
วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยทาง e-mail เพื่อให้กรรมการประจําสํานักวิชาฯ แจ้งรับรอง หรือแก้ไขรายงานการ
ประชุมให้ฝ่ายเลขานุการฯ ในกรณีที่ไม่ได้รับแจ้งแก้ไข จะถือว่ากรรมการรับรองรายงานการประชุม สรุปดังนี้
1. กรรมการ 10 ราย ไม่แจ้งรับรองหรือการแก้ไขใด ๆ ถือว่ารับรองรายงานการประชุม
2. กรรมการ 1 ราย แจ้งตอบแบบรับรองโดยไม่มีการแก้ไข
3. กรรมการ 2 ราย แจ้งตอบแบบรับรองโดยมีการแก้ไข รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม
มติ

ระเบียบวาระที่ 3

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2554 ตามที่ได้มีการแก้ไข

เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1

การเสนอของบประมาณจากโครงการเงินกู้ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์พื้นฐานทางการเกษตร
จากการประชุมครั้งที่ 2/2554 ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้สาขาวิชาดําเนินการ จัดทํารายการ
ครุภัณฑ์พื้นฐานที่ต้องการและวงเงินงบประมาณที่จะขอรับจัดสรร โดยขอให้ข้อมูลในสํานักวิชารวบรวม ภายในวันที่ 1
เมษายน 2554 แต่เนื่องจากบางสาขาวิชายังไม่ได้สง่ รายการครุภัณฑ์ดังกล่าว ที่ประชุมขอให้สาขาวิชาจัดส่งภายในวันที่ 30
เมษายน 2554 เพื่อการดําเนินการต่อไป
มติ
ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

ที่ประชุมรับทราบ มอบฝ่ายเลขาติดตามขอรับข้อมูลที่สาขาวิชา

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาระดับคะแนนตัวอักษรในรายวิชาต่าง ๆ ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี
ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2553
ประธานที่ประชุม เสนอพิจารณาระดับคะแนนตัวอักษรในรายวิชาระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2553 โดยพิจารณาตามลําดับสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิต
สัตว์ เทคโนโลยีอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
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มติ ที่ประชุมเห็นชอบระดับคะแนนตัวอักษรในรายวิชาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2553 โดยมีข้อสังเกตดังนี้
1. รายวิชาสหกิจศึกษา ยังไม่ให้ระดับคะแนน เนื่องจากนักศึกษายังไม่กลับจากสหกิจศึกษา และ
จะกลับมารายงานผลก่อนเปิดภาคการศึกษา จึงจะให้ระดับคะแนนภายหลัง
วาระที่ 4.2

เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ (ศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์)
ด้วยคณาจารย์ในสาขาวิชา มีความประสงค์เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 2

ท่าน ดังนี้
1.รศ.ดร.ปิยะดา ตันตสวัสดิ์ ขอกําหนดตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตพืช
2.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา ขอกําหนดตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยี
ชีวภาพ
ที่ประชุมได้พิจารณาเอกสารตามที่เสนอ ผลปรากฏดังนี้
1.กรณี รศ.ดร.ปิยะดา ตันตสวัสดิ์ เอกสารและผลงานครบถ้วนเป็นไปตามเงื่อนไข ขอให้
นําเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
2.กรณี อาจารย์ ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา ที่ประชุมมีข้อสังเกตเรื่องผลงานวิชาการ ซ้ําซ้อนกับ
วิทยานิพนธ์หรือไม่ ขอให้สาขาวิชาฯ ไปดําเนินการตรวจสอบ และนําแจ้งคณะกรรมการสํานักทราบต่อไป
มติ
เห็นชอบกรณี รศ.ดร.ปิยะดา ตันตสวัสดิ์ และส่งเรื่องให้ส่วนการเจ้าหน้าที่เพื่อดําเนินการต่อไป
และ กรณี อาจารย์ ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา ให้สาขาวิชาฯ ตรวจสอบและนําแจ้งคณะกรรมการสํานักทราบต่อไป
วาระที่ 4.3

เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานเทียบเท่า
ตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ของผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ เพื่อขอ
รับเงินประจําตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
หั ว หน้ า สํ า นั ก งาน เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาเกณฑ์ ก าร
ประเมินผลงานเทียบเท่าตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ของผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ เพื่อขอรับเงินประจําตําแหน่ง
ทางวิชาการเพิ่มขึ้น ดังนี้
1.ศาสตราจารย์ ดร.นันทกร บุญเกิด
ประธานอนุกรรมการ
2.อาจารย์ ดร.รุจ มรกต
อนุกรรมการ
3.อาจารย์ ดร.ธนาวิทย์ กุลรัตนรักษ์
อนุกรรมการ
4.อาจารย์ ดร.วิทธวัช โมฬี
อนุกรรมการและเลขานุการ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เสนอเปลี่ยนลําดับที่ 4 เป็น อาจารย์ ดร.สุทิศา เข็มผะกา เป็น
อนุกรรมการและเลขานุการ
มติ

เห็นชอบ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าว ดังนี้
1.ศาสตราจารย์ ดร.นันทกร บุญเกิด
ประธานอนุกรรมการ
2.อาจารย์ ดร.รุจ มรกต
อนุกรรมการ
3.อาจารย์ ดร.ธนาวิทย์ กุลรัตนรักษ์
อนุกรรมการ
4.อาจารย์ ดร.สุทิศา เข็มผะกา
อนุกรรมการและเลขานุการ

5
วาระที่ 4.4

เสนอชื่อผู้แทนอาจารย์สํานักวิชาในคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
ตามที่มหาวิทยาลัย ได้จัดทําข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยให้มีคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ประกอบด้วย
1.รองธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
เป็น ประธานกรรมการ
2.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
เป็น รองประธานกรรมการ
3.หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา
เป็น กรรมการ
4.ผู้แทนอาจารย์ทุกสํานักวิชา
เป็น กรรมการ
5.หัวหน้างานวินัยนักศึกษาและการทหาร
เป็น กรรมการและเลขานุการ
6.เจ้าหน้าที่งานวินัยนักศึกษาและการทหาร
เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
มติ
เห็นชอบ เสนอชื่อ ผศ.ดร.หัสไชย บุญจูง เป็นผู้แทนอาจารย์สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ใน
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา ดังกล่าว
วาระที่ 4.5

เสนอชื่อผู้แทนในคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารด้านต่าง ๆ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตามที่มหาวิทยาลัย ได้มีคําสั่งที่ 348/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารด้านต่าง ๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554 นั้น ที่ประชุมพิจารณา
แล้ว เสนอดังนี้
1. คณะอนุกรรมการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน
มอบหมายให้ รศ.ดร.ปิยะดา ตันตสวัสดิ์ เป็นผู้แทนสํานักวิชาฯ ในคณะอนุกรรมการ
2. คณะอนุกรรมการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
บริการวิชาการ มอบหมายให้ ผศ.ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ เป็นผู้แทนสํานักวิชาฯ ใน
คณะอนุกรรมการ
มติ

เห็นชอบ

วาระที่ 4.6

เสนอชื่อผู้แทนในคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือกกลั่นกรองผู้สมควรได้รับเกียรติบัตร
ตามที่มหาวิทยาลัย ได้มีคําสั่งที่ 110/2543 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือก
กลั่นกรองผู้สมควรได้รับเกียรติบัตร ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 นั้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เสนอให้ อาจารย์ ดร.
พรรณลดา ติตตะบุตร เป็นผู้แทนสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
มติ

เห็นชอบ

วาระที่ 4.7

เสนอชื่อผู้แทนในคณะกรรมการบิรหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตามที่มหาวิทยาลัย ได้มีคําสั่งที่ 350/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบิรหารจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554 นั้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เสนอให้ หัวน้าสถานวิจัยสํานัก
วิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผูแ้ ทนสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
มติ

เห็นชอบ

6
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 5.1
หารือ รายวิชา 301101 ปฐมนิเทศเกษตร AGRICULTURAL ORIENTATION
อาจารย์ ดร.สมร พรชื่นชูวงษ์ ผู้แทนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เสนอที่ประชุมพิจารณา
มอบหมายผู้ประสานงานรายวิชา 301101 ปฐมนิเทศเกษตร ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มอบหมายให้หัวหน้าสถานวิจัย เป็นผู้
ประสานงานรายวิชาดังกล่าว โดยแบ่งให้แต่ละสาขาวิชาจัดการสอน สาขาวิชาละ 3 คาบ ยกเว้นสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จํานวน 2 คาบ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2554
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ

วาระที่ 5.2

รายงานการเข้าร่วมประชุมโครงการ Area-Based Collaborative (ABC)
รองศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอํารุง หัวหน้าสถานวิจัย รายงานที่ประชุมเรื่องการเข้าร่วม
ประชุมโครงการ Area-Based Collaborative (ABC) กับ สกว. โดยสรุปดังนี้
1.ความสัมพันธ์ระหว่างโครงการ Area-Based Collaborative (ABC) กับนโยบายของประเทศ
2.สกว. และ ABC
3.การลดความเหลื่อมล้ํา
4.บทบาทของมหาวิทยาลัยกับโครงการ ABC การเตรียมตัวในด้านต่าง ๆ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 16.15 น.

(นายประพันธ์ พันธุ์อนุกูล)
หัวหน้าสํานักงานคณบดี
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
11 กรกฎาคม 2554

