รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 3/2555
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ
***********************************
ผู้เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

อาจารย์ ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล วุน้ ประเสริฐ
อาจารย์ ดร.วิทธวัช โมฬี
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล
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

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รองผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ฝ่ายบริการการเรียนฯ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญจูง
3. รองผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ฝ่ายวิสาหกิจ)

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา 09.40 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

สรุปมติเวียนคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2554 ถึง วันที่ 6
กุมภาพันธ์ 2555
ตามที่สาขาวิชาฯ ได้เสนอเรื่องแจ้งเวียนให้คณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ พิจารณา ระหว่าง
วันที่ 7 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 รวมจํานวนทั้งสิ้น 79 เรื่อง สรุปดังนี้
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
จํานวน 23 เรื่อง
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
จํานวน 27 เรื่อง
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จํานวน 17 เรื่อง
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
จํานวน 12 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 13/2554 และครั้งที่ 1/2555
ฝ่ายเลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบถึงมติที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 13/2554 เมื่อวันที่ 22
ธันวาคม 2554 โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้
1. ให้ ความเห็ นชอบการปรั บแก้ ไข (ร่ า ง) บัน ทึ กข้ อตกลงความร่ วมมื อทางวิ ช าการระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด ตามที่เสนอ
2. ให้ความเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2554 เพิ่มเติม ระดับปริญญา
โท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จํานวน 1 ราย ตามที่เสนอ
3. อนุมัติขยายเวลาการศึกษาของนายณรงค์เดช วงศ์ดี นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ออกไปอีก 3 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 3/2554 – 2/2555
ตามที่เสนอ
4. ให้ ค วามเห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง ดร.ชมภู นุ ช ส่ ง สิ ริ ฤ ทธิ กุ ล เป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะในสาขาวิ ช า
เทคโนโลยีชีวภาพ ตามที่เสนอ
5. อนุ มั ติ รั บ นายสุ เ มธ อิ่ ม สุ น ทรรั ก ษา เข้ า ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาเอก แบบ 1 สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีชีวภาพ ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2554 ตามที่เสนอ
6. อนุมัติการแก้ไขคําที่พิมพ์ผิด-ตกหล่น ชื่อรายวิชา และเพิ่มข้อความภาษาอังกฤษ ในหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ตามที่เสนอ
7. ให้ความเห็นชอบการแก้ไขคุณสมบัติ หน่วยกิต การเพิ่ม-ลดวิชาบังคับก่อน และเพิ่มคําอธิบาย
รายวิ ช าในหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต และวิ ท ยาศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เพิ่มเติม โดยมีผล
ตั้งแต่ภาคแรกที่มีการรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2554 เป็นต้นไป
และมติที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 โดยมีรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2553 และ 2/2554 เพิ่มเติม
จํานวน 29 ราย จําแนกเป็นระดับปริญญาเอก 1 ราย ระดับปริญญาโท 3 ราย และระดับ
ปริญญาตรี 25 ราย ตามที่เสนอ
2. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ ดร.ธนาวิทย์ กุลรัตนรักษ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
เป็นคณาจารย์บัณฑิตระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3/2554 เป็นต้นไป ตามที่
เสนอ
3. อนุมัติ แต่ง ตั้งคณะกรรมการปรับ ปรุง หลัก สูตรวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิต และดุษฎี บัณฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ตามที่เสนอ
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4. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) และอนุมัติรายวิชาเอกเพื่อคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในรายวิชา
เอก ตามที่เสนอ
5. อนุมัติแต่งตั้งนายสมพิศ ชูแสงจันทร์ เป็นอาจารย์พิเศษ ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2554
เพื่อสอนรายวิชา 315462 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อและสัตว์ปีก สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เป็นกรณ๊พิเศษ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3

แจ้งการประชุมคณะทํางานจัดเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐานสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
รองคณบดี แจ้งที่ประชุมทราบถึงการประชุมคณะทํางานจัดเตรียมความพร้อมด้านความรู้
พื้นฐานสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2555 ไปแล้วนั้น จึงขอ
สรุปสาระสําคัญของการประชุมคณะทํางานฯ ดังนี้
1. ภาพรวม GPAX เฉลี่ยของนักศึกษาสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2554
สูงกว่าปีการศึกษา 2553
2. จํานวนนักศึกษาที่ยนื ยันสิทธิป์ ระเภทโควตาของสาขาวิชาฯ ดังนี้
2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
จํานวน 54 คน
2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
จํานวน 48 คน
2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
จํานวน 90 คน
3. แจ้งกําหนดการจัดค่ายเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 ในวันที่
22 – 26 พฤษภาคม 2555
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
วาระที่ 2.1

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันพุธที่
4 มกราคม พ.ศ. 2555
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อ
วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยทาง e-mail เพื่อให้กรรมการประจําสํานักวิชาฯ แจ้งรับรอง หรือแก้ไขรายงานการ
ประชุมให้ฝ่ายเลขานุการฯ ในกรณีที่ไม่ได้รับแจ้งแก้ไข จะถือว่ากรรมการรับรองรายงานการประชุม สรุปดังนี้
1. กรรมการ 12 ราย ไม่แจ้งรับรองหรือการแก้ไขใด ๆ ถือว่ารับรองรายงานการประชุม
2. กรรมการ 1 ราย แจ้งตอบแบบรับรองโดยไม่มีการแก้ไข
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2555
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วาระที่ 2.2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555 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

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2555

เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1

ประชุมคณะทํางานกลั่นกรองคําขอตั้งงบประมาณ ของ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมรับทราบถึงการประชุมคณะทํางานกลั่นกรองคําขอตั้ง
งบประมาณ ของ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555 สรุปดังนี้
1. แจ้งความประสงค์การปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ที่ อาคารเครื่องมือ 3 หลังจากที่สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้ย้ายไปที่ อาคารเครื่องมือ 10 แล้ว
2. ห้องปฏิบัติการที่ต้องการเพิ่มขอให้แจ้งด้วย
3. จัดทําคําของบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 จะเน้นครุภัณฑ์ทดแทนเป็นหลัก
และแจ้ ง ถึ ง การประชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณางบประมาณ ปี พ.ศ. 2555 โดยมี ร ายการ
ครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สํานักวิชาฯ ได้รับจัดสรร และรายการครุภัณฑ์ของโครงการจัดหาครุภัณฑ์
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านการแพทย์และสาธารสุข (เงินกู้ DPL) ทั้งนี้ขอให้สาขาวิชาฯ พิจารณารายการ
ครุภัณฑ์โครงการเงินกู้ DPL ว่ารายการใดเป็นรายการที่สาขาวิชาเคยเสนอขอจัดสรรครุภัณฑ์กับศูนย์เครื่องมือฯ ในคราวตั้ง
คําขอครุภัณฑ์ 5 ปี เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้แทนสํานักวิชาในคณะกรรมการประจําศูนย์เครื่องมือฯ ใช้ประโยชน์ในการจัดสรร
ครุภัณฑ์โครงการเงินกู้ DPL ต่อไป รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณารายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือฯ ตามบันทึกที่ ศธ
5632/ว7 ลงวันที่ 25 ม.ค. 55 เรื่องรายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือฯ โดยมีรายการปรับปรุงห้องปฏิบัตการ
ของสาขาวิ ช าทั้ ง 4 สาขาวิ ช าที่ อาคารเครื่ องมื อ 3 และอาคารเครื่ องมื อ 10 รวมถึ ง การซ่ อ มแซมครุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ องมื อ
วิทยาศาสตร์
มติ

วาระที่ 3.2

ที่ประชุมรับทราบ และให้สาขาวิชาส่งรายการครุภัณฑ์โครงการเงินกู้ DPL ให้สํานักวิชาฯ รวบรวม
ต่อไป สําหรับรายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและการซ่อมแซมครุภัณฑ์ ให้นําส่งศูนย์เครื่องมือ
ต่อไป

การย้ายที่ทําการไปยังอาคารวิชาการ 2
รองคณบดี รายงานทีป่ ระชุมถึงเรื่องจากการประชุมคณะทํางานกํากับดูแลการใช้ประโยชน์อาคาร
วิชาการฯ ทีป่ ระชุมแจ้งว่า
1. การปรับปรุงติดตั้งมูลี่จะแล้วเสร็จ 30 มี.ค. 55
2. การย้ายที่ทาํ การต้องดําเนินการให้เสร็จภายใน 15 เม.ย. 55
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3. การใช้ห้องประชุมอาคารวิชาการ 1 และอาคารวิชาการ 2 ห้ามใช้เรียน ใช้สอนในวิชา
ปกติ ยกเว้นการสอบวิทยานิพนธ์ สอบโครงร่าง วิชาสัมมนา เชิญวิทยากรพิเศษ
บรรยาย
ในส่วนของสํานักวิชาฯ ได้ทาํ เรื่องขอกล่องกระดาษที่ใช้ในการขนย้าย โดยจะจัดสรรให้แต่ละ
สาขาวิชา ทัง้ นีฝ้ ่ายบริหาร โดยส่วนพัสดุ ขอให้นํากล่องส่งคืนหลังจากใช้งานเสร็จแล้ว
มติ
ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้นัดหมายหัวหน้าสาขาวิชา หารือเรื่องการใช้งานพื้นที่ส่วนกลาง
ของชั้นที่ 2 อาคารวิชาการ 2 ต่อไป
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ (ศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์)

ด้วยคณาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มีความ
ประสงค์เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ รวม 2 ท่าน ดังนี้
1.รศ.ดร.หนึ่ง เตียอํารุง ขอกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
2.อ.ดร.สุทิศา เข็มผะกา ขอกําหนดตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตสัตว์
ที่ประชุมพิจารณาเอกสารประกอบการเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์แต่ละท่าน
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. รายอาจารย์ ดร.สุทิศา เข็มผะกา ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้นําเสนอมหาวิทยาลัย
ต่อไป
2. ราย รศ.ดร.หนึ่ง เตียอํารุง ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้นําเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
โดยให้ตรวจสอบ ดังนี้
2.1 ขอให้ตรวจสอบภาระงานสอน ข้อ 3.1 เนื่องจากมีรายวิชาบางรายวิชา รหัสวิชา และ
ชื่อวิชาไม่ถูกต้อง
2.2 งานบริการวิชาการ ข้อ 3.3 ตรวจสอบเรื่องเวลาที่ใช้ ต่อสัปดาห์ ถูกต้องหรือไม่
2.3 ผลงานวิ ช าการ ข้ อ 4 ขอให้ เพิ่ม ในส่ ว นของผลงานเดิ ม ที่ ข อตํ าแหน่ ง ระดั บ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ข้อ 4.1 และระดับรองศาสตราจารย์ ข้อ 4.2

วาระที่ 4.2

ขอทราบข้อมูลการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2556
ฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุมขอทราบข้อมูลการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2556 ตามบันทึก
ที่ ศธ 5633(2)/ว13 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ แ จ้ ง จํ า นวนรั บ นั กศึ ก ษาสาขาวิ ช าต่ า ง ๆ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก จํานวนตามแผน ยกเว้นสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร
ขอเลื่ อ นการรั บ นั ก ศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ การศึ ก ษาออกไปก่ อ น และมอบหมายให้ ส าขาวิ ช า
พิจารณาแจ้งเงื่อนไข หรือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร แจ้งขอมูลที่สํานักวิชาฯ เพื่อรวบรวมส่ง
ศูนย์บริการการศึกษาต่อไป

6
ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

เรื่องอื่น ๆ
กําหนดการประชุมคณะกรรมการสํานักวิชา ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2554
ตามที่ฝา่ ยเลขานุการฯ ได้ทําบันทึกขอเวลาว่างคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ประจําภาค
การศึกษาที่ 3/2554 เพื่อกําหนดตารางการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ฝ่ายเลขานุกรฯ ขอกําหนดการประชุม
ในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เพื่อประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชา
มติ

ที่ประชุมมีมติกาํ หนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ในวันศุกร์สัปดาห์แรกของ
เดือน

ปิดประชุมเวลา 11:00 น.

(นายประพันธ์ พันธุ์อนุกูล)
หัวหน้าสํานักงานคณบดี
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

