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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ครั้งที่ 3/2564
วันพฤหัสบดีท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ
*****************************************
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. ดร.กรทิพย์ กันนิการ์
7. ดร.คุณากร ขัติศรี
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล
9.
10.
11.
12.

ดร.พนิตนาฎ อู่พุฒินันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ กันจู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา
นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ภัสสร
2. ดร.บุญร่วม คิดค้า
3. ดร.พันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กุล
4. ดร.รณกร สรัอยนาค
5. ดร.วนิดา แซ่จึง
6. ดร.ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
แทนประธานหลักสูตร
ความปลอดภัยทางอาหาร
กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
เลขานุการ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.
ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. สมเด็ จ พระกนิษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุม ารี จะเสด็ จ
พระราชด าเนิน แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญ ญาบั ต รแก่ผู้ส าเร็จ การศึ กษาจากมหาวิท ยาลั ย พะเยา
ประจาปี การศึกษา 2562 พร้อมเสด็ จเป็น องค์ป ระธานประกอบพิธีเปิด ศูน ย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีย ง
ประมาณเดือนตุลาคม 2564
2. มหาวิทยาลัยจะดาเนินโครงการ Meeting of the Mind ครั้งที่ 11 ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 และขอ
ความอนุเคราะห์ของที่ระลึกจากผู้บริหาร ประธานหลักสูตร หัวหน้างานของแต่ละคณะฯ ท่านละ 1 ชิ้น
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มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.1 ด้านยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร
1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ได้มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในหน่วยงาน
และมีความประสงค์จะสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้มาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ฯ
2. ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผ่านระบบ
ออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานจากสานักงาน ปปช.
3. ขอความอนุเคราะห์แต่ล ะหลักสูต รดาเนิน การเบิกค่าใช้จ่ายงบวัส ดุรายวิชา ให้เสร็จสิ้ นภายใน
ภาคการศึกษา 2/2563
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.2 ด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
1. กาหนดการรับสมัคร TCAS64 รอบ 3 มีรายละเอียดดังนี้
หลักสูตร
กาหนดการ
รับสมัคร
7-15 พ.ค. 2564
ประกาศรายชื่อ ผู้ มีสิ ท ธิส อบสั ม ภาษณ์ /ประกาศรายชื่อ ผู้มี สิ ท ธิ 26 พ.ค. 2564
ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา
1 มิ.ย. 2564
ตรวจร่างกาย (บางสาขา)
1-4 มิ.ย. 2564
สอบสัมภาษณ์ (บางสาขา)
5 มิ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผา่ นการสัมภาษณ์และมีสิทธิยืนยันสิทธิเข้าศึกษา 8 มิ.ย. 2564
ยืนยันสิทธิ TCAS64
26-27.ค. 2564
อัตโนมัติ 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
10 มิ.ย. 2564
2. สรุปจานวนนักเรียนที่มีสิทธิเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 1 และรอบที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้
หลักสูตร
TCAS รอบที่ 1
TCAS รอบที่ 2
ยืนยันสิทธิ์ จ่ายเงิน
ผ่อนผัน
สมัคร
สมัคร
อันดับ 1
อันดับ 2
เกษตรศาสตร์
29
24
1
8
21
การประมง
7
5
10
สัตวศาสตร์
21
12
3
12
26
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก าร
29
26
14
28
อาหาร
ความปลอดภัยทางอาหาร
14
11
2
2
10
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เทคโนโลยีการเกษตร
คูข่ นานสัตวศาสตร์
ตรีควบโทการประมง
ตรี ค วบ โท ความป ลอด ภั ย ทาง
อาหาร
รวม

11
5
2
2

11
3
2
1

1
-

5
2
1

13
4
-

120

95

7

44

112

3. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะดาเนิน โครงการเกษตรวิชาการ(นาเสนอผลการฝึกงาน/สหกิจศึ กษา)
ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้อง UB002 ให้นิสิตจัดส่งไฟล์โปสเตอร์มายังคณะ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2564
โดยคณะจะด าเนิน การจั ด ท าโปสเตอร์น าเสนอผลการฝึกงาน/สหกิจ ศึ กษาให้นิสิต โดยเบิกค่าใช้จ่ายจาก
โครงการ
4. การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 บัณฑิตที่มีงานทา มีจานวนทั้งสิน้ 94 คน
ได้รับการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต จานวน 2 คน คงเหลือจานวน 92 คน
5. มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึ กษาคณะเกษตรศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2563 ฉบับที่
11 จานวน 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี และ ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง
6. ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้อนุมัติให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ฯ รับ
ทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2563 จานวน 3 ราย ได้แ ก่ นางสาวรุ่งทิวา ศรีโมรา นางสาว
สุดารัตน์ ศรีส่ง และนายเศกสรรค์ อุปพงศ์
7. ปฎิทนิ การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 มีรายละเอียดดังนี้
กิจกรรม
กาหนดการ
คณะจัดการนาเสนอวิชาการภายในคณะ
เม.ย. 2564- 14 พ.ค. 2564
คณะส่งต้น ฉบับบทความวิจัยที่ผ่านการรับ รองจากคณะ ไปยังกอง
24 พ.ค. 2564
บริหารงานวิจัย
กองบริหารงานวิจัยรวบรวมบทความวิจัย จัดทารายงานสืบเนื่องจาก
1 มิ.ย. 2564
การประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานบนอินเตอร์เน็ต
วันสุดท้ายของการส่งการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์เพื่อ
14 มิ.ย. 2564
ขอสาเร็จการศึกษา
วันสาเร็จการศึกษา
14 มิ.ย. 2564
8. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN QA) ระหว่าง
เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 โดยหลักสูตรที่จะดาเนินการประเมินโดยกรรมการภายนอก คือ หลักสูตร
วท.บ.(สัตวศาสตร์) และหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร) และขอความอนุเคราะห์
แต่ล ะหลักสูต ร ส่งรายชื่อ กรรมการประเมิน AUN QA มายัง ผศ.ดร.กัญ ญาณั ฐ สุน ทรประสิท ธิ์ เพื่อจะได้
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.2.3 ด้านสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต
1. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ดาเนินการแต่งตั้งสโมสรนิสิตประจาปีการศึกษา 2564 เรียบร้อยแล้ว โดย
ประธานสโมสรนิสิต ได้แก่ นางสาวปพัฒนภา อิ่นแก้วมูล
2. นางสาวจันทิมา ชาวดร นิสิตสาขาวิชาการประมง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ประธานสารวัตรนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัย
3. ขอความอนุเคราะห์ทุกสาขาแจ้งบัณฑิตที่มีความประสงค์ใช้รูปชุดครุยที่มีสถานะทางเพศไม่ตรงกับ
เพศก าเนิ ด โดยยื่น ค าร้อ งได้ ที่ งานวินั ย และพั ฒ นานิ สิต สู่ค วามเป็ น เลิศ กองกิ จ การนิสิ ต ภายในวั น ที่ 30
เมษายน 2564
4. ขอแจ้ ง เวี ย น ลิ ง ค์ ป ระกาศวิ นั ย นิ สิ ต เพื่ อ ให้ ทุ ก สาขาน าไปแจ้ ง ให้ กั บ นิ สิ ต ในสาขา ได้ ที่
https://dsa.up.ac.th/.../news/ATTACHED_FILE/1467174592.pdf
5. ขอความอนุเคราะห์ทุกสาขาประชาสัมพันธ์ให้นิสิตยื่นเอกสารเพื่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ทั้งนี้
นิสิตต้องไปแสดงตนที่สัสดีอาเภอของตนเองในช่วงเวลาสถานที่ตามนัดหมายของแต่ละอาเภอด้วยตนเอง
6. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีผู้บริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาของนิสิต จานวน 2 ราย จานวน
เงิน 2,500 บาท ทางคณะฯ ได้ออกหนั งสืออนุโมทนาบัต รเรีย บร้อยแล้ว ทั้งนี้หากท่านไหนประสงค์มอบ
ทุนการศึกษาเพิ่มเติมหรือนาข่าวสารดังกล่าวไปแจ้งให้กับบุคคลภายนอก สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เวป
ไซต์ของคณะ
7. กยศ และ กรอ. มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้งานระบบ และคณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้มอบหมาย
ให้นายจักร์พงศ์ ธุระพ่อค้า เข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมตัวรองรับการใช้งานระบบ กยศ. และ กรอ.ระบบใหม่ ซึ่ง
ในปัจจุบันนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้กู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ. จานวน 170 คน กรอ. จานวน 37 คน รวม
ทั้งสิ้น 207 คน และในปี การศึกษา 2564 จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการให้กู้ยืม โดยประเด็น ที่สาคัญ คือ
หลักสูตรที่ไม่ผา่ นการรับรองจาก สกอ.(แก้ไข/ปรับปรุงหลักสูตร) นิสิตจะไม่สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ.
และ กรอ.ได้ และจะมีการตรวจสอบเงินรายได้ของผู้ปกครองผ่านระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
8. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้มอบหมายให้ นายจักร์พ งศ์ ธุระพ่อค้า เข้าร่วมแนะแนวสัญ จรโรงเรียน
ยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 หากสาขาใดมีความประสงค์จะนาของที่ระลึกมอบ
ให้กับนักเรียน แจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2564
9. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ดาเนินการต่อสัญญาเวปไซต์กับบริษัท clicknext จากัด เรียบร้อยแล้ว โดย
เบิกจากงบค่าใช้สอยอื่นๆ จานวนเงิน 5,585.40 บาท
10. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้จัดทาระบบรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การร้องเรียนทุจริต
รวมทั้ งคาถามต่างๆ ในเวปไซต์ของคณะเรีย บร้อ ยแล้ว โดยสามารถเข้า ไปได้ที่ www.agri.up.ac.th หั วข้อ
เพิ่มเติม
ติดต่อเรา
11. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะดาเนิน โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน ในวันที่ 19-20 เมษายน 2564 โดยคณะฯ จะเชิญบุคลากรจากศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยพะเยา
เข้ามาให้คาแนะนาในการติดตั้งระบบ Dyned และให้บุคลากรได้ทาแบบทดสอบ และทราบระดับภาษาอังกฤษ
ของตนเอง
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12. เนื่องด้วยกาหนดการรับสมัครนิสิต TCAS รอบที่ 3 ในวันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564 และ TCAS
รอบที่ 4 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อให้ยอดรับเข้ามีจานวนเพิ่มขึ้น จึงขออนุมัติงบประมาณจากคณะเพื่อ
ยิงโฆษณาใน facebook ของคณะ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับเข้า ระยะเวลา 20 วัน เป็นจานวนเงิน
4,000 บาท
13. มหาวิท ยาลั ย พะเยาได้ รับ โล่ป ระกาศเกีย รติ คุณ ให้ เป็ น มหาวิท ยาลั ย ที่มีการส่ งเสริม อาจารย์
ต้นแบบด้านการสอนประจาปี 2564 จึงขอเชิญชวนให้คณาจารย์ ในคณะส่งผลงานเพื่อส่งเข้าประกวด โดยยื่น
เอกสาร ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 ด้านนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
1. มหาวิทยาลัยพะเยา มีผลงานตีพิมพ์ด้านการวิจัย ในอันดับที่ 16 ของประเทศไทย สามารถสืบค้น
ฐานข้อมูลและเอกสารงานวิชาการได้ในระบบ Google Scholar
2. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา ได้เข้าร่วม
รายงานความก้าวหน้า Super KPI การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม เลอ
เมอริเดียน จ.เชียงราย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาหน่วย
ความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม เลอเมอริเดียน จ.เชียงราย
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.5 ด้านภูมิทัศน์และบริหารจัดการฟาร์ม
1. เนื่องจากผลกระทบของภัยแล้ง จึงของดกิจกรรมภายในศูนย์ฯ ออกไปก่อน จนกว่าจะเข้าฤดู กาล
เพาะปลูก
2. การดาเนินการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารภายในศูนย์ ฯ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 3 และ
งวดที่ 4 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2564
3. การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุในตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ มีผู้สอบ
ผ่านข้อเขียน จานวน 4 คน และอยู่ระหว่างรอการสัมภาษณ์
4. เงิ น รายได้ จ ากการจ าหน่ า ยผลผลิ ต ทางการเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย ได้ หั ก เป็ น เงิ น รายได้ ข อง
มหาวิทยาลัย ในร้อยละ 10 ส่วนที่เหลือร้อยละ 90 มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ทางคณะสามารถนามาบริหาร
จัดการกิจกรรมภายในศูนย์ฯ ได้
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่อง หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ และประธานหลักสูตรแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. ดร.พันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กุล ได้เป็นตัวแทนคณะ เข้าร่วมประกวด Miss Meeting of the Mind ใน
วันที่ 24 มีนาคม 2564
2. ที่ประชุมได้เสนอให้มกี ารปรับปรุงเวปไซต์คณะฯ เพื่อให้สืบค้นได้ง่ายกว่าเดิม ทางฝ่ายเลขานุการจะ
รับไปประสานงานกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากสถาบันนวัตกรรมฯ ในการดาเนิน โครงการ
อบรมบริการวิชาการแก่ชุมชน จานวน 4 โครงการ
4. นักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ระดับบัณฑิตศึกษา) ปีการศึกษา
2564 ได้เข้าร่วมเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้น ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะฯ จะ
เดินทางไปรับนิสิตดังกล่าวมายังมหาวิทยาลัยพะเยา ในเดือนพฤษภาคม 2564
5. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะดาเนินโครงการนอกแผนฯ การอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ร่วมกับ
คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ประมาณเดือนเมษายน 2564
6. มหาวิท ยาลั ย ได้ แจ้ งให้ แต่ ล ะหน่ ว ยงาน ด าเนิ น การคั ด แยกและรวบรวมสารเคมี และของเสี ย
อั น ตรายในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารไว้ ใ นพื้ น ที่ มิ ด ชิ ด โดยมหาวิ ท ยาลั ย จะมาจั ด เก็ บ เพื่ อ น าไปก าจั ด อย่ า งถู ก วิ ธี
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ตามที่ได้กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น
ฝ่ายเลขานุ การ ได้ดาเนิน การจัด ท ารายงานการประชุม ดั งกล่าวเสร็จสิ้น เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติ

ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 โดยไม่มีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
รายงานผลการปฏิบัติตามมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
-ไม่มีมติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.1 สถานะการเงิน ประจาปีงบประมาณ 2564
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบตั้งต้น
โอน
งบประมาณ 2564
งบประมาณ
กองทุนเพื่อการศึกษา

รวมยอดใช้
ไป

งบคงเหลือ

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
1) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทาการ

15,000

-

15,000

2) ค่าตอบแทนการสอน

20,000

-

20,000

3) ค่าเบีย้ ประชุม

40,000

14,700

25,300

88,198

21,802

1.1.2 ค่าใช้สอย
1) ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พัก และค่า
พาหนะ
- นิเทศนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา

80,000

30,000

- ค่าเดินทางคณะผู้บริหาร

100,000

10,733

89,267

- ค่าพัฒนาบุคลากร

534,000

182,549

351,451

3) ค่าใช้จา่ ยในการตรวจประเมิน
คุณภาพระดับคณะ/หลักสูตร

70,000

-

70,000

4) ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบารุงรักษา

65,000

16,340

48,660

5) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

45,000

14,000

31,000

6) ค่าจัดซือ้ ของที่ระลึกและเลีย้ ง

15,000

2,500

12,500.00

7) ค่าใช้จา่ ยการสนับสนุนทาวิจัย
ระดับป.ตรีและป.โท

86,000

-

86,000

8) ค่าบารุงสมาชิกประจาปีของสภา
คณบดีสาขาการเกษตรและสภาอุตสาหกรรม
เกษตร
9) ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

30,000

30,000

-

53,800

90,200

รับรอง

200,000

-56000
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ 2564
10) ค่าใช้จา่ ยในการประชาสัมพันธ์และ
วิเทศสัมพันธ์
11) ค่าใช้จา่ ยในการจัดทารายงาน
ประจาปี
12) ค่าเช่ารถตู้ จานวน 1 คัน เดือนละ
31,400 บาท
14) ค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุงหลักสูตร

งบตั้งต้น
50,000

รวมยอดใช้
ไป
46,585

5,000

-

5,000

376,800

125,600

251,200

105,000

105,000

-

42,521

418,112

-

108,681

1,335,689

490,311

15) ค่าใช้สอยอื่นๆ

609,813

16) ค่าพัฒนางานวิจยั และนักวิจัย

108,681

17) คชจ.ในการดาเนินงานศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
1.1.3 ค่าวัสดุ

200,000

โอน
งบประมาณ

-104,180

1,626,000

งบคงเหลือ
3,415

1) วัสดุการศึกษา
- ค่าวัสดุ เครื่องแก้ว สารเคมี

100,000

11,608

88,392

- ค่ารายวิชา ป.ตรี (3 ภาค)

216,000

91,200

124,800

2) วัสดุสานักงาน

20,000

-

20,000

3) วัสดุคอมพิวเตอร์

35,000

-

35,000

4) วัสดุงานบ้านงานครัว

20,000

-

20,000

5) วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น

65,000

23,120

41,880

22,000

16,708

5,292

1.2 ค่าสาธารณูปโภค
1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค
1) ค่าไปรษณีย์
1.3 เงินอุดหนุน
1.3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
- โครงการในแผนปฏิบตั ิการ (ด้าน
วิชาการ+บริหาร)
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ 2564
1) โครงการด้านการเตรียมคนและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

งบตั้งต้น

โอน
งบประมาณ
175,000
-30,000

รวมยอดใช้
ไป
10,000

งบคงเหลือ
150,000

2) โครงการส่งเสริมการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส

100,000

-

100,000

3) โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ความเป็นสากลหรือนานาชาติ

40,000

-

40,000

85,000

45,000

40,000

40,000

-

40,000

35,310

-

กองทุนกิจการนิสติ
1. อุดหนุนทั่วไป
1) โครงการพัฒนานิสิต
กองทุนสินทรัพย์ถาวร
1. ค่าครุภัณฑ์ ทีด่ ิน และสิ่งก่อสร้าง
1.1 ครุภัณฑ์
1) ครุภัณฑ์สานักงาน
2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

35,310

3) ครุภัณฑ์การเกษตร

20,000

-

20,000

4) ครุภัณฑ์ประชาสัมพันธ์

30,500

-

30,500

8,000

38,000

-

1,990,200

-

1,990,200

60,870

60,870

-

40,000

39,850

150

60,000

27,000

33,000.00

5) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
6) ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถราง)
7) ครุภัณฑ์ในการปรับปรุงอาคารและ
สิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงใต้ถุนคณะ)
กองทุนวิจัย
โครงการด้านการสร้างงานวิจยั และนวัตกรรม
และการเป็นผู้นาทางด้านวิชาการ
กองทุนบริการวิชาการ
1. อุดหนุนทั่วไป
1)โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ชุมชน สังคม และประเทศ
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ 2564
กองทุนศิลปวัฒนธรรม

งบตั้งต้น

โอน
งบประมาณ

รวมยอดใช้
ไป

งบคงเหลือ

1. อุดหนุนทั่วไป
1)โครงการการเสริมสร้างและส่งเสริม
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน

30,000

-

30,000

3,853,794

3,560,200 2,466,881.00

4,947,113.00

รวม

7,413,994.00
(100 %)

33.27 %

66.73 %

ข้อมูลวันที่ 16 มีนาคม 2564
งบประมาณรายได้จากแหล่งเงินอื่นๆ
แหล่งงบประมาณ
ศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ
รายละเอียดงบประมาณย่อย
คงเหลือ
1,044,616.93 งบกระทรวงวัฒนธรรม

จานวนเงิน
คงเหลือ
209,505.00

งบรายได้ศูนย์

835,111.93
1,044,616.93

ศูนย์ฝกึ อบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติดา้ น
เกษตรและอาหาร

161,743.23 รายได้ส่วนงาน (เข้าคณะ 3%)
รายได้ศูนย์

6,614.55
155,128.68
161,743.23

บัญชีกองทุนเพื่อการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ฯ

294,499.97

เงินคงเหลือจากหลักสูตร Smart Farming

104,390.00

การโอนเงินงบประมาณ
รายการที่โอนออก
โอนหมวดเงินครั้งที่ 1
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ

งบประมาณ

รายการที่โอนเข้า

8,000 ครุภัณฑ์วิทยุและไฟฟ้า

งบประมาณ
8,000
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รายการที่โอนออก
โอนหมวดเงินครั้งที่ 2
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ

งบประมาณ

รายการที่โอนเข้า

35,310 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(ห้องสตูดโิ อของคณะ)

งบประมาณ
35,310

เงินโอนจากมหาวิทยาลัย
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถราง)
ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
โอนหมวดเงินครั้งที่ 3
โครงการนานิสิตศึกษาดูงาน (ภาครัฐ/เอกชน)
โอนหมวดเงินครั้งที่ 4
ค่าใช้สอยอื่นๆ

โอนหมวดเงินครั้งที่ 5
ค่าใช้สอยอื่นๆ
โอนหมวดเงินครั้งที่ 6
ค่าใช้สอยอื่นๆ

โอนหมวดเงินครั้งที่ 7
ค่าใช้สอยอื่นๆ

1,990,200
1,626,000

30,000 นิเทศนิสติ ฝึกงานและสหกิจ
ศึกษา

30,000

60,870 ครุภัณฑ์ในการปรับปรุงอาคาร
และสิง่ ก่อสร้าง (ปรับปรุงใต้ถนุ
คณะ)

60,870

30,000 ครุภัณฑ์วิทยุและไฟฟ้า (ติดกล้อง
วงจรปิด)

30,000

56,000 โครงการพระราชทานความ
ช่วยเหลือนิสิตกัมพูชา (ปริญญา
โท)

56,000

15,000 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
นิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ
กิจกรรมย่อย 2.2 โครงการ
เกษตรวิชาการบัณฑิตและ
มหาบัณฑิต

15,000

มติ ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล้ว มีม ติเห็ นชอบ ทั้งนี้รองคณบดีฝ่ายยุ ทธศาสตร์และบริหารองค์กร ได้ แจ้งแต่ล ะ
หลักสูตรเตรียมแผนความต้องการฝึกอบรม/พัฒนาตนเอง ประจาปีงบประมาณ 2564 ตามงบประมาณที่จัดสรรให้
แต่ละหลักสูตร
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ระเบียบวาระที่ 4.2 ติดตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2564
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ

การ
ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรม

โครงการด้านการเรียนการสอน
กิจกรรมที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้าน
วิชาการในศตวรรษที่ 21
1

2
3

4
5
6
7

8
9

1.1 โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับกิจการนิสิต
ที่เน้นผลการเรียนรู้ให้ผเู้ รียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 (English, IT
(Digital), การสื่ อ สาร การแสดงออก บุ ค ลิ ก ภาพ, Talent
mobility, ส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิต)
1.2 โครงการอบรมทักษะการใช้เครื่องมือและการเตรียมสารเคมี
ในห้องปฏิบัติการ
1.3 โครงการพั ฒ นาวิชาการส าหรับ นิสิตบั ณ ฑิต ศึกษา (เสนอ
ผลงานวิช าการในการประชุ ม วิช าการระดั บ ชาติ /นานาชาติ )
โครงการ paper
1.4 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

20,000

4

5 ก.พ. 2564

12,000

0

ก.ค. 2564

5,000

0

ก.พ.-ส.ค.
2564

10,000

0

1.5 ส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อการดาเนินชีวิต (พัฒนากาย
ใจ และบุคลิกภาพ)
1.6 ปฐมนิ เทศและเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นวิ ช าการในระดั บ
บัณฑิตศึกษา
1.7 อบรมการเขีย น I THESIS และจริย ธรรมในการวิจั ย ระดั บ
บัณฑิตศึกษา
กิ จ กรรม ที่ 2 โครงก ารพั ฒ นาทั กษ ะวิ ช าชี พ นิ สิ ต คณ ะ
เกษตรศาสตร์ฯ
2.1 โครงการนานิสิตศึกษาดูงาน (ภาครัฐ/เอกชน)

5,000

0

7,000

0

10,000

0

ก.พ.-ส.ค.
2564
ก.พ.-ส.ค.
2564
ก.พ.-ส.ค.
2564
ก.พ.-ส.ค.
2564

65,000

0

ม.ค-ส.ค. 2564

20,000

1

31 มี.ค. 2564

2.2 โครงการเกษตรวิชาการบัณ ฑิตและมหาบัณ ฑิต และ Job
fair
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ลาดับ
10

ชื่อโครงการ
2.3 โครงการ FoSTAT

งบประมาณ
10,000

การ
ปฏิบัติงาน
0

ระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรม
ม.ค-ส.ค. 2564

6,000

4

5 ต.ค. 2563

5,000

0

ม.ค.-ส.ค.
2564

กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของคณะ
11

12

3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการ
สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์ด้านการ
สอน
3.2 โครงการสนับสนุนอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนด้วย
ระบบ I Classroom และสื่อออนไลน์
รวมโครงการด้านการเรียนการสอน

175,000

โครงการด้านพัฒนานิสิต
1

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมไหว้ครู

2,000

4

1 ต.ค. 2563

2

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่

5,000

0

มิ.ย. 2564

3

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์เกษตร มพ.

5,000

0

4

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์

5,000

0

ก.พ.-ส.ค.
2564
ก.ย. 2564

5

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมรับขวัญบัณฑิต

10,000

0

ก.ย. 2564

6

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนาผู้นาและสร้างเครือข่ายนิสิต

13,000

0

7

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อกองทุนการศึกษานิสิตคณะ
เกษตรศาสตร์
กิ จ กรรมที่ 8 กิ จ กรรมการเตรี ย มความพร้ อ มของนิ สิ ต ก่ อ น
ฝึกงานและสหกิจศึกษา
กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและ Job fair

2,000

0

15,000

4

10,000

1

ม.ค.-ส.ค.
2564
เม.ย.-ส.ค.
2564
10-11 ต.ค.
2563
31 มี.ค.2564

13,000

4

5,000

4

8
9
10
11

กิจกรรมที่ 10 การพัฒนาหลักสูตร ‘ผู้ประกอบการด้านอาหาร
และเกษตร’
กิจ กรรมที่ 11 Food Fish For Farm บริการวิชาการเกษตรแบบ
Online
รวมโครงการด้านพัฒนานิสิต

โครงการด้านการบริหาร

85,000

21-22 พ.ย.
2563
28-29 พ.ย.
2563
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

1

โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

20,000

การ
ปฏิบัติงาน
1

2

โครงการKM เพื่อการพัฒนาองค์กร

20,000

0

เม.ย.-ส.ค.
2564

3

โครงการการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร

-

0

ก.พ.-ส.ค.
2564

4

โครงการ การเตรียมความพร้อมสาหรั บการประเมินคุณ ธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจาปี (ITA)

-

3

มี.ค.-ส.ค.
2564

5

โครงการการทบทวนแผนกลยุ ท ธ์ ติ ด ตาม และประเมิ น
ความสาเร็จของปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์

60,000

0

มี.ค.-ส.ค.
2564

6

โครงการสานักงานสีเขียว (Green office)

-

0

มี.ค.-ส.ค.
2564

รวมโครงการด้านบริหาร

ระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรม
29 มี.ค. 64

100,000

โครงการด้านการวิจยั
1

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม Paper Camp ครั้งที่2

20,000

4

16-17 ธ.ค.
2563

2

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาการเขียนตารา หนังสือ

10,000

4

16-17 ธ.ค.
2563

3

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์จากนักวิจัยพี่ เลี้ยง
ให้กับนักวิจัยสายสนับสนุน

10,000

4

28 ต.ค. 2563

รวมโครงการด้านการวิจยั

40,000

โครงการด้านบริการวิชาการ
1

โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล

20,000

4

ม.ค. 2564

2

โครงการบริการวิชาการในวันงาน “เกษตรแฟร์และการประชุม
วิชาการการเกษตรประจาปี
รวมโครงการด้านบริการวิชาการ

40,000

3

ม.ค.-ก.ค.2564

15,000

4

4 มี.ค.2564

-

4

พ.ย.-ธ.ค.

60,000

โครงการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมทาบุญคณะฯ สงกรานต์

2

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ การแต่งกายด้วยผ้า

- 16 -

ลาดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

การ
ปฏิบัติงาน

ไทยแบบสไตล์เกษตร
3

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมกาดโก้งโค้ง-กินอยู่วถิ ลี ้านนา

15,000

รวมโครงการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

30,000

ระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรม
2563

0

ส.ค.2564

โครงการด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ
1

โครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศ

10,000

0

ม.ค.-ก.ย.2564

2

10,000

0

พ.ค.-มิ.ย.2564

3

โครงการส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษาใน
ต่างประเทศ
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับ B2 สาหรับบุคลากร

10,000

0

ม.ค.-ก.ย.2564

4

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับ A2 สาหรับบุคลากร

10,000

0

ม.ค.-ก.ย.2564

รวมโครงการด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ

40,000

รวมทั้งสิน้

530,000

หมายเหตุ : 0 = ยังไม่ได้ขออนุมัติ 1= ขออนุมัติแล้ว 2= แต่งตั้งกรรมการแล้ว 3= ดาเนินการแล้วบางส่วน
4= ดาเนินการเสร็จ 5= ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4.3 การพิจารณาเปิดรายวิชาเลือกเสรีของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค์จะเปิดรายวิชาเลือกเสรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน และได้มีการประชุมร่วมกับคณบดีคณะเกษตรศาตร์ฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อโปรดพิจารณาการเปิด
รายวิชาเลือกเสรีของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาโดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
1. โรงเรีย นสาธิตจะด าเนิน การจัด การเรียนการสอนรายวิชาสาหรับ นักเรียนชั้นมั ธยมศึ กษาตอนปลาย
จานวน 6 หน่วยกิต แบ่งเป็นภาคเรียนละ 1 หน่วยกิต กาหนดเรียนสัปดาห์ละ 2 คาบ จานวน 18 สัปดาห์ ในภาค
เรียนที่ 1/2564 เป็นต้นไป
2. อาจารย์ผสู้ อนสามารถนามานับเป็นชั่วโมงภาระงานได้
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและจะเปิดรายวิชาเลือกเสรีให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
พะเยา จานวน 6 รายวิชา
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ระเบียบวาระที่ 4.4 การพิจารณารับรองการประเมินผลการสอนเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ ดร.พันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กุล
ด้วยดร.พันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กุล ได้ยนื่ ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
ภาคเรียนที่ 2/2563
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อโปรดพิจารณารับรอง
การประเมินผลการสอนเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ ดร.พันธภรณ์ สุภัค
กาญจน์กุล
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
1. กาหนดการประชุมพิจารณารับรองผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา
13.00 น.
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบ
เมื่อที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกันและไม่มีขอ้ หารืออืน่ ๆ ประธานจึงปิดการประชุมในเวลา 10.00 น.

(นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์)
ผู้จัดทารายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

