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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

คร้ังที่ 5/2564 

วันพฤหัสบดีที ่20  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

เวลา  08.30 น. ณ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Zoom 

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

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธ์ิ กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ  แลน้อย กรรมการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรมงคล  สุวรรณภูมิ กรรมการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ภัสสร กรรมการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล  พรหมจักร กรรมการ 

8. ดร.กรทิพย์ กันนิการ์ กรรมการ 

9. ดร.คุณากร ขัติศรี กรรมการ 

10. ดร.บุญร่วม  คิดค้า กรรมการ 

11. ดร.พันธภรณ์  สุภัคกาญจน์กุล กรรมการ 

12. ดร.พนิตนาฎ  อู่พุฒินันท์ กรรมการ 

13. ดร.รณกร  สรัอยนาค กรรมการ 

14. ดร.วนิดา  แซ่จึง กรรมการ 

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์  กันจู ผู้ช่วยคณบดี 

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์  อินต๊ะวิชา ผู้ช่วยคณบดี 

17. ดร.ธนิกานต์  สันต์สวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ 

18. นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์ เลขานุการ 

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  

ไม่มี 

เริ่มประชุมเวลา  09.10 น. 

ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1. เน่ืองจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระลอก 3 ได้ระบาดในวงกว้าง การเรียนการ

สอนในภาคการศึกษา 1/2564 จะจัดการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยจะดําเนินการให้สอดคล้องกับประกาศ

ของจังหวัด และของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 

2. คณบดีได้เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ซ่ึงในท่ีประชุม

ได้มีการพิจารณาประเด็นที่สําคัญ จํานวน 2 เรื่อง คือ  
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1) การยกเลิก มคอ.1 สาขาเกษตรศาสตร์ เน่ืองจากได้จัดทํามาเป็นระยะเวลานานส่งผลให้

ร่างมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาที่จัดทําไปน้ันอาจจะไม่ตอบสนองต่อบริบทในปัจจุบัน แต่จะมุ่งเน้นการฝึก

ทักษะปฏิบัติแทน 

2) เน่ืองด้วย รศ.ดร.สุดเขตต์ นาคะเสถียร ประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศ

ไทย ขอพ้นจากตําแหน่งคณบดีคณะเกษตร ส่งผลให้พ้นจากการดํารงตําแหน่งประธานสภาคณบดีสาขา

การเกษตรฯ น้ัน  ที่ประชุมจึงได้ดําเนินการสรรหาประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตรฯ  แทนตําแหน่งที่ว่างลง 

ซ่ึงผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตรฯ ได้แก่ คณบดีคณะวนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

3. เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มผ่อนคลายลง คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้แจ้ง

ให้นักวิทยาศาสตร์เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้งหมด แทนการ Work from Home 

4. การขออนุมัติเข้าพ้ืนที่สําหรับบุคคลภายนอกท่ีมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยง จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี

ก่อนจะเข้าพื้นที่ทุกครั้ง หากเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด จะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ 

  

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.1  ด้านยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร 

1.  สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ได้โอนเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผลิต

บัณฑิตพันธุ์ใหม่  จํานวน 2 หลักสูตร รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 2,439,470 บาท ดังน้ี 

1) หลักสูตรนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเกษตร สู่ Smart Farming จํานวนเงิน 

1,136,820 บาท 

2) หลักสูตรผลิตนักแปรรูปเนื้อสัตว์อัจฉริยะ จํานวนเงิน 1,302,650 บาท  

2.  ขอความอนุเคราะห์แต่ละสาขาจัดส่งรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ

รวม 3 ราย ของครุภัณฑ์การศึกษาประจําปีงบประมาณ 2566 ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564  โดยขอให้

แยกรายการที่มีมูลค่าเกิน 1 ล้านบาท และตํ่ากว่า 1 ล้านบาท   

3. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ขอเลื่อนการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร เป็นวันที่ 12-13 กรกฎาคม 

2564   

4. คณะฯ ได้ดําเนินการย้ายโต๊ะแลปจากคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ไปยังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงเรียบร้อยแล้ว และจะดําเนินการตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. 

  

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.2  ด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

1. สรุปจํานวนนักเรียนที่มีสิทธิเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 1 และรอบที่ 2  มีรายละเอียดดังน้ี  
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หลักสูตร TCAS รอบที่ 1 TCAS รอบที่ 2 รวม 

ยืนยัน

สิทธิ์ 

จ่ายเงิน ผ่อนผัน ประกาศ ยืนยัน

สิทธิ์ 

เกษตรศาสตร์ 26 24 1 19 1 27 

การประมง 7 5 - 4 1 8 

สัตวศาสตร์ 19 12 3 31 1 20 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร 

26 26 - 30 8 34 

ความปลอดภัยทางอาหาร 13 11 2 7 3 16 

เทคโนโลยีการเกษตร 11 11 - 10 2 13 

คู่ขนานสัตวศาสตร์ 4 3 1 4 0 4 

ตรีควบโทการประมง 2 2 - 0 - 2 

ตรีควบโทความปลอดภัยทาง

อาหาร 

1 1 - 2 0 1 

รวม 109 95 7 107 16 125 

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564  

2.  สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับรองคุณวุฒิเพื่อ

ประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กับคณะเกษตรศาสตร์ฯ 

จํานวน 3 หลักสูตร ดังน้ี 

1) หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

2) หลักสูตร วท.บ.(การประมง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

3) หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

3. มหาวิทยาลัยจะมีการปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) พ.ศ. 2565  โดยจะให้หลักสูตร

เข้ามามีบทบาทมากข้ึน ซ่ึงมอบหมายให้หลักสูตรจัดการเรียนการสอน 3 หน่วยกิต และมหาวิทยาลัย จัดการ

เรียนการสอน 27 หน่วยกิต 

4.  คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN QA) ในวันที่ 1 มิถุนายน 

2564 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Zoom 

5.  ขอความอนุเคราะห์ประธานหลักสูตร ปรับแก้เล่ม มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุงปี 2565 ภายในเดือน

สิงหาคม 2564   

6.  มหาวิทยาลัยจะทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ฯ ผ่าน

ระบบ DyNed  ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564  

7.  มหาวิทยาลัยจะดําเนินโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะเกษตรศาสตร์ฯ ผ่านระบบ MS Team 

หรือ Zoom ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 

8. มหาวิทยาลัยพะเยา จะดําเนินโครงการอบรมการจัดทําหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ปี

การศึกษา 2565 สําหรับประธานหลักสูตร ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Zoom 
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9. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทํารายละเอียดรายวิชาเลือกเสรีท่ีจะ

เปิดสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

รายละเอียดจะแจ้งเวียนให้คณะทํางานทราบทางอีเมล์ 

10.  มหาวิทยาลัยเปิดระบบให้คณะเกษตรศาสตร์ฯ ดําเนินการแก้ไขตารางสอนและตารางสอบ ระดับ

ปริญญาตรีภาคปกติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-     

16.30 น. 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 ด้านสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต  

1. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะเปิดสอนรายวิชาเลือกเสรีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในภาคการศึกษา 1/2564 จํานวน 2 วิชา คือรายวิชาภาษาศิลปการออกเเบบอาหาร

และรายวิชาโลกใต้น้ํา เริ่มเรียนในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 

2. มหาวิทยาลัยจะจัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ในวันศุกร์ท่ี 21 พฤษภาคม 2564   

3. มหาวิทยาลัยจะเปิดระบบรับจองหอพัก ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต

ที่ไม่สามารถเรียนออนไลน์ที่ภูมิลําเนาเน่ืองจากมีข้อจํากัดด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  พร้อมกับจัดสรรหอพัก 

มพ. ให้นิสิตท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยให้ได้รับทุนสวัสดิการหอพักตามความเหมาะสม แต่ท้ังน้ีนิสิตต้องสะสม

ชั่วโมงกิจกรรมในมหาวิทยาลัย  

4. มหาวิทยาลัยออกประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก ปีการศึกษา 2564 โดยสามารถแบ่ง

ชําระเป็นรายภาคการศึกษาได้ 

5.  คณะฯ จะดําเนินการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์และแนะแนว

สัญจร ในปีการศึกษา 2565 หากสาขาใดมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลักสูตร ขอความอนุเคราะห์แจ้ง

ข้อมูลมายังรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต 

6.  คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้เปิดรับสมัครนิสิตเพ่ือหารายได้ออนไลน์ มีนิสิตยื่นใบสมัครจํานวน  7 คน 

โดยมหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจ้างงานนิสิต 

7.  คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ดําเนินการรายงานสถานภาพการเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-6 เข้าระบบของ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เรียบร้อยแล้ว สําหรับการขอรับทุนการศึกษา กยศ. ของนิสิตชั้นปีที่ 1 

อยู่ระหว่างการดําเนินการกรอกข้อมูลในระบบ 

8.  ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้เปิดรับสมัครให้นิสิตส่งผลงาน ภายใต้แนวคิด “สื่อสร้างสรรค์ 

เกษตรสร้างสุข” เพื่อชิงเงินรางวัล จํานวนทั้งส้ิน 30,000 บาท ไม่มีนิสิตส่งผลงานเพื่อรับรางวัลดังกล่าว  

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 ด้านนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

1. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ดังน้ี 
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โครงการ นักวิจัย แหล่งทุน 

การคัดเลือกพันธุ์ไผ่ทนแล้งเพ่ือเป็นพืชทดแทนบนพ้ืนที่

ภูเขาหัวโล้นจังหวัดพะเยา 

1. รศ.ดร.สุภัค มหัทธนพรรค 

2. ผศ.ดร.สุภาพร  ภัสสร 

3. ดร.สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา 

สวก. 

การเก็บรวบรวมฐานข้อมูลและการใช้ประโยชน์จาก

จ้ิงหรีดเพ่ือเพิ่มมูลค่าและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร

โปรตีนแห่งอนาคต 

1. ดร.ไผ่แดง ขวัญใจ 

2. ดร.สุวลี ฟองอินทร์ 

3. ผศ.ดร.ตระกูล พรหมจักร 

4. ผศ.ดร.หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล 

5. ดร.สุรีย์พร แสงวงศ์ 

6. นายปิยะ พันธ์แดง 

วช 

การใช้อาหารจากการหมักผลพลอยได้จากวัสดุเกษตร

เพื่อผลิตไก่ไข่ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น

ทุรกันดาร ตามพระราชดําริฯ ในจังหวัดเชียงรายและ

แม่ฮ่องสอน 

1. ดร.รวิสรา  รื่นไวย์ 

2. รศ.ดร.โชค โสรัจกุล 

3. ดร.ขรรค์ชัย  ดั้นเมฆ 

วช. 

การถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยเพ่ือยกระดับ

ผลผลิตกระบือไทยอย่างยั่งยืน 

1. ผศ.ดร.พยุงศักด์ิ  อินต๊ะวิชา 

2. ดร.สุรีย์พร  แสงวงศ์ 

วช. 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมองุ่นชนิดไม่เติมนํ้าตาลและ

ไขมัน ตํ่ าและการพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์กรวยไอศก รีม

ปราศจากกลูเตนเสริมเส้นใยอาหารจากกากองุ่น 

1. ดร.ยุพารัตน์  โพธิเศษ วช. 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องผงดอกบัวหลวงชงสําเร็จรูป 1. ดร.ยุพารัตน์  โพธิเศษ วช. 

    

2.  คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้กําหนด Super KPI ด้านการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ 

2564 จํานวน 50 ผลงาน มีผู้ส่งผลงาน จํานวน 26 ผลงาน  และได้รับการ Submit เพิ่มเติม จํานวนประมาณ 

10 ผลงาน คงเหลือ 14 ผลงาน จะครบตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

3. สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการคลินิก

เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชนนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับ

ชุมชน โดยส่งข้อเสนอโครงการต้ังแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564  

   

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.5 ด้านภูมิทัศน์และบริหารจัดการฟาร์ม  

1. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้แต่งต้ังให้นางสาวณัฐธดา ขัตธิ เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง ต้ังแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 

   

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่อง หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ และประธานหลักสูตรแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1. สาขาวิชาประมง ได้จัดส่งประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) วิชาเลือกเสรี

ให้กับ ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย เรียบร้อยแล้ว 

2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์

แห่งชาติ โดยใช้งบประมาณกลางของคณะ เป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท ต่อปี 

3. เน่ืองด้วยสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พบว่านักวิทยาศาสตร์ในสาขาได้ Work From Home ในช่วง

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ดังน้ันการลา/การขออนุมัติเดินทาง/การ Work From Home ของ

นักวิทยาศาสตร์ ขอให้แจ้งประธานหลักสูตรทราบทุกครั้ง ซ่ึงคณบดีได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ในช่วงสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต้ังแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นมา ได้อนุมัติให้นักวิทยาศาสตร์บางส่วน 

Work From Home และขณะน้ีสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลง ทางคณะฯ ได้แจ้งให้นักวิทยาศาสตร์เข้ามา

ปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้งหมด แทนการ Work from Home 

4. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แจ้งว่าจะจัดส่งประมวลรายวิชา/

โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) วิชาเลือกเสรี ให้ทันภายในระยะเวลาที่กําหนด 

5.  ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร สอบถามถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในภาค

การศึกษาที่ 1/2564 ซ่ึงที่ประชุมได้แจ้งว่าในภาคการศึกษาท่ี 1/2564 จะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ แต่

ทั้งน้ีต้องดูสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 อีกครั้ง 

6. ประธานหลักสูตรความปลอดภัยทางอาหาร แจ้งว่าจะดําเนินการจัดทําหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)  ประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564     

ผ่านระบบออนไลน์ 

   

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ตามท่ีได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ ครั้งที่ 4/2564  เม่ือวันที่ 

22  เมษายน 2564 น้ัน 

ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่

ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564 โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง  

รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน  พ.ศ. 2564    

 

ลําดับ เรื่อง ผลการปฏิบัติตามมต ิ

1. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) คณะได้ดําเนินการเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว  และได้ผ่าน

การเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 13 

พฤษภาคม 2564  

2. การพิจารณารับรองการประเมินผลการสอนเพื่อขอกําหนดตําแหน่ง

ทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ ดร.วนิดา แซ่จึง 

คณะได้ดําเนินการส่งผลประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณาเรียบร้อยแล้ว    

  

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.1 สถานะการเงิน ประจําปีงบประมาณ 2564  

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ 2564 

 งบตั้งต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้

ไป  

งบคงเหลือ 

กองทุนเพื่อการศึกษา         

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ     

        1.1.1 ค่าตอบแทน     

             1) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ  15,000    -   15,000  

             2) ค่าตอบแทนการสอน  20,000    -   20,000  

             3) ค่าเบี้ยประชุม  40,000    17,900   22,100  

       1.1.2 ค่าใช้สอย     

            1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่า

พาหนะ  

    

             - นิเทศนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา    80,000  30,000  79,447   30,553  

             - ค่าเดินทางคณะผู้บริหาร  100,000    12,133   87,867  

             -  ค่าพัฒนาบุคลากร   534,000    198,793   335,207  

            3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน

คุณภาพระดับคณะ/หลักสูตร 

 70,000    -   70,000  

            4) ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบํารุงรักษา  65,000   21,840   43,160  

            5) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  45,000    24,500   20,500  

            6) ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลี้ยง

รับรอง 

 15,000    2,500   12,500  

            7) ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนทําวิจัย

ระดับป.ตรีและป.โท 

 86,000    -   86,000  

            8) ค่าบํารุงสมาชิกประจําปีของสภา

คณบดีสาขาการเกษตรและสภาอุตสาหกรรม

เกษตร 

 30,000    30,000   -  
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ 2564 

 งบตั้งต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้

ไป  

งบคงเหลือ 

          9) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

 200,000  -41,000  65,400   93,600  

          10) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และ

วิเทศสัมพันธ์ 

 50,000    46,585   3,415  

          11) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํารายงาน

ประจําป ี

 5,000    -   5,000  

          12) ค่าเช่ารถตู้ จํานวน 1 คัน เดือนละ 

31,400 บาท  

 376,800    125,600   251,200  

          14) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร   105,000    105,000   -  

          15) ค่าใช้สอยอื่นๆ  609,813  -314,564  77,813   217,436  

          16) ค่าพัฒนางานวิจัยและนักวิจัย  108,681    25,500   83,181  

          17) คชจ.ในการดําเนินงานศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง 

 200,000   1,395,770  1,449,344   146,426  

       1.1.3 ค่าวัสดุ         

            1) วัสดุการศึกษา     

              - ค่าวัสดุ  เครื่องแก้ว สารเคมี   100,000    98,100  1,900  

              - ค่ารายวิชา ป.ตรี (3 ภาค)  216,000    91,200   124,800  

            2) วัสดุสํานักงาน          20,000    -   20,000  

            3) วสัดุคอมพิวเตอร์  35,000    -  35,000  

            4) วสัดุงานบ้านงานครัว  20,000    -  20,000  

            5) วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  65,000    31,120   33,880  

1.2 ค่าสาธารณูปโภค     

       1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค     

            1) ค่าไปรษณีย์  22,000    18,811   3,189  

1.3 เงินอุดหนุน     

       1.3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป     
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ 2564 

 งบตั้งต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้

ไป  

งบคงเหลือ 

        - โครงการในแผนปฏิบัติการ (ด้าน

วิชาการ+บริหาร) 

    

            1) โครงการด้านการเตรียมคนและ

เสริมสร้างศักยภาพคน 

 175,000  -15,000   45,000   115,000  

            2) โครงการส่งเสริมการบริหารท่ีมี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 100,000    16,435   83,565  

            3) โครงการเสริมสร้างและพัฒนา

ความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

 40,000    -   40,000  

        - เงินรางวัลสํานักงานสีเขียว  30,000  30,000 

กองทุนกิจการนิสิต         

1. อุดหนุนทั่วไป         

           1) โครงการพัฒนานิสิต  85,000    45,000   40,000  

กองทุนสินทรัพย์ถาวร     

1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง     

1.1 ครุภัณฑ์     

         1) ครุภณัฑ์สํานักงาน  40,000    -   40,000  

         2) ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์    35,310   35,310   -  

         3) ครภุณัฑ์การเกษตร  20,000    -   20,000  

         4) ครภุณัฑ์ประชาสัมพันธ์  30,500    -   30,500  

         5) ครภุณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   101,130  101,130   -  

         6) ครุภณัฑ์ยานพาหนะ (รถราง)   1,990,200  1,675,000   315,200  

         7) ครภุณัฑ์ในการปรบัปรุงอาคารและ

สิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงใต้ถุนคณะ) 

 60,870  60,870   -  

         7) ครภุณัฑ์ภายในศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง 

 230,230  51,780   178,450  

กองทุนวิจัย     
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ 2564 

 งบตั้งต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้

ไป  

งบคงเหลือ 

โครงการด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม

และการเป็นผู้นําทางด้านวิชาการ 

 40,000    39,850   150  

กองทุนบริการวิชาการ         

1. อุดหนุนทั่วไป         

            1)โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา

ชุมชน สังคม และประเทศ  

 60,000    27,000   33,000.00  

กองทุนศิลปวัฒนธรรม     

1. อุดหนุนทั่วไป     

            1)โครงการการเสริมสร้างและส่งเสริม

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ย่ังยืน 

 30,000    14,850   15,150  

รวม 

 3,853,794   3,502,946  4,633,811.51  2,722,928.49  

7,356,740  

(100 %) 

62.99   % 37.01  % 

ข้อมูลวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 

  

งบประมาณรายได้จากแหล่งเงินอื่นๆ 

แหล่งงบประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 

รายละเอียดงบประมาณย่อย จํานวนเงิน

คงเหลือ 

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1,070,849.10 งบกระทรวงวฒันธรรม  209,505.00  

  งบรายได้ศูนย์   861,344.10 

    1,070,849.10 

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติด้าน

เกษตรและอาหาร 

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

  รายได้ศูนย์  155,128.68  

    161,743.23  

บัญชีกองทุนเพื่อการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ฯ  294,499.97    
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แหล่งงบประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 

รายละเอียดงบประมาณย่อย จํานวนเงิน

คงเหลือ 

เงินคงเหลือจากหลักสูตร Smart Farming  104,390.00    

 

การโอนเงินงบประมาณ 

รายการท่ีโอนออก งบประมาณ รายการท่ีโอนเข้า งบประมาณ 

โอนหมวดเงินครั้งที่ 1 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

 

8,000 

 

ครุภัณฑ์วิทยุและไฟฟ้า 

 

8,000 

โอนหมวดเงินครั้งที่ 2 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

 

35,310 

 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

(ห้องสตูดิโอของคณะ) 

 

35,310 

โอนหมวดเงินครั้งที่ 3 

เงินโอนจากมหาวิทยาลัย 

  

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถราง) 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

 

1,990,200 

1,626,000 

โอนหมวดเงินครั้งที่ 4 

โครงการนํานิสิตศึกษาดูงาน (ภาครฐั/เอกชน) 

 

30,000 

 

นิเทศนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา 

 

30,000 

โอนหมวดเงินครั้งที่ 5 

ค่าใช้สอยอื่นๆ 

 

60,870 

 

ครุภัณฑ์ในการปรับปรุงอาคารและ

สิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงใต้ถุนคณะ) 

 

60,870 

โอนหมวดเงินครั้งที่ 6 

ค่าใช้สอยอื่นๆ 

 

30,000 

 

ครุภัณฑ์วิทยุและไฟฟ้า (ติดกล้อง

วงจรปิด) 

 

30,000 

โอนหมวดเงินครั้งที่ 7 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

 

56,000 

 

โครงการพระราชทานความ

ช่วยเหลือนิสิตกัมพูชา (ปริญญาโท) 

โอนไปมหาวิทยาลัย 

 

56,000 

โอนหมวดเงินครั้งที่ 8 

ค่าใช้สอยอื่นๆ 

 

15,000 

 

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนิสิต

คณะเกษตรศาสตร์ฯ กิจกรรมย่อย 

2.2 โครงการเกษตรวิชาการบัณฑิต

และมหาบัณฑิต   

 

15,000 
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รายการท่ีโอนออก งบประมาณ รายการท่ีโอนเข้า งบประมาณ 

โอนหมวดเงินครั้งที่ 9 

รับเงินคืนจากมหาวิทยาลัย โครงการ

พระราชทานความช่วยเหลือนิสิตกัมพูชา 

(ปริญญาโท) เนื่องจากได้รับยกเว้นค่าตรวจ

โควิด-19) 

 

24,000 

 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา   

 

24,000 

โอนหมวดเงินครั้งที่ 10 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 230,230  

 

ครุภัณฑ์การเกษตร  

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า  

ครุภัณฑ์การศึกษา   

ครุภัณฑ์สํานักงาน  

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  

 

69,400  

32,780  

19,000  

34,000  

 75,050 

โอนหมวดเงินครั้งที่ 11 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา 

ค่าใช้สอยอื่นๆ 

 

9,000 

63,130 

 

โครงการพระราชทานความ

ช่วยเหลือนิสิตกัมพูชา  

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดควบคุม

ไมค์ห้องประชุม) 

 

9,000 

 

63,130 

โอนหมวดเงินครั้งที่ 12 

ค่าใช้สอยอื่นๆ 

 

102,254 

 

โอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

คืนมหาวิทยาลัย 10%  

 

102,254 

โอนเงินครั้งที่ 13 

  

  

เงินรางวัลสํานักงานสีเขียว 

 

30,000 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ โดยขอให้แต่ละหลักสูตรสํารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร และ

จัดส่งข้อมูลภายในเดือนมิถุนายน 2564 หากมีค่าใช้จ่ายคงเหลือ คณะฯ จะดําเนินการโอนหมวดเงินเพื่อนําไป

เป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นเร่งด่วนของคณะต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.2 ติดตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2564  

ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาใน

การจัดกิจกรรม 

โครงการด้านการเรียนการสอน     

 กิจกรรมท่ี 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้าน

วิชาการในศตวรรษท่ี 21 

   

1 1.1 โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับกิจการนิสิต

ที่เน้นผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 (English, IT 

(Digital), การสื่ อสาร  การแสดงออก  บุค ลิกภาพ , Talent 

mobility, ส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิต) 

20,000 4 5 ก.พ. 2564 

2 1.2 โครงการอบรมทักษะการใช้เครื่องมือและการเตรียมสารเคมี

ในห้องปฏิบัติการ  

12,000 0 ก.ค. 2564 

3 1.3 โครงการพัฒนาวิชาการสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (เสนอ

ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ) 

โครงการ paper  

5,000 0 มิ.ย.-ส.ค. 2564 

4 1.4 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ  10,000 0 มิ.ย.-ส.ค. 2564 

5 1.5 ส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อการดําเนินชีวิต (พัฒนากาย 

ใจ และบุคลิกภาพ)  

5,000 0 มิ.ย.-ส.ค. 2564 

6 1.6 ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมด้านวิชาการในระดับ

บัณฑิตศึกษา  

7,000 0 มิ.ย.-ส.ค. 2564 

7 1.7 อบรมการเขียน I THESIS และจริยธรรมในการวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษา  

10,000 0 มิ.ย.-ส.ค. 2564 

 กิ จกรรม ท่ี  2  โค รงการพัฒ นาทั กษะวิชา ชีพ นิ สิตคณ ะ

เกษตรศาสตร์ฯ 

   

8 2.1 โครงการนํานิสิตศึกษาดูงาน (ภาครัฐ/เอกชน)  65,000 0 มิ.ย.-ส.ค. 2564 

9 2.2 โครงการเกษตรวิชาการบัณฑิตและมหาบัณฑิต และ Job 

fair  

20,000 4 31 มี.ค. 2564 

10 2.3 โครงการ FoSTAT  10,000 0 ยกเลิก 

 กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของคณะ    

11 3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการ

สอน อาจารย์ท่ีปรึกษา ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์ด้านการ

6,000 4 5 ต.ค. 2563 



 - 15 -

ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาใน

การจัดกิจกรรม 

สอน   

12 3.2 โครงการสนับสนุนอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนด้วย

ระบบ I Classroom และสื่อออนไลน์  

5,000 0 มิ.ย.-ส.ค. 2564 

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 มิ.ย.-ส.ค. 2564 

4 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ 5,000 0 ก.ย. 2564 

5 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมรับขวัญบัณฑิต 10,000 0 ก.ย. 2564 

6 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนาผู้นําและสร้างเครือข่ายนิสิต  13,000 0 มิ.ย.-ส.ค. 2564 

7 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อกองทุนการศึกษานิสิตคณะ

เกษตรศาสตร์ 

2,000 0 เม.ย.-ส.ค. 

2564 

8 กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อน

ฝึกงานและสหกิจศึกษา 

15,000 4 10-11 ต.ค. 

2563 

9 กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและ Job fair 10,000 4 31 มี.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 

รวมโครงการด้านพัฒนานิสิต 85,000   

โครงการด้านการบริหาร      

1 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 20,000 4 29 ม.ีค. 2564 

2 โครงการKM เพื่อการพัฒนาองค์กร 20,000 0 มิ.ย.-ส.ค. 2564 

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

2564 
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ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาใน

การจัดกิจกรรม 

4 โครงการ การเตรียมความพร้อมสําหรับการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจําป ี(ITA)  

- 4 มี.ค. 2564 

5 โครงการการทบทวนแผนกลยุทธ์  ติดตาม  และประเมิน

ความสําเร็จของปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ 

60,000 0 มิ.ย.-ส.ค. 2564 

6 โครงการสํานักงานสีเขียว (Green office) - 3 มี.ค.-ส.ค. 

2564 

รวมโครงการด้านบริหาร 100,000    

โครงการด้านการวิจัย      

1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม Paper Camp ครั้งที่2  20,000 4 16-17 ธ.ค. 

2563 

2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาการเขียนตํารา หนังสือ 10,000 4 16-17 ธ.ค. 

2563 

3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์จากนักวิจัยพี่เล้ียง

ให้กับนักวิจัยสายสนับสนุน 

10,000 4 28 ต.ค. 2563 

รวมโครงการด้านการวิจัย 40,000   

โครงการด้านบริการวิชาการ     

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

2 โครงการบริการวิชาการในวันงาน “เกษตรแฟร์และการประชุม

วิชาการการเกษตรประจําปี 

40,000 3 มี.ค.-ก.ค.2564 

รวมโครงการด้านบริการวิชาการ 60,000   

โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     

1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมทําบุญคณะฯ   15,000 4 4 มี.ค. 2564 

2 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้า

ไทยแบบสไตล์เกษตร 

- 4 พ.ย.-ธ.ค. 

2563 

3 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมกาดโก้งโค้ง-กินอยู่วิถีล้านนา  15,000 0 ส.ค. 2564 

รวมโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 30,000   

โครงการด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ     

1 โครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศ 10,000 0 ยกเลิก 

2 โครงการส่งเส ริมความ ร่วม มือกับสถาบั นการศึกษาใน 10,000 0 ยกเลิก 
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ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาใน

การจัดกิจกรรม 

ต่างประเทศ 

3 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับ  B2 สําหรับบุคลากร 10,000 0 มิ.ย.-ก.ย.2564 

4 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับ  A2 สําหรับบุคลากร 10,000 0 มิ.ย.-ก.ย.2564 

รวมโครงการด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 40,000   

รวมทั้งส้ิน   530,000    

หมายเหตุ :  0 = ยังไม่ได้ขออนุมัติ   1= ขออนุมัติแล้ว   2= แต่งต้ังกรรมการแล้ว   3= ดําเนินการแล้วบางส่วน    

4= ดําเนินการเสร็จ  5= ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์  

  

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.3 การพิจารณาโครงการวิจัย โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณ Super KPI 

ด้วย คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการวิจัย สําหรับบุคลากรสาย

สนับสนุน โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณ Super KPI ประจําปี 2564 โครงการละ 10,000 บาท มีผู้ยื่นข้อเสนอ

โครงการ จาํนวน 9 โครงการ ดังน้ี 

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ 

1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เมอแรงค์เสริมโปรตีนแมลง ผลิตภัณฑ์ชื่อ 

เมอแรงค์แมลง  

นางสาวจันทนา จันโจมศึก 

2 การนําสมุนไพรตองตึงทดแทนสารโคชิซีน  นางสาวเปรมดา ทิพย์เดโช 

3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุ้กกี้จากกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบทั้งสด และแห้ง  นางวันวิสาข์ ดอกคํา 

4 การคิดต้นทุนการผลิตไก่ไข่ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  นางสุพรรณิการ์ พรหมสุรยิา 

5 การวิเคราะห์การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

นางสาวสุธิศา สุขสังข์ภา 

6 การเปรียบเทียบสูตรปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์ท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของ

ผักคะน้า  

นายอภิชาติ นุเสน 

7 การประดิษฐ์มดลูกโคเทียมเพื่อทดแทนมดลูกจริงในการเรียนการสอน

ผสมเทียม    

นายศักด์ิชัย เครือสาร 

8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาหมักจากมะไฟ    นางสาวนฤมล สุทะ 

9 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพดเทียนที่มีคุณภาพการกินดีและเหมาะสมต่อ

พ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง    

นายชัยวัฒน์ จิตนารี 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพ่ือโปรดพิจารณา

โครงการวิจัย โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณ Super KPI 

   

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.4 ขออนุมัติโครงสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและ

บริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร 

ด้วยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์

ฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นต้นแบบเผยแพร่ต่อประชาชนใน

พ้ืนที่ให้บริการ   และสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับ “ปัญญาเพ่ือ

ความเข้มแข็งของชุมชน” และเพ่ือให้เกิดการนําความรู้ในศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นต้นแบบการเรียนการ

สอน การวิจัย การบริการวิชาการ การสร้างอาชีพและรายได้ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจที่เข้ามาเยี่ยม

ชมและเพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ในลักษณะเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ (Community of 

Practice) และได้เป็นองค์ความรู้สําหรับศูนย์การเรียนรู้เพื่อบริการ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 เพื่อให้การดําเนินงานศูนย์ฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับขั้นตอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงสร้าง

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร โดยมี

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

   

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.5 พิจารณาการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตร

ปรับปรุง 2560   

ตามที่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และของดรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป เนื่องจากสถิติการรับนิสิตมีจํานวนน้อยกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้น้ัน 

เพื่อให้การจัดการหลักสูตรเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การดําเนินการหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2560 การขออนุมัติปิดหลักสูตร คณะจะต้องจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เข้าศึกษา

อยู่ก่อนสําเร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพนิสิต โดยไม่มีนิสิตในหลักสูตรเหลืออยู่ ซ่ึงปัจจุบันนิสิตที่เข้าศึกษาในปี

การศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้สําเร็จการศึกษาแล้ว  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติปิด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.6 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ตามที่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา   

สัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 แต่เน่ืองจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตภาค บูรณวิทย์ ซ่ึงเป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรในสาขาวิชาดังกล่าวลาศึกษาต่อ และย้ายไปเป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ดังน้ันจึงทําให้

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 น้ัน 

  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 เพื่อให้การดําเนินการหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2558 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  

สัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

 1.  ปรับ รองศาสตราจารย์ ดร.โชค โสรัจกุล จาก อาจารย์ประจําหลักสูตร เป็น อาจารย์ประจําหลักสูตร

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วย 

 2.  จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตภาค บูรณวิทย์ เป็น ดร.วนิดา แซ่จึง เน่ืองจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤต

ภาค บูรณวิทย์ ลาศึกษาต่อ 

 3.  ปรับตําแหน่งทางวิชาการ ดร.พยุงศักด์ิ อินต๊ะวิชา เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักด์ิ อินต๊ะวิชา 

 4.  ปรับ ดร.สุรีย์พร แสงวงศ์ จาก อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็น เฉพาะ

อาจารย์ประจําหลักสูตร เนื่องจาก ดร.สุรีย์พร แสงวงศ์ ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

 5.  ปรับตําแหน่งทางวิชาการ น.สพ.สมชาติ ธนะ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.สมชาติ ธนะ 

   

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

ไม่มี 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบ  

 

 เมื่อที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกันและไม่มีข้อหารืออื่นๆ ประธานจึงปิดการประชุมในเวลา  10.00 น. 

                
  (นางจุฑามาศ  ทินกรวงศ์)                                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก) 

  ผู้จัดทํารายงานการประชุม                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 


