รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 7/2555
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อาคารวิชาการ 2
***********************************
ผู้เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์
อาจารย์ ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล วุน้ ประเสริฐ
อาจารย์ ดร.วิทธวัช โมฬี
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอํารุง รักษาการแทน
รองศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอํารุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์ (แทน)
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รองผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ฝ่ายบริการการเรียนฯ)
2. รองผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ฝ่ายวิสาหกิจ)
3. นายประพันธ์ พันธุ์อนุกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์
อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ เกิดไทย

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญจูง

ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา 13.45 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

สรุปมติเวียนคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2555 ถึง วันที่ 31
พฤษภาคม 2555
ตามที่สาขาวิชาฯ ได้เสนอเรื่องแจ้งเวียนให้คณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ พิจารณา ระหว่าง
วันที่ 20 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 รวมจํานวนทั้งสิ้น 44 เรื่อง สรุปดังนี้
1. ส่วนกลาง
จํานวน 1 เรื่อง
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
จํานวน 12 เรื่อง
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
จํานวน 15 เรื่อง
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จํานวน
9 เรื่อง
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
จํานวน
7 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 4/2555 และครั้งที่ 5/2555
ฝ่า ยเลขานุ ก าร แจ้ งที่ ป ระชุม ทราบถึ ง มติที่ ป ระชุม สภาวิช าการครั้ ง ที่ 4/2555 เมื่ อวั น ที่ 26
เมษายน 2555 โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2553 และ
2/2554 จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ
2. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ รศ.ดร.กนก ผลารักษ์ ผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
3. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ประชุม
ไปดําเนินการ ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
4. การขออนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอกต่อจากนี้ ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ขอให้ถือว่าปริมาณและคุณภาพ “ผลงานวิจัย” ตามข้อบังคับฯ ข้อ 18.2.1 นั้น ให้
เป็นผลงานที่เทียบได้ไม่น้อยกว่าผลงานสําหรับยื่นขอสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาปริญญา
เอก
และมติที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 โดยมี
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2554 และ 3/2554 จํานวน 88
ราย โดยจําแนกเป็น ระดับปริญญาโท 4 ราย และระดับปริญญาตรี 84 ราย ตามที่เสนอ
2. อนุมัติรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ าศึกษาระดับบั ณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ใน
หลักสูตรที่เน้นเฉพาะการทําวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ์ ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2555 จํานวน
3 ราย โดยจําแนกเป็น ระดับปริญญาโท 1 ราย และระดับปริญญาเอก 2 ราย ตามที่เสนอ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3

แจ้งทราบจากคณะทํางานทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา เรื่อง การพิจารณาและ
วิธีการจัดเก็บค่าบํารุงการศึกษา มทส.
ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล ผู้แทนสํานักวิชาฯ ในคณะทํางานทบทวนการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้เข้าประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 1/2555 ที่ประชุมคณะทํางาน มีมติเสนอพิจารณาการ
ปรับค่าบํารุงการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากเดิม 5,000 บาท ต่อปีการศึกษา ปรับเป็นอัตราใหม่ 10,000 บาท ต่อปี
การศึกษา และในระดับบัณฑิตศึกษา จากเดิม 10,000 บาท ปรับเป็นอัตราใหม่ 20,000 บาท ต่อปีการศึกษา โดยจะ
นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ต่อไป หากมติมีผลบังคับใช้ จะทําให้ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาและ
บัณฑิตศึกษา ของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 1.4

จํานวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2555
จากที่ประชุมสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ได้แจ้ง
จํานวนประมาณการนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2555 ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการ ได้ตรวจสอบจํานวนล่าสุดกับศูนย์บริการ
การศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 มีจํานวนนักศึกษาสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งสิ้น 326 คน โดย
จําแนกรายสาขาวิชา ดังนี้
1.สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 90 คน Re-entry 15 คน รวม 104 คน
2.สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 73 คน Re-entry 18 คน รวม 91 คน
3.สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 112 คน Re-entry 19 คน รวม 131 คน
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.5

เปลี่ยนแปลงวันสอนชดเชย ภาคการศึกษา 1/2555
จากที่ประชุมสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เนื่องจาก
มหาวิ ท ยาลั ย มี กิ จ กรรมการประชุ ม วิ ช าการ และเพื่ อให้ ก ารดํ า เนิ น การจั ด การประชุ ม เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
ศูนย์บริการการศึกษา จึงเสนอขอความเห็นชอบงดการเรียนการสอนและขอเปลี่ยนแปลงวันสอนชดเชยใหม่ ประจําภาค
การศึกษา 1/2555 ดังนี้
รายละเอียด
วันประชุมวิชาการร่วมด้านฟิสิกส์ฯ
(จันทร์ 30 กรกฎาคม 2555)
วันสถาปนามหาวิทยาลัย
(ศุกร์ 27 กรกฎาคม 2555)
วันชดเชยวันอาสาฬหบูชา
(พฤ 2 สิงหาคม 2555)
วันประชุมวิชาการร่วมด้านฟิสิกส์ฯ
(ศุกร์ 3 สิงหาคม 2555)

วันสอนชดเชยเดิม

วันสอนชดเชยใหม่

งดการเรียนการสอน

อาทิตย์ 8 กรกฎาคม 2555

อาทิตย์ 15 กรกฎาคม 2555

อาทิตย์ 1 กรกฎาคม 2555

อาทิตย์ 22 กรกฎาคม 2555

อาทิตย์ 15 กรกฎาคม 2555

อาทิตย์ 29 กรกฎาคม 2555

อาทิตย์ 5 สิงหาคม 2555

ทั้งนี้ การจัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 ประจําปีการศึกษา 2555 ที่เดิม
กําหนดจัดในวันที่ 19 -20 กรกฎาคม 2555 ได้เลื่อนกําหนดการจัดในวันที่ 9 -10 สิงหาคม 2555
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.6

รับ รองผลงานวิช าการของผู้ ดํา รงตํ าแหน่ง ทางวิช าการเพื่ อขอรั บ เงิ น ประจํ า ตํา แหน่ งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น ประจําปีการศึกษา 2554
ด้วยสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอแจ้งสรุปรายชื่อคณาจารย์ทสี่ ่งผลงานวิชาการ ของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจําตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ประจําปีการศึกษา 2554
ทั้งนี้ ผลงานวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการฯ ดังกล่าว ได้ผ่านการรับรองผลงานโดย
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร บันทึกเวียนที่ ศธ 5613(1)/ว.28 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 และ
บันทึกเวียนที่ ศธ 5613(1)/ว.30 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 1.7

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมรับทราบ ดังนี้
1.เรื่ อ งงบประมาณค่ า ก่ อ สร้ า งอาคารปฏิ บั ติ ก ารรวมวิ ช าชี พ เฉพาะด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประธานแจ้งว่า เบื้องต้นมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงบประมาณ จํานวน 216 ล้านบาท สําหรับก่อสร้างอาคารดังกล่าว โดยรวมถึงค่าครุภัณฑ์/เครื่องมือภายในสําหรับ
ห้องปฏิบัติการด้วย
2.เรื่องที่นายประพันธ์ พันธุ์อนุกูล หัวหน้าสํานักงานคณบดี สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้เป็น
ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งผู้จัดการสุรสัมมนาคาร ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 494/2555 เรื่องย้ายพนักงาน โดยให้
เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 6/2555
เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวัน
พุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555 โดยทาง e-mail เพื่อให้กรรมการประจําสํานักวิชาฯ แจ้งรับรอง หรือแก้ไขรายงานการ
ประชุมให้ฝ่ายเลขานุการฯ ในกรณีที่ไม่ได้รับแจ้งแก้ไข จะถือว่ากรรมการรับรองรายงานการประชุม สรุปดังนี้
1. กรรมการ 11 ราย ไม่แจ้งรับรองหรือการแก้ไขใด ๆ ถือว่ารับรองรายงานการประชุม
2. กรรมการ 2 ราย แจ้งตอบแบบรับรองโดยไม่มีการแก้ไข
มติ

ระเบียบวาระที่ 3

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2555

เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1

สรุปผลการดําเนินการจัดอบรมสอนเสริมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อลดการตกออก
ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2554
อ.ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์ รองคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รายงานที่ประชุมรับทราบถึง
ผลสรุปการจัดอบรมสอนเสริมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2554 โดยได้จัดสอนเสริมจํานวน 3 รายวิชา
ได้แก่ รายวิชา 103102 แคลคูลัส 2 รายวิชา 105103 ฟิสิกส์ทั่วไป และ รายวิชา102105 เคมีอินทรีย์ โดยเสนอผลการ
เรียนเปรียบเทียบระหว่าง นักศึกษา ปีการศึกษา 2554 กับ ปีการศึกษา 2554 ในภาคการศึกษาที่ 3 แนวโน้มในภาพรวม
แล้วการจัดติว จะทําให้ผลการเรียนโดยรวมดีขึ้น
มติ
ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้ดําเนินการต่อไปในภาคการศึกษาที่ 1/2555 โดยมอบรองคณบดี
ดําเนินการ และขอข้อมูลจํานวนนักศึกษาที่ตกออกในภาคการศึกษาที่ 3/2554

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีข้อสังเกตในการเสนอหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มานั้น สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ได้
ดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยหัวหน้าสาขาวิชาฯ ได้นําเสนอการปรับ แก้ตามที่ สกอ. ให้ ข้อสังเกต ที่ประชุ ม
พิจารณาแล้ว มีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้
1. ขอให้สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช พิจารณาจํานวนอาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชา ให้เหมาะสม
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2. สํานักวิชาฯ ควรพิจารณาการปรับรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ให้เหมาะสม ในการปรับปรุงครั้ง
ต่อไป
3. ปรับแก้ตามข้อสังเกตของ สกอ. และของที่ประชุม แล้วนําเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อ
มติ

มอบหมายให้สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ดําเนินการตามทีป่ ระชุมมีข้อสังเกต

วาระที่ 4.2

เสนอชื่อคณาจารย์เพื่อรับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นสายวิชาการ ด้านการวิจัยและด้าน
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอที่ประชุม เพื่อเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับการคัดเลือกเป็น
พนักงานดีเด่นสายวิชาการ ด้านการวิจัย และพนักงานดีเด่นสายวิชาการด้านผลงานสิ่งประดิษฐ์ โดยขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ เสนอผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ทั่วไปและเกณฑ์เฉพาะด้าน ในนามสํานักวิชา
ตามจํานวนที่เหมาะสม
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว สํานักวิชาฯ ยังไม่ขอเสนอรายชื่อคณาจารย์ในคราวนี้

วาระที่ 4.3

พิจารณาทบทวนงบประมาณ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ประธานทีป่ ระชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนคําของบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 ของแต่ละสาขาวิชา ตามลําดับ โดยทีป่ ระชุมเสนอให้ปรับแก้ไข และเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ดังนี้
1. ฟาร์มมหาวิทยาลัย ขอให้จัดทําแบบประเมินตนเองในข้อเสนอโครงการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ ของโครงการต่าง ๆ เพิ่มเติม
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร พิจารณากิจกรรมในโครงการใหม่ 2 โครงการ และปรับลดงบประมาณ
ลงให้เหมาะสม
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ปรับแก้การประเมนิความคุ้มค่าในแบบประเมินตนเองฯ
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หัวหน้าสาขาวิชาฯ เสนอตัดโครงการใหม่ ออก 1 โครงการ และ
ขอส่งโครงการประกวดโค ในส่วนที่ไม่ครบเพิ่มเติม
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พิจารณาปรับลดงบประมาณ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิต ให้เหมาะสม และปรับชื่อโครงการใหม่ ที่ 4 เป็นโครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการเรื่องปุ๋ย
ชีวภาพให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการสําหรับกลุ่มประเทศอาเซียน
6. สํานักวิชาฯ เพิ่มงบประมาณการจัดประชุม ของสมาชิกสมาคมสภาวิชาการเกษตรฯ และสภาคณบดี
สาขาการเกษตร และค่าจัดทําแผ่นพับและสื่อประชาสัมพันธ์ เพิ่มงบประมาณ เป็น 70,000 บาท
7. สถานวิจัย และหน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน ไม่มรการปรับแก้
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มอบหมายให้แต่ละสาขาวิชา / สํานักงานคณบดี / ฟาร์ม เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการปรับแก้ และส่งให้สํานักวิชารวบรวมต่อไป

วาระที่ 4.4

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และ Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT)
ด้วยหัวหน้าสถานวิจัย ขอเสนอบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และ Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT) ให้ที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว ขอให้เพิ่มเติมในด้านงบประมาณ Financial Arrangement
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ และขอให้สถานวิจัยปรับแก้ และส่งให้ศูนย์กจิ การนานาชาติพิจารณาต่อไป
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วาระที่ 4.5

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กับ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์
ด้วยหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ขอเสนอบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้ที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว ขอให้ปรับแก้ชื่อร่างบันทึกข้อตกลงฯ โดยขอให้สลับชื่อกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มติ
ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

ที่ประชุมเห็นชอบ และขอให้หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชปรับแก้ และส่งให้ส่วนสาร
บรรณและนิติการตรวจสอบ และขอให้นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสํานักวิชาฯ พิจารณาอีกครั้ง
เรื่องอื่น ๆ
กําหนดการประชุมคณะกรรมการสํานักวิชา ครั้งที่ 8/2555
ที่ประชุมยังไม่กําหนด

ปิดประชุมเวลา 18:00 น.

ประพันธ์ พันธุ์อนุกูล
(นายประพันธ์ พันธุ์อนุกูล)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
15 สิงหาคม 2555

