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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ครั้งที่ 3/2564 

วันพฤหัสบดทีี่ 18 มีนาคม  พ.ศ. 2564 

เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ 

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

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์  สินคา้งาม ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ  แลน้อย กรรมการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรมงคล  สุวรรณภูมิ กรรมการ 

6. ดร.กรทิพย์  กันนิการ์ กรรมการ 

7. ดร.คุณากร ขัติศรี กรรมการ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล แทนประธานหลักสูตร 

ความปลอดภัยทางอาหาร 

9. ดร.พนิตนาฎ  อู่พุฒินันท์ กรรมการ 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์  กันจู ผู้ช่วยคณบดี 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์  อินต๊ะวิชา ผู้ช่วยคณบดี 

12. นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์ เลขานุการ 

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ภัสสร ติดภารกจิ 

2. ดร.บุญร่วม  คดิคา้ ติดภารกจิ 

3. ดร.พันธภรณ์  สุภัคกาญจน์กุล ติดภารกจิ 

4. ดร.รณกร  สรัอยนาค ติดภารกจิ 

5. ดร.วนิดา  แซจ่ึง ติดภารกจิ 

6. ดร.ธนิกานต์  สันต์สวัสดิ์ ติดภารกจิ 

เริ่มประชุมเวลา  09.10 น. 

ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จะเสด็จ

พระราชด าเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีการศึกษา 2562 พร้อมเสด็จเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ประมาณเดือนตุลาคม 2564 

2. มหาวิทยาลัยจะด าเนินโครงการ 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  ด้านยุทธศาสตร์และบรหิารองค์กร 

1.  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ได้มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในหน่วยงาน 

และมีความประสงคจ์ะสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้มาศึกษาต่อระดับบัณฑติศึกษาคณะเกษตรศาสตรฯ์ 

2. ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ผ่านระบบ

ออนไลน์ เพื่อเตรยีมความพรอ้มการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานจากส านักงาน ปปช. 

3. ขอความอนุเคราะห์แต่ละหลักสูตรด าเนินการเบิกค่าใช้จ่ายงบวัสดุรายวิชา ให้เสร็จสิ้ นภายใน          

ภาคการศึกษา 2/2563 

  

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.2  ด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา   

1. ก าหนดการรับสมัคร TCAS64 รอบ 3 มีรายละเอียดดังนี้ 

หลักสูตร ก าหนดการ 

รับสมัคร 7-15 พ.ค. 2564 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ

ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา 

26 พ.ค. 2564 

1 ม.ิย. 2564  

ตรวจร่างกาย (บางสาขา) 1-4 มิ.ย. 2564 

สอบสัมภาษณ์ (บางสาขา) 5 มิ.ย. 2564 

ประกาศรายชื่อผู้ผา่นการสัมภาษณ์และมีสิทธิยืนยันสิทธิเข้าศึกษา 8 มิ.ย. 2564 

ยืนยันสิทธิ TCAS64   26-27 .ค. 2564 

อัตโนมัต ิ2564 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 10 มิ.ย. 2564 

 

2.  สรุปจ านวนนักเรยีนที่มีสิทธิเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 1 และรอบที่ 2  มีรายละเอียดดังนี้ 

หลักสูตร TCAS รอบที ่1 TCAS รอบที ่2 

ยืนยนัสิทธิ ์ จ่ายเงิน ผ่อนผัน สมัคร

อันดับ 1 

สมัคร

อันดับ 2 

เกษตรศาสตร์ 29 24 1 8 21 

การประมง 7 5 - - 10 

สัตวศาสตร์ 21 12 3 12 26 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร 

29 26 - 14 28 

ความปลอดภัยทางอาหาร 14 11 2 2 10 
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เทคโนโลยีการเกษตร 11 11 - 5 13 

คูข่นานสัตวศาสตร์ 5 3 1 2 4 

ตรคีวบโทการประมง 2 2 - - - 

ตรีควบ โทความปลอดภั ยทาง

อาหาร 

2 1 - 1 - 

รวม 120 95 7 44 112 

  

3.  คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะด าเนินโครงการเกษตรวิชาการ(น าเสนอผลการฝึกงาน/สหกิจศึกษา)      

ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้อง UB002 ให้นิสิตจัดส่งไฟล์โปสเตอรม์ายังคณะ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2564 

โดยคณะจะด าเนินการจัดท าโปสเตอร์น าเสนอผลการฝึกงาน/สหกิจศึกษาให้นิสิต โดยเบิกค่าใช้จ่ายจาก

โครงการ  

4. การประเมินความพึงพอใจผู้ใชบ้ัณฑิต ปีการศึกษา 2562 บัณฑิตที่มีงานท า มจี านวนทั้งสิน้ 94 คน 

ได้รับการประเมินโดยผู้ใชบ้ัณฑติ จ านวน 2 คน คงเหลือจ านวน 92 คน  

5. มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 

11 จ านวน 2 ท่าน ได้แก ่ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี และ ผศ.ดร.มนตร ีปัญญาทอง 

6. ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้อนุมัติให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตรฯ์ รับ

ทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2563 จ านวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวรุ่งทิวา ศรีโมรา นางสาว    

สุดารัตน์ ศรสี่ง และนายเศกสรรค ์อุปพงศ์ 

7. ปฎิทนิการประชุมวิชาการระดับบัณฑติศึกษา คร้ังที่ 7 มีรายละเอียดดังนี้ 

กจิกรรม ก าหนดการ 

คณะจัดการน าเสนอวิชาการภายในคณะ เม.ย. 2564- 14 พ.ค. 2564 

คณะส่งต้นฉบับบทความวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะ ไปยังกอง

บรหิารงานวิจัย 

24 พ.ค. 2564 

กองบริหารงานวิจัยรวบรวมบทความวิจัย จัดท ารายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานบนอินเตอรเ์น็ต 

1 ม.ิย. 2564 

วันสุดท้ายของการส่งการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์เพื่อ

ขอส าเร็จการศึกษา 

14 มิ.ย. 2564 

วันส าเร็จการศึกษา 14 มิ.ย. 2564 

 

8.  คณะเกษตรศาสตรฯ์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN QA) ระหว่าง

เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 โดยหลักสูตรที่จะด าเนินการประเมินโดยกรรมการภายนอก คือ หลักสูตร 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) และหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) และขอความอนุเคราะห์     

แต่ละหลักสูตร ส่งรายชื่อกรรมการประเมิน AUN QA มายัง ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ เพื่อจะได้

ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.2.3 ด้านสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต  

1. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ด าเนินการแต่งตั้งสโมสรนิสิตประจ าปีการศึกษา 2564 เรยีบร้อยแล้ว โดย

ประธานสโมสรนิสิต ได้แก ่นางสาวปพัฒนภา อิ่นแก้วมูล  

2. นางสาวจันทิมา ชาวดร นิสิตสาขาวิชาการประมง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ประธานสารวัตรนิสิต 

มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบรหิารกจิกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัย   

3. ขอความอนุเคราะห์ทุกสาขาแจ้งบัณฑิตที่มีความประสงคใ์ช้รูปชุดครุยที่มีสถานะทางเพศไม่ตรงกับ

เพศก าเนิด โดยยื่นค าร้องได้ที่งานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ กองกิจการนิสิต ภายในวันที่ 30 

เมษายน 2564 

4. ขอแจ้งเวียน ลิ งค์ประกาศวินัยนิสิต เพื่ อ ให้ทุกสาขาน าไปแจ้งให้กับนิสิต ในสาขา  ได้ที่ 

https://dsa.up.ac.th/.../news/ATTACHED_FILE/1467174592.pdf 

5. ขอความอนุเคราะห์ทุกสาขาประชาสัมพันธ์ให้นิสิตยื่นเอกสารเพื่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ทั้งนี้

นิสิตต้องไปแสดงตนที่สัสดีอ าเภอของตนเองในช่วงเวลาสถานที่ตามนัดหมายของแต่ละอ าเภอด้วยตนเอง 

6. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีผู้บริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาของนิสิต จ านวน 2 ราย จ านวน

เงิน  2,500 บาท ทางคณะฯ ได้ออกหนังสืออนุโมทนาบัตรเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้หากท่านไหนประสงค์มอบ

ทุนการศึกษาเพิ่มเติมหรอืน าข่าวสารดังกล่าวไปแจ้งให้กับบุคคลภายนอก สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เวป

ไซต์ของคณะ  

7. กยศ และ กรอ. มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้งานระบบ และคณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้มอบหมาย

ให้นายจักร์พงศ์ ธุระพ่อค้า เข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมตัวรองรับการใช้งานระบบ กยศ. และ กรอ.ระบบใหม่ ซึ่ง

ในปัจจุบันนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้กู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ. จ านวน 170 คน กรอ. จ านวน 37 คน รวม

ทั้งสิ้น 207 คน และในปีการศึกษา 2564 จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการให้กู้ยืม โดยประเด็นที่ส าคัญคือ 

หลักสูตรที่ไม่ผา่นการรับรองจาก สกอ.(แก้ไข/ปรับปรุงหลักสูตร) นิสิตจะไม่สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ. 

และ กรอ.ได้ และจะมีการตรวจสอบเงินรายได้ของผู้ปกครองผ่านระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

8. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้มอบหมายให้นายจักร์พงศ์ ธุระพ่อค้า เข้าร่วมแนะแนวสัญจรโรงเรียน

ยุพราชวทิยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 หากสาขาใดมีความประสงคจ์ะน าของที่ระลึกมอบ

ให้กับนักเรยีน แจ้งความประสงคภ์ายในวันที่ 24 มีนาคม 2564 

9. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ด าเนินการต่อสัญญาเวปไซต์กับบรษิัท clicknext จ ากัด เรียบรอ้ยแล้ว โดย

เบิกจากงบคา่ใช้สอยอื่นๆ  จ านวนเงิน 5,585.40 บาท 

10. คณะเกษตรศาสตรฯ์ ได้จัดท าระบบรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การร้องเรยีนทุจริต 

รวมทั้งค าถามต่างๆ ในเวปไซต์ของคณะเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถเข้าไปได้ที่ www.agri.up.ac.th หัวข้อ

เพิ่มเติม       ติดต่อเรา 

11. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะด าเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุน ในวันที่ 19-20 เมษายน 2564 โดยคณะฯ จะเชิญบุคลากรจากศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยพะเยา 

เข้ามาให้ค าแนะน าในการติดตั้งระบบ Dyned และให้บุคลากรได้ท าแบบทดสอบ และทราบระดับภาษาอังกฤษ

ของตนเอง  



-5- 

 

12. เนื่องด้วยก าหนดการรับสมัครนิสิต TCAS รอบที่ 3 ในวันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564 และ TCAS 

รอบที่ 4 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อให้ยอดรับเข้ามีจ านวนเพิ่มขึ้น จึงขออนุมัติงบประมาณจากคณะเพื่อ

ยิงโฆษณาใน facebook ของคณะ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับเข้า ระยะเวลา 20 วัน เป็นจ านวนเงิน 

4,000 บาท 

13. มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการส่งเสริมอาจารย์

ต้นแบบด้านการสอนประจ าปี 2564 จึงขอเชิญชวนให้คณาจารย์ในคณะส่งผลงานเพื่อส่งเข้าประกวด 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

เมอรเิดียน 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 ด้านภูมิทัศน์และบรหิารจัดการฟาร์ม  

1. เนื่องจากผลกระทบของภัยแล้ง จึงของดกิจกรรมภายในศูนย์ฯ ออกไปก่อน จนกว่าจะเข้าฤดูกาล

เพาะปลูก 

2. การด าเนินการปรับปรุงและก่อสรา้งอาคารภายในศูนย์ฯ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 3 และ

งวดที่ 4 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2564 

3. การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุในต าแหน่งเจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป ปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ มีผู้สอบ

ผ่านข้อเขียน จ านวน 4 คน และอยู่ระหว่างรอการสัมภาษณ์ 

4. เงินรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร มหาวิทยาลัยได้หักเป็นเงินรายได้ของ

มหาวิทยาลัย ในร้อยละ 10 ส่วนที่เหลือร้อยละ 90 มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ทางคณะสามารถน ามาบริหาร

จัดการกิจกรรมภายในศูนย์ฯ ได้ 

   

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่อง หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ และประธานหลักสูตรแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. ดร.พันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กุล ได้เป็นตัวแทนคณะ เข้าร่วมประกวด Miss Meeting of the Mind ใน

วันที่ 24 มีนาคม 2564   

2. ที่ประชุมได้เสนอให้มกีารปรับปรุงเวปไซต์คณะฯ เพื่อให้สืบค้นได้ง่ายกวา่เดิม ทางฝ่ายเลขานุการจะ

รับไปประสานงานกับนักวชิาการคอมพิวเตอร์เพื่อด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

3. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันนวัตกรรมฯ ในการด าเนินโครงการ

อบรมบรกิารวชิาการแก่ชุมชน จ านวน 4 โครงการ 

4. นักเรยีนทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ระดับบัณฑิตศึกษา)  ปีการศึกษา 

2564 ได้เข้าร่วมเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้น ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะฯ จะ

เดินทางไปรับนิสิตดังกล่าวมายังมหาวิทยาลัยพะเยา ในเดือนพฤษภาคม 2564 

5. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะด าเนินโครงการนอกแผนฯ การอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ร่วมกับ

คณะเภสัชศาสตร ์คณะสาธารณสุขศาสตร ์คณะพยาบาลศาสตร ์ประมาณเดือนเมษายน 2564   

6. มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้แต่ละหน่วยงาน ด าเนินการคัดแยกและรวบรวมสารเคมีและของเสีย

อันตรายในห้องปฏิบัติการไว้ในพื้นที่มิดชิด โดยมหาวิทยาลัยจะมาจัดเก็บเพื่อน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี          

ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 

   

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่ 

18 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น 

ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่

ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 

มติ  ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 2/2564 โดยไม่มีการแกไ้ข 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง  

รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะเกษตรศาสตรฯ์ ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2564 เมื่อวันที ่18 กุมภาพันธ์ 2564    

 

 -ไม่มี- 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.1 สถานะการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2564  

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ 2564 

 งบตั้งต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้

ไป  

งบคงเหลือ 

กองทุนเพื่อการศึกษา         

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ     

        1.1.1 คา่ตอบแทน     

             1) คา่ปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ  15,000    -     15,000  

             2) คา่ตอบแทนการสอน  20,000    -     20,000  

             3) คา่เบีย้ประชุม  40,000    14,700   25,300  

       1.1.2 คา่ใช้สอย     

            1) คา่เบี้ยเลีย้ง คา่เชา่ที่พัก และค่า

พาหนะ  

    

             - นิเทศนิสิตฝึกงานและสหกจิศึกษา    80,000  30,000  88,198   21,802  

             - คา่เดินทางคณะผู้บริหาร  100,000    10,733   89,267  

             -  คา่พัฒนาบุคลากร   534,000    182,549   351,451  

            3) คา่ใช้จา่ยในการตรวจประเมิน

คุณภาพระดับคณะ/หลักสตูร 

 70,000    -     70,000  

            4) คา่ซ่อมแซม/คา่ซอ่มบ ารุงรักษา  65,000   16,340   48,660  

            5) คา่เชา่เครื่องถา่ยเอกสาร  45,000    14,000   31,000  

            6) คา่จัดซื้อของที่ระลึกและเลีย้ง

รับรอง 

 15,000    2,500   12,500.00  

            7) คา่ใช้จา่ยการสนบัสนุนท าวิจัย

ระดับป.ตรแีละป.โท 

 86,000    -     86,000  

            8) คา่บ ารุงสมาชิกประจ าปีของสภา

คณบดีสาขาการเกษตรและสภาอุตสาหกรรม

เกษตร 

 30,000    30,000   -    

          9) คา่ใช้จา่ยในการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา 

 200,000  -56000  53,800   90,200  
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ 2564 

 งบตั้งต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้

ไป  

งบคงเหลือ 

          10) คา่ใช้จา่ยในการประชาสัมพันธ์และ

วิเทศสัมพันธ ์

 50,000    46,585   3,415  

          11) คา่ใช้จา่ยในการจดัท ารายงาน

ประจ าปี 

 5,000    -     5,000  

          12) คา่เชา่รถตู ้จ านวน 1 คัน เดือนละ 

31,400 บาท  

 376,800    125,600   251,200  

          14) คา่ใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร   105,000    105,000   -    

          15) คา่ใช้สอยอื่นๆ  609,813  -104,180  42,521   418,112  

          16) คา่พัฒนางานวิจยัและนักวจิัย  108,681    -     108,681  

          17) คชจ.ในการด าเนนิงานศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกจิพอเพียง 

 200,000   1,626,000   1,335,689   490,311  

       1.1.3 คา่วัสด ุ         

            1) วัสดุการศึกษา     

              - คา่วสัด ุ เครื่องแกว้ สารเคมี   100,000    11,608  88,392  

              - คา่รายวิชา ป.ตร ี(3 ภาค)  216,000    91,200   124,800  

            2) วัสดุส านักงาน          20,000    -     20,000  

            3) วัสดุคอมพิวเตอร ์  35,000    -    35,000  

            4) วสัดงุานบา้นงานครัว  20,000    -    20,000  

            5) วัสดุเชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น  65,000    23,120   41,880  

1.2 คา่สาธารณูปโภค     

       1.3.1 คา่สาธารณูปโภค     

            1) คา่ไปรษณยี ์  22,000    16,708   5,292  

1.3 เงินอดุหนุน     

       1.3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป     

        - โครงการในแผนปฏิบตัิการ (ดา้น

วิชาการ+บรหิาร) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ 2564 

 งบตั้งต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้

ไป  

งบคงเหลือ 

            1) โครงการดา้นการเตรียมคนและ

เสรมิสรา้งศักยภาพคน 

 175,000  -30,000  10,000   150,000  

            2) โครงการสง่เสรมิการบรหิารที่มี

ประสิทธิภาพและโปรง่ใส 

 100,000    -     100,000  

            3) โครงการเสริมสรา้งและพัฒนา

ความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 40,000    -     40,000  

กองทุนกจิการนิสติ         

1. อุดหนุนทั่วไป         

           1) โครงการพัฒนานสิิต  85,000    45,000   40,000  

กองทุนสนิทรัพย์ถาวร     

1. คา่ครุภัณฑ ์ทีด่ิน และสิ่งกอ่สรา้ง     

1.1 ครุภัณฑ์     

         1) ครุภัณฑ์ส านักงาน  40,000    -     40,000  

         2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    35,310   35,310   -    

         3) ครุภัณฑ์การเกษตร  20,000    -     20,000  

         4) ครุภัณฑ์ประชาสัมพันธ ์  30,500    -     30,500  

         5) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   8,000   38,000   -    

         6) ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถราง)   1,990,200   -     1,990,200  

         7) ครุภัณฑ์ในการปรับปรุงอาคารและ

สิ่งกอ่สรา้ง (ปรับปรุงใต้ถุนคณะ) 

 60,870  60,870   -    

กองทุนวิจัย     

โครงการด้านการสรา้งงานวิจยัและนวัตกรรม

และการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

 40,000    39,850   150  

กองทุนบรกิารวชิาการ         

1. อุดหนุนทั่วไป         

            1)โครงการบรกิารวชิาการเพื่อพัฒนา

ชุมชน สังคม และประเทศ  

 60,000    27,000   33,000.00  
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ 2564 

 งบตั้งต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้

ไป  

งบคงเหลือ 

กองทุนศลิปวัฒนธรรม     

1. อุดหนุนทั่วไป     

            1)โครงการการเสรมิสรา้งและสง่เสรมิ

การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมใหย้ั่งยนื 

 30,000    -     30,000  

รวม 

 3,853,794    3,560,200 2,466,881.00   4,947,113.00  

7,413,994.00 

(100 %) 

 33.27 %  66.73 % 

ข้อมูลวนัที่ 16 มีนาคม 2564 

 

งบประมาณรายได้จากแหล่งเงินอื่นๆ 

แหล่งงบประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 

รายละเอียดงบประมาณยอ่ย จ านวนเงนิ

คงเหลือ 

ศูนย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง 1,044,616.93 งบกระทรวงวัฒนธรรม  209,505.00  

  งบรายได้ศูนย ์   835,111.93 

    1,044,616.93  

ศูนย์ฝกึอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติดา้น

เกษตรและอาหาร 

  161,743.23   รายไดส้่วนงาน (เข้าคณะ 3%)  6,614.55  

  รายไดศู้นย ์  155,128.68  

    161,743.23  

บัญชกีองทุนเพื่อการศึกษา คณะเกษตรศาสตร ์ฯ  294,499.97    

เงินคงเหลอืจากหลักสูตร Smart Farming  104,390.00    

 

การโอนเงนิงบประมาณ 

รายการที่โอนออก งบประมาณ รายการที่โอนเข้า งบประมาณ 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 1 

คา่ใช้จา่ยอืน่ๆ 

 

8,000 

 

ครุภัณฑ์วิทยุและไฟฟ้า 

 

8,000 
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รายการที่โอนออก งบประมาณ รายการที่โอนเข้า งบประมาณ 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 2 

คา่ใช้จา่ยอืน่ๆ 

 

35,310 

 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

(ห้องสตูดโิอของคณะ) 

 

35,310 

เงินโอนจากมหาวิทยาลยั   

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถราง) 

ศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง 

 

1,990,200 

1,626,000 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 3 

โครงการน านสิิตศึกษาดูงาน (ภาครัฐ/เอกชน) 

 

30,000 

 

นิเทศนิสติฝึกงานและสหกจิ

ศึกษา 

 

30,000 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 4 

คา่ใช้สอยอื่นๆ 

 

60,870 

 

ครุภัณฑ์ในการปรับปรุงอาคาร

และสิง่กอ่สรา้ง (ปรับปรุงใต้ถุน

คณะ) 

 

60,870 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 5 

คา่ใช้สอยอื่นๆ 

 

30,000 

 

ครุภัณฑ์วิทยุและไฟฟ้า (ตดิกล้อง

วงจรปดิ) 

 

30,000 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 6 

คา่ใช้สอยอื่นๆ 

 

56,000 

 

โครงการพระราชทานความ

ช่วยเหลือนิสิตกมัพูชา (ปรญิญา

โท) 

 

56,000 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 7 

คา่ใช้สอยอื่นๆ 

 

15,000 

 

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

นิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ 

กจิกรรมย่อย 2.2 โครงการ

เกษตรวชิาการบัณฑิตและ

มหาบัณฑิต   

 

15,000 

 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ทั้งนี้รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร ได้แจ้งแต่ละ

หลักสูตรเตรียมแผนความต้องการฝึกอบรม/พัฒนาตนเอง ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามงบประมาณที่จัดสรรให้

แต่ละหลักสูตร 
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ระเบียบวาระที่ 4.2 ติดตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาใน

การจัดกจิกรรม 

  

โครงการด้านการเรียนการสอน     

 กิจกรรมที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้าน

วิชาการในศตวรรษที่ 21 

   

1 1.1 โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับกิจการนิสิต

ที่เน้นผลการเรยีนรู้ให้ผูเ้รียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 (English, IT 

(Digital), การสื่ อสาร การแสดงออก บุ คลิกภาพ , Talent 

mobility, ส่งเสรมิอัตลักษณข์องนิสิต) 

20,000 4 5 ก.พ. 2564 

2 1.2 โครงการอบรมทักษะการใชเ้ครื่องมือและการเตรยีมสารเคมี

ในห้องปฏิบัติการ  

12,000 0 ก.ค. 2564 

3 1.3 โครงการพัฒนาวิชาการส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (เสนอ

ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ) 

โครงการ paper  

5,000 0 ก.พ.-ส.ค. 

2564 

4 1.4 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ  10,000 0 ก.พ.-ส.ค. 

2564 

5 1.5 ส่งเสรมิกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อการด าเนินชวีิต (พัฒนากาย 

ใจ และบุคลิกภาพ)  

5,000 0 ก.พ.-ส.ค. 

2564 

6 1.6 ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมด้านวิชาการในระดับ

บัณฑติศึกษา  

7,000 0 ก.พ.-ส.ค. 

2564 

7 1.7 อบรมการเขียน I THESIS และจริยธรรมในการวิจัยระดับ

บัณฑติศึกษา  

10,000 0 ก.พ.-ส.ค. 

2564 

 กิจกรรมที่  2  โครงการพัฒ นาทั กษะวิชา ชีพนิสิ ตคณ ะ

เกษตรศาสตรฯ์ 

   

8 2.1 โครงการน านิสิตศึกษาดูงาน (ภาครัฐ/เอกชน)  65,000 0 ม.ค-ส.ค. 2564 

9 2.2 โครงการเกษตรวิชาการบัณฑิตและมหาบัณฑิต และ Job 

fair  

20,000 1 31 ม.ีค. 2564 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาใน

การจัดกจิกรรม 

10 2.3 โครงการ FoSTAT  10,000 0 ม.ค-ส.ค. 2564 

 กจิกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของคณะ    

11 3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการ

สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์ด้านการ

สอน   

6,000 4 5 ต.ค. 2563 

12 3.2 โครงการสนับสนุนอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนด้วย

ระบบ I Classroom และสื่อออนไลน์  

5,000 0 ม.ค.-ส.ค. 

2564 

รวมโครงการด้านการเรียนการสอน    175,000     

โครงการด้านพัฒนานสิิต   

1 กจิกรรมที่ 1 กจิกรรมไหว้ครู 2,000 4 1 ต.ค. 2563 

2 กจิกรรมที่ 2 กจิกรรมพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 5,000 0 มิ.ย. 2564 

3 กจิกรรมที่ 3 กจิกรรมกฬีาสัมพันธ์เกษตร มพ. 5,000 0 ก.พ.-ส.ค. 

2564 

4 กจิกรรมที่ 4 กจิกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ 5,000 0 ก.ย. 2564 

5 กจิกรรมที่ 5 กจิกรรมรับขวัญบัณฑิต 10,000 0 ก.ย. 2564 

6 กจิกรรมที่ 6 กจิกรรมพัฒนาผู้น าและสรา้งเครอืข่ายนิสิต  13,000 0 ม.ค.-ส.ค. 

2564 

7 กจิกรรมที่ 7 กจิกรรมทอดผ้าป่าเพื่อกองทุนการศึกษานิสิตคณะ

เกษตรศาสตร์ 

2,000 0 เม.ย.-ส.ค. 

2564 

8 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อน

ฝึกงานและสหกจิศึกษา 

15,000 4 10-11 ต.ค. 

2563 

9 กจิกรรมที่ 9 กจิกรรมปัจฉมินิเทศและ Job fair 10,000 1 31 ม.ีค.2564 

10 กิจกรรมที่ 10 การพัฒนาหลักสูตร ‘ผู้ประกอบการด้านอาหาร

และเกษตร’ 

13,000 4 21-22 พ.ย. 

2563 

11 กิจกรรมที่ 11 Food Fish For Farm บริการวิชาการเกษตรแบบ 

Online 

5,000 4 28-29 พ.ย. 

2563 

รวมโครงการด้านพัฒนานสิิต 85,000   

โครงการด้านการบรหิาร      
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาใน

การจัดกจิกรรม 

1 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 20,000 1 29 มี.ค. 64 

2 โครงการKM เพื่อการพัฒนาองคก์ร 20,000 0 เม.ย.-ส.ค. 

2564 

3 โครงการการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร - 0 ก.พ.-ส.ค. 

2564 

4 โครงการ การเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณธรรม

และความโปรง่ใสของหน่วยงานภาครัฐประจ าปี (ITA)  

- 3 มี.ค.-ส.ค. 

2564 

5 โครงการการทบทวนแผนกลยุทธ์  ติดตาม และประเมิน

ความส าเร็จของปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ 

60,000 0 มี.ค.-ส.ค. 

2564 

6 โครงการส านักงานสีเขียว (Green office) - 0 มี.ค.-ส.ค. 

2564 

รวมโครงการด้านบรหิาร 100,000    

โครงการด้านการวจิยั      

1 กจิกรรมที่ 1 กจิกรรม Paper Camp คร้ังที่2  20,000 4 16-17 ธ.ค. 

2563 

2 กจิกรรมที่ 2 กจิกรรมพัฒนาการเขียนต ารา หนังสือ 10,000 4 16-17 ธ.ค. 

2563 

3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์จากนักวิจัยพี่ เลี้ยง

ให้กับนักวจิัยสายสนับสนุน 

10,000 4 28 ต.ค. 2563 

รวมโครงการด้านการวจิยั 40,000   

โครงการด้านบรกิารวชิาการ     

1 โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล  20,000 4 ม.ค. 2564 

2 โครงการบริการวิชาการในวันงาน “เกษตรแฟร์และการประชุม

วิชาการการเกษตรประจ าปี 

40,000 3 ม.ค.-ก.ค.2564 

รวมโครงการด้านบรกิารวชิาการ 60,000   

โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     

1 กจิกรรมที่ 1 กจิกรรมท าบุญคณะฯ สงกรานต์ 15,000 4 4 มี.ค.2564 

2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้า - 4 พ.ย.-ธ.ค. 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาใน

การจัดกจิกรรม 

ไทยแบบสไตล์เกษตร 2563 

3 กจิกรรมที่ 4 กิจกรรมกาดโกง้โคง้-กินอยู่วถิลี้านนา  15,000 0 ส.ค.2564 

รวมโครงการด้านท านุบ ารงุศลิปะและวัฒนธรรม 30,000   

โครงการด้านการเสรมิสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ     

1 โครงการสหกจิศึกษาต่างประเทศ 10,000 0 ม.ค.-ก.ย.2564 

2 โครงการส่ ง เสริมความร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศ 

10,000 0 พ.ค.-ม.ิย.2564 

3 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับ  B2 ส าหรับบุคลากร 10,000 0 ม.ค.-ก.ย.2564 

4 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับ  A2 ส าหรับบุคลากร 10,000 0 ม.ค.-ก.ย.2564 

รวมโครงการด้านการเสรมิสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาต ิ 40,000   

รวมทั้งสิน้   530,000    

 

หมายเหตุ :  0 = ยังไม่ได้ขออนุมัติ   1= ขออนุมัติแล้ว   2= แต่งตั้งกรรมการแล้ว   3= ด าเนินการแล้วบางส่วน    

4= ด าเนินการเสร็จ  5= ส่งรายงานฉบับสมบูรณ ์ 

  

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.3 การพิจารณาเปิดรายวิชาเลือกเสรขีองโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 

ด้วยโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค์จะเปิดรายวิชาเลือกเสรขีองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน และได้มีการประชุมร่วมกับคณบดีคณะเกษตรศาตรฯ์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564   

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะเกษตรศาสตรฯ์ เพื่อโปรดพิจารณาการเปิด

รายวิชาเลือกเสรขีองโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาโดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 

 1. โรงเรียนสาธิตจะด าเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จ านวน 6 หน่วยกิต แบ่งเป็นภาคเรียนละ 1 หน่วยกิต ก าหนดเรียนสัปดาห์ละ 2 คาบ จ านวน 18 สัปดาห์ ในภาค

เรียนที่ 1/2564 เป็นต้นไป 

 2. อาจารย์ผูส้อนสามารถน ามานับเป็นชั่วโมงภาระงานได้ 

   

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและจะเปิดรายวิชาเลือกเสรีให้กับนักเรียนโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัย

พะเยา จ านวน 6 รายวิชา  
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ระเบียบวาระที่ 4.4 การพจิารณารับรองการประเมนิผลการสอนเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ ดร.พันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กุล 

ด้วยดร.พันธภรณ์ สภุัคกาญจน์กุล ได้ยืน่ขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ใน

ภาคเรยีนที่ 2/2563  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อโปรดพิจารณารับรอง

การประเมินผลการสอนเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ ดร.พันธภรณ์ สุภัค

กาญจน์กุล 

  

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

1. ก าหนดการประชุมพิจารณารับรองผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 

13.00 น. 

 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบ  

 

 เมื่อที่ประชุมรับทราบโดยพรอ้มเพรียงกันและไมม่ีขอ้หารอือืน่ๆ ประธานจึงปิดการประชุมในเวลา  10.00 น. 

                                            

                                                                      
  (นางจุฑามาศ  ทินกรวงศ์)                                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก) 

  ผู้จัดท ารายงานการประชุม                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 


