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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ครั้งที่ 10/2564
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เวลา 10.30 น. ณ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom
*****************************************
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ภัสสร
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัลยา ภู่ทอง
8. ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ
9. ดร.กรทิพย์ กันนิการ์
10. ดร.คุณากร ขัติศรี
11. ดร.ธนาพร บุญมี
12. ดร.บุญร่วม คิดค้า
13. ดร.พันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กุล
14. ดร.พนิตนาฎ อู่พุฒินันท์
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ กันจู
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา
17. ดร.ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์
18. นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์
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เลขานุการ

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
ไม่มี
เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. ขอแจ้งคําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้
1) คํ าสั่ งมหาวิ ท ยาลั ย พะเยาที่ 6820/2564 ลงวัน ที่ 4 ตุ ล าคม พ.ศ. 2564 เรื่อ ง แต่ ง ตั้ ง
ดร.ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์ ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติด้านเกษตรและ
อาหาร
2) คําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 6964/2564 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่ งตั้ง
คณะกรรมการประเมินค่างาน ตําแหน่ง นักวิจัย
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2. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดีกับนางจุฑามาศ ทินกรวงศ์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญการ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
3. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับการประสานจากกองกิจการนิสิตว่า มีนิสิตทุนพระราชทานกัมพูชา อยู่
ในกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากได้อยู่ใกล้ชิดกับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งได้สัมผัสกับผู้ป่วย
โควิด-19 ขณะนี้นิสิตดังกล่าวได้รับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการรอผลตรวจ
4. มหาวิท ยาลัยจะจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายการบริ หารงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม
เดอะรีเวอร์รี บาย กะตะธานี เชียงราย
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.1 ด้านยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร
1. ขอความอนุเคราะห์หลักสูตรที่ได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์การศึกษา งบประมาณแผ่นดิน ปี 2565
จัดเตรียมเอกสารคุณ ลักษณะครุภัณ ฑ์ ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ เพื่อดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จสิ้น
ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2565 พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อคณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตของงาน
(TOR), คณะกรรมการพิจารณาผล และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งครุภัณฑ์ที่คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับ
จัดสรร มีจํานวน 3 รายการ ดังนี้
1) ชุด ปฏิ บั ติ ก ารสํ าหรับ การแปรรูป อาหารอบแห้ งและยื ด อายุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเกษตร
มูลค่าสูง ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 935,000 บาท (ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.ตระกูล
พรหมจักร)
2) ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เพื่อการพัฒนากําลังคน และพัฒนาสู่การ
เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 2,800,000
บาท (ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก)
3) ชุด เครื่อ งมื อ แปรรูป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเพื่ อ สุ ขภาพ (Functional Foods) ต.แม่ ก า อ.เมื อ ง
จ.พะเยา จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 3,993,800 บาท (ผู้รับผิดชอบ ดร.พนิตนาฎ อู่พุฒินันท์)
2. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้เริ่มดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ภายในคณะฯ ได้แก่ การเทพื้นขัดมันใต้ถุนคณะ
และการปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ บ ริ เวณสนามหญ้ า หน้ า ห้ อ งสํ า นั ก งาน โดยได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น จาก
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2564
3. ตามที่ ส าขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีก ารอาหาร ได้ แ จ้ งซ่ อ มหลอดไฟเพดานภายในอาคาร
ปฏิบัติการ ขณะนี้ทางคณะฯ ได้ติดต่อประสานงานกองอาคารสถานที่มาตรวจสอบเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว และ
จะดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ
4. การซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในคณะ ได้มอบหมายนายจักรพงศ์ ธุระพ่อค้า ดําเนินการ
สํารวจ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.2.2 ด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
1. มหาวิทยาลัยจะจัด ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลั กสูตร ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา
13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Team โดยมีหลักสูตรของคณะเกษตรศาสตร์ฯ จะนําเข้าพิจารณาในที่ประชุม
จํานวน 1 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
2. มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีการศึกษา 2565 โดยแยก
ตามหลักสูตร/สาขาวิชาและโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
รอบที่ 2 รอบที่ 3
หลักสูตร
เป้ารับ
รอบที่ 1
โควตาครู เรียนดี
วมว.
เด็กดีมีที่
แนะแนว
เรียน
ทล.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร)
60
40
40
10
5
40
20
วท.บ.(การประมง)
40
30
30
10
5
30
20
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
60
40
40
10
5
40
20
วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร)
40
30
30
10
5
30
20
วท.บ.(วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี 40
30
30
10
5
30
20
การอาหาร)
วท.บ.(สัตวศาสตร์)
60
40
40
10
5
40
20
ป .ต รี 2 ป ริ ญ ญ า ว ท .บ .(สั ต ว 20
15
15
5
15
5
ศาสตร์)+บธ.บ.(การจัดการธุรกิจ)
ตรีควบโท วท.บ.(การประมง)+บธ.ม.
20
15
15
5
15
5
ตรีควบโท วท.บ.(ความปลอดภัยทาง 20
15
15
5
15
5
อาหาร)+บธ.ม.
รวม
360
255
255
75
30
255
135

รอบ

3. ปฏิทินการรับเข้า TCAS ปีการศึกษา 2565 มีรายละเอียดดังนี้
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อ ผู้ มี
สิทธิ์สอบสัมภาษณ์

1. Portfolio
- โควตาครูแนะแนว
- โควตาเรียนดีและอื่นๆ
2. Quota
3. Admission
4. Direct Admission
(รับเฉพาะบางสาขา)

ยืนยันสิทธิ์

ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์เข้าศึกษา

1 พ.ย.-20 ธ.ค. 2564
14 ม.ค. 2565
7-8 ก.พ.2565
11 ก.พ. 2565
9 ธ.ค. 2564-5 ม.ค. 2565
14 ก.พ.-31 มี.ค.
26 เม.ย. 2565
4-5 พ.ค.2565
9 พ.ค.2565
2565
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
รับสมัครบางสาขาวิชาเท่านั้น และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
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4. ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 มีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด
กําหนดการ
ลงทะเบียน
8-12 พ.ย. 2564
ชําระค่าลงทะเบียน
8-12 พ.ย. 2564
เปิดภาคการศึกษา
15 พ.ย. 2564
สอบกลางภาค
8-16 ม.ค. 2565
สอบปลายภาค
7-18 มี.ค. 2565
ปิดภาคการศึกษา/วันสําเร็จการศึกษา
21 มี.ค. 2565
5. ขอเปลี่ยนแปลงกําหนดการประชุมพิจารณารับรองผลการเรียน ภาคการศึกษา 1/2564 เป็นวันที่
18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom และขอให้แต่ละหลักสูตรจัดส่งใบสรุป
ผลการเรียนมายังคณะ ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น.
6. มหาวิทยาลัยกําหนดมาตรการจัดสอบปลายภาคการศึกษา 1/2564 เป็นแบบออนไลน์ และให้นิสิต
ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษา ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564
7. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ เปิ ด การเรียนการสอนรายวิชาเลื อ กเสรี ให้ กั บ นั ก เรี ย นโรงเรีย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 3 รายวิชา คือ โลกใต้น้ํา ชาและกาแฟ สุนัขและแมว
2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 2 รายวิชา คือ ชาและกาแฟ สุนัขและแมว
ทั้งนี้การจัดทํารายละเอียดประมวลรายวิชา ให้ติดต่อประสานงานกับผู้รับผิดชอบโดยตรง
8. หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2565 ที่ได้ผ่านการเห็นชอบคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย จะ
นําเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
พิ จารณาต่ อไป ทั้ งนี้ ขอให้ แต่ ล ะหลั ก สู ตรจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล เพื่ อ ตอบประเด็ น ข้ อ ซั ก ถามจากคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ดังนี้
- ที่มาและความสําคัญ ความคุ้มทุน
- Impact / SDG / เชิงพื้นที่
- ปรัชญาหลักสูตร
- วัตถุประสงค์
- ELO
9. ปฏิทินการปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564 มีดังนี้
รายละเอียด
กําหนดการ
นิสิตลงทะเบียนเรียน
11-12 พ.ย. 2564
นิสิตออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
พ.ย. 2564-มี.ค.2565
อาจารย์ออกนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา
ธ.ค.2564-ก.พ.2565
นิสิตส่งรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาพร้อมแบบฟอร์ม UP_Co-op
ก.พ.-มี.ค.2565
08 10 11 12 14 ให้กับคณะ
เสร็จสิ้นการปฏิบัติสหกิจศึกษา
มี.ค. 2565
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รายละเอียด
คณะคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาระดับคณะ
คณ ะกรรมการพิ จ ารณ าคั ด เลื อ กนิ สิ ต สหกิ จ ศึ ก ษาดี เ ด่ น ระดั บ
มหาวิทยาลัยและมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตร

กําหนดการ
มี.ค. 2565
เม.ย. 2565

10. มหาวิทยาลัยได้กําหนดภาระงานสอนสําหรับบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติหน้าที่ Coach ประจํา
หลักสูตร โดยให้คิดภาระการสอนตามที่มีการปฏิบัติหน้าที่จริงตามตารางเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 4
ชั่วโมง/สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 ชั่วโมง/ภาคการศึกษาปกติ
11. มหาวิทยาลัยแจ้งให้หลักสูตร ทล.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) หลักสูตรใหม่ 2563 ปรับแผนการ
เรียนของนิสิตให้ตรงกับ GE65 และส่งข้อมูลกลับไปยังกองบริการการศึกษา ภายในเดือนธันวาคม 2564
12. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะเข้าร่วมโครงการแนะแนวการเข้าศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 22
พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์
13. สรุป จํานวนนิ สิ ตที่ เข้ าศึ ก ษาต่ อ คณะเกษตรศาสตร์ฯ เปรีย บเที ย บตาม TCAS1-5 ปี ก ารศึ ก ษา
2560-2564 มีรายละเอียดังนี้
ปีการศึกษา
TCAS1
TCAS2
TCAS3
TCAS4
TCAS5
ปีการศึกษา 2560
85
17
28
5
47
ปีการศึกษา 2561
91
31
4
3
17
ปีการศึกษา 2562
67
9
6
2
8
ปีการศึกษา 2563
60
17
10
13
29
ปีการศึกษา 2564
109
16
23
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 ด้านสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต
1. เนื่องด้วยหลักสูตรที่ไม่ผ่านการรับรองจาก สกอ. จะส่งผลให้นิสิตไม่สามารถกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
ในปี 2565 ได้ ดังนั้นขอความอนุเคราะห์แต่ละหลักสูตรเร่งดําเนินการจัดส่งเล่มหลักสูตรปรับปรุงให้ทันตาม
กําหนด
2. ทุนการศึกษา ประจําปี 2563-2564 อยู่ระหว่างการพิจารณาทุนจากมหาวิทยาลัย โดยนิสิตคณะ
เกษตรศาสตร์ฯ ยื่นคําร้องขอรับทุน จํานวน 15 ราย
3. แนวทางการแนะแนวศึกษาต่อ ประจําปี 2565 คณะฯ จะติดต่อประสานงานไปยังโรงเรียนต่างๆ
เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในชั่วโมงแนะแนว
4. มหาวิทยาลัยมีกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา
2562 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 ในเดือนเดือนเมษายน 2565
5. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ภายในมหาวิทยาลัยได้มีการระบาด
ระลอกใหม่ โดยข้อมูลวันที่ 21 ตุลาคม 2564 มีนิสิตติดเชื้อโควิด-19 จํานวน 43 ราย
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6. มหาวิทยาลัยจะแจกชุดตรวจโควิด-19 (ATK) ให้กับนิสิตที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง โดยจะแจกให้
นิสิต ในวันที่ 22-24 ตุลาคม 2564 ณ ลานจอดรถด้านข้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โดยโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยพะเยา มีจํานวนเตียงที่รับผู้ป่วยได้ 60 เตียง ใช้ไปแล้ว 43 เตียง หากมี
จํานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลดอกคําใต้ และโรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา
7. เนื่องด้วยจํานวนนิสิตที่มีภาระซึมเศร้าเพิ่มขึ้น จึงขอความร่วมมืออาจารย์ที่ปรึกษาติดตามนิสิตในที่
ปรึกษาอย่างใกล้ชิด
8. มีกลุ่มมิจฉาชีพได้หลอกชักชวนให้นิสิตลงทุนในระบบออนไลน์ โดยเสนอผลตอบแทนสูง มีนิสิตที่ตก
เป็นเหยื่อ จํานวน 138 ราย มูลค่าความเสียหาย จํานวนเงินประมาณ 8,300,000 บาท
9. มหาวิทยาลัยได้จัด ส่ งเหรียญรางวัลเรียนดีให้กับนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ ประจําปีการศึกษา
2562 และประจําปีการศึกษา 2563 จํานวน 19 คน โดยคณะฯ จะมอบเหรียญดังกล่าวให้กับนิสิตในรูปแบบ
ออนไลน์
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 ด้านนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
1. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจําปี 2565
2. ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยปี 2566 อยู่ระหว่างการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. การดําเนินงาน Super KPI ด้านการวิจัย ประจําปี 2565 คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ต้ัง Challenge
จํานวน 60 ผลงาน
4. เนื่องด้วยการระบาดของโรคโควิด-19 การดําเนินโครงการบริการวิชาการกับกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่เข้า
ร่ ว มอบรมจะต้ อ งได้ รั บ การฉี ด วั ค ซี น โควิ ด -19 ครบ 2 เข็ ม และให้ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการของจั งหวัด อย่ า ง
เคร่งครัด
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.5 ด้านภูมิทัศน์และบริหารจัดการฟาร์ม
1. การปรับ ปรุงภู มิ ทั ศ น์ บ ริ เวณสนามหญ้ าหน้ า ห้ อ งประชุ ม คณะเกษตรศาสตร์ ฯ อยู่ร ะหว่ า งการ
ดําเนินการ
2. ตามที่ ค ณะได้ ดํ าเนิ นการขุด บ่ อ เก็ บ น้ํ าและขุด ลอกขยายพื้ น ที่ กั ก เก็ บ น้ํ าภายในศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับในเวลานี้มีฝนตกหนัก อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ถนนภายในอาคารปฏิ บัติการ
พืชศาสตร์ ได้รับความเสียหาย หลังจากการดําเนินการขุดลอกขยายพื้นที่กักเก็บน้ําฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ทางผู้รับเหมาจะดําเนินการปรับปรุงถนนให้มีสภาพใช้งานได้ตามปกติ
.
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่อง หน่วยฝึกอบรมวิชาชีพฯ และประธานหลักสูตรแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. การจั ด ทํ า ประกาศเรื่ อ ง กํ า หนดอั ต ราค่ า ตอบแทนการวิ เคราะห์ อยู่ ร ะหว่ า งการปรั บ แก้ ต าม
ข้อเสนอแนะจากกองกฎหมายและทรัพย์สิน สําหรับการปรับปรุงเว็บไซต์อยู่ระหว่างการดําเนินการ
2. ประธานหลักสูตรได้ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส เพื่อรองรับครุภัณฑ์การศึกษา
ประจําปี 2565 โดยทางคณะฯ จะดําเนินการสํารวจจุดติดตั้ง และจะแจ้งให้กองอาคารสถานที่ มาดําเนินการ
ต่อไป
3. นิ สิ ต สาขาวิ ช าความปลอดภั ย ทางอาหาร ได้ ส อบผ่ า นและได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รหลั ก สู ต ร
“ผู้ ค วบคุ ม การผลิ ต น้ํ าบริโภคในภาชนะบรรจุ ปิ ด สนิ ท น้ํ า แร่ ธ รรมชาติ และน้ํ าแข็ งบริ โภคที่ ผ่ า นกรรมวิ ธี
การกรอง” จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีผ้สู อบผ่านจํานวน 5 คน
4. อาจารย์วราภรณ์ กุศลารักษ์ ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Food Science and
Biofunction จากมหาวิทยาลัยฮิโรชิม่า และกลับมาปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ตามที่ได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่
16 กันยายน 2564 นั้น
ฝ่ ายเลขานุก าร ได้ ดําเนิน การจัดทํ ารายงานการประชุม ดังกล่ าวเสร็จสิ้ นเรียบร้อ ยแล้ ว จึ งเสนอที่
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2564 โดยไม่มีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

-9-

ระเบียบวาระที่ 4.1 รายละเอียดงบประมาณรายได้ ประจําปี 2565
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2565

งบประมาณ

1.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
1.1.1 ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน

-

1.2 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.2.1 ค่าตอบแทน
1) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ

15,000

2) ค่าตอบแทนการสอน

20,000

3) ค่าเบี้ยประชุม

40,000

1.2.2 ค่าใช้สอย
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ
- นิเทศนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา

80,000

- ค่าเดินทางคณะผู้บริหาร

60,000

- ค่าพัฒนาบุคลากร (39*7500)+(25*5000)

417,500

2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ/หลักสูตร

70,000

3) ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบํารุงรักษา

40,000

4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์

45,000

5) ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลี้ยงรับรอง

15,000

6) ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนทําวิจัยระดับป.ตรีและป.โท

80,000

7) ค่าบํารุงสมาชิกประจําปีของสภาคณบดีสาขาการเกษตรและสภา
อุตสาหกรรมเกษตร+สัตวศาสตร์
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
9) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํารายงานประจําปี
11) ค่าเช่ารถตู้ จํานวน 1 คัน เดือนละ 31,400 บาท

50,000
200,000
50,000
5,000
376,800
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2565
12) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
13) ค่าใช้สอยอื่นๆ

งบประมาณ
25,000
370,054

1.2.3 ค่าวัสดุ
1) วัสดุการศึกษา
- ค่าวัสดุ เครื่องแก้ว สารเคมี

100,000

- ค่ารายวิชา ป.ตรี (3 ภาค)

216,000

2) วัสดุสํานักงาน

20,000

3) วัสดุคอมพิวเตอร์

20,000

4) วัสดุงานบ้านงานครัว

20,000

5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

65,000

1.3 ค่าสาธารณูปโภค
1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค
1) ค่าไปรษณีย์

25,000

1.4 เงินอุดหนุน
1.4.1 โครงการในแผนปฏิบัติการ (ด้านวิชาการ+บริหาร)
1) โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

156,000

2) โครงการส่งเสริมการบริหารทีม่ ีประสิทธิภาพและโปร่งใส

100,000

1.4.2 อุดหนุนการดําเนินโครงการของหลักสูตร (ป.ตรี 6 หลักสูตร ป.โท 4
หลักสูตร)
1.4.3 อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

62,500

1.4.4 อุดหนุนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติฯ
1.4.5 เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนางานวิจัยและนักวิจัย (93,873*40%)

60,000
148,838
37,549

กองทุนกิจการนิสิต
1) โครงการพัฒนานิสิต
กองทุนสินทรัพย์ถาวร

85,000
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2565

งบประมาณ

1) ครุภณ
ั ฑ์สํานักงาน

20,000

2) ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

20,000

3) ครุภณ
ั ฑ์ประชาสัมพันธ์

30,000

กองทุนวิจัย
1) โครงการด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นํา
ทางด้านวิชาการและวิจัย
กองทุนบริการวิชาการ

40,000

1) โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ (การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรสมัยใหม่ให้ชุมชนและนิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล)
กองทุนศิลปวัฒนธรรม

60,000

1) โครงการการเสริมสร้างและส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้ยั่งยืน
รวม

30,000
3,275,241

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 4.2 รายละเอียดโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2565
โครงการ

จํานวนโครงการ

งบประมาณ (บาท)

1. โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน
(ด้านการจัดการเรียนการสอน)

12

156,000

2. โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน
(ด้านคุณภาพนิสิต)

10

85,000

3. โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน
(สนับสนุนการดําเนินโครงการของหลักสูตร)

10

62,500

4. โครงการด้านวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม

2

40,000

5. โครงการด้านบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และ

2

60,000

- 12 นวัตกรรม
6. โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมและสืบสาน
เอกลักษณ์ความเป็นไทย

3

30,000

7. โครงการบริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และมีธรรมาภิบาล

6

100,000

โครงการในแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1. โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน)
ลําดับ

1

2
3

4
5

6
7

ชื่อโครงการ
กิจกรรมที่ 1 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการ
ในศตวรรษที่ 21
1.1 โครงการบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนกับกิจการนิสิตที่เน้นผลการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21
(English, IT (Digital), การสื่อสาร การ
แสดงออก บุคลิกภาพ, Talent mobility,
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิต)
1.2 โครงการอบรมทักษะการใช้เครื่องมือ
และการเตรียมสารเคมีในห้องปฏิบัติการ
1.3 โครงการพัฒนาวิชาการสําหรับนิสิต
บัณฑิตศึกษา (เสนอผลงานวิชาการใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ)
โครงการ paper
1.4 โครงการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษแก่นิสิต
1.5 ส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อการ
ดําเนินชีวิต (พัฒนากาย ใจ และ
บุคลิกภาพ)
1.6 ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม
ด้านวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา
1.7 อบรมการเขียน I THESIS และ
จริยธรรมในการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ
สุนทรประสิทธิ์

15,000 ต.ค.64-ส.ค. 65

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ
สุนทรประสิทธิ์
ผศ.ดร.กัญญาณัฐ
สุนทรประสิทธิ์

10,000

ต.ค.64-ส.ค. 65

5,000

ต.ค.64-ส.ค. 65

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ
สุนทรประสิทธิ์
ผศ.ดร.กัญญาณัฐ
สุนทรประสิทธิ์

8,000

ต.ค.64-ส.ค. 65

5,000

ต.ค.64-ส.ค. 65

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ
สุนทรประสิทธิ์
ผศ.ดร.กัญญาณัฐ
สุนทรประสิทธิ์

6,000

ต.ค.64-ส.ค. 65

5,000

ต.ค.64-ส.ค. 65

- 13 โครงการในแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1. โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน)
ลําดับ
ชื่อโครงการ
8
2.1 โครงการนํานิสิตศึกษาดูงาน
(ภาครัฐ/เอกชน)
9
2.2 โครงการเกษตรวิชาการบัณฑิตและ
มหาบัณฑิต และ Job fair
10
2.3 โครงการ FoSTAT

ผู้รับผิดชอบ
ผศ.ดร.กัญญาณัฐ
สุนทรประสิทธิ์
ผศ.ดร.กัญญาณัฐ
สุนทรประสิทธิ์
ผศ.ดร.กัญญาณัฐ
สุนทรประสิทธิ์
กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาอาจารย์ ผศ.ดร.กัญญาณัฐ
สุนทรประสิทธิ์
และบุคลากรของคณะ

11

12

งบประมาณ

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ
ด้านการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ท่ี สุนทรประสิทธิ์
ปรึกษา ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์
ด้านการสอน
3.2 โครงการสนับสนุนอาจารย์พัฒนา
ผศ.ดร.กัญญาณัฐ
ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สุนทรประสิทธิ์
รวมงบประมาณ
3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์

60,000

ระยะเวลา
ต.ค.64-ส.ค. 65

20,000

ต.ค.64-ส.ค. 65

10,000

ต.ค.64-ส.ค. 65

6,000

ต.ค.64-ส.ค. 65

6,000

ต.ค.64-ส.ค. 65

156,000

2. โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านคุณภาพนิสิต)
ลําดับ
1
2

ชื่อโครงการ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมไหว้ครู

ผู้รับผิดชอบ
ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย

งบประมาณ

ระยะเวลา
2,000 ต.ค.64-ส.ค. 65
ต.ค.64-ส.ค. 65

4

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพบผู้ปกครองและ ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
กิ จ กรรมที่ 3 กิ จ กรรมกี ฬ าสั ม พั น ธ์ ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย
เกษตร มพ.
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย

5

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมรับขวัญบัณฑิต

ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย

10,000 ต.ค.64-ส.ค. 65

6

กิ จ กรรมที่ 6 กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ นํ า และ ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย
สร้างเครือข่ายนิสิต

ต.ค.64-ส.ค. 65

3

7
8

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อกอง ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย
ทุนการศึกษานิสิตคณะเกษตรศาสตร์
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมการเตรียมความ ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย
พร้ อ มของนิ สิ ต ก่ อ นฝึ ก งานและสหกิ จ

5,000
5,000

ต.ค.64-ส.ค. 65

5,000 ต.ค.64-ส.ค. 65

13,000
2,000 ต.ค.64-ส.ค. 65
15,000 ต.ค.64-ส.ค. 65

- 14 2. โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านคุณภาพนิสิต)
ลําดับ

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ระยะเวลา

ศึกษา
9

กิ จกรรมที่ 9 กิ จกรรมปั จ ฉิ ม นิ เทศและ ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย

10,000 ต.ค.64-ส.ค. 65

Job fair

10

กิ จ กรรมที่ 10 การพั ฒ นาห ลั ก สู ต ร ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย
‘ผู้ประกอบการด้านอาหารและเกษตร’
รวมงบประมาณ

18,000 ต.ค.64-ส.ค. 65

85,000

3. โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (สนับสนุนการดําเนินโครงการของหลักสูตร)
ลําดับ
1

2

3

4

5

6

7

ชื่อโครงการ
โครงการ “พัฒนานิสิตด้านการพัฒนา
วิชาการและพัฒนาทักษะสู่วิชาชีพ”
หลักสูตร วท.บ.(การประมง)
โครงการ "การจัดการองค์ความรู้ (KM)
เพื่อดําเนินกิจกรรม AUN-QA version 4
และ การปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.
เกษตรศาสตร์ 2565"
โครงการ "การฝึกอบรมผู้ควบคุมการ
ผลิตอาหาร" หลักสูตร วท.บ. (ความ
ปลอดภัยทางอาหาร)
โครงการ "สอนเสริมเพิ่มความรู้ และ
สร้างแนวคิดด้านเทคโนโลยีการเกษตร
สําหรับอนาคต" หลักสูตร ทล.บ
(เทคโนโลยีการเกษตร)
โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่นิสิต
คณาจารย์ และผู้สนใจ ในเรื่อง
กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ
มาตรฐาน และกฎหมายอาหาร
หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร)
โครงการ Update ความรู้งานปศุสัตว์ยุค
ใหม่กับภาคเอกชน หลักสูตร วท.บ.
(สัตวศาสตร์)
โครงการ "Future skills ทักษะแห่งอนาคต
หลังยุคโควิดสําหรับนัก

ผู้รับผิดชอบ
ดร.กรทิพย์ กันนิการ์

งบประมาณ

ระยะเวลา
6,000 ต.ค.64-ส.ค. 65

ดร.บุญร่วม คิดค้า

7,000 ต.ค.64-ส.ค. 65

ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ

6,000 ต.ค.64-ส.ค. 65

ดร.พนิตนาฎ อู่
พุฒินันท์

3,000 ต.ค.64-ส.ค. 65

ดร.รณกร สร้อยนาค

8,000 ต.ค.64-ส.ค. 65

ดร.พันธภรณ์ สุภัค
กาญจน์กุล

8,000 ต.ค.64-ส.ค. 65

ผศ.ดร.สุภาพร ภัสสร

6,000 ต.ค.64-ส.ค. 65

- 15 3. โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (สนับสนุนการดําเนินโครงการของหลักสูตร)
ลําดับ

8

9

10

ชื่อโครงการ
เทคโนโลยีชีวภาพ ครั้งที่ 1 หลักสูตร วท.
ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
โครงการ “ Help & Care การสร้างแรง
บันดาลใจในการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
โดยระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System)ครั้งที่
1” หลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการประมง)
โครงการ เปิดโลกทัศน์ และพัฒนา
คุณภาพผลงานวิชาการ หลักสูตร วท.
ม. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)
โครงการพัฒนาหัวข้อวิจัยสําหรับรองรับ
นิสิตปริญญาโทร่วมกับผู้ประกอบการ
ท้องถิ่น วท.ม. (สัตวศาสตร์)
รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผศ.ดร.ฉัตรมงคล
สุวรรณภูมิ

5,000 ต.ค.64-ส.ค. 65

ผศ.ดร.วิพรพรรณ์
เนื่องเม็ก

8,000 ต.ค.64-ส.ค. 65

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์
อินต๊ะวิชา

5,500 ต.ค.64-ส.ค. 65

62,500

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
4. โครงการด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นําทางด้านวิชาการ
ลําดับ
1

2

ชื่อโครงการ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม Paper Camp ครั้ง
ที2่
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแบ่งปัน
ประสบการณ์จากนักวิจัยพี่เลี้ยงให้กับ
นักวิจัยสายสนับสนุน
รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะ
วิชา
ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะ
วิชา

งบประมาณ
20,000

ระยะเวลา
ต.ค.64-ส.ค. 65

20,000

ต.ค.64-ส.ค. 65

40,000

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
5. โครงการด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ
ลําดับ
ชื่อโครงการ
1
โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล
2

โครงการพัฒนาและเรียนรู้กระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรสมัยใหม่ให้
ชุมชน
รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะ
วิชา
ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะ
วิชา

งบประมาณ
ระยะเวลา
20,000 ธ.ค.64-ก.พ. 65
40,000 ต.ค.64-ส.ค. 65

60,000
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
6. โครงการด้านการเสริมสร้างและส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน
ลําดับ
ชื่อโครงการ
1
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมทําบุญคณะฯ
2

3

ผู้รับผิดชอบ
ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย

งบประมาณ
15,000

ระยะเวลา
มี.ค.-เม.ย.65

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย
การแต่งกายด้วยผ้าไทยแบบสไตล์
เกษตร
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกาดโก้งโค้ง-กิน ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย
อยู่วิถีล้านนา
รวมงบประมาณ

-

ก.พ.-มี.ค.2564

15,000

มี.ค.-เม.ย. 2564

30,000

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
7. โครงการด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
ลําดับ
1
2
3
4

5

6

มติ

ชื่อโครงการ
โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ
ผศ.ดร.วิพรพรรณ์
เนื่องเม็ก
โครงการKM เพื่อการพัฒนาองค์กร
ผศ.ดร.วิพรพรรณ์
เนื่องเม็ก
โครงการการประเมินความพึงพอใจของ ผศ.ดร.วิพรพรรณ์
บุคลากร
เนื่องเม็ก
โครงการ การเตรียมความพร้อมสําหรับ ผศ.ดร.วิพรพรรณ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เนื่องเม็ก
ของหน่วยงานภาครัฐประจําปี (ITA)
โครงการการทบทวนแผนกลยุทธ์
ผศ.ดร.วิพรพรรณ์
ติดตาม และประเมินความสําเร็จของ
เนื่องเม็ก
ปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์
โครงการสํานักงานสีเขียว (Green office) ผศ.ดร.วิพรพรรณ์
เนื่องเม็ก
รวมงบประมาณ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ

งบประมาณ
30,000
20,000

ระยะเวลา
พ.ย.2563-ส.ค.
2564
พ.ค.-ส.ค. 2564

-

ก.พ.-ส.ค. 2564

-

มี.ค.-ส.ค. 2564

50,000

มี.ค.-ส.ค. 2564

-

มี.ค.-ส.ค. 2564

100,000
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ระเบียบวาระที่ 4.3 พิจารณากําหนดการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ
ด้วยคณะเกษตรศาสตร์ฯ มีเงินคงเหลือในบัญ ชีกองทุนเพื่อการศึกษา จํานวนเงิน 358,761 บาท และมี
ความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา แก่นิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ ที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี
มีจิตอาสา แต่ยากจน ได้มีโอกาสศึกษาต่อ โดยได้กําหนดการพิจารณาทุน ดังนี้
รายละเอียด
รับบริจาคทุนการศึกษา
ประกาศรับสมัคร
ทุนการศึกษา
ประกาศรายชื่อนิสิต
ผู้สมัคร
สอบสัมภาษณ์

รอบที่ 1
รอบที่ 2
รอบที่ 3
รอบที่ 4
ก่อนวันที่ 30 ก.ย. ก่อนวันที่ 30 ธ.ค. ก่อนวันที่ 30 มี.ค. ก่อนวันที่ 30 มิ.ย.
2564
2564
2565
2565
15-30 ต.ค. 2564 15-30 ม.ค. 2565 15-30 เม.ย. 2565 15-30 ก.ค. 2565
1 พ.ย. 2564

1 ก.พ. 2565

1 พ.ค. 2565

1 ส.ค. 2565

ก่อนวันที่ 10 พ.ย. ก่อนวันที่ 10 ก.พ. ก่อนวันที่ 10 พ.ค. ก่อนวันที่ 10 ส.ค.
2564
2565
2565
2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ 15 พ.ย. 2564
15 ก.พ. 2565
15 พ.ค. 2565
15 ส.ค. 2565
คัดเลือก
ดําเนินการเบิกจ่าย

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร จึ ง ขอเสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารคณะเกษตรศาสตร์ ฯ เพื่ อ โปรดพิ จ ารณา
กําหนดการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ
มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบ หากอาจารย์ ที่ มี ค วามประสงค์ จ ะมอบทุ น การศึ ก ษาให้ กั บ นิ สิ ต
ทางคณะฯ จะหักเงินเข้ากองทุน ในอัตราร้อยละ 10
ระเบียบวาระที่ 4.4 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี

การศึกษา 2563
สรุปเรื่อง
ด้วยคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปีการศึกษา 2563 ในคราวประชุมครั้งที่
1/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ได้มีมติให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้
ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปีการศึกษา 2563 และส่งแบบฟอร์มไปยังเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการ
ให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อโปรดพิจารณา
เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปีการศึกษา 2563
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี
การศึกษา 2563
ระเบียบวาระที่ 4.5 การเสนอชื่ออาจารย์เพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่น ด้านการสอน ประจําปี

การศึกษา 2564
สรุปเรื่อง
ด้วยกองบริการการศึกษา ได้ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่ออาจารย์เพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่น ด้านการ
สอน ประจําปีการศึกษา 2564 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปฏิบัติงานด้านการสอน ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มี
ความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ และทําประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อโปรดพิจารณาเสนอชื่อ
อาจารย์เพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่น ด้านการสอน ประจําปีการศึกษา 2564
มติ ที่ประชุมพิ จารณาแล้ว มีมติไม่เสนอชื่ออาจารย์เพื่ อคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่ น ด้ านการสอน ประจําปี
การศึกษา 2564 โดยในปีงบประมาณ 2565 คณะฯ ขอความอนุเคราะห์ ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย เป็น Coach เพื่อ
พัฒนาอาจารย์ให้เข้าระดับอาจารย์มืออาชีพมหาวิทยาลัย โดยจะจัดในรูปแบบกิจกรรม KM เพื่อการพัฒนาองค์กร
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
1. ขอความอนุเคราะห์ประธานหลักสูตร ส่งรายชื่อวารสารและหนังสือที่ต้องการจัดซื้อเพื่อจัดส่งไปยังศูนย์
บรรณสาร ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบ
เมื่อที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกันและไม่มีข้อหารืออื่นๆ ประธานจึงปิดการประชุมในเวลา 11.30 น.

(นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์)
ผู้จัดทํารายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

