รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 8/2555
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อาคารวิชาการ 2
***********************************
ผู้เข้าประชุม
1. คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2. รองคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
4. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
5. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
6. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
7. หัวหน้าสถานวิจัย
8. ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร
10. รองศาสตราจารย์ ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์
อาจารย์ ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญจูง (แทน)
อาจารย์ ดร.วิทธวัช โมฬี
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑารพ ยมาภัย
รองศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอํารุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์ (แทน)
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รองผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ฝ่ายบริการการเรียนฯ)
2. รองผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ฝ่ายวิสาหกิจ)
3. นางสาววรางค์ วีระนาคินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์
อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ เกิดไทย
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์

ติดภารกิจ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2554
(1 พฤษภาคม 2554 – 30 เมษายน 2555)
รองคณบดีฯ แจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2555 เมื่อ
วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ซึ่งได้สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน)
ปีการศึกษา 2554 (1 พฤษภาคม 2554 – 30 เมษายน 2555) ในกลุ่มการเรียนการสอน สํานักวิชา
มีผลการประเมินเฉลี่ยจากระดับคะแนน 5 ดังนี้
1) ตัวบ่งชี้ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) ผลการประเมิน 4.77
2) ตัวบ่งชี้ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) และ สมศ. (14 ตัวบ่งชี้) ผลการประเมิน 4.76
3) ตัวบ่งชี้ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) สมศ. (14 ตัวบ่งชี้) และ มทส. (8 ตัวบ่งชี้) ผลการประเมิน 4.54
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4) สํานักวิชาฯ มีจุดเด่น จุดอ่อน และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ดังนี้
จุดเด่น
1. มีงานวิจยั จํานวนมากและสามารถถ่ายทอดลงสู่
ชุมชนได้

แนวทางเสริม
1.1 ควรสร้างระบบในการจัดเก็บข้อมูลของการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และอาจกําหนดสัดส่วน
งานวิจยั ที่นาํ ไปสูช่ ุมชนให้ชัดเจน
1.2 ควรมีกลไกในการผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าใน
ตําแหน่งวิชาการที่เป็นระบบอย่างชัดเจน

2. มีระบบงานวิจัยที่ชดั เจน และมีหน่วยงานสนับสนุน 2. ควรมีการวางแผนในการพัฒนาต่อยอดและถ่ายทอด
ที่ช่วยให้อาจารย์สามารถทํางานเป็นทีมได้อย่างมี
เทคโนโลยีงานวิจัยสูช่ ุมชน เพือ่ นําไปสู่การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน
จุดอ่อน
1. ขาดระบบการพัฒนาการเรียนการสอนที่มี
รายละเอียดชัดเจน

แนวทางแก้ไข
1. ควรสร้างระบบการพัฒนาการสอนที่มีรายละเอียด
ชัดเจน เช่น มีการตรวจสอบสภาพแวดล้อม รวมถึง
วิธีการสอนสําหรับรายวิชาที่มผี ลการประเมินโดย
นักศึกษาต่ํากว่าที่กําหนด รวมไปถึงการกําหนด
กลยุทธ์ในการพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของ
นักศึกษา

2. ขาดระบบในการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่เกิดจาก 2. พัฒนาระบบในการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่เกิด
ประสบการณ์ตรงที่ชดั เจน ทําให้ไม่สามารถนํามา
จากประสบการณ์ตรงทีช่ ัดเจน
ถ่ายทอดให้กับองค์กรและบุคลากรรุ่นต่อไปได้
รวมถึงนํามาใช้ในการเรียนการสอนได้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. สาขาวิชาในสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรควรมีการบูรณาการระหว่างกันเป็นสหสาขาวิชาให้ชัดเจน
2. ควรสร้างระบบบริหารจัดการทีท่ ําให้บุคลากรได้ทราบและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ทชี่ ัดเจน ทัง้ ใน
ภาพรวมและในส่วนทีผ่ ู้ปฏิบัติตอ้ งดําเนินการ ทัง้ นี้ เพื่อให้มีการขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ควรมีการจัดระบบการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ให้มีการเชื่อมโยงเอกสารหลักฐานกับผลการ
ดําเนินงานที่ชัดเจนในแต่ละเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้
มติ
วาระที่ 1.2

ที่ประชุมรับทราบ

ขั้นตอนและการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ มทส.
คณบดี แจ้งขั้นตอนและการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ ของ มทส. เพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติต่อไป แจ้งผู้เกี่ยวข้องที่จัดทําข้อตกลงความร่วมมือภายในประเทศ ต้องแจ้งให้สํานักวิชาฯ ทราบด้วย
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รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 7/2555
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2555
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ทาง E-mail เพื่อให้กรรมการประจําสํานักวิชาฯ แจ้งรับรองหรือแก้ไขรายงาน
การประชุม ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ไปแล้วนั้น ในกรณีไม่ได้รับแจ้งการแก้ไขภายในกําหนด จะถือว่ากรรมการ
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข สรุปดังนี้
1. กรรมการ 10 ราย ไม่แจ้งรับรองหรือการแก้ไขใด ๆ ถือว่ารับรองรายงานการประชุม
2. กรรมการ 3 ราย แจ้งตอบแบบรับรอง โดยมีการแก้ไข
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2555

ระเบียบวาระที่ 3
วาระที่ 3.1

เรื่องสืบเนื่อง
รายงานสรุปการจัดงานเกษตรสุรนารี’55 ภายใต้แนวคิด“ฟาร์มแสนสุข” ระหว่างวันที่
26 – 29 มกราคม 2555 ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รองคณบดีฯ รายงานสรุปการจัดงานเกษตรสุรนารี ’55 ภายใต้แนวคิด“ฟาร์มแสนสุข” พร้อมทั้ง
ชี้ให้เห็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากการจัดงานดังกล่าว และขอหารือ วัน เวลา และสถานทีส่ าํ หรับการจัดงานเกษตรสุร
นารี ’56
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

วาระที่ 3.2

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้จัดงานเกษตรสุรนารี ’56 ภายใต้แนวคิด “เกษตรสู่อาเซียน”
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 10 – วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2556 ณ บริเวณอาคารสุรพัฒน์ 2 ลาน
พลาซ่า และอาคารกาญจนาภิเษก และมอบหัวหน้าสาขาวิชาเตรียมการจัดงาน และมอบฝ่าย
เลขาจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

สรุปการหารืออาคารปฏิบัติการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กับบริษทั
อินแอกเซส จํากัด
รองคณบดีฯ แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาสํานักสัญจร เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม
2555 ณ แม่พิมพ์ รีสอร์ท โฮเต็ล จังหวัดระยอง สํานักวิชาฯ ได้เชิญผู้แทนจาก บริษัท อินแอกเซส จํากัด มาให้ข้อมูลในการ
ออกแบบห้องปฏิบัติการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดและตรงตาม
ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารมากที่ สุ ด และเมื่ อ วั น ที่ 14 สิ ง หาคม 2555 อาจารย์ ผู้ ป ระสานงานในแต่ ล ะ
ห้องปฏิบัติการได้ร่วมให้ข้อมูลกับบริษัท อินแอกเซส จํากัด แต่ยังขาดข้อมูลบางส่วนที่จะเป็นประโยชน์ในการออกแบบ
ห้องปฏิบัติการ สํานักวิขาฯจึงมอบหมายให้ผู้ประสานงานในแต่ละห้องปฏิบัติการส่งข้อมูลเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มที่บริษัทส่ง
ให้

4
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมรับทราบ โดยฝ่ายเลขาฯ จะจัดส่ง file ข้อมูลให้คณาจารย์ทุกท่านเพิ่มเติมรายละเอียด
ความต้องการใช้พื้นที่ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ ครุภัณฑ์ เป็นต้น และให้อาจารย์ผู้ประสานงานในแต่ละ
ห้องปฏิบัติการรวบรวมส่งสํานักวิชาภายในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555

ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง Sari Agricultural
Sciences and Natural Resources University (SANRU), Iran และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร แจ้งที่ประชุมว่า Sari Agricultural Sciences and Natural
Resources University (SANRU), Iran ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านการเกษตร รวมถึงวิศวกรรมเกษตรและ
วิศวกรรมชลประทาน มีความประสงค์ที่จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยในเบื้องต้น
ได้ติดต่อผ่านสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งสาขาวิชาได้พิจารณารายละเอียดของ (ร่าง) MOU และเห็นว่าน่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อความร่วมมือในระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัย ดังนั้น สาขาวิชาฯ จึงเสนอคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อสังเกตเพิ่มเติมดังนี้
1) MOU หน้าที่ 1 หลังชื่อมหาวิทยาลัยเพิ่มคําย่อ SUT, Thailand
2) บรรทัดที่ 12 ตัดคําว่า graduate ออก
3) บรรทัดที่ 27 แก้ไขคําว่า co-operation เป็น cooperative activities
4) หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 7 ข้อ 8 แก้ไขจาก three years เป็น five years
5) Addendum หลังชื่อมหาวิทยาลัยเพิ่มคําย่อ SUT, Thailand และระบุเป็น Graduate
Student Exchange
6) Addendum ข้อ 4 บรรทัดที่ 2 แก้ไขจาก three years เป็น five years
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ และมอบหมายให้สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร แก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ตามที่ประชุมมีข้อสังเกต และส่งสํานักวิชาฯ เพื่อดําเนินการส่งให้ศูนย์กิจการนานาชาติต่อไป

วาระที่ 4.2

ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดําเนินงานโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสําหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่
15
หัว หน้ า สถานวิ จั ย ฯ แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ว่ า ตามที่ ส ถานวิ จั ย ได้ รั บ อนุ มั ติ ทุ น อุ ด หนุ น โครงการจาก
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจําปีงบประมาณ 2554-2555 ให้ดําเนินโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสําหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 13 และ 14 นั้น
เนื่องจากโครงการดั งกล่า วได้ สิ้น สุด ลงในเดือนมกราคม 2555 และ ทางสํ านั กงานพั ฒนา
วิทยาศาสตร์ฯ (สวทช.) ได้พิจารณาต่อสัญญาให้เป็นประจําทุกปี ดังนั้น สถานวิจัยจึงเสนอขอความเห็นชอบในการต่อ
สัญญารับทุนโครงการดังกล่าว
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ
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วาระที่ 4.3

ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทํางานวิจัย ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ แจ้งที่ประชุมว่า โครงการวิจัยการสร้างสายพันธุ์ไก่
เนื้อโคราชเพื่อการผลิตเป็นอาชีพในระดับวิสาหกิจชุมชน (ระยะที่ 1) ระยะเวลาการดําเนินงาน 3 ปี กําลังจะสิ้นสุดโครงการ
ในเดือน ตุลาคม 2555 นี้ โดยผลการดําเนินการได้สร้างไก่ลูกผสมเพื่อเป็นสายแม่พันธุ์ไก่เนื้อ มีชื่อว่า “ไก่ มทส.” และ
พัฒนาไก่เนื้อลูกผสมพื้นเมืองชื่อว่า “ไก่เนื้อโคราช” ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรกร
อย่างไรก็ตาม สายพันธุ์ไก่ที่สร้างขึ้นมา ยังมีความจําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาต่อ ทั้งในด้าน
พันธุกรรมของไก่ (สายแม่พันธุ์ ไก่ มทส. ไก่สายพ่อพันธุ์ ไก่เหลืองโคราช และไก่เนื้อโคราช) ด้านระบบการเลี้ยง อาหาร
คุณภาพเนื้อ การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้านการตลาด สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภค และในด้านมาตรฐานการเลี้ยง
ในการพัฒนาต่อในโครงการการสร้างสายพันธุ์ไก่เนื้อโคราชเพื่อการผลิตเป็นอาชีพในระดับ
วิสาหกิจชุมชน ระยะที่ 2 ระยะเวลาดําเนินงาน 3 ปี (พฤศจิกายน 2555 – ตุลาคม 2558) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) ให้ความเห็นชอบในหลักการในการสนับสนุนงบประมาณกึ่งหนึ่ง คือ 7 ล้านบาท โดยขอให้มหาวิทยาลัยเป็น
ผู้สนับสนุนทุนวิจัยอีกกึ่งหนึ่ง คือ 7 ล้านบาท รวมเป็นงบประมาณในการดําเนินงานทั้งสิ้น 14 ล้านบาท
สาขาวิชาฯ จึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้
1. พิจารณาเห็นชอบในการที่มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือในการทํางานวิจัยกับสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยบทบาทหลักของแต่ละฝ่ายเป็นไปตามเนื้อหาของร่าง
บันทึกข้อตกลงที่แนบมา (เอกสารแนบที่ 2)
2. พิจารณาเห็นชอบเพื่อให้มหาวิทยาลัยร่วมทุนเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยอีกกึ่งหนึ่ง คือ 7 ล้าน
บาท โดยคณะวิจัยได้แนบข้อเสนอเชิงหลักการของโครงการ (เอกสารแนบที่ 3) เพื่อ
ประกอบการพิจารณาแล้ว
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีข้อสังเกตเพิ่มเติมดังนี้
1) ปรับแก้ไขหัวข้อย่อยจาก Bullet เป็นตัวเลข
2) หน้าที่ 2 ข้อ 3 ย่อหน้าที่ 3 ของ MOU ใหม่ขาดย่อหน้าที่ 3 การจัดสรรผลประโยชน์
3) หน้าที่ 2 ข้อ 4 แก้ไขจากเดิมเป็น โดยทําเป็นลายลักษณ์อักษร
4) หน้าที่ 2 ข้อ 5 ข้อย่อยที่ 1 แก้ไขจากเดิมเป็น ส่งมอบแก่ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็น
ทางการ เพื่อใช้ประโยชน์ของแต่ละฝ่าย
5) เอกสารแนบ 3 ให้เพิ่มอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารเป็นผู้ร่วมวิจัยด้วย
มติ

วาระที่ 4.4

ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทํางานวิจัย และมอบหมายให้
สาขาวิช าเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ แก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลงตามที่ประชุ มมีข้อสัง เกต และ
นําเสนอสภาวิชาการต่อไป
ส่วนงบประมาณในการร่วมทุนเป็นอํานาจของมหาวิทยาลัยในการพิจารณา

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ซึ่งพัฒนาจากการวิจัย
ระหว่าง สถาบันเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ รายงานผลสืบเนื่องจากที่ประชุมสัมมนาสํานักสัญจร
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ได้มีความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ซึ่งพัฒนาจากการวิจัย
ระหว่าง สถาบันเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไปแล้ว นั้น และทางผู้วิจัย จึงได้ส่ง
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ร่างบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนี้ให้นิติกรตรวจสอบความถูกต้องของภาษาแล้ว ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีข้อสังเกต
เพิ่มเติมดังนี้
1) ปรับแก้ไขหัวข้อย่อยจาก Bullet เป็นตัวเลข
2) โลโก้ ควรมีเฉพาะหน่วยงานที่ทําบันทึกข้อตกลงเพียง 2 โลโก้
3) หน้าที่ 2 ข้อ 1.2 ข้อย่อยที่ 1 แก้ไขเป็น ผลิตสายพันธุ์ไก่จําหน่ายให้กับสถาบันเกษตรกรใน
จังหวัดมหาสารคาม
4) หน้าที่ 2 ข้อ 3 ข้อย่อยที่ 1 แก้ไขจากเดิมเป็น ส่งมอบแก่ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายของแต่ละ
ฝ่ายในการบริหารโครงการตามบันทึกข้อตกลงนี้
5) หน้าที่ 3 เพิ่มพยานฝ่ายที่ 2 เป็นคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ ผู้อํานวยการ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
6) หน้าที่ 4 เปลี่ยนตัวเลขเป็นเลขไทย และตรวจสอบรายชื่อเครือข่ายสหกรณ์ใหม่
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ และมอบหมายให้สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ แก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ตามที่ประชุมมีข้อสังเกต และนําเสนอสภาวิชาการต่อไป

วาระที่ 4.5

หารือการปรับระบบการเรียนการสอน รวมทั้งการเขียนวิทยานิพนธ์ เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ของ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
รองคณบดีฯ แจ้ที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาสํานักสัญจร ระหว่างวันที่ 28 -30
กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และแม่พิมพ์ รีสอร์ท โฮเต็ล จังหวัดระยอง นั้น ที่ประชุมได้มีการหารือ
เรื่ อ ง การปรั บ ระบบการเรี ย นการสอน รวมทั้ ง เขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ เป็ น หลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษ ของ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อย่างไรก็ตามที่ประชุมยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน ดังนั้น จึงเห็นควรนําเสนอ
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ พิจารณาในเรื่องดังกล่าว
มติ
ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

มติ
วาระที่ 5.2

ที่ประชุมมีมติให้สาขาวิชานําเข้าหารือในการประชุมครั้งต่อไป
เรื่องอื่น ๆ
สรุ ป ผลโครงการประชุ ม สั ม มนาสํ า นั ก สั ญ จร ประจํ า ปี ง บประมาณ 2555 สํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร
รองคณบดีฯ รายงานสรุปผลโครงการประชุมสัมมนาสํานักสัญจร ประจําปีงบประมาณ 2555
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2555 ณ แม่พิมพ์ รีสอร์ท โฮเต็ล อําเภอแกลง จังหวัดระยอง นั้น
สํานักวิชาฯ ได้จัดทําเป็นรูปเล่มพร้อมรายละเอียดที่นําเสนอในที่ประชุม มอบให้หัวหน้าสาขาวิชาฯ
และหัวหน้าสถานวิจัยฯ เพื่อแจ้งให้คณาจารย์และบุคลากรทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง Department of Animal Science,
Guizhou University, China และ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี การผลิต สั ต ว์ สํ า นัก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ รายงานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่าง Department of Animal Science, Guizhou University, China และ
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สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ลงนามความร่วมมือกับ
Guizhou University ตั้ ง แต่ ปี ค.ศ. 1997 ณ ปั จ จุ บั น นี้ ก็ ยั ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต่ อกั น และ
ประโยชน์ของ MOU นี้ทาง Guizhou University จะนําไปใช้เพื่อเป็นเอกสารในการขอรับทุน
สนับสนุนจากรัฐบาลสาธารณรับประชาชนจีน จึงขอเสนอจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสาขาวิชาฯ
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5.3

ขอความเห็ น ชอบ (ร่ า ง) บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่ า ง Hanoi
University of Agriculture (HUA), Vietnam และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รายงานถึง Hanoi University of Agriculture (HUA),
Vietnam ซึ่ ง เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย เฉพาะทางด้ า นการเกษตร มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะสร้ า งความร่ ว มมื อทางวิ ช าการกั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยในเบื้องต้นได้ติดต่อผ่านสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งได้พิจารณารายละเอียดของ
(ร่าง) MOU และเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือในระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัย ดังนั้น สาขาวิชาฯ จึงเสนอ
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอมหาวิทยาลัยในนามของสํานักวิชาฯ ต่อไป
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ และมอบหมายให้สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดทํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ตามที่ประชุมมีข้อสังเกต และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ต่อไป

ปิดประชุมเวลา 11:45 น.
(นางสาววรางค์ วีระนาคินทร์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
15 สิงหาคม 2555

