รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 11/2551 วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2551 เวลา 14.30 น.
ณ หองประชุม สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 1 อาคารวิชาการ
รายนามกรรมการที่เขาประชุม
1.คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2.รองคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (อ.ดร.โสภณ วงศแกว: แทน)
4.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
5.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
6.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
7. ผูจัดการฟารมมหาวิทยาลัย
8. ผศ.ดร.มารินา เกตุทัต-คารนส
9. รศ.ดร.จิรวัฒน ยงสวัสดิกุล
10. อ.ดร.สมร พรชื่นชูวงศ
11.หัวหนาสํานักงานคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
รายนามกรรมการที่ไมสามารถเขารวมประชุมได
1. หัวหนาสถานวิจัย
2. ผศ.ดร.ยุวดี มานะเกษม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูชวยเลขานุการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เปดประชุมเวลา 13.35 น.
ประธานที่ประชุม ไดกลาวเปดการประชุม และไดดําเนินการประชุมตาม ระเบียบวาระการประชุม
ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
รายผลการสอบสัมภาษณนักเรียนโควตา ปการศึกษา 2552
รองคณบดีรายงานตอที่ประชุมวา ตามที่สํานักวิชาไดจัดการสัมภาษณนักเรียนโควตา
ปการศึกษา 2552 เมื่อวันอาทิตยที่ 26 ตุลาคม 2551 โดยวิธีการจัดประชุมรวม เพื่อใหผูปกครองและนักเรียน
ไดรับฟงขอมูลของสํานักวิชาและสาขาวิชา พรอมกัน จากหัวหนาสาขาวิชาหรือผูแทน ผูจัดการฟารม รวมอภิ
ปลาย ตอบขอซักถาม มีพิธีกรคือ อ.ดร.พรรณลดา และคุณอุดมศักดิ์ และมีคณาจารยจากสาขาวิชาตาง ๆ เขารวม
เปนเกียรติในงานดวย ถือวาประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค มีนักเรียนเขารับฟงจํานวน 428 คน และมี

ขอมูลการเลือกสาขาวิชาโดยสรุปดังนี้
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชา
ผลิตพืช
ผลิตสัตว
อาหาร
รวม

เลือกอันดับ 1
113
82
233
428

เลือกอันดับ 2
223
113
92
428

เลือกอันดับ 3
92
233
103
428

173
101
154
จัดเขาสาขาวิชา
173
101
154
428

คน
คน
คน
GPA-เฉพาะ(สูงสุด – ต่ําสุด)
3.95 - 2.53
3.82 - 2.58
3.97 - 3.01

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ระหวางเวลา 09.00-12.00 จะมีนักเรียนมาสัมภาษณเพิ่มเติม
อีก ประมาณ 20 คน เนื่องจากในวันที่ 26 ตุลาคม 2551 นักเรียนเหลานี้เดินทางมาสัมภาษณไมไดเพราะโรงเรียน
มีบันทึกแจงมายังมหาวิทยาลัยวา นักเรียนติดสอบโควตามหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเลื่อนไปสอบในวันดังกลาว
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ฯ ครั้งที่ 10/2551
ผูชวยเลขานุการแจงตอที่ประชุมวา ฝายเลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชา
ไดแจงเวียนรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2551 ทาง E-mail และกําหนดตอบยืนยันรับรองรายงานการประชุม
ภายในวันศุกรที่ 24 ตุลาคม 2551 ไปแลวนัน้ กรณีไมไดรบั การตอบยืนยันภายในกําหนดถือวารับรองรายงาน
การประชุมโดยไมมีการแกไขนั้น สรุปผลไดดังนี้
1. กรรมการ 2 ราย แจงรับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข
2. กรรมการ 5 ราย ไมแจงรับรองหรือการแกไขใด ๆ ถือวารับรองรายงานการประชุม
3. กรรมการ 4 ราย แจงรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไขดังนี้
มีแกไขดังนี้ หนา 5 บรรทัดที่ 29
ขอความเดิม
2. กรณีในครั้งแรกนี้ ใหใชเงินความเข็มแข็งของสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
(เนื่องจากเงินสวนกลางไมม)ี และใหชว ยติดตามความรวมมือที่สํานักวิชามีกับหนวยงาน
นั้นดวย (เพื่อใหเปนไปตามระเบียบการเงิน) และ
3. เนื่องจากยังพอมีเวลา จึงขอใหหัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวชวย
ทําบันทึกขอคาเบี้ยเลี้ยงจากมหาวิทยาลัยอีกทาง
แกไขเปน
2. กรณีในครั้งแรกนี้ ใหใชเงินความเข็มแข็งของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
(เนื่องจากเงินสวนกลางไมมี) และใหชวยติดตามความรวมมือที่สํานักวิชามีกับ
หนวยงานนั้นดวย (เพื่อใหเปนไปตามระเบียบการเงิน) และ

3. เนื่องจากยังพอมีเวลา จึงขอใหหัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวชวย
ทําบันทึกขออนุมัติเงินคาเบี้ยเลี้ยงจากมหาวิทยาลัยอีกทาง
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมตามทีก่ รรมการเสนอแกไข
ระเบียบวาระที่ 3
วาระที่ 3.1

เรื่องสืบเนื่อง
ขอความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

อาจารย ดร. โสภณ วงศแกว รายงานตอที่ประชุมวา สาขาวิชาไดทําการปรับปรุง
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
พืช โดยปรับปรุงใหม เปน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2552 ) รายละเอียด รางหลักสูตรปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมมีมติในภาพรวมดังนี้
1. เงื่อนไขการลงทะเบียนในรายวิชาบังคับกอน ใหปรับจากโดยความเห็นชอบของ
อาจารยผูสอน เปน โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
2. ใหกําหนดวิชาสถิติเพื่อการวิจัยระดับสูง เปนวิชาบังคับ ในหลักสูตร และให
ใส * ไวดานหลัง เปนหมายเหตุเพื่อกรณีตอ งการยกเวนการลงทะเบียนเรียน
สําหรับนักศึกษาบางคนและนักศึกษาที่ไดรับการยกเวนนี้สาขาวิชาจะตองทํา
เรื่องเสนอใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชาใหความเห็นชอบ
3. การระบุ จํานวนหนวยกิต (บรรยาย- ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) ตองใหถูกตอง
ตามขอบังคับ เชน 3(3-0-6)
4. คําอธิบายรายวิชาที่เปนภาษาอังกฤษ ขอใหไปทบทวน เชน คําที่ใช ไวยกรณ
5. ขาดรายระเอียดคําอธิบายรายวิชาบางวิชา เชน วิชาสัมมนา
6. ปรับรูปแบบตาง ๆ ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เชน Font, ระยะหาง ฯลฯ
7. รายละเอียดตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ในหนาตาง ๆ ของหลักสูตร
ใหนําไปปรับแกและ/หรือ หารือคณาจารยในสาขาวิชาอีกครั้ง เชน หนาที่ 7, 14
เปนตน
8. ใหนําเสนอกรรมการประจําสํานักอีกครั้งหลักปรับแกแลว
ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การจัดสรรงบประมาณครุภัณฑสํานักงาน ประจําปงบประมาณ 2552

ผูชวยเลขานุการชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามที่สาขาวิชา สถานวิจัย ธุรการกลาง และ
ฟารมฯ ไดยื่นคําของบประมาณเพื่อจัดหาครุภัณฑสํานักงาน ประจําปงบประมาณ 2552 เปนวงเงินรวม 523,410
บาท และสวนพัสดุไดแจงการจัดสรรงบประมาณเพื่อการดังกลาวใหสํานักวิชา ไดเพียง 146,600 บาท ดังนั้นจึง

ขอหารือที่ประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณในสวนนี้ รายละเอียดคําของบประมาณปรากฏตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม
มติ ที่ประชุมมีมติจัดสรรงบประมาณดังนี้
สวน/สาขาวิชา
1.สวนธุรการกลางสํานักวิชา
2.เทคโนโลยีการผลิตพืช
3.เทคโนโลยีการผลิตสัตว
4.เทคโนโลยีอาหาร
5.เทคโนโลยีชีวภาพ
6.สถานวิจัย
7.ฟารมมหาวิทยาลัย
รวมทั้งสิ้น

ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

งบที่ขอไป
223,730.00
45,000.00
25,000.00
15,300.00
19,000.00
104,180.00
91,200.00
523,410.00

จํานวนเงินที่ไดรับ
การจัดสรร
5,000.00
25,000.00
15,000.00
15,000.00
19,000.00
31,400.00
36,200.00
146,600.00

เรื่องอื่น ๆ
ความเห็นตอการจายคาตอบแทนแกคณาจารยที่มีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ

ผูชวยเลขานุการชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามมติสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่
10/2551 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 ไดเห็นชอบการแกไขประกาศฯ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตราการ
จายคาตอบแทนแกคณาจารยที่มีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และมีประเด็นฝากใหสํานัก
มาพิจารณารวมกันแลวแจงผลใหสถาบันวิจัยและพัฒนาตอไป ดังนี้
1.การพิจารณาคาตอบแทนตามประกาศนี้ จะตองนําคา Journal Impact factor (JIF)
มารวมพิจารณาดวยหรือไม อยางไร
2.ชื่อผูประพันธควรเปนคนใดก็ไดหรือไม โดยการเบิกคาตอบแทนอาจเบิกไดใน
อัตราที่ตางกันหรือไม
มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. จากขอ 1 ไมตองนํา Journal Impact factor (JIF) มาคิด
2. จากขอ 2 อาจารยที่ยื่นขอรับใหนําเงินสวนนี้ ไปแบงสรรกันเอง
ปดประชุมเวลา 17.00 น.
(นายพิรุณ กลาหาญ)
หัวหนาสํานักงานคณบดีฯ
ผูชวยเลขานุการ/บันทึกรายงานการประชุม

