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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ครั้งที่ 12/2564
วันพฤหัสบดีท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom
*****************************************
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก
กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์
กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย
กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ
กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ภัสสร
กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัลยา ภู่ทอง
กรรมการ
8. ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ
กรรมการ
9. ดร.กรทิพย์ กันนิการ์
กรรมการ
10. ดร.คุณากร ขัติศรี
กรรมการ
11. ดร.ธนาพร บุญมี
กรรมการ
12. ดร.บุญร่วม คิดค้า
กรรมการ
13. ดร.พันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กุล
กรรมการ
14. ดร.พนิตนาฎ อู่พุฒินันท์
กรรมการ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ กันจู
ผู้ช่วยคณบดี
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา
ผู้ช่วยคณบดี
17. ดร.ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์
หัวหน้าหน่วยฝึกอบรมวิชาชีพฯ
18. นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์
เลขานุการ
รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนินเปิดศูน ย์การ
เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง จำนวนเงิน 700,000 บาท
2. จำนวนบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คาดว่าจะมีจำนวนประมาณร้อยละ 70 จาก
จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด
3. คณะเกษตรศาสตร์ ฯ จะจั ด เรี ย นการสอนในภาคการศึ ก ษาที่ 2/2564 ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย และให้เริ่มจัดการเรียนการสอนในพื้นที่มหาวิทยาลัยในรายวิชาที่มีความจำเป็นต้องฝึกปฏิบัติ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยให้อาจารย์ประจำรายวิชาดำเนินการขออนุมัติมหาวิทยาลัย
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4. จำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ฯ รอบ TCAS1 มีจำนวนประมาณ 300 คน
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.1 ด้านยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร
1. การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา งบประมาณแผ่นดิน ปี 2565 ได้จัดทำเอกสารคุณลักษณะ
ครุ ภั ณ ฑ์ ใบเสนอราคาพร้ อ มคู่ เที ย บ และได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการกำหนดร่า งขอบเขตของงาน (TOR),
คณะกรรมการพิ จ ารณาผล, คณะกรรมการตรวจรับ พั ส ดุ และประกาศแผนจั ด ซื้ อ จั ด จ้า งในระบบ eGP
เรียบร้อยแล้ว
2. การเบิกเงิน ค่าวัสดุ รายวิชาปฏิบัติการ ภาคการศึกษา 2/2565 ให้เริ่ม ดำเนินการหลังจากสอบ
กลางภาคเป็นต้นไป
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.2 ด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
1. ปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ “ประสบการณ์สร้างปัญญา”
2. กำหนดสอบกลางภาคการศึ กษา 2/2564 ระหว่างวัน ที่ 8-16 มกราคม 2565 หากรายวิชาใด
ต้องการจัดสอบ Onsite ให้จัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติออกจากคณะผ่านประธานหลักสูตร และแจ้งไปยัง
กองบริการการศึกษา เพื่อจัดห้องสอบและแจ้งนิสิตในระบบ reg ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2564
3. มหาวิทยาลัย อนุมัติยกเว้นค่าปรับการชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า กรณีได้รับ
อนุมัติให้ผ่อนผัน ในภาคการศึกษา 2/2564 เพื่อบรรเทาความเดือ ดร้อนให้กับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
4. อธิการบดี ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว “อุดมศึกษาไทยสู่มิติใหม่ไปกับ Digital Transcript” และเข้ารับ
มอบเกี ย รติ บั ต รในฐานะองค์ ก รการให้ บ ริ ก าร Digital Transcript อย่ า งเป็ น ทางการจากรัฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม
2564
5. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
ปีการศึกษา 2565 ดังนี้
หลักสูตร
อัตราค่าธรมเนียม
อัตราค่าธรมเนียม
อัตราค่าธรมเนียม
ภาคการศึกษาต้น
ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
วท.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
18,000
18,000
9,000
ประมง)
วท.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
28,000
28,000
14,000
ประมง) และหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต

-3-

6. มหาวิทยาลัยแจ้งให้หลักสูตร ทล.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) หลักสูตรใหม่ 2563 ปรับแผนการเรียน
ของนิสิตให้ตรงกับ GE65 และส่งข้อมูลกลับไปยังกองบริการการศึกษา ภายในเดือนธันวาคม 2564
7. มหาวิทยาลัยแจ้งให้หลักสูตรคู่ขนานและหลักสูตรปริญญาตรีควบโท จัดทำแผนการเรียนหลักสูตร
ปรับปรุงปี พ.ศ. 2565
8. มหาวิทยาลัยให้ทุกหลักสูตรจัดทำ มคอ.3-6 และ มคอ.7 โดยใช้ระบบ TQF และ Course Syllabus
9. ปฏิทนิ การรับเข้า TCAS ปีการศึกษา 2565 มีรายละเอียดดังนี้
รอบ
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มี
ยืนยันสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สิทธิ์เข้าศึกษา
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
รับสมัครบางสาขาวิชาเท่านั้น และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
(รับเฉพาะบางสาขา)
10. จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่ อคณะเกษตรศาสตร์ฯ TCAS1 ปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 20
ธันวาคม 2564) มีรายละเอียดดังนี้
หลักสูตร
จำนวน (คน)
ทล.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร)
8
วท.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง)
12
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
46
วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร)
43
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
46
วท.บ.(สัตวศาสตร์)
135
ป.ตรี 2 ปริญญา วท.บ.(สัตวศาสตร์)+บธ.บ.(การจัดการธุรกิจ)
25
ตรีควบโท วท.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง)+บธ.ม.
4
ตรีควบโท วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร)+บธ.ม.
10
รวม
329
11. ปฏิทนิ การศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 มีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด
ลงทะเบียน
ชำระค่าลงทะเบียน

กำหนดการ
8-12 พ.ย. 2564
8-12 พ.ย. 2564
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รายละเอียด
เปิดภาคการศึกษา
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
ปิดภาคการศึกษา/วันสำเร็จการศึกษา

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

12. แนวปฏิบัติตามภารกิจด้านการเรียนการสอนคณะเกษตรศาสตร์ฯ ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ให้
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยเปิดการเรียนการสอนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ให้เป็นแบบออนไลน์ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และให้เริ่มจัดการเรียน
การสอนในพื้นที่มหาวิทยาลัยในรายวิชาที่มีความจำเป็นต้องฝึกปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
โดยให้อาจารย์ประจำรายวิชาดำเนินการขออนุมัติมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2564
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 ด้านสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต
1. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะดำเนินโครงการทำบุญคณะ และพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันที่ 7
มกราคม 2565 เวลา 08.00 น.
2. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะจั ดกิจ กรรมงานเลี้ย งปีใหม่ และแลกของขวัญ มู ล ค่า 300 บาท ขึ้น ไป
ในวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 17.30 น. ณ ร้าน Happy Garden Coffee
3. จำนวนนิสิตที่รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวนประมาณร้อยละ 94 จากจำนวนนิสิตทั้งหมด
4. มหาวิทยาลัยกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา
2562 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 และบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ในเดือนเมษายน
2565
5. เนื่องจากเอกสารของนิสิตที่ยื่นกูเ้ งินจากกองทุน กยศ.มีจำนวนมาก ส่งผลให้ธนาคารตรวจเอกสาร
ล่าช้า และโอนเงินให้นิสิตไม่ทันตามกำหนด
6. คณะเกษตรศาสตร์ ฯ จะจัดส่ งของที่ระลึก ให้นักเรียนที่สมั ครเข้าศึ กษาต่อ คณะเกษตรศาสตร์ฯ
รอบ TCAS1 และจะจัดทำกลุ่มไลน์เพื่อใช้ติดต่อประสานงานกับนิสิตรหัส 65
7. ปฏิทนิ การดำเนินกิจกรรมด้านกิจการนิสิต มีดังนี้
กิจกรรม
วันที่
สถานที่ดำเนินงาน
วันยุทธหัตถี
18 ม.ค.2565
ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช
โครงการพั ฒ นาและผลั ก ดั น นิ สิ ต สร้ า ง 19 ม.ค. 2565
ห้องประชุมฟ้ามุ่ย
ชื่อเสียงสู่ความเป็นเลิศ
มหกรรมกีฬา
22-28 ม.ค. 2565
สนามกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา
UP Job Fair
ต้นเดือนมีนาคม 2565 อาคารสงวนเสริมศรี
- การรับสมัครงานจากสถานประกอบการ
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- การเสวนา เกี่ยวกับประสันสังคม และอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความ
พร้ อ มสู่ ก ารประกอบอาชี พ , การอบรม
หลักสูตรอาชีพเสริม
8. ประชาสัมพันธ์การสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ ให้กับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา
2564 (รหัส 61) มีวธิ ีการสั่งจองชุดครุยดังนี้
- โทรสั่งจองกับทางร้านชุลีมาศ 0 2115 1690, 09 8882 8165
- ติดต่อทาง Line @chuleemat.payao ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 ด้านนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
1. การดำเนินงาน Super KPI ด้านการวิจัย ประจำปี 2565 คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ตั้ง Challenge
จำนวน 50 ผลงาน ขณะนีม้ ีผสู้ ่งผลงานมาที่คณะฯ จำนวนประมาณ 10 ผลงาน
2. การดำเนิน โครงการ 1 คณะ 1 สั ญ ลั กษณ์ ความสำเร็จ (1 Faculty 1 Signature) ประจำปี 2565
จะจัดทำผลิตภัณ ฑ์เกี่ยวกับกาแฟ และใช้ประโยชน์ จากกากเมล็ดกาแฟในการเลี้ยงไก่ พื้นที่ตำบลศรีถ้อย
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา งบประมาณในการดำเนินโครงการ 300,000 บาท
3. ในปีงบประมาณ 2564 คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลการประกวดรางวัลสนับสนุนพื้นที่การ
เรี ย นรู้ (Learning Space) ในระดั บ Gold และจะดำเนิ น การต่ อ เนื่ อ งในปี ง บประมาณ 2565 เพื่ อ ให้ ก าร
ดำเนินงานเป็นไปตามตัวชีว้ ัดของมหาวิทยาลัย
4. ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารส่ ง ข้ อ เสนอเชิ ง หลั ก การ (Concept Proposal) ภายใต้ ก รอบการวิ จั ย
“มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” สามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ
ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2564 – 15 มกราคม 2565
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.5 ด้านภูมิทัศน์และบริหารจัดการฟาร์ม
1. การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ อยู่ระหว่างการตรวจรับจัดซื้อ
จัดจ้าง
2. การดำเนิน การขุด บ่ อเก็บ น้ำ และขุ ด ลอกขยายพื้ น ที่กักเก็บ น้ำภายในศู น ย์ การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ได้ตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
3. ร้าน Agri Coffee Pavillion ได้จัดส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแก่ลูกค้าภายในมหาวิทยาลัย เฉลี่ย
วันละ 2 รอบ
4. รายงานการเงินของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รอบวันที่ 1 มกราคม-30 กันยายน 2564
ที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ได้พิจารณาเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว
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มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่อง หน่วยฝึกอบรมวิชาชีพฯ และประธานหลักสูตรแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน
ผู้ตรวจวิเคราะห์ทดสอบ และค่าตอบแทนผู้ให้บริการใช้อุป กรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการของ
หน่วยฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น กองคลังได้ดำเนินการตรวจเอกสารดังกล่าวแล้วพบว่า ไม่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่า
ด้วย การเงิน การงบประมาณ การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และให้
คณะฯ ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายเป็นค่าล่วงเวลาแทน
2. มคอ.2 หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง) ได้นำเข้าสภามหาวิทยาลัยพะเยา
พิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
3. ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับการรั บรองเป็นหน่วยที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพนักวิทยาศาสตร์อาหาร (ด้านความปลอดภัยอาหาร)และผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหาร แต่
เนื่อ งจากสถานะได้ห มดอายุ เนื่อ งจากสถานการณ์ การระบาดของโรคโควิด -19 ประธานหลั กสู ต รความ
ปลอดภัยทางอาหาร จึงขอยื่นคำขอรับการรับรองเป็นหน่วยที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะฯ ดังกล่าว ซึ่ง คณบดี
แจ้งว่าขอหารืออีกครั้ง
4. หลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการความปลอดภัยทางอาหาร) หลักสูตรใหม่
พ.ศ.2564 ได้ดำเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และได้จัดส่งไปยังกองบริการการศึกษา
เรียบร้อยแล้ว
5. หลักสูตร ทล.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) ได้ดำเนินการปรับแก้ มคอ.2 และจัดส่งไปกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอาจจะส่งผลให้นิสิตสามารถยื่นกู้ยืมเงิน กยศ.
ได้ในภาคการศึกษา 2/2564
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ตามที่ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่
18 พฤศจิกายน 2564 นั้น
ฝ่ายเลขานุ การ ได้ดำเนิน การจัด ทำรายงานการประชุม ดังกล่ าวเสร็จสิ้น เรีย บร้อยแล้ว จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติ

ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2564 โดยไม่มีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
รายงานผลการปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ
ลำดับ
1.
2.

มติ

เรื่อง
ผลการปฏิบัติตามมติ
รับรองผลการเรียน ภาคการศึกษา 1/2564
ได้จัดส่งผลการเรียนไปยังกองบริการการศึกษาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
แนวปฏิบัติการเบิกเงินวัสดุรายวิชาปฏิบัติการ และรายวิชาปัญ หา ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ แ จ้ ง เวี ย นแนวปฏิ บั ติ ดั ง กล่ า วบนเว็ ป ไซต์ ข องคณะฯ เรีย บ ร้ อ ยแล้ ว และจะ
พิเศษ
ดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว ในภาคการศึกษา 2/2564 เป็นต้นไป
ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.1
สถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบตั้งต้น
โอน
งบประมาณ 2565
งบประมาณ
กองทุนเพื่อการศึกษา

รวมยอดใช้
ไป

งบคงเหลือ

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
1) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ

15,000

-

15,000

2) ค่าตอบแทนการสอน

20,000

-

20,000

3) ค่าเบีย้ ประชุม

40,000

9,000

31,000

- นิเทศนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา

80,000

-

80,000

- ค่าเดินทางคณะผู้บริหาร

60,000

960

59,040

- ค่าพัฒนาบุคลากร
(39*7500)+(25*5000)
2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน
คุณภาพระดับคณะ/หลักสูตร
3) ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา

417,500

11,245

406,255

70,000

-

70,000

40,000

-

40,000

4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่า
เครื่องพิมพ์
5) ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลีย้ ง
รับรอง
6) ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนทำวิจัย
ระดับป.ตรีและป.โท
7) ค่าบำรุงสมาชิกประจำปีของสภา
คณบดีสาขาการเกษตรและสภาอุตสาหกรรม
เกษตร+สัตวศาสตร์
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

45,000

-

45,000

15,000

-

15,000

80,000

-

80,000

50,000

-

50,000

200,000

1,100

198,900

1.2.2 ค่าใช้สอย
1) ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเช่าที่พัก และค่า
พาหนะ
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ 2565
9) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และ
วิเทศสัมพันธ์
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน
ประจำปี
11) ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน เดือนละ
31,400 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร

50,000

รวมยอดใช้
ไป
4,000

5,000

-

5,000

376,800

62,800

314,000

25,000

-

25,000

370,054

73,809

296,245

- ค่าวัสดุ เครื่องแก้ว สารเคมี

100,000

-

100,000

- ค่ารายวิชา ป.ตรี (3 ภาค)

216,000

-

216,000

2) วัสดุสำนักงาน

20,000

-

20,000

3) วัสดุคอมพิวเตอร์

20,000

-

20,000

4) วัสดุงานบ้านงานครัว

20,000

-

20,000

5) วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น

65,000

6,990

58,010

25,000

3,369

21,631

1) โครงการด้านการเตรียมคนและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

156,000

-

156,000

2) โครงการส่งเสริมการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส

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) ค่าใช้สอยอื่นๆ

งบตั้งต้น

โอน
งบประมาณ

งบคงเหลือ
46,000

1.2.3 ค่าวัสดุ
1) วัสดุการศึกษา

1.3 ค่าสาธารณูปโภค
1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค
1) ค่าไปรษณีย์
1.4 เงินอุดหนุน
1.4.1 โครงการในแผนปฏิบัติการ

1.4.3 อุดหนุนศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจ
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ 2565
พอเพียง
1.4.4 อุดหนุนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและ
บริการนานาชาติฯ
1.4.5 เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนางานวิจัยและ
นักวิจัย (93,873*40%)
กองทุนกิจการนิสิต

งบตั้งต้น

โอน
งบประมาณ

รวมยอดใช้
ไป

งบคงเหลือ

148,838

16,906

131,932

37,549

-

37,549

85,000

-

85,000

1) ครุภัณฑ์สำนักงาน

20,000

-

20,000

2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

20,000

-

20,000

3) ครุภัณฑ์ประชาสัมพันธ์

30,000

-

30,000

1) โครงการด้านการสร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมและการเป็นผูน้ ำทางด้านวิชาการ
และวิจัย
กองทุนบริการวิชาการ

40,000

-

40,000

1) โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ชุมชน สังคม และประเทศ (การถ่ายทอดองค์
ความรูเ้ กษตรสมัยใหม่ให้ชุมชนและนิทรรศการ
1 คณะ 1 โมเดล)
กองทุนศิลปวัฒนธรรม

60,000

-

60,000.00

1) โครงการการเสริมสร้างและส่งเสริม
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน

30,000

-

30,000

0

190,179.00

3,085,062.00

100 %

5.81 %

94.19 %

1) โครงการพัฒนานิสติ
กองทุนสินทรัพย์ถาวร

กองทุนวิจัย

3,275,241
รวม
ข้อมูลวันที่ 22 ธันวาคม 2564
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งบประมาณรายได้จากแหล่งเงินอื่นๆ
แหล่งงบประมาณ
ศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
เงินรายได้ศนู ย์ฝึกอบรมวิชาชีพและบริการ
นานาชาติฯ
บัญชีกองทุนเพื่อการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ฯ

1. เงินคงเหลือจากหลักสูตร Smart Farm และ
Smart Meat ปี 2564

งบประมาณ
คงเหลือ
1,015,720.10

รายละเอียดงบประมาณย่อย

จำนวนเงิน

60,090.88
458,761.53

536,042.66 หักค่าใช้จ่ายต่างๆ

157,200.28

2. เงินกองกลางบัญชีธนาคารกรุงไทย
2,771
3. เงิน Super KPI 2563
157,200
4. เงิน Super KPI 2564
158,830
รวมรายรับ

854,843.66 ยอดคงเหลือ
บัญชีเงินกองกลาง
ธนาคารกรุงไทย
679-0-27089-2
ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564

697,643.38

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 4.2 ติดตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565
ลำดับ

ชื่อโครงการ

โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน)
กิจกรรมที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้าน
วิชาการในศตวรรษที่ 21

งบประมาณ การปฏิบัตงิ าน ระยะเวลาในการ
จัดกิจกรรม
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ชื่อโครงการ

1

1.1 โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับกิจการนิสติ ที่เน้น

2
3

ผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 (English, IT (Digital),
การสื่อสาร การแสดงออก บุคลิกภาพ, Talent mobility, ส่งเสริมอัต
ลักษณ์ของนิสิต)
1.2 โครงการอบรมทักษะการใช้เครื่องมือและการเตรียมสารเคมีใน
ห้องปฏิบัตกิ าร
1.3 โครงการพัฒนาวิชาการสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (เสนอผลงาน

งบประมาณ การปฏิบัตงิ าน ระยะเวลาในการ
จัดกิจกรรม
15,000
0
ก.พ. 2565

10,000

0

ก.ค-ส.ค 2565

5,000

0

ม.ค. 2565

วิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ) โครงการ paper
4

1.4 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นสิ ิต

8,000

0

มิ.ย.-ก.ค. 2565

5

1.5 ส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อการดำเนินชีวต
ิ (พัฒนากาย ใจ

5,000

0

ส.ค. 2565

6,000

0

มิ.ย.-ก.ค. 2565

5,000

0

ม.ค. 2565

และบุคลิกภาพ)
6

1.6 ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมด้านวิชาการในระดับ

บัณฑิตศึกษา
7

1.7 อบรมการเขียน I THESIS และจริยธรรมในการวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษา
กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนิสิตคณะ
เกษตรศาสตร์ฯ
8

2.1 โครงการนำนิสิตศึกษาดูงาน (ภาครัฐ/เอกชน)

60,000

0

ม.ค-ส.ค. 2565

9

2.2 โครงการเกษตรวิชาการบัณฑิตและมหาบัณฑิต และ Job fair

20,000

0

มี.ค.-เม.ย. 2565

10

2.3 โครงการ FoSTAT

10,000

0

ก.พ.-ก.ย. 2565

6,000

0

เม.ย.-ส.ค. 2565

กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของคณะ
11

3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน

อาจารย์ที่ปรึกษา ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์ด้านการสอน

- 13 ลำดับ
12

ชื่อโครงการ
3.2 โครงการสนับสนุนอาจารย์พัฒนาด้านการพัฒนาหลักสูตร

รวม

งบประมาณ การปฏิบัตงิ าน ระยะเวลาในการ
จัดกิจกรรม
6,000
0
ม.ค.-มิ.ย. 2565
156,000

โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านคุณภาพนิสติ )
1

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมไหว้ครู

2,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

2

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสติ ใหม่

5,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

3

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์เกษตร มพ.

5,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

4

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์

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 กิจกรรมพัฒนาผู้นำและสร้างเครือข่ายนิสิต

13,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

7

กิ จ กรรมที่ 7 กิ จ กรรมทอดผ้ า ป่ า เพื่ อ กองทุ น การศึก ษานิสิ ต คณะ
เกษตรศาสตร์
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนฝึกงาน
และสหกิจศึกษา
กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและ 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

8,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

8
9
10

กิจกรรมที่ 10 การพัฒ นาหลักสูตร ‘ผู้ประกอบการด้านอาหารและ
เกษตร’
รวม

85,000

โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (สนับสนุนการดำเนินโครงการของหลักสูตร)
1
2
3
4

5

โครงการ “พัฒนานิสติ ด้านการพัฒนาวิชาการและพัฒนาทักษะสู่
วิชาชีพ” หลักสูตร วท.บ.(การประมง)
โครงการ "การจัดการองค์ความรู้ (KM) เพื่อดำเนินกิจกรรม AUN-QA
version 4 และ การปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์ 2565"
โครงการ "การฝึกอบรมผู้ควบคุมการผลิตอาหาร" หลักสูตร วท.บ.
(ความปลอดภัยทางอาหาร)
โครงการ "สอนเสริมเพิ่มความรู้ และสร้างแนวคิดด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรสำหรับอนาคต" หลักสูตร ทล.บ
(เทคโนโลยีการเกษตร)
โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่นสิ ิต คณาจารย์ และผู้สนใจ ใน
เรื่อง กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน และ
กฎหมายอาหาร หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร)
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ชื่อโครงการ

6

โครงการ Update ความรู้งานปศุสัตว์ยุคใหม่กับภาคเอกชน หลักสูตร
วท.บ. (สัตวศาสตร์)
โครงการ "Future skills ทักษะแห่งอนาคตหลังยุคโควิดสำหรับนัก
เทคโนโลยีชวี ภาพ ครั้งที่ 1 หลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยีชวี ภาพ)
โครงการ “ Help & Care การสร้างแรงบันดาลใจในการตีพมิ พ์ระดับ
นานาชาติ โดยระบบพี่เลีย้ ง (Mentoring System)ครัง้ ที่ 1” หลักสูตร วท.
ม. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง)
โครงการ เปิดโลกทัศน์ และพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการ หลักสูตร
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)
โครงการพัฒนาหัวข้อวิจัยสำหรับรองรับนิสิตปริญญาโทร่วมกับ
ผู้ประกอบการท้องถิ่น วท.ม. (สัตวศาสตร์)
รวม

7
8

9
10

งบประมาณ การปฏิบัตงิ าน ระยะเวลาในการ
จัดกิจกรรม
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

โครงการด้านวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม Paper Camp ครัง้ ที2่

20,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

2

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์จากนักวิจัยพี่เลีย้ งให้กับ
นักวิจัยสายสนับสนุน
รวม

20,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

40,000

โครงการด้านบริการวิชาการด้วยองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรม
1

โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล

20,000

0

ธ.ค.64-ก.พ. 65

2

โครงการพัฒนาและเรียนรู้กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรูเ้ กษตร
สมัยใหม่ให้ชุมชน

40,000

0

ต.ค.64-ส.ค. 65

15,000

0

มี.ค.-เม.ย.65

-

0

ก.พ.-มี.ค.2565

0

มี.ค.-เม.ย. 2565

0

พ.ย.2564-ส.ค.

รวม

60,000

โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย
1

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมทำบุญคณะฯ

2

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย
แบบสไตล์เกษตร

3

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกาดโก้งโค้ง-กินอยู่วิถีล้านนา

15,000

รวม

30,000

โครงการบริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
1

โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

30,000

2565
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ชื่อโครงการ

งบประมาณ การปฏิบัตงิ าน ระยะเวลาในการ
จัดกิจกรรม
20,000
0
พ.ค.-ส.ค. 2565

2

โครงการKM เพื่อการพัฒนาองค์กร

3

โครงการการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร

-

0

ก.พ.-ส.ค. 2565

4

โครงการ การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจำปี (ITA)
โครงการการทบทวนแผนกลยุทธ์ ติดตาม และประเมินความสำเร็จ
ของปฏิบัตกิ ารและแผนกลยุทธ์
โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office)

-

0

มี.ค.-ส.ค. 2565

50,000

0

มี.ค.-ส.ค. 2565

30,000

0

มี.ค.-ส.ค. 2565

5
6

รวม

100,000

รวมทั้งสิ้น

533,500

หมายเหตุ : 0 = ยังไม่ได้ขออนุมัติ 1= ขออนุมัติแล้ว 2= แต่งตั้งกรรมการแล้ว 3= ดำเนินการแล้วบางส่วน
4= ดำเนินการเสร็จ
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4.3 พิจารณาการปรับเปลี่ยนแผนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร
ตามที่คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร นั้น
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ฝ่ายเลขานุการ
จึงขอเสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริห ารคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อโปรดพิจารณารับรองการปรับเปลี่ยนแผน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4.4 พิจารณาแผนการศึกษาการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโทหลักสูตร
วท.บ.(สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ตามที่คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี
ควบปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง และหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นัน้
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ฝ่ายเลขานุการ
จึ ง ขอเสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารคณะเกษตรศาสตร์ ฯ เพื่ อ โปรด พิ จ ารณารั บ รองแผนการศึ ก ษา
การจัด การศึกษาหลั กสูต รปริญ ญาตรีควบปริญ ญาโท หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4.5 การพิจารณารับรองการประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ ดร.ภาวินี จันทร์วิจิตร
ตามที่ ดร.ภาวินี จันทร์วิจติ ร ได้ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
พืชศาสตร์ (5103) อนุสาขาวิชาการจัดการการผลิตพืช (510301) ในภาคเรียนที่ 2/2564 และคณะอนุกรรมการได้
ประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน เรียบร้อยแล้ว นั้น
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อโปรดพิจารณารับรอง
การประเมิ น ผลการสอนเพื่ อ ขอกำหนดตำแหน่ ง ทางวิ ช าการตำแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ของ ดร.ภาวิ นี
จันทร์วิจิตร โดยมีคะแนนเฉลี่ยประเมินผลการสอนระดับ 3.60 = มีความเชี่ยวชาญในการสอน และผลคะแนน
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินการสอน ระดับ 3.50= คุณภาพดีมาก
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4.6 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ ประจำปี 2565
ตามทีค่ ณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ
1 ครั้ง นัน้
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อโปรดพิจารณา
ปฏิทนิ การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ครั้งที่
วันที่
เวลา
1/2565
วันพฤหัสบดีท่ี 20 มกราคม 2565
9.00 น.
2/2565
วันพฤหัสบดีท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2565
9.00 น.
3/2565
วันพฤหัสบดีท่ี 17 มีนาคม 2565
9.00 น.
4/2565
วันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2565
9.00 น.
5/2565
วันพฤหัสบดีท่ี 19 พฤษภาคม 2565
9.00 น.
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ครั้งที่
6/2565
7/2565
8/2565
9/2565
10/2565
11/2565
12/2565
มติ

วันที่
วันพฤหัสบดีท่ี 16 มิถุนายน 2565
วันพฤหัสบดีท่ี 21 กรกฎาคม 2565
วันพฤหัสบดีท่ี 18 สิงหาคม 2565
วันพฤหัสบดีท่ี 15 กันยายน 2565
วันพฤหัสบดีท่ี 20 ตุลาคม 2565
วันพฤหัสบดีท่ี 17 พฤศจิกายน 2565
วันพฤหัสบดีท่ี 15 ธันวาคม 2565

เวลา
9.00 น.
9.00 น.
9.00 น.
9.00 น.
9.00 น.
9.00 น.
9.00 น.

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
1. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้บัณฑิตนั่งในห้องพิธีพระราชทาน
ปริญ ญาบั ต ร จำนวน 500 คน บั ณ ฑิ ต ส่ ว นที่ เหลื อ ให้ รอด้ า นนอก ผู้ ข านชื่ อ บั ณ ฑิ ต คณะเกษตรศาสตร์ฯ คื อ
ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ และผู้ขานชื่อสำรอง คือ ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบ
เมื่อที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกันและไม่มีขอ้ หารืออืน่ ๆ ประธานจึงปิดการประชุมในเวลา 10.30 น.

(นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์)
ผู้จัดทำรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

