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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ครั้งท่ี 11/2564 

วันพฤหัสบดีท่ี 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

เวลา  09.00 น. ณ หองประชุมคณะเกษตรศาสตรฯ และผานส่อือเิล็กทรอนกิส  Zoom 

***************************************** 

รายนามผูเขารวมประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญฤทธิ์  สนิคางาม ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วพิรพรรณ  เนื่องเม็ก กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสทิธิ ์ กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรมงคล  สุวรรณภูมิ กรรมการ 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาพร  ภัสสร กรรมการ 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกัลยา  ภูทอง กรรมการ 

7. ดร.ยุพารัตน โพธเิศษ กรรมการ 

8. ดร.กรทพิย กันนกิาร กรรมการ 

9. ดร.คุณากร ขัตศิรี กรรมการ 

10. ดร.ธนาพร  บุญมี กรรมการ 

11. ดร.บุญรวม  คดิคา กรรมการ 

12. ดร.พันธภรณ  สุภัคกาญจนกุล กรรมการ 

13. ดร.พนตินาฎ  อูพุฒนิันท กรรมการ 

14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไวพจน  กันจู ผูชวยคณบดี 

15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พยุงศักดิ์  อนิตะวชิา ผูชวยคณบด ี

16. ดร.ธนิกานต  สันตสวัสดิ์ หัวหนาหนวยฝกอบรมวชิาชีพฯ 

17. นางจุฑามาศ ทนิกรวงศ เลขานุการ 

รายนามผูไมเขารวมประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชระ  แลนอย ติดภารกิจ 

เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น. 

ระเบยีบวาระที่ 1.1 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

1. ขอแสดงความยินดกีับบุคลากรสายวชิาการคณะเกษตรศาสตรฯ ที่ไดรับดํารงตําแหนงทางวิชาการ

จํานวน 2 ราย ไดแก 

1) รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ

2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวล ีฟองอนิทร

2. คณะเกษตรศาสตรฯ ไดติดตั้งระบบซอฟแวรภายในหองประชุม เพื่อใหการประชุมในรูปแบบ

ออนไลนมีประสทิธิภาพมากขึ้น 
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3. เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของ

มหาวทิยาลัยยังอยูในหวงระยะเวลาที่ยังมกีารแพรระบาด มหาวทิยาลัยจงึมอบหมายใหคณะกําหนดมาตรการ

การจัดการเรยีนการสอนในภาคการศกึษาที่ 2/2564 ตามความเหมาะสม 

4. คณะเกษตรศาสตรฯ ไดเขารวมโครงการผูบริหารมหาวิทยาลัยพบผูบริหารสถานศึกษาในรูปแบบ

ออนไลน ระหวางวันที่ 15-17 พฤศจกิายน 2564 

5. จํานวนผูสมัครเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยพะเยา รอบ TCAS1 ปการศกึษา 2565 มจีํานวนประมาณ 

7,000 คน 

6. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จ    

พระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจําปการศกึษา 2562 ระหวางวันที่ 14-18  กุมภาพันธ  2565 

  

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 1.2.1  ดานยุทธศาสตรและบรหิารองคกร 

1. ขอความอนุเคราะหหลักสูตรที่ไดรับการจัดสรรครุภัณฑการศึกษา งบประมาณแผนดิน ป 2565 

จัดเตรียมเอกสารคุณลักษณะครุภัณฑ ใบเสนอราคาพรอมคูเทียบ เพื่อดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหเสร็จสิ้น

ภายในไตรมาสท่ี 1 ของปงบประมาณ 2565 พรอมทั้งแจงรายชื่อคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน 

(TOR), คณะกรรมการพิจารณาผล และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งครุภัณฑท่ีคณะเกษตรศาสตรฯ ไดรับ

จัดสรร มจีํานวน 3 รายการ ดังนี ้

1) ชุดปฏิบัติการสําหรับการแปรรูปอาหารอบแหงและยืดอายุผลิตภัณฑทางการเกษตร    

มูลคาสูง ต.แมกา อ.เมือง จ.พะเยา จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 935,000 บาท (ผูรับผิดชอบ ผศ.ดร.ตระกูล  

พรหมจักร) 

2) ระบบปฏบิัตกิารอัจฉรยิะภายใตกลองจุลทรรศน เพื่อการพัฒนากําลังคน และพัฒนาสูการ

เปนเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ต.แมกา อ.เมือง จ.พะเยา จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 2,800,000 

บาท (ผูรบัผดิชอบ ผศ.ดร.วพิรพรรณ  เนื่องเม็ก) 

3) ชุดเครื่องมือแปรรูปผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ (Functional Foods) ต.แมกา อ.เมือง    

จ.พะเยา จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 3,993,800 บาท (ผูรบัผดิชอบ ดร.พนตินาฎ อูพุฒินันท) 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 1.2.2  ดานวชิาการและประกันคุณภาพการศกึษา     

1.  มหาวิทยาลัยแจงใหหลักสูตร ทล.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) หลักสูตรใหม 2563 ปรับแผนการ

เรยีนของนสิติใหตรงกับ GE65 และสงขอมูลกลับไปยังกองบรกิารการศกึษา ภายในเดือนธันวาคม 2564  

2. มหาวทิยาลัยแจงใหหลักสูตรคูขนานและหลักสูตรตรคีวบโท จัดทําแผนการเรยีนหลักสูตรปรับปรุง

ป พ.ศ. 2565 

3. มหาวทิยาลัยใหทุกหลักสูตรจัดทํา มคอ.3-6 และ มคอ.7 โดยใชระบบ TQF และ Course Syllabus 
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4. หลักสูตรปรับปรุง ปการศกึษา 2565 ที่ไดผานการเห็นชอบคณะกรรมการวิชาการมหาวทิยาลัย จะ

นําเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

พิจารณาตอไป ทั้งนี้ขอใหแตละหลักสูตรจัดเตรียมขอมูลเพื่อตอบประเด็นขอซักถามจากคณะกรรมการ

พจิารณากลั่นกรองหลักสูตร ดังนี ้

- ทีม่าและความสําคัญ ความคุมทุน  

- Impact / SDG / เชิงพื้นที ่

- ปรัชญาหลักสูตร  

- วัตถุประสงค  

- ELO  

5. ปฏทินิการรบัเขา TCAS ปการศกึษา 2565 มรีายละเอยีดดังนี้ 

รอบ รับสมัคร ประกาศรายช่ือผูมี

สทิธิ์สอบสัมภาษณ 

ยนืยนัสิทธิ ์ ประกาศรายช่ือผูมี

สทิธิ์เขาศกึษา 

1. Portfolio 

- โควตาครแูนะแนว 

- โควตาเรยีนดีและอื่นๆ 

 

1 พ.ย.-20 ธ.ค. 2564 

9 ธ.ค. 2564-5 ม.ค. 2565 

 

 14 ม.ค. 2565 

 

7-8 ก.พ.2565 

 

11 ก.พ. 2565 

2. Quota 14 ก.พ.-31 ม.ีค.  

2565 

26 เม.ย. 2565 4-5 พ.ค.2565 9 พ.ค.2565 

3. Admission 2-10 พ.ค. 2565 1. 18 พ.ค. 2565 

2. 24 พ.ค. 2565 

1. 18-19 พ.ค.2565 

2. อัตโนมตั ิ

2 ม.ิย. 2565 

4. Direct Admission 

(รับเฉพาะบางสาขา) 

รับสมัครบางสาขาวชิาเทานัน้ และจะแจงใหทราบอกีครัง้ 

 

6. จํานวนผูสมัครเขาศึกษาตอคณะเกษตรศาสตรฯ TCAS1 ปการศึกษา 2565 (ขอมูล ณ วันท่ี 15 

พฤศจกิายน 2564) มีรายละเอยีดดังนี้ 

หลักสูตร จํานวน (คน) 

ทล.บ.(เทคโนโลยกีารเกษตร) 4 

วท.บ.(การประมง) - 

วท.บ.(เกษตรศาสตร) 12 

วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร) 10 

วท.บ.(วทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร) 18 

วท.บ.(สัตวศาสตร) 33 

ป.ตร ี2 ปรญิญา วท.บ.(สัตวศาสตร)+บธ.บ.(การจัดการธุรกิจ) 7 

ตรคีวบโท วท.บ.(การประมง)+บธ.ม. - 

ตรคีวบโท วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร)+บธ.ม. 7 

รวม 91 
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7. ปฏิทินโครงการแนะแนวสัญจร ประจําปการศึกษา 2565 (ออนไลน) วันที่ 22-30 พฤศจิกายน 

2564 เวลา (14.00-15.00 น.) มรีายละเอยีดดังนี้ 

วัน เดอืน ป กลุมวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

กลุมมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

กลุมวทิยาศาสตรสุขภาพ 

22 พ.ย. 2564 คณะเกษตรศาสตรฯ  คณะนติิศาสตร คณะวทิยาศาสตรการแพทย 

23 พ.ย. 2564 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศฯ คณะบรหิารธุรกิจฯ คณะสาธารณสุขศาสตร 

25 พ.ย. 2564 คณะพลังงานและ

สิ่งแวดลอม 

คณะรัฐศาสตรและ

สังคมศาสตร 

คณะสหเวชศาสตร 

26 พ.ย. 2564 คณะวทิยาศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร

และศลิปกรรมศาสตร 

คณะเภสัชศาสตร 

29 พ.ย. 2564 คณะวศิวกรรมศาสตร คณะศลิปศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 

30 พ.ย. 2564 คณะเกษตรศาสตรฯ 

คณะพลังงานและ

สิ่งแวดลอม 

(คณะละ 5 นาท)ี 

วทิยาลัยการศกึษา คณะแพทยศาสตร 

คณะทันตแพทยศาสตร 

 

8. ปฏทินิการศกึษา ภาคการศกึษาท่ี 2/2564 มีรายละเอยีดดังนี้ 

รายละเอยีด กําหนดการ 

ลงทะเบยีน 8-12 พ.ย. 2564 

ชําระคาลงทะเบยีน 8-12 พ.ย. 2564 

เปดภาคการศกึษา 15 พ.ย. 2564 

สอบกลางภาค 8-16 ม.ค. 2565 

สอบปลายภาค 7-18 มี.ค. 2565 

ปดภาคการศกึษา/วันสําเร็จการศกึษา 21 ม.ีค. 2565 

 

9. แนวปฏิบัติตามภารกิจดานการเรยีนการสอนคณะเกษตรศาสตรฯ ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ให

เปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลัย โดยเปดการเรียนการสอนตามปฏิทินการศกึษาของมหาวทิยาลัยพะเยา 

ตั้งแตวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 ใหเปนแบบออนไลน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และใหเริ่มจัดการเรยีน

การสอนในพื้นที่มหาวิทยาลัยในรายวิชาที่มีความจําเปนตองฝกปฏบิัต ิตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 เปนตนไป 

โดยใหอาจารยประจํารายวิชาดําเนนิการขออนุมัติมหาวทิยาลัยและใหแจงนสิติเพื่อเตรียมตัวกอนมากกวา 14 

วัน 

10. ขอความอนุเคราะหอาจารยที่ปรกึษาติดตามนสิติที่มผีลการเรยีน F/W รายวชิาศกึษาทั่วไป  

11. สรุปขอมูลหลักสูตรท่ีมกีารจัดการเรยีนการสอน ในปการศกึษา 2564 ดังนี้ 

หลักสูตร อว.รบัทราบและอนุมัตหิลักสตูร ก.พ.รับรองคณุวุฒิ 

ทล.บ.(เทคโนโลยกีารเกษตร)   

วท.บ.(การประมง) 25 พ.ย. 2563 28 ม.ค. 2564 
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หลักสูตร อว.รบัทราบและอนุมัตหิลักสตูร ก.พ.รับรองคณุวุฒิ 

วท.บ.(เกษตรศาสตร) 18 ม.ิย. 2564  

วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร) 22 ก.ค. 2563 21 ต.ค. 2563 

วท.บ.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร) 

20 ม.ค. 2564  

วท.บ.(สัตวศาสตร) 22 พ.ค. 2564  

วท.ม.(เทคโนโลยชีวีภาพ) 25 พ.ย. 2563 28 ม.ค. 2564 

วท.ม.(วทิยาศาสตรการเกษตร) 31 ส.ค. 2564  

วท.ม.(สัตวศาสตร) 31 ส.ค. 2564  

วท.ม.(เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การประมง) 

  

 

12. การดําเนนิงานตาม Super KPI  

Super KPI รายละเอยีด 

Super KPI 1.1 หลักสตูรแนวใหม เปนหลักสูตรที่มคีวามรวมมอืกับสถานประกอบการ/

พื้นที่ชุมชน/หนวยงาน 

เงนิรางวลั 100,000 บาท 

Super KPI 1.2 นวัตกรรมการจัดการเรยีนการสอน

ที่ยกระดับคุณภาพชวีติชุมชน 

เปนโมเดลท่ีมุงเนนใหผูเรยีนมทีักษะทัง้ Hard skill  และ 

Soft Skill โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะทางดานชุมชน หรอื

พัฒนาคุณภาพชวีติของคนในชุมชน 

เงนิรางวลั 20,000 บาท 

Super KPI 1.3 นวตักรรมเพื่อพัฒนาการเรยีนการ

สอน 

1. เปนโมเดล/รปูแบบการจัดการเรยีนรูที่มุงแกปญหา

และพัฒนาการจดัการเรยีนรู  

2. คดิคน/พัฒนา วธิสีอนแบบใหมๆ  เพื่อพัฒนาการ

เรยีนรูใหแกผูเรยีนดานความรู/ทักษะ/เจตคต ิ

3. วจิยัในชัน้เรยีน เพือ่พัฒนา/ขยายผล 

เงนิรางวลั 20,000 บาท 

Super KPI 1.4 Non-Degree 1. เปนหลักสูตรสาํหรับกลุมบคุคลที่ตองการพัฒนา

ทักษะเพื่อสรางงาน สรางอาชีพ 

2. เปนหลักสูตรสาํหรับกลุมคนทํางานในสถาน

ประกอบการที่ตองการยกระดับทักษะในการทํางานใหมี

มาตรฐานสงูข้ึน ตรงตามความตองการของหนวยงาน

และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยแีละ

อุตสาหกรรมในอนาคต 

เงนิรางวลั 20,000 บาท 
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13. ปฏิทินแนวปฏิบัติการดําเนินโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และโครงการ

นวัตกรรมการเรยีนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชวีติของชุมชน พ.ศ. 2564  

ลําดบั การดําเนนิงาน ระยะเวลา 

1 เปดรับขอเสนอโครงการ 1-15 ธ.ค. 2564 

2 ผูรับผิดชอบโครงการนําเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

คัดเลอืก 

15-20 ธ.ค. 2564 

3 ประกาศโครงการท่ีผานการคัดเลอืก 21-25 ธ.ค. 2564 

4 ผูรับผดิชอบโครงการจัดสงรายงานผลการดําเนินโครงการตอ

มหาวทิยาลัย 

ภายใน 15 ส.ค. 2565 

5 ผูรับผิดชอบโครงการนําเสนอรายงานผลการดําเนินโครงการ

ตอคณะกรรมการ 

ภายใน 16-30 ส.ค. 2565 

6 การเบกิจายเงนิสนับสนุนโครงการ ภายใน 20 ก.ย. 2565 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 1.2.3 ดานสื่อสารองคกรและกจิการนสิติ  

1. ทุนการศกึษา กยศ. อยูระหวางการพิจารณาทุน และคณะไดรวบรวมเอกสารและสงเอกสารของ

นสิิต กยศ. เรยีบรอยแลว 

2. คณะเกษตรศาสตรฯ รวมกับคณะสาธารณสุขศาสตรและคณะวิทยาศาสตรการแพทย  จะเดนิทาง

ไปแนะแนวศึกษาตอประจําปการศึกษา 2565 ณ โรงเรยีนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย ระหวาง

วันที่ 29 พฤศจกิายน – 3 ธันวาคม 2564 

3. คณะเกษตรศาสตรฯ ไดวางแผนการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ Online เพื่อใหนิสิต

จับคูกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในญี่ปุน Thai-Japan Buddy Online และจะเปดรับสมัครนิสิตเขารวม

กิจกรรมประมาณตนเดือนธันวาคม 2564 โดยไดรับความอนุเคราะหจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยทิพย 

นมิิตรเกยีรตไิกล เปนผูประสานงาน 

4. ขอความอนุเคราะหแตละหลักสูตรประชาสัมพันธใหศิษยเการวมบริจาคเงินเขากองทุนเพื่อ

การศกึษาของคณะเกษตรศาสตรฯ เพื่อเปนทุนการศกึษาใหกับนสิติในภาคการศกึษาที่ 2/2564   

5. ขอขอบคุณคณาจารยคณะเกษตรศาสตรฯ ที่มอบทุนการศึกษาใหกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวนเงนิ 126,000 บาท ดังนี้ 

ชื่อ-สกุลนสิติ จํานวนเงนิ ผูบรจิาค 

นายวราวุฒิ  แกวกอง  18,000 ผศ.ดร.บุญฤทธิ์   สนิคางาม 

นายสุรยิศักดิ ์ อุนตาล  18,000 ผศ.ดร.บุญฤทธิ์   สนิคางาม 

นางสาวเจนจริา  ถํ้ากลาง    

 

18,000 ผศ.ดร.บุญฤทธิ์   สนิคางาม 

นางสาวมนัสนันทื  กัณฐัศสดลุ  

 

18,000 ผศ.ดร.สุภาพร  ภัสสร 
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ชื่อ-สกุลนสิติ จํานวนเงนิ ผูบรจิาค 

นางสาวณัฐชนนัท  ดวงกอน  

 

18,000 ผศ.ดร.สุกัลยา ภูทอง 

นายเศกสรรค  อุปพงศ   

 

18,000 ผศ.ดร.เกรยีงไกร  สตีะพันธ 

นางสาวอาทยิา  วงศวุต ิ 18,000 ผศ.ดร.เกรยีงไกร  สตีะพันธ 

  

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 1.2.3 ดานนวัตกรรมวจิัยและถายทอดเทคโนโลยี 

1. มหาวทิยาลัยจะจัดประชุมสรุปผลการดําเนนิงาน Super KPI ในวันที่ 29 พฤศจกิายน 2564 

2. คณะเกษตรศาสตรฯ ไดเสนอรายชื่อนักวจิัยเพื่อคัดเลอืกรางวัลนักวิจัยดเีดน ประจําป พ.ศ. 2563 

จํานวน 2 ทาน ดังนี้  

  1) รางวัลนักวจิัยดเีดนดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี ไดแก รศ.ดร.ฉัตรมงคล  สุวรรณภูมิ 

  2) รางวัลนักวจิัยดีเดนดานการวิจัยที่สรางประโยชนสูเชิงพาณิชยหรือสรางประโยชนใหแก

ชุมชน  ไดแก ผศ.ดร.วพิรพรรณ  เนื่องเม็ก 

3. การจัดกิจกรรมบรกิารวชิาการ ใหปฏบิัติตามมาตรการการควบคุมโรคโควิด-19 อยางเครงครดั 

4. ทุนวจิัย Fundamental Fund ปงบประมาณ2565 จะลงนามในสัญญาในเดอืนธันวาคม 2564 

5. การจัดทําหลักสูตร ปร.ด.(สาขาวชิานวัตกรรมการผลติและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) อยูระหวาง

การแกไขตามขอเสนอแนะจากกรรมการผูทรงคณุวุฒ ิและจะเปดการเรยีนการสอน ในภาคการศกึษา 1/2565 

  

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 1.2.5 ดานภูมทิัศนและบรหิารจัดการฟารม  

1. ตามที่ถนนภายในอาคารปฏบิัติการพชืศาสตร  ไดรบัความเสียหายจากการดําเนนิการขุดลอกขยาย

พื้นที่กักเก็บน้ําฯ  ขณะนี้ผูรับเหมาไดดําเนนิการปรับปรุงถนนใหมสีภาพใชงานไดตามปกตเิรยีบรอยแลว 

2. ศูนยการเรยีนรูเศรษฐกิจพอเพยีง ไดจัดทํารายงานงบการเงนิประจําป 2564 และจัดสงรายงานไป

ยังมหาวทิยาลัยเรยีบรอยแลว และจะจัดสรรงบประมาณใหแตละกิจกรรม ในอัตรารอยละ 70 

.   

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 1.3 เร่ือง หนวยฝกอบรมวชิาชพีฯ และประธานหลักสูตรแจงใหที่ประชุมทราบ 

 1. ตามที่คณะเกษตรศาสตรฯ ไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทน

ผูตรวจวเิคราะหทดสอบ และคาตอบแทนผูใหบริการใชอุปกรณเครื่องมือวิทยาศาสตรและหองปฏิบัตกิารของ

หนวยฝกอบรมวชิาชพีและบรกิารนานาชาตดิานเกษตรและอาหาร คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาต ิ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น คณะเกษตรศาสตรฯ ไดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของกองกฎหมายและทรัพยสิน
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เรียบรอยแลว และจะจัดสงเอกสารดังกลาวไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อนําเขาคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจํามหาวทิยาลัยพะเยา พจิารณาตอไป  

2. ตามที่สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ไดสงนิสิตไปฝกสหกิจศึกษา ณ สถาน

ประกอบการ และไดทราบขาววามีพนักงานของหนวยงานปวยเปนโรคตดิเชื้อโควดิ-19 สงผลใหนิสติเกิดความ

กังวล ทางสาขาจงึขอสอบถามถงึมาตรการการดูแลนิสติดังกลาว ซึ่งคณบดไีดแจงวาใหสถานประกอบการเปน

ผูพจิารณาและอาจจะใหนสิิตฝกสหกจิศกึษาในรูปแบบออนไลนไปกอนจนกวาสถานการณจะคลี่คลาย 

3. เทศบาลตําบลแมกา ขอเชิญรวมออกบูธในกิจกรรม “กาดตนไมแมกา” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 21 

พฤศจกิายน 2564 เวลา 08.30-14.30 น. ณ อาคารอเนกประสงคเทศบาลตําบลแมกา  

4. หลักสูตร วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร) จะนําเขาพิจารณาในวาระการประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Microsoft Teams สําหรับ

หลักสูตรท่ีไดผานการรับรองเรยีบรอยแลว จะตองกรอกขอมูลในระบบ Che QA ใหครบถวน 

5. ผศ.ดร.สุภาพร ภัสสร ขอยกเวนคาหอพักมหาวทิยาลัยใหกับนิสติระดับบัณฑติศกึษา ซึ่งรองคณบดี

ฝายสื่อสารองคกรและกจิการนสิติ จะประสานงานกับกองกิจการนสิติเพื่อหาแนวทางชวยเหลอืนสิติตอไป 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 2 เร่ืองพจิารณารับรองรายงานการประชุม 

ตามที่ไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตรฯ ครัง้ที่ 10/2564  เมื่อวันที่ 

21 ตุลาคม 2564 นัน้ 

ฝายเลขานุการ ไดดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว จึงเสนอที่

ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุม 

 

มติ  ที่ประชุมไดพจิารณาแลว มมีติรบัรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 10/2564 โดยไมมกีารแกไข 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง  

 ไมม ี

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบยีบวาระที่ 4.1   สถานะการเงนิ ประจาํปงบประมาณ 2565 

รายละเอยีดงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ 2565 

 งบตั้งตน  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช

ไป  

งบคงเหลอื 

กองทุนเพ่ือการศกึษา         

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสัด ุ     

        1.1.1 คาตอบแทน     

             1) คาปฏบิัติงานนอกเวลาทําการ 15,000   -    15,000  

             2) คาตอบแทนการสอน 20,000   -    20,000  

             3) คาเบี้ยประชุม 40,000   2,500   37,500  

       1.2.2 คาใชสอย      

            1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคา

พาหนะ  

     

             - นเิทศนสิติฝกงานและสหกิจศกึษา   80,000   -    80,000  

             - คาเดนิทางคณะผูบรหิาร 60,000   -    60,000  

             -  คาพัฒนาบุคลากร  

(39*7500)+(25*5000) 

417,500   3,745   413,755  

            2) คาใชจายในการตรวจประเมนิ

คุณภาพระดับคณะ/หลักสูตร 

70,000   -    70,000  

            3) คาซอมแซม/คาซอมบํารุงรักษา 40,000   -    40,000  

            4) คาเชาเครื่องถายเอกสาร/คาเชา

เครื่องพมิพ 

45,000   -    45,000  

            5) คาจัดซื้อของที่ระลกึและเลี้ยง

รับรอง 

15,000   -    15,000  

            6) คาใชจายการสนบัสนุนทําวจิัย

ระดับป.ตรแีละป.โท 

80,000   -    80,000  

            7) คาบํารงุสมาชกิประจําปของสภา

คณบดสีาขาการเกษตรและสภาอุตสาหกรรม

เกษตร+สัตวศาสตร 

50,000   -    50,000  

            8) คาใชจายในการจัดการศกึษาระดับ

บัณฑติศกึษา 

200,000   -    200,000  
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รายละเอยีดงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ 2565 

 งบตั้งตน  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช

ไป  

งบคงเหลอื 

           9) คาใชจายในการประชาสัมพันธและ

วเิทศสัมพันธ 

50,000   4,000   46,000  

          10) คาใชจายในการจัดทํารายงาน

ประจําป 

5,000   -    5,000  

          11) คาเชารถตู จาํนวน 1 คัน เดอืนละ 

31,400 บาท  

376,800   31,400   345,400  

          12) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร  25,000   -    25,000  

          13) คาใชสอยอื่นๆ 370,054   -    370,054  

       1.2.3 คาวัสดุ      

            1) วัสดุการศกึษา      

              - คาวสัด ุ เครื่องแกว สารเคมี  100,000   -   100,000  

              - คารายวชิา ป.ตร ี(3 ภาค) 216,000   -    216,000  

            2) วัสดุสาํนักงาน         20,000   -    20,000  

            3) วัสดุคอมพวิเตอร 20,000   -   20,000  

            4) วสัดงุานบานงานครวั 20,000   -   20,000  

            5) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 65,000   1,900   63,100  

1.3 คาสาธารณูปโภค      

       1.3.1 คาสาธารณูปโภค      

            1) คาไปรษณยี 25,000   2,216   22,784  

1.4 เงนิอุดหนุน      

      1.4.1 โครงการในแผนปฏบิัตกิาร       

            1) โครงการดานการเตรยีมคนและ

เสรมิสรางศักยภาพคน 

156,000   -    156,000  

            2) โครงการสงเสรมิการบรหิารที่มี

ประสทิธภิาพและโปรงใส 

100,000   -    100,000  

       1.4.2 อุดหนุนการดําเนนิโครงการของ

หลักสูตร (ป.ตร ี6 หลักสูตร ป.โท 4 หลักสูตร) 

62,500   -    62,500  

       1.4.3 อุดหนุนศนูยการเรยีนรูเศรษฐกิจ 60,000   -    60,000  
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รายละเอยีดงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ 2565 

 งบตั้งตน  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช

ไป  

งบคงเหลอื 

พอเพยีง 

       1.4.4 อุดหนนุศูนยฝกอบรมวชิาชพีและ

บรกิารนานาชาตฯิ 

148,838   -    148,838  

       1.4.5 เงนิอุดหนนุเพื่อพฒันางานวจิัยและ

นักวจิัย (93,873*40%) 

37,549   -    37,549  

กองทุนกจิการนสิติ      

         1) โครงการพัฒนานสิติ 85,000   -    85,000  

กองทุนสนิทรัพยถาวร      

         1) ครุภัณฑสาํนักงาน 20,000   -    20,000  

         2) ครุภัณฑคอมพวิเตอร 20,000   -    20,000  

         3) ครุภัณฑประชาสมัพันธ 30,000   -    30,000  

กองทุนวจิัย      

         1) โครงการดานการสรางงานวจิัยและ

นวัตกรรมและการเปนผูนําทางดานวชิาการ

และวจิัย 

40,000   -    40,000  

กองทุนบรกิารวชิาการ      

         1) โครงการบรกิารวชิาการเพื่อพัฒนา

ชุมชน สังคม และประเทศ (การถายทอดองค

ความรูเกษตรสมัยใหมใหชุมชนและนทิรรศการ 

1 คณะ 1 โมเดล) 

60,000   -    60,000.00  

กองทุนศลิปวัฒนธรรม      

         1) โครงการการเสรมิสรางและสงเสรมิ

การทํานุบํารงุศลิปะและวัฒนธรรมใหยั่งยนื 

30,000   -    30,000  

รวม 
3,275,241 0  45,761.00   3,229,480.00  

100 % 1.40 % 98.60 % 

ขอมูลวนัที่ 17 พฤศจกิายน 2564 

 

มติ   ที่ประชุมพจิารณาแลว มมีตเิหน็ชอบ   
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ระเบยีบวาระที่ 4.2 ตดิตามโครงการในแผนปฏบิัตกิาร ประจําปงบประมาณ 2565  

ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การปฏบิัตงิาน ระยะเวลาในการ

จัดกจิกรรม 

โครงการดานการเตรยีมคนและเสรมิสรางศักยภาพคน (ดานการจัดการเรยีนการสอน)    

 กจิกรรมที่ 1 โครงการสงเสริมและพัฒนาขดีความสามารถดาน

วชิาการในศตวรรษที่ 21 

    

1 1.1 โครงการบูรณาการการจัดการเรยีนการสอนกับกจิการนิสติที่เนน

ผลการเรยีนรูใหผูเรยีนมทีักษะในศตวรรษที่ 21 (English, IT (Digital), 

การสื่อสาร การแสดงออก บุคลิกภาพ, Talent mobility, สงเสรมิอัต

ลักษณของนิสติ) 

15,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

2 1.2 โครงการอบรมทักษะการใชเครื่องมือและการเตรยีมสารเคมีใน

หองปฏบิัติการ  

10,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

3 1.3 โครงการพัฒนาวชิาการสําหรบันิสติบัณฑติศกึษา (เสนอผลงาน

วชิาการในการประชุมวชิาการระดับชาติ/นานาชาติ) โครงการ paper  

5,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

4 1.4 โครงการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษแกนสิติ  8,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

5 1.5 สงเสรมิกจิกรรมพุทธเกษตรเพื่อการดําเนินชวีติ (พัฒนากาย ใจ 

และบุคลกิภาพ)  

5,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

6 1.6 ปฐมนเิทศและเตรยีมความพรอมดานวชิาการในระดับ

บัณฑติศกึษา  

6,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

7 1.7 อบรมการเขียน I THESIS และจรยิธรรมในการวจิัยระดับ

บัณฑติศกึษา  

5,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

 กจิกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะวชิาชีพนสิติคณะ

เกษตรศาสตรฯ 

   

8 2.1 โครงการนํานิสติศกึษาดูงาน (ภาครัฐ/เอกชน)  60,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

9 2.2 โครงการเกษตรวชิาการบัณฑติและมหาบัณฑติ และ Job fair  20,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

10 2.3 โครงการ FoSTAT  10,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 



 - 14 - 

ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การปฏบิัตงิาน ระยะเวลาในการ

จัดกจิกรรม 

 กจิกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาอาจารยและบุคลากรของคณะ    

11 3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารยดานการจัดการเรยีนการสอน 

อาจารยท่ีปรกึษา ตามกรอบมาตรฐานอาจารยดานการสอน   

6,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

12 3.2 โครงการสนับสนุนอาจารยพัฒนาดานการพัฒนาหลักสูตร  6,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

รวม   156,000    

โครงการดานการเตรยีมคนและเสรมิสรางศักยภาพคน (ดานคุณภาพนสิติ)   

1 กจิกรรมที ่1 กจิกรรมไหวคร ู 2,000  0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

2 กจิกรรมที่ 2 กจิกรรมพบผูปกครองและปฐมนเิทศนสิิตใหม 5,000  0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

3 กจิกรรมที่ 3 กจิกรรมกฬีาสัมพันธเกษตร มพ. 5,000  0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

4 กจิกรรมที่ 4 กจิกรรมศษิยเกาสัมพันธ 5,000  0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

5 กจิกรรมที่ 5 กจิกรรมรับขวัญบัณฑติ 10,000  0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

6 กจิกรรมที่ 6 กจิกรรมพัฒนาผูนําและสรางเครอืขายนสิติ  13,000  0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

7 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมทอดผาปาเพ่ือกองทุนการศึกษานิสิตคณะ

เกษตรศาสตร 

2,000  0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

8 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมการเตรียมความพรอมของนิสิตกอนฝกงาน

และสหกจิศกึษา 

15,000  0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

9 กจิกรรมที่ 9 กจิกรรมปจฉมินเิทศและ Job fair 10,000  0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

10 กิจกรรมท่ี 10 การพัฒนาหลักสูตร ‘ผูประกอบการดานอาหารและ

เกษตร’ 

18,000  0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

รวม 85,000   

โครงการดานการเตรยีมคนและเสรมิสรางศักยภาพคน (สนับสนุนการดําเนนิโครงการของหลักสูตร)   

1 โครงการ “พัฒนานสิติดานการพัฒนาวชิาการและพัฒนาทักษะสู

วชิาชีพ”  หลักสูตร วท.บ.(การประมง) 

6,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

2 โครงการ "การจัดการองคความรู (KM) เพ่ือดําเนนิกิจกรรม AUN-QA 

version 4 และ การปรับปรงุหลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร 2565"  

7,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

3 โครงการ "การฝกอบรมผูควบคมุการผลติอาหาร" หลักสูตร วท.บ. 

(ความปลอดภัยทางอาหาร) 

6,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

4 โครงการ "สอนเสรมิเพิ่มความรู และสรางแนวคดิดาน

เทคโนโลยกีารเกษตรสําหรับอนาคต" หลักสูตร ทล.บ

3,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 
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ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การปฏบิัตงิาน ระยะเวลาในการ

จัดกจิกรรม 

(เทคโนโลยกีารเกษตร) 

5 โครงการอบรมสัมมนาใหความรูแกนสิติ คณาจารย และผูสนใจ ใน

เรื่อง กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน และ

กฎหมายอาหาร หลักสูตร วท.บ. (วทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีาร

อาหาร)  

8,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

6 โครงการ Update ความรูงานปศุสัตวยุคใหมกับภาคเอกชน หลักสูตร 

วท.บ. (สัตวศาสตร) 

8,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

7 โครงการ "Future skills ทักษะแหงอนาคตหลังยุคโควดิสาํหรบันัก

เทคโนโลยชีีวภาพ ครัง้ท่ี 1 หลกัสูตร วท.ม. (เทคโนโลยชีีวภาพ) 

6,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

8 โครงการ “ Help & Care การสรางแรงบันดาลใจในการตีพมิพระดับ

นานาชาต ิโดยระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System)ครั้งท่ี 1” หลักสูตร วท.

ม. (เทคโนโลยแีละนวัตกรรมการประมง) 

5,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

9 โครงการ เปดโลกทัศน และพัฒนาคุณภาพผลงานวชิาการ  หลกัสูตร 

วท.ม. (วทิยาศาสตรการเกษตร) 

8,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

10 โครงการพัฒนาหัวขอวจิัยสาํหรับรองรับนสิติปรญิญาโทรวมกับ

ผูประกอบการทองถิ่น วท.ม.   (สัตวศาสตร)  

5,500 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

รวม 62,500   

โครงการดานวจิัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม    

1 กจิกรรมที ่1 กจิกรรม Paper Camp ครัง้ท่ี2  20,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

2 กจิกรรมที่ 2 กจิกรรมแบงปนประสบการณจากนักวจิัยพี่เลี้ยงใหกับ

นักวจิัยสายสนับสนุน 

20,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

รวม 40,000    

โครงการดานบรกิารวชิาการดวยองคความรูและนวัตกรรม      

1 โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล  20,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

2 โครงการพัฒนาและเรยีนรูกระบวนการถายทอดองคความรูเกษตร

สมัยใหมใหชุมชน 

40,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

รวม 60,000   

โครงการดานทํานุบํารุงศิลปะวฒันธรรมและสบืสานเอกลักษณความเปนไทย     

1 กจิกรรมที ่1 กจิกรรมทําบุญคณะฯ   15,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

2 กจิกรรมที่ 2 กจิกรรมสงเสรมิเอกลักษณการแตงกายดวยผาไทย

แบบสไตลเกษตร 

- 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 
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ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การปฏบิัตงิาน ระยะเวลาในการ

จัดกจิกรรม 

3 กจิกรรมท่ี 3 กจิกรรมกาดโกงโคง-กินอยูวถิลีานนา  15,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

รวม 30,000   

โครงการบรหิารจัดการทันสมัยมปีระสิทธิภาพ โปรงใส และมธีรรมาภิบาล     

1 โครงการการพัฒนาศักยภาพบคุลากร 30,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

2 โครงการKM เพ่ือการพัฒนาองคกร 20,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

3 โครงการการประเมินความพงึพอใจของบุคลากร - 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

4 โครงการ การเตรยีมความพรอมสําหรับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐประจําป (ITA)  

- 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

5 โครงการการทบทวนแผนกลยุทธ ตดิตาม และประเมนิความสําเรจ็

ของปฏบิัติการและแผนกลยุทธ 

50,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

6 โครงการสํานักงานสเีขยีว (Green office) 30,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

รวม 100,000   

รวมทัง้ส้ิน   533,500    

หมายเหตุ :  0 = ยังไมไดขออนุมัต ิ  1= ขออนุมัตแิลว   2= แตงตัง้กรรมการแลว   3= ดําเนนิการแลวบางสวน     

4= ดําเนนิการเสรจ็   

 

มติ    ที่ประชุมพจิารณาแลว มีมติเห็นชอบ  

 

ระเบยีบวาระที่ 4.3 พจิารณารับรองผลการเรยีน ภาคการศกึษา 1/2564 

 ตามที่คณะเกษตรศาสตรฯ ไดเปดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2564 หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร, การประมง, ความปลอดภัยทางอาหาร, วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร, 

สัตวศาสตร และเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 104 รายวิชา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรการเกษตร, เทคโนโลยีชีวภาพ, เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง และสัตวศาสตร จํานวน 30 

รายวชิา นัน้  

ขอเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 

           ฝายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตรฯ เพื่อโปรดพจิารณารับรอง

ผลการเรยีน ภาคการศกึษา 1/2564 โดยมรีายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มต ิ    ที่ประชุมพจิารณาแลว มมีติเห็นชอบ   
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ระเบยีบวาระที่ 4.4 แนวปฏบิัตกิารเบกิเงนิวัสดุรายวชิาปฏบัิตกิาร และรายวชิาปญหาพเิศษ 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ีคณะเกษตรศาสตรฯ ไดจัดสรรงบประมาณรายไดประจําป 2565 เพื่อสนับสนุนรายวิชาปฏิบัติการ

เปนจํานวนเงิน 216,000  บาท และรายวิชาปญหาพิเศษ จํานวนเงิน 80,000 บาท แตเนื่องดวยในปงบประมาณ 

2564 ทีผ่านมา กองคลังไดดําเนนิการตรวจสอบเอกสารการเบกิเงนิวัสดุรายวชิาปฏบัิตกิารและรายวชิาปญหาพเิศษ 

และแจงใหคณะฯ ดําเนินการแกไขใหถูกตองตามระเบียบมหาวิทยาลัย และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ

การบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

ขอเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 

 ฝายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตรฯ เพื่อโปรดพิจารณา        

แนวปฏบิัตกิารเบิกเงนิวัสดุรายวชิาปฏิบัติการ และรายวิชาปญหาพเิศษ โดยมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบการ

ประชุม 

 

มต ิ    ที่ประชุมพจิารณาแลว มมีติเห็นชอบและใหแจงเวยีนแนวปฏิบัตดิังกลาวบนเว็ปไซตคณะเกษตรศาสตรฯ  

 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญฤทธิ์  สินคางาม แจงใหที่ประชุมทราบวาไดขออนุมัติลาออกจากตําแหนง

คณบดตีัง้แตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เปนตนไป เนื่องจากมคีวามจําเปนตองกลับไปดูแลครอบครัวอยางใกลชิด 

และขณะเดียวกันก็เกรงวาจะไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีในการบริหารที่ไดรับมอบหมายไดเต็มที่ตามเปาหมายของ

มหาวทิยาลัย พรอมกันนี้ไดกลาวอําลาและไดขอบคุณกรรมการคณะที่ใหความรวมมอืในทุกๆดาน ในชวงระยะเวลา

ที่ดํารงตําแหนงคณบดคีณะเกษตรศาสตรฯ 

 

มติ    ที่ประชุมพจิารณาแลว มีมติรับทราบ  

 

 เมื่อท่ีประชุมรับทราบโดยพรอมเพรยีงกันและไมมีขอหารอือื่นๆ ประธานจงึปดการประชุมในเวลา  11.30 น. 

                                              

                                                     
  (นางจุฑามาศ  ทนิกรวงศ)                                         (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วพิรพรรณ  เนื่องเม็ก) 

  ผูจัดทํารายงานการประชุม                        ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 


