-1-

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ครั้งท่ี 11/2564
วันพฤหัสบดีท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมคณะเกษตรศาสตรฯ และผานส่อื อิเล็กทรอนิกส Zoom
*****************************************
รายนามผูเขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญฤทธิ์ สินคางาม
ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิพรพรรณ เนื่องเม็ก
กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์
กรรมการ
4. รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ
กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาพร ภัสสร
กรรมการ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกัลยา ภูทอง
กรรมการ
7. ดร.ยุพารัตน โพธิเศษ
กรรมการ
8. ดร.กรทิพย กันนิการ
กรรมการ
9. ดร.คุณากร ขัติศรี
กรรมการ
10. ดร.ธนาพร บุญมี
กรรมการ
11. ดร.บุญรวม คิดคา
กรรมการ
12. ดร.พันธภรณ สุภัคกาญจนกุล
กรรมการ
13. ดร.พนิตนาฎ อูพุฒินันท
กรรมการ
14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไวพจน กันจู
ผูชวยคณบดี
15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พยุงศักดิ์ อินตะวิชา
ผูชวยคณบดี
16. ดร.ธนิกานต สันตสวัสดิ์
หัวหนาหนวยฝกอบรมวิชาชีพฯ
17. นางจุฑามาศ ทินกรวงศ
เลขานุการ
รายนามผูไมเขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชระ แลนอย

ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการคณะเกษตรศาสตรฯ ที่ไดรับดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จํานวน 2 ราย ไดแก
1) รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ
2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวลี ฟองอินทร
2. คณะเกษตรศาสตรฯ ได ติด ตั้ง ระบบซอฟแวรภ ายในห อ งประชุ ม เพื่ อ ใหก ารประชุม ในรูป แบบ
ออนไลนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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3. เนื่ อ งด ว ยสถานการณ ก ารแพรร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรน า 2019 (โควิ ด -19) ของ
มหาวิทยาลัยยังอยูในหวงระยะเวลาที่ยังมีการแพรระบาด มหาวิทยาลัยจึงมอบหมายใหคณะกําหนดมาตรการ
การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ตามความเหมาะสม
4. คณะเกษตรศาสตรฯ ไดเขารวมโครงการผูบริหารมหาวิทยาลัยพบผูบริหารสถานศึกษาในรูปแบบ
ออนไลน ระหวางวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2564
5. จํานวนผูสมัครเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยพะเยา รอบ TCAS1 ปการศึกษา 2565 มีจํานวนประมาณ
7,000 คน
6. สมเด็ จพระกนิษ ฐาธิราชเจา กรมสมเด็ จพระเทพรัต นราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี จะเสด็ จ
พระราชดํ า เนิน แทนพระองค ไปพระราชทานปริญ ญาบั ต รแกผูสํ า เร็จ การศึก ษาจากมหาวิท ยาลั ย พะเยา
ประจําปการศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 14-18 กุมภาพันธ 2565
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.1 ดานยุทธศาสตรและบริหารองคกร
1. ขอความอนุเคราะหหลักสูตรที่ไดรับการจัดสรรครุภัณฑการศึกษา งบประมาณแผนดิน ป 2565
จัดเตรียมเอกสารคุณ ลักษณะครุภัณ ฑ ใบเสนอราคาพรอมคูเทียบ เพื่อดําเนินการจัด ซื้อจัดจางใหเสร็จสิ้น
ภายในไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณ 2565 พรอมทั้งแจงรายชื่อคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน
(TOR), คณะกรรมการพิจารณาผล และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งครุภัณฑที่คณะเกษตรศาสตรฯ ไดรับ
จัดสรร มีจํานวน 3 รายการ ดังนี้
1) ชุ ด ปฏิ บั ติก ารสํ า หรั บ การแปรรูป อาหารอบแห งและยืด อายุ ผ ลิต ภั ณ ฑ ท างการเกษตร
มูลคาสูง ต.แมกา อ.เมือง จ.พะเยา จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 935,000 บาท (ผูรับผิดชอบ ผศ.ดร.ตระกูล
พรหมจักร)
2) ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะภายใตกลองจุลทรรศน เพื่อการพัฒนากําลังคน และพัฒนาสูการ
เปนเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ต.แมกา อ.เมือง จ.พะเยา จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 2,800,000
บาท (ผูรบั ผิดชอบ ผศ.ดร.วิพรพรรณ เนื่องเม็ก)
3) ชุด เครื่อ งมือแปรรูป ผลิต ภั ณ ฑอาหารเพื่ อสุ ขภาพ (Functional Foods) ต.แม กา อ.เมื อง
จ.พะเยา จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 3,993,800 บาท (ผูรบั ผิดชอบ ดร.พนิตนาฎ อูพุฒินันท)
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.2 ดานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
1. มหาวิทยาลัยแจงใหหลักสูตร ทล.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) หลักสู ตรใหม 2563 ปรับแผนการ
เรียนของนิสิตใหตรงกับ GE65 และสงขอมูลกลับไปยังกองบริการการศึกษา ภายในเดือนธันวาคม 2564
2. มหาวิทยาลัยแจงใหหลักสูตรคูขนานและหลักสูตรตรีควบโท จัดทําแผนการเรียนหลักสูตรปรับปรุง
ป พ.ศ. 2565
3. มหาวิทยาลัยใหทุกหลักสูตรจัดทํา มคอ.3-6 และ มคอ.7 โดยใชระบบ TQF และ Course Syllabus
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4. หลักสูตรปรับปรุง ปการศึกษา 2565 ที่ไดผา นการเห็นชอบคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย จะ
นําเขาพิจ ารณาในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสู ตร กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
พิจ ารณาตอ ไป ทั้งนี้ข อใหแต ล ะหลั ก สู ต รจั ด เตรียมขอ มู ล เพื่อตอบประเด็ น ขอ ซั ก ถามจากคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ดังนี้
- ทีม่ าและความสําคัญ ความคุมทุน
- Impact / SDG / เชิงพื้นที่
- ปรัชญาหลักสูตร
- วัตถุประสงค
- ELO
5. ปฏิทินการรับเขา TCAS ปการศึกษา 2565 มีรายละเอียดดังนี้
รอบ
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผูมี
ยืนยันสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผูมี
สิทธิ์สอบสัมภาษณ
สิทธิ์เขาศึกษา
1. Portfolio
- โควตาครูแนะแนว
1 พ.ย.-20 ธ.ค. 2564
14 ม.ค. 2565
7-8 ก.พ.2565
11 ก.พ. 2565
- โควตาเรียนดีและอื่นๆ 9 ธ.ค. 2564-5 ม.ค. 2565
2. Quota
14 ก.พ.-31 มี.ค.
26 เม.ย. 2565
4-5 พ.ค.2565
9 พ.ค.2565
2565
3. Admission
2-10 พ.ค. 2565
1. 18 พ.ค. 2565
1. 18-19 พ.ค.2565 2 มิ.ย. 2565
2. 24 พ.ค. 2565 2. อัตโนมัติ
4. Direct Admission
รับสมัครบางสาขาวิชาเทานั้น และจะแจงใหทราบอีกครั้ง
(รับเฉพาะบางสาขา)
6. จํานวนผูส มัครเขาศึกษาตอคณะเกษตรศาสตรฯ TCAS1 ปการศึกษา 2565 (ขอมู ล ณ วัน ที่ 15
พฤศจิกายน 2564) มีรายละเอียดดังนี้
หลักสูตร
จํานวน (คน)
ทล.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร)
4
วท.บ.(การประมง)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
12
วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร)
10
วท.บ.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
18
วท.บ.(สัตวศาสตร)
33
ป.ตรี 2 ปริญญา วท.บ.(สัตวศาสตร)+บธ.บ.(การจัดการธุรกิจ)
7
ตรีควบโท วท.บ.(การประมง)+บธ.ม.
ตรีควบโท วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร)+บธ.ม.
7
รวม
91
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7. ปฏิทิน โครงการแนะแนวสัญจร ประจํ าปการศึกษา 2565 (ออนไลน) วัน ที่ 22-30 พฤศจิกายน
2564 เวลา (14.00-15.00 น.) มีรายละเอียดดังนี้
วัน เดือน ป
กลุมวิทยาศาสตรและ
กลุมมนุษยศาสตรและ
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
เทคโนโลยี
สังคมศาสตร
22 พ.ย. 2564
คณะเกษตรศาสตรฯ
คณะนิติศาสตร
คณะวิทยาศาสตรการแพทย
23 พ.ย. 2564
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะบริหารธุรกิจฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร
25 พ.ย. 2564
คณะพลังงานและ
คณะรัฐศาสตรและ
คณะสหเวชศาสตร
สิ่งแวดลอม
สังคมศาสตร
26 พ.ย. 2564
คณะวิทยาศาสตร
คณะสถาป ต ยกรรมศาสตร คณะเภสัชศาสตร
และศิลปกรรมศาสตร
29 พ.ย. 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
30 พ.ย. 2564
คณะเกษตรศาสตรฯ
วิทยาลัยการศึกษา
คณะแพทยศาสตร
คณะพลังงานและ
คณะทันตแพทยศาสตร
สิ่งแวดลอม
(คณะละ 5 นาที)
8. ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 มีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด
ลงทะเบียน
ชําระคาลงทะเบียน
เปดภาคการศึกษา
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
ปดภาคการศึกษา/วันสําเร็จการศึกษา

กําหนดการ
8-12 พ.ย. 2564
8-12 พ.ย. 2564
15 พ.ย. 2564
8-16 ม.ค. 2565
7-18 มี.ค. 2565
21 มี.ค. 2565

9. แนวปฏิบัติตามภารกิจดานการเรียนการสอนคณะเกษตรศาสตรฯ ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ให
เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยเปดการเรียนการสอนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา
ตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ใหเปนแบบออนไลน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และใหเริ่มจัดการเรียน
การสอนในพื้นที่มหาวิทยาลัยในรายวิชาที่มีความจําเปนตองฝกปฏิบัติ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 เปนตนไป
โดยใหอาจารยประจํารายวิชาดําเนินการขออนุมัติมหาวิทยาลัยและใหแจงนิสิตเพื่อเตรียมตัวกอนมากกวา 14
วัน
10. ขอความอนุเคราะหอาจารยที่ปรึกษาติดตามนิสิตที่มีผลการเรียน F/W รายวิชาศึกษาทั่วไป
11. สรุปขอมูลหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน ในปการศึกษา 2564 ดังนี้
หลักสูตร
อว.รับทราบและอนุมัติหลักสูตร
ก.พ.รับรองคุณวุฒิ
ทล.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร)
วท.บ.(การประมง)
25 พ.ย. 2563
28 ม.ค. 2564
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หลักสูตร
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร)
วท.บ.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร)
วท.บ.(สัตวศาสตร)
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการเกษตร)
วท.ม.(สัตวศาสตร)
วท.ม.(เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
การประมง)

อว.รับทราบและอนุมัติหลักสูตร
18 มิ.ย. 2564
22 ก.ค. 2563
20 ม.ค. 2564

12. การดําเนินงานตาม Super KPI
Super KPI
Super KPI 1.1 หลักสูตรแนวใหม

22 พ.ค. 2564
25 พ.ย. 2563
31 ส.ค. 2564
31 ส.ค. 2564

ก.พ.รับรองคุณวุฒิ
21 ต.ค. 2563

28 ม.ค. 2564

รายละเอียด
เปนหลักสูตรที่มีความรวมมือกับสถานประกอบการ/
พื้นที่ชุมชน/หนวยงาน
เงินรางวัล 100,000 บาท
Super KPI 1.2 นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เปนโมเดลที่มงุ เนนใหผูเรียนมีทักษะทั้ง Hard skill และ
ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
Soft Skill โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะทางดานชุมชน หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
เงินรางวัล 20,000 บาท
Super KPI 1.3 นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการ 1. เปนโมเดล/รูปแบบการจัดการเรียนรูที่มุงแกปญหา
สอน
และพัฒนาการจัดการเรียนรู
2. คิดคน/พัฒนา วิธีสอนแบบใหมๆ เพื่อพัฒนาการ
เรียนรูใหแกผูเรียนดานความรู/ทักษะ/เจตคติ
3. วิจยั ในชั้นเรียน เพือ่ พัฒนา/ขยายผล
เงินรางวัล 20,000 บาท
Super KPI 1.4 Non-Degree
1. เปนหลักสูตรสําหรับกลุมบุคคลที่ตองการพัฒนา
ทักษะเพื่อสรางงาน สรางอาชีพ
2. เปนหลักสูตรสําหรับกลุมคนทํางานในสถาน
ประกอบการที่ตองการยกระดับทักษะในการทํางานใหมี
มาตรฐานสูงขึ้น ตรงตามความตองการของหนวยงาน
และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมในอนาคต
เงินรางวัล 20,000 บาท
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13. ปฏิ ทิน แนวปฏิ บัติ การดํ าเนิน โครงการนวัต กรรมเพื่ อ พั ฒ นาการเรีย นการสอน และโครงการ
นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน พ.ศ. 2564
ลําดับ
การดําเนินงาน
ระยะเวลา
1
เปดรับขอเสนอโครงการ
1-15 ธ.ค. 2564
2
ผูรับผิดชอบโครงการนําเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 15-20 ธ.ค. 2564
คัดเลือก
3
ประกาศโครงการที่ผานการคัดเลือก
21-25 ธ.ค. 2564
4
ผูรับผิดชอบโครงการจัดสงรายงานผลการดําเนินโครงการตอ ภายใน 15 ส.ค. 2565
มหาวิทยาลัย
5
ผูรับผิดชอบโครงการนําเสนอรายงานผลการดําเนินโครงการ ภายใน 16-30 ส.ค. 2565
ตอคณะกรรมการ
6
การเบิกจายเงินสนับสนุนโครงการ
ภายใน 20 ก.ย. 2565
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 ดานสื่อสารองคกรและกิจการนิสิต
1. ทุนการศึกษา กยศ. อยูระหวางการพิจารณาทุน และคณะไดรวบรวมเอกสารและสงเอกสารของ
นิสิต กยศ. เรียบรอยแลว
2. คณะเกษตรศาสตรฯ รวมกับคณะสาธารณสุขศาสตรและคณะวิทยาศาสตรการแพทย จะเดินทาง
ไปแนะแนวศึกษาตอประจําปการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย ระหวาง
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564
3. คณะเกษตรศาสตรฯ ไดวางแผนการจัดกิจกรรมสงเสริม ทักษะภาษาอังกฤษ Online เพื่อใหนิสิต
จั บ คู กั บ นั ก ศึ ก ษาของมหาวิท ยาลั ย ในญี่ ปุ น Thai-Japan Buddy Online และจะเป ด รั บ สมั ค รนิ สิ ต เข า ร ว ม
กิจกรรมประมาณตนเดือนธันวาคม 2564 โดยไดรับความอนุเคราะหจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยทิพย
นิมิตรเกียรติไกล เปนผูประสานงาน
4. ขอความอนุ เ คราะห แต ล ะหลั ก สู ต รประชาสั ม พั น ธ ให ศิ ษ ย เก า รว มบริจ าคเงิน เข า กองทุ น เพื่ อ
การศึกษาของคณะเกษตรศาสตรฯ เพื่อเปนทุนการศึกษาใหกับนิสิตในภาคการศึกษาที่ 2/2564
5. ขอขอบคุณ คณาจารยคณะเกษตรศาสตรฯ ที่ มอบทุน การศึกษาใหกับ นิสิต ระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา
จํานวนเงิน 126,000 บาท ดังนี้
ชื่อ-สกุลนิสติ
จํานวนเงิน
ผูบริจาค
นายวราวุฒิ แกวกอง
18,000
ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินคางาม
นายสุริยศักดิ์ อุนตาล
18,000
ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินคางาม
นางสาวเจนจิรา ถ้ํากลาง
18,000
ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินคางาม
นางสาวมนัสนันทื กัณฐัศสดุล

18,000

ผศ.ดร.สุภาพร ภัสสร
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ชื่อ-สกุลนิสติ
นางสาวณัฐชนันท ดวงกอน

มติ

จํานวนเงิน
18,000

ผูบริจาค
ผศ.ดร.สุกัลยา ภูทอง

นายเศกสรรค อุปพงศ

18,000

ผศ.ดร.เกรียงไกร สีตะพันธ

นางสาวอาทิยา วงศวุติ

18,000

ผศ.ดร.เกรียงไกร สีตะพันธ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 ดานนวัตกรรมวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี
1. มหาวิทยาลัยจะจัดประชุมสรุปผลการดําเนินงาน Super KPI ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
2. คณะเกษตรศาสตรฯ ไดเสนอรายชื่อนักวิจัยเพื่อคัดเลือกรางวัลนักวิจัยดีเดน ประจําป พ.ศ. 2563
จํานวน 2 ทาน ดังนี้
1) รางวัลนักวิจัยดีเดนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก รศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ
2) รางวัลนักวิจัยดีเดนดานการวิจัยที่สรางประโยชนสูเชิงพาณิชยหรือสรางประโยชนใหแก
ชุมชน ไดแก ผศ.ดร.วิพรพรรณ เนื่องเม็ก
3. การจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ใหปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคโควิด-19 อยางเครงครัด
4. ทุนวิจัย Fundamental Fund ปงบประมาณ2565 จะลงนามในสัญญาในเดือนธันวาคม 2564
5. การจัดทําหลักสูตร ปร.ด.(สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) อยูระหวาง
การแกไขตามขอเสนอแนะจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และจะเปดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษา 1/2565
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.5 ดานภูมิทัศนและบริหารจัดการฟารม
1. ตามที่ถนนภายในอาคารปฏิบัติการพืชศาสตร ไดรบั ความเสียหายจากการดําเนินการขุดลอกขยาย
พื้นที่กักเก็บน้ําฯ ขณะนี้ผูรับเหมาไดดําเนินการปรับปรุงถนนใหมีสภาพใชงานไดตามปกติเรียบรอยแลว
2. ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ไดจัดทํารายงานงบการเงินประจําป 2564 และจัดสงรายงานไป
ยังมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว และจะจัดสรรงบประมาณใหแตละกิจกรรม ในอัตรารอยละ 70
.
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่อง หนวยฝกอบรมวิชาชีพฯ และประธานหลักสูตรแจงใหที่ประชุมทราบ
1. ตามที่คณะเกษตรศาสตรฯ ไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทน
ผูตรวจวิเคราะหทดสอบ และคาตอบแทนผูใหบริการใชอุปกรณเครื่องมือวิทยาศาสตรและหองปฏิบัติการของ
หนวยฝกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติดานเกษตรและอาหาร คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น คณะเกษตรศาสตรฯ ไดดํา เนิน การแกไขตามขอเสนอแนะของกองกฎหมายและทรัพยสิน
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เรียบรอยแลว และจะจัดสงเอกสารดังกลาวไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อนําเขาคณะกรรมการบริหารงานบุ คคล
ประจํามหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาตอไป
2. ตามที่ส าขาวิชาวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ไดส งนิสิต ไปฝกสหกิจ ศึกษา ณ สถาน
ประกอบการ และไดทราบขาววามีพนักงานของหนวยงานปวยเปนโรคติดเชื้อโควิด-19 สงผลใหนิสิตเกิดความ
กังวล ทางสาขาจึงขอสอบถามถึงมาตรการการดูแลนิสติ ดังกลาว ซึ่งคณบดีไดแจงวาใหสถานประกอบการเปน
ผูพิจารณาและอาจจะใหนิสิตฝกสหกิจศึกษาในรูปแบบออนไลนไปกอนจนกวาสถานการณจะคลี่คลาย
3. เทศบาลตํ า บลแม ก า ขอเชิ ญ รว มออกบู ธ ในกิ จ กรรม “กาดต น ไม แ ม ก า” ครั้ง ที่ 1 ในวั น ที่ 21
พฤศจิกายน 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 สํ าหรับ
หลักสูตรที่ไดผานการรับรองเรียบรอยแลว จะตองกรอกขอมูลในระบบ Che QA ใหครบถวน
5. ผศ.ดร.สุภาพร ภัสสร ขอยกเวนคาหอพักมหาวิทยาลัยใหกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งรองคณบดี
ฝายสื่อสารองคกรและกิจการนิสิต จะประสานงานกับกองกิจการนิสิตเพื่อหาแนวทางชวยเหลือนิสิตตอไป
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ตามที่ไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตรฯ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่
21 ตุลาคม 2564 นั้น
ฝา ยเลขานุ การ ไดดําเนิน การจัด ทํ ารายงานการประชุม ดั งกลา วเสร็จ สิ้น เรียบรอยแล ว จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติ

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรบั รองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2564 โดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.1
สถานะการเงิน ประจําปงบประมาณ 2565
รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําป
งบตั้งตน
โอน
งบประมาณ 2565
งบประมาณ
กองทุนเพื่อการศึกษา

รวมยอดใช
ไป

งบคงเหลือ

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน
1) คาปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ

15,000

-

15,000

2) คาตอบแทนการสอน

20,000

-

20,000

3) คาเบีย้ ประชุม

40,000

2,500

37,500

- นิเทศนิสิตฝกงานและสหกิจศึกษา

80,000

-

80,000

- คาเดินทางคณะผูบริหาร

60,000

-

60,000

- คาพัฒนาบุคลากร
(39*7500)+(25*5000)
2) คาใชจายในการตรวจประเมิน
คุณภาพระดับคณะ/หลักสูตร
3) คาซอมแซม/คาซอมบํารุงรักษา

417,500

3,745

413,755

70,000

-

70,000

40,000

-

40,000

4) คาเชาเครื่องถายเอกสาร/คาเชา
เครื่องพิมพ
5) คาจัดซื้อของที่ระลึกและเลี้ยง
รับรอง
6) คาใชจายการสนับสนุนทําวิจัย
ระดับป.ตรีและป.โท
7) คาบํารุงสมาชิกประจําปของสภา
คณบดีสาขาการเกษตรและสภาอุตสาหกรรม
เกษตร+สัตวศาสตร
8) คาใชจายในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

45,000

-

45,000

15,000

-

15,000

80,000

-

80,000

50,000

-

50,000

200,000

-

200,000

1.2.2 คาใชสอย
1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคา
พาหนะ
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ 2565
9) คาใชจายในการประชาสัมพันธและ
วิเทศสัมพันธ
10) คาใชจายในการจัดทํารายงาน
ประจําป
11) คาเชารถตู จํานวน 1 คัน เดือนละ
31,400 บาท
12) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร

50,000

รวมยอดใช
ไป
4,000

5,000

-

5,000

376,800

31,400

345,400

25,000

-

25,000

370,054

-

370,054

- คาวัสดุ เครื่องแกว สารเคมี

100,000

-

100,000

- คารายวิชา ป.ตรี (3 ภาค)

216,000

-

216,000

2) วัสดุสาํ นักงาน

20,000

-

20,000

3) วัสดุคอมพิวเตอร

20,000

-

20,000

4) วัสดุงานบานงานครัว

20,000

-

20,000

5) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

65,000

1,900

63,100

25,000

2,216

22,784

1) โครงการดานการเตรียมคนและ
เสริมสรางศักยภาพคน

156,000

-

156,000

2) โครงการสงเสริมการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและโปรงใส

100,000

-

100,000

1.4.2 อุดหนุนการดําเนินโครงการของ
หลักสูตร (ป.ตรี 6 หลักสูตร ป.โท 4 หลักสูตร)

62,500

-

62,500

60,000

-

60,000

13) คาใชสอยอื่นๆ

งบตั้งตน

โอน
งบประมาณ

งบคงเหลือ
46,000

1.2.3 คาวัสดุ
1) วัสดุการศึกษา

1.3 คาสาธารณูปโภค
1.3.1 คาสาธารณูปโภค
1) คาไปรษณีย
1.4 เงินอุดหนุน
1.4.1 โครงการในแผนปฏิบัติการ

1.4.3 อุดหนุนศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ 2565
พอเพียง
1.4.4 อุดหนุนศูนยฝกอบรมวิชาชีพและ
บริการนานาชาติฯ
1.4.5 เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนางานวิจัยและ
นักวิจัย (93,873*40%)
กองทุนกิจการนิสิต

งบตั้งตน

โอน
งบประมาณ

รวมยอดใช
ไป

งบคงเหลือ

148,838

-

148,838

37,549

-

37,549

85,000

-

85,000

1) ครุภัณฑสาํ นักงาน

20,000

-

20,000

2) ครุภัณฑคอมพิวเตอร

20,000

-

20,000

3) ครุภัณฑประชาสัมพันธ

30,000

-

30,000

1) โครงการดานการสรางงานวิจัยและ
นวัตกรรมและการเปนผูน ําทางดานวิชาการ
และวิจัย
กองทุนบริการวิชาการ

40,000

-

40,000

1) โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ชุมชน สังคม และประเทศ (การถายทอดองค
ความรูเกษตรสมัยใหมใหชุมชนและนิทรรศการ
1 คณะ 1 โมเดล)
กองทุนศิลปวัฒนธรรม

60,000

-

60,000.00

1) โครงการการเสริมสรางและสงเสริม
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหย่งั ยืน

30,000

-

30,000

0

45,761.00

3,229,480.00

100 %

1.40 %

98.60 %

1) โครงการพัฒนานิสิต
กองทุนสินทรัพยถาวร

กองทุนวิจัย

รวม
ขอมูลวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ

3,275,241
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ระเบียบวาระที่ 4.2 ติดตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2565
ลําดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ การปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการ
จัดกิจกรรม

โครงการดานการเตรียมคนและเสริมสรางศักยภาพคน (ดานการจัดการเรียนการสอน)
กิจกรรมที่ 1 โครงการสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถดาน
วิชาการในศตวรรษที่ 21
1

2

1.1 โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับกิจการนิสิตที่เนน

ผลการเรียนรูใหผูเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 (English, IT (Digital),
การสื่อสาร การแสดงออก บุคลิกภาพ, Talent mobility, สงเสริมอัต
ลักษณของนิสิต)
1.2 โครงการอบรมทักษะการใชเครื่องมือและการเตรียมสารเคมีใน
หองปฏิบัติการ

15,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

10,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

3

1.3 โครงการพัฒนาวิชาการสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (เสนอผลงาน

5,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

4

1.4 โครงการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษแกนิสิต

8,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

5

1.5 สงเสริมกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อการดําเนินชีวิต (พัฒนากาย ใจ

5,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

6

1.6 ปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมดานวิชาการในระดับ

6,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

7

1.7 อบรมการเขียน I THESIS และจริยธรรมในการวิจัยระดับ

5,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

วิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ) โครงการ paper

และบุคลิกภาพ)
บัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา

กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนิสิตคณะ
เกษตรศาสตรฯ
8

2.1 โครงการนํานิสิตศึกษาดูงาน (ภาครัฐ/เอกชน)

60,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

9

2.2 โครงการเกษตรวิชาการบัณฑิตและมหาบัณฑิต 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 การปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการ
จัดกิจกรรม

กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาอาจารยและบุคลากรของคณะ
11

3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารยดานการจัดการเรียนการสอน

6,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

12

3.2 โครงการสนับสนุนอาจารยพัฒนาดานการพัฒนาหลักสูตร

6,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

อาจารยที่ปรึกษา ตามกรอบมาตรฐานอาจารยดานการสอน

รวม

156,000

โครงการดานการเตรียมคนและเสริมสรางศักยภาพคน (ดานคุณภาพนิสิต)
1

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมไหวครู

2,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

2

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพบผูปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม

5,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

3

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกีฬาสัมพันธเกษตร มพ.

5,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

4

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมศิษยเกาสัมพันธ

5,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

5

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมรับขวัญบัณฑิต

10,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

6

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนาผูนําและสรางเครือขายนิสิต

13,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

7

กิ จกรรมที่ 7 กิ จกรรมทอดผ า ป า เพื่ อกองทุ น การศึ ก ษานิสิ ต คณะ
เกษตรศาสตร
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมการเตรียมความพรอมของนิสิตกอนฝกงาน
และสหกิจศึกษา
กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมปจฉิมนิเทศและ Job fair

2,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

15,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

10,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

18,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

6,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

7,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

6,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

3,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

8
9
10

กิจกรรมที่ 10 การพัฒ นาหลักสูตร ‘ผูประกอบการดานอาหารและ
เกษตร’
รวม

85,000

โครงการดานการเตรียมคนและเสริมสรางศักยภาพคน (สนับสนุนการดําเนินโครงการของหลักสูตร)
1
2
3
4

โครงการ “พัฒนานิสิตดานการพัฒนาวิชาการและพัฒนาทักษะสู
วิชาชีพ” หลักสูตร วท.บ.(การประมง)
โครงการ "การจัดการองคความรู (KM) เพื่อดําเนินกิจกรรม AUN-QA
version 4 และ การปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร 2565"
โครงการ "การฝกอบรมผูควบคุมการผลิตอาหาร" หลักสูตร วท.บ.
(ความปลอดภัยทางอาหาร)
โครงการ "สอนเสริมเพิ่มความรู และสรางแนวคิดดาน
เทคโนโลยีการเกษตรสําหรับอนาคต" หลักสูตร ทล.บ

- 15 ลําดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ การปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการ
จัดกิจกรรม

(เทคโนโลยีการเกษตร)
5

6
7
8

9
10

โครงการอบรมสัมมนาใหความรูแกนิสิต คณาจารย และผูสนใจ ใน
เรื่อง กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน และ
กฎหมายอาหาร หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร)
โครงการ Update ความรูงานปศุสัตวยุคใหมกับภาคเอกชน หลักสูตร
วท.บ. (สัตวศาสตร)
โครงการ "Future skills ทักษะแหงอนาคตหลังยุคโควิดสําหรับนัก
เทคโนโลยีชีวภาพ ครั้งที่ 1 หลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
โครงการ “ Help & Care การสรางแรงบันดาลใจในการตีพิมพระดับ
นานาชาติ โดยระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System)ครั้งที่ 1” หลักสูตร วท.
ม. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง)
โครงการ เปดโลกทัศน และพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการ หลักสูตร
วท.ม. (วิทยาศาสตรการเกษตร)
โครงการพัฒนาหัวขอวิจัยสําหรับรองรับนิสิตปริญญาโทรวมกับ
ผูประกอบการทองถิ่น วท.ม. (สัตวศาสตร)
รวม

8,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

8,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

6,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

5,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

8,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

5,500

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

62,500

โครงการดานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม Paper Camp ครั้งที2่

20,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

2

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแบงปนประสบการณจากนักวิจัยพี่เลี้ยงใหกับ
นักวิจัยสายสนับสนุน
รวม

20,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

40,000

โครงการดานบริการวิชาการดวยองคความรูและนวัตกรรม
1

โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล

20,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

2

โครงการพัฒนาและเรียนรูกระบวนการถายทอดองคความรูเกษตร
สมัยใหมใหชุมชน

40,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

15,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

-

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

รวม

60,000

โครงการดานทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณความเปนไทย
1

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมทําบุญคณะฯ

2

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสงเสริมเอกลักษณการแตงกายดวยผาไทย
แบบสไตลเกษตร

- 16 ลําดับ

ชื่อโครงการ

3

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกาดโกงโคง-กินอยูวิถีลานนา
รวม

งบประมาณ การปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการ
จัดกิจกรรม
15,000
0
ต.ค.64-ส.ค. 65
30,000

โครงการบริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
1

โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

30,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

2

โครงการKM เพื่อการพัฒนาองคกร

20,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

3

โครงการการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร

-

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

4

โครงการ การเตรียมความพรอมสําหรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐประจําป (ITA)
โครงการการทบทวนแผนกลยุทธ ติดตาม และประเมินความสําเร็จ
ของปฏิบัติการและแผนกลยุทธ
โครงการสํานักงานสีเขียว (Green office)

-

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

50,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

30,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

5
6

รวม

100,000

รวมทั้งสิ้น

533,500

หมายเหตุ : 0 = ยังไมไดขออนุมัติ 1= ขออนุมัติแลว 2= แตงตั้งกรรมการแลว 3= ดําเนินการแลวบางสวน
4= ดําเนินการเสร็จ
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4.3 พิจารณารับรองผลการเรียน ภาคการศึกษา 1/2564
ตามที่คณะเกษตรศาสตรฯ ไดเปดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2564 หลักสู ตรวิท ยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร, การประมง, ความปลอดภัยทางอาหาร, วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร,
สัต วศาสตร และเทคโนโลยีก ารเกษตร จํา นวน 104 รายวิชา และหลั กสู ตรวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช า
วิท ยาศาสตรก ารเกษตร, เทคโนโลยีชีวภาพ, เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง และสั ต วศาสตร จํ านวน 30
รายวิชา นั้น
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตรฯ เพื่อโปรดพิจารณารับรอง
ผลการเรียน ภาคการศึกษา 1/2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ
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ระเบียบวาระที่ 4.4 แนวปฏิบัติการเบิกเงินวัสดุรายวิชาปฏิบัติการ และรายวิชาปญหาพิเศษ
สรุปเรื่อง
ตามที่คณะเกษตรศาสตรฯ ไดจัดสรรงบประมาณรายไดประจําป 2565 เพื่อสนับสนุนรายวิชาปฏิบัติการ
เปนจํานวนเงิน 216,000 บาท และรายวิชาปญหาพิเศษ จํานวนเงิน 80,000 บาท แตเนื่องดวยในปงบประมาณ
2564 ทีผ่ านมา กองคลังไดดําเนินการตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินวัสดุรายวิชาปฏิบัติการและรายวิชาปญหาพิเศษ
และแจงใหคณะฯ ดําเนินการแกไขใหถูกตองตามระเบียบมหาวิทยาลัย และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ า ยเลขานุ ก าร จึ งขอเสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริห ารคณะเกษตรศาสตร ฯ เพื่ อ โปรดพิ จ ารณา
แนวปฏิบัติการเบิกเงินวัสดุรายวิชาปฏิบัติการ และรายวิชาปญหาพิเศษ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหแจงเวียนแนวปฏิบัติดังกลาวบนเว็ปไซตคณะเกษตรศาสตรฯ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญฤทธิ์ สินคางาม แจงใหที่ประชุมทราบวาไดขออนุมัติลาออกจากตําแหนง
คณบดีตั้งแตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เปนตนไป เนื่องจากมีความจําเปนตองกลับไปดูแลครอบครัวอยางใกลชิด
และขณะเดียวกันก็ เกรงวา จะไมส ามารถปฏิบัติหนาที่ในการบริหารที่ไดรับมอบหมายไดเต็มที่ตามเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย พรอมกันนี้ไดกลาวอําลาและไดขอบคุณกรรมการคณะที่ใหความรวมมือในทุกๆดาน ในชวงระยะเวลา
ที่ดํารงตําแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตรฯ
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับทราบ
เมื่อที่ประชุมรับทราบโดยพรอมเพรียงกันและไมมีขอหารืออื่นๆ ประธานจึงปดการประชุมในเวลา 11.30 น.

(นางจุฑามาศ ทินกรวงศ)
ผูจัดทํารายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิพรพรรณ เนื่องเม็ก)
ผูตรวจรายงานการประชุม

