รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 9/2554
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 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
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์
หัวหน้าสํานักงานคณบดีฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์
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.อารักษ์ ธีรอําพน
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
นายประพันธ์ พันธุ์อนุกูล

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รองผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ฝ่ายบริการการเรียนฯ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร
2. รองผูจ้ ัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ฝ่ายวิสาหกิจ)

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา 14.36 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

สรุปมติเวียนคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2554 ถึง วันที่ 7
พฤศจิกายน 2554
ตามที่สาขาวิชาฯ ได้เสนอเรื่องแจ้งเวียนให้คณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ พิจารณา ระหว่าง
วันที่ 6 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 รวมจํานวนทั้งสิ้น 6 เรื่อง สรุปดังนี้
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
จํานวน 4 เรื่อง
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
จํานวน 1 เรื่อง
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จํานวน 1 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

วาระที่ 1.2

สรุปการดําเนินงานหน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
สถานวิ จั ย ได้ ร ายงานสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานหน่ ว ยบริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชน ประจํ า ปี
งบประมาณ 2554 โดยมีผลการดําเนินในภารกิจหลักของหน่วยงานคือการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นด้านการเกษตร
จํานวน 16 หลักสูตร รวม 52 รุ่น มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น 4,306 คน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2553 คิดเป็นร้อยละ
64.11 และมีผลประเมินความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 80.01 หรือ 4.40 คะแนน ถือว่าอยู่ในระดับ ดี
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3

แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2554
ฝ่ายเลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบถึงมติที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 27
ตุลาคม 2554 โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2553 เพิ่มเติม และ 1/2554
จํานวน 25 ราย จําแนกเป็นระดับปริญญาเอก 1 ราย ระดับปริญญาโท 2 ราย และระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 22 ราย ตามที่เสนอ
2. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ ง รศ.ดร.ยุว ดี มานะเกษม ผู้ เกษี ยณอายุปฏิ บัติง านใน มทส. เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ตามที่เสนอ
3. อนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต และดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยมอบ
สํ า นั ก วิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตรพิ จ ารณาเรื่ องชื่ อสาขาวิ ช าพื ช ศาสตร์ ซึ่ ง เปลี่ ย นมาจาก
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช อีกครั้งว่า เห็นควรใช้ชื่อสาขาวิชาใด เนื่องจาก มทส. เน้นใน
เรื่องความเป็นเทคโนโลยี
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4

ร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบถึ ง ร่ า ง พรบ. งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 8/2554
เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 8/2554 เมื่อ
วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554 โดยทาง e-mail เพื่อให้กรรมการประจําสํานักวิชาฯ แจ้งรับรอง หรือแก้ไขรายงานการ
ประชุมให้ฝ่ายเลขานุการฯ ในกรณีที่ไม่ได้รับแจ้งแก้ไข จะถือว่ากรรมการรับรองรายงานการประชุม สรุปดังนี้
1. กรรมการ 8 ราย ไม่แจ้งรับรองหรือการแก้ไขใด ๆ ถือว่ารับรองรายงานการประชุม
2. กรรมการ 5 ราย แจ้งตอบแบบรับรองโดยไม่มีการแก้ไข
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ระเบียบวาระที่ 3
วาระที่ 3.1

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2554

เรื่องสืบเนื่อง

การเตรียมการจัดงานเกษตรสุรนารี ’55
ฝ่า ยเลขานุ ก ารฯ แจ้ ง ที่ ป ระชุ มเรื่ องการเตรี ย มจั ด งานเกษตรุ ร นารี ’55 โดยมี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการจัดงานครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 มีรายละเอียดดังนี้
1. กําหนดการจัดงานเกษตรสุรนารี ’55 ใน Theme งาน “ฟาร์มแสนสุข” ระหว่างวันที่ 26 – 29 มกราคม 2555 ณ
ฟาร์มมหาวิทยาลัย
2. เพิ่มเติมเรื่องบริการวิชาการ เพือ่ ฟื้นฟูการเกษตร หลังภาวะอุทกภัย
3. จัดทําหนังสือเกษตรสรุนารี ‘55 ให้สาขาวิชาเขียนบทความวิชาการ เน้นการฟื้นฟูการเกษตร หลังภาวะอุทกภัย
นําเสนอในรูปแบบของหนังสือและ แผ่น CD
4. การอบรมทางวิชาการ เกี่ยวกับการฟื้นฟูการเกษตร หลังภาวะอุทกภัย
5. การเกษตรเกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เช่น การส่งเสริมการเลี้ยงและอนุรักษ์ไก่พนื้ เมือง พัฒนาสายพันธุ์
ไก่ไทยพันธุ์แท้ เครื่องมือการเกษตรแบบไทยดั้งเดิม ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว กิจกรรมสันทนการ
6. นิทรรศการสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
6.1. การแสดงนิทรรศการและการประกวดกล้วยไม้
6.2. การแสดงนิทรรศการและการประกวดชวนชม
6.3. การเชิญหน่วยงานภายนอกร่วมแสดงนิทรรศการ สกย. หน่วยปราบศัตรูพืช ศูนย์วิจัยพืชไร่ ระบบน้ํา
6.4. การประกวดสวนถาด
6.5. ซุ้มกิจกรรมของนักศึกษาสาขาวิชา
6.6. นิทรรศการเมล็ดพันธุ์
6.7. การตรวจวิเคราะห์ดิน ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน
7. นิทรรศการสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
7.1. การแสดงนิทรรศการการเลี้ยงไส้เดือนดิน (รศ.ดร.วิศิษฐิพร)
7.2. การแสดงนิทรรศการไก่แจ้และไก่พื้นเมือง ไก่เนื้อโคราช
7.3. การเชิญหน่วยงานภายนอกร่วมแสดงนิทรรศการ เช่น นิทรรศการโคฟรีบราห์
7.4. การจัดประกวดตกแต่งตู้ปลา
7.5. ซุ้มกิจกรรมของนักศึกษาสาขาวิชา
7.6. นิทรรศการร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา ให้ความรู้การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม แสดง
ปลาสวยงาม กิจกรรมการตักปลา เลี้ยงปลาหลังน้ําท่วม
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8. การแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์สาํ นักวิชาฯ ภาพรวมทั่วไป แสดงงานวิจัย (แสดงผลงาน ชิน้ งาน ไม่แสดงของ
แห้ง)
9. เชิญสวนสัตว์โคราช ร่วมแสดงนิทรรศการ แสดงสัตว์
10. งบประมาณ
10.1. ประมาณการรายรับ มทส. สนับสนุน
300,000 บาท
ขายพื้นที่จาํ หน่ายสินค้า
200,000 บาท
ผู้สนับสนุนภายนอก
200,000 บาท
รวม
700,000 บาท
10.2. ประมาณการรายจ่าย
ที่
1

16

รายการ
นิทรรศการและประกวดสัตว์
ไส้เดือน 15,000
ไก่เนื้อโคราช 25,000
ประมง 13,000
ปลาหลังน้าํ ท่วม 15,000
โคฟรีบราห์ 10,000
นิทรรศการพืช
นิทรรศการเทคโนโลยีอาหาร
นิทรรศการสํานักวิชา
นิทรรศการวิศวกรรมเกษตร
นิทรรศการฟาร์ม
การประกวดชวนชม
การประกวดกล้วยไม้
การประกวดสวนถาด
การประกวดผลไม้
ฝ่ายจัดทําหนังสือ
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
ฝ่ายอาคารสถานที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายการเงินและจัดหารายได้
(เต้นท์ละ 1,500 บาท X 70 เต้นท์)
ฝ่ายอบรมวิชาการ

17
18
19

ฝ่ายพยาบาล
ฝ่ายเลขานุการ
ต้อนรับและสันทนาการ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

จํานวนเงิน
100,000 บาท

150,000 บาท
25,000 บาท
30,000 บาท
25,000 บาท
50,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
10,000 บาท
20,000 บาท
50,000 บาท
100,000 บาท
105,000 บาท
บวช. เทคโนธานี ฟาร์ม
บาท
30,000 บาท
20,000 บาท
30,000 บาท
805,000 บาท

ปรับ
100,000 บาท

+ให้เต้นท์ 20 ล็อค
+ให้เต้นท์ 15 ล็อค
ยกเลิก
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มติ

ที่ประชุมรับทราบ และพิจารณางบประมาณปรับเพิ่มในส่วนกิจกรรมที่ไม่ครอบคลุมและปรับลด
ในกิจกรรมบางรายการ และมอบหมายให้ ผศ.ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์ และ ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆ
ชุณหเถียร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย เข้าดูพื้นที่เพื่อจัดผังพื้นที่ต่อไป ส่วนฝ่ายพิธีการ
และต้อนรับและสันทนาการ มอบหมายให้ฟาร์มมหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบ

วาระที่ 3.2

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการสอบภายหลังการเข้าค่ายต่ํา/ตก
และนักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อน ประจําภาคการศึกษา 2/2554
สืบเนื่องจาการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 8/2554 ที่ประชุมมีมติให้ เชิญ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธ์ มาบรรยาย สร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีใน
วิชาชีพการเกษตร ฝ่ายเลขาฯ ได้ประสานงานเรียนเชิญท่านวิทยากร โดยกําหนดบรรยายในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน
2554 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัยแล้ว เป็นจํานวนเงิน
8,000 บาท
สําหรับกําหนดการติวประจําภาคการศึกษา 2/2554 เริ่มตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2554 ตลอดภาคการศึกษา มี
รายละเอียดดังนี้
ที่
รายวิชา
วันเวลา
ห้องเรียน
กลุ่มผู้เรียน
1 105101 ฟิสิกส์ 1
จันทร์ 17.00 - 19.00 น. B1127
นศ. สาขาฯ อาหาร
ศุกร์ 17.00 - 19.00 น.
2 102113 เคมี 2
อังคาร 19.00–20.00 น.
B2104
นศ. สาขาฯ อาหาร
พุธ 17.00-19.00 น.
นศ. สาขาฯ ผลิตสัตว์
3 103101 แคลคูลัส 1
พฤหัสบดี 17.00-20.00 น. B2104
นศ. สาขาฯ อาหาร
นศ. สาขาฯ ผลิตสัตว์
อาจารย์ ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์ รองคณบดี ได้เสนอข้อมูล จํานวนผู้เข้าติวในช่วงก่อนการสอบ
กลางภาค ในรายวิชาฟิสิกส์ 1 เคมี 2 และแคลคุลัส 1 โดยมีผู้เข้าติวร้อยละ 66.85 73.53 และ 54.21 ตามลําดับ
มติ
ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ติดตามผลการสอบกลางภาคในรายวิชาที่มีการติวทบทวน

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
กิจกรรมการสัมภาษณ์/การประชุมชี้แจงนักศึกษาประเภทโควตา ประจําปีการศึกษา 2555
มหาวิทยาลั ย ได้กํา หนดกิจ กรรมการสั มภาษณ์ /การประชุ มชี้แ จงนั กศึ กษาประเภทโควตา
ประจําปีการศึกษา 2555 ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 -12.00 น. จากการประชุมร่วมกับหัวหน้าสาขาวิชาฯ
โดยรองคณบดีฯ ได้ร่างกําหนดการ และหารือประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1.ดําเนินการปรับปรุงวิดีทัศน์และแนะนําสํานักวิชา โดยมอบสาขาวิชาส่งข้อมูลปัจจุบัน ได้แก่
โครงสร้างหลักสูตร ภาพคณาจารย์ใหม่ในแต่ละสาขาวิชา
2.ช่ ว งการแยกสั ม ภาษณ์ ต ามสาขาวิ ช า กิ จ กรรมแนะนํ า สาขาวิ ช าและกิ จ กรรมสั ม ภาษณ์
มอบหมายให้แต่ละสาขาวิชาดําเนินการ
3.ยังคงรูปแบบการสัมภาษณ์นักศึกษาไว้ โดยแยกสัมภาษณ์นักศึกษาตามสาขาวิชาที่นักศึกษา
เลือกไว้ตั้งแต่สมัครเข้ามา พร้อมทั้งขอให้สาขาวิชาส่งรายชื่อกรรมการสัมภาษณ์
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4.ร่ า งกํ า หนดการกิ จ กรรมสั ม ภาษณ์ / การประชุ ม ชี้ แ จงนั ก ศึ ก ษาประเภทโควตา ประจํ า ปี
การศึกษา 2555
วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 -12.00 น.
09.00 -09.30 น.
นักศึกษาโควตาสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เข้าห้องโดยแยก
ตามสาขาวิชาดังนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ห้อง 3101
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ห้อง 3102 สาขาวิชาเทคโนโลยี
อาหาร ห้อง 3103
ชมสื่อวิดิทัศน์แนะนําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
กล่าวต้อนรับโดยท่านคณบดี พบผู้บริหาร และคณาจารย์ของสํานัก
วิชา ผ่านระบบถ่ายทอด CCTV
09.30 -12.00 น.
กิจกรรมแนะนําสาขาวิชา โดยทีมคณาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่
อาจเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมฟังด้วย จากนั้นจะดําเนินการสัมภาษณ์
โดยคณาจารย์ในสาขาวิชา
ทั้งนี้ฝ่ายเลขาฯ ได้ประสานเรื่องการใช้ห้องเรียน 300 ที่นั่งจํานวน 3 ห้อง โดยแยกตามสาขาวิชาและ
แนะนําภาพรวมของสํานักวิชาโดยใช้ระบบ CCTV เชื่อมโยงภาพและเสียงทั้ง 3 ห้องเรียน จากนั้นแต่ละสาขาวิชาจะแยก
กลุ่มสัมภาษณ์ตามห้องเรียนที่แยกตามสาขาวิชาไว้แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสาขาวิชาดังนี้
1. สาขาวิ ชาเทคโนโลยีการผลิต พืช แนะนํ าสาขาวิช า ประมาณ 30 นาที่ แล้ว แยกกลุ่ มสั มภาษณ์
นักศึกษา
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณาจารย์พบนักเรียนและผู้ปกครอง แนะนําสาขาวิชา เรียนจบ
แล้วจะทํางานอะไร โอกาสการประกอบอาชีพ รุ่นพี่แนะนํารุ่นน้อง แล้วแยกกลุ่มสัมภาษณ์
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร แนะนําสาขาวิชา คณาจารย์พบนักเรียนและผู้ปกครอง เรียนแล้วได้งาน
อะไร ไม่มีการสัมภาษณ์
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ

วาระที่ 4.2

หารือเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจําสํานัก
วิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย เสนอหารือที่ประชุม เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ฟาร์มมหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เนื่องจาก ผศ.ดร.โชคชัย วนภู ได้ขอลาออก
จากการเป็นกรรมการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัย
มติ

ที่ประชุมพิจารณา ให้ความเสนอ ผศ.ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ เป็นกรรมการบริหารฟาร์ม
มหาวิทยาลัย และขอให้ฟาร์มดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

วาระที่ 4.3

ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลับเทคโนโลยีสุรนารี กับ
บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด
ประธานที่ประชุม เสนอร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลับ
เทคโนโลยีสุรนารี กับ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด ให้ที่ประชุมพิจารณา
มติ

ที่ประชุม พิจารณาแล้ว มี การปรับ แก้ในรายละเอี ยด ตามที่คณะกรรมการเสนอ และขอให้
ดําเนินการปรับแก้และส่งให้บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด พิจารณา หากเห็นชอบ
ขอให้ดําเนินการทําเรื่องเสนอสภาวิชาการต่อไป

7
วาระที่ 4.4

ร่าง Research Agreement ที่สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จะดําเนินการร่วมกับ
Guizhou Agricultural Science and Technology Information Institute Guizhou
Academy of Agricultural Sciences
ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ร่าง Research Agreement ที่สํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร จะดําเนินการร่วมกับ Guizhou Agricultural Science and Technology Information Institute
Guizhou Academy of Agricultural Sciences รยละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมมีมติ ให้ปรับแก้และขอความอนุเคราะห์ให้ศูนย์กิจการนานาชาติตรวจสอบความ
ถูกต้องของภาษา เพื่อที่จะได้ดาํ เนินการเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

วาระที่ 4.5

รายงานสรุ ป และการจั ด สรรเงิ น เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทางการวิ จั ย ของสํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
สถานวิจัย สํานักวิชาฯ ได้เสนอรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย
ของ สํานักวิชาฯ ประจําปีงบประมาณ 2554 และจัดสรรเงินเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ ประจําปีงบประมาณ 2555
มติ

ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบ และรั บ ทราบงบประมาณที่ จั ด สรร ในปี ง บประมาณ 2555 ของ
สาขาวิชา หากการใช้จ่ายอยู่ในกรอบสามารถใช้จ่ายได้ตามระเบียบ

ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

เรื่องอื่น ๆ
ขอความเห็ น ชอบผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ประจํ า ภาคการศึ ก ษาที่ 3/2553, 1/2554 และ
2/2554
ตามที่สาขาวิชาฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี และบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษา 3/2553 1/2554 และ 2/2554 จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. นายอภิชั ย สาวิ สิทธิ์ รหั สประจํ าตัว M5130306 นักศึ กษาระดับปริญญาโท สาขาวิช า
เทคโนโลยีชีวภาพ
2. Mr.Li Yurong รหั สประจํา ตัว D5030279 นั กศึ กษาระดั บปริ ญญาเอก สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีการผลิตพืช
3. นางสาวเพ็ ญวิ สาข์ เครื อเสน รหั สประจํ าตั ว B5052080 นัก ศึกษาระดั บปริ ญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ และขอให้นําเสนอสภาวิชาการต่อไป

ปิดประชุมเวลา 17:55 น.

(นายประพันธ์ พันธุ์อนุกูล)
หัวหน้าสํานักงานคณบดี
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

