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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ครั้งที่ 7/2564 

วันพฤหัสบดทีี่ 15 กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

เวลา  09.00 น. ณ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Zoom 

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

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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ภัสสร กรรมการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล  พรหมจักร กรรมการ 

8. ดร.กรทิพย์ กันนิการ์ กรรมการ 

9. ดร.คุณากร ขัติศรี กรรมการ 

10. ดร.บุญร่วม  คดิคา้ กรรมการ 

11. ดร.พันธภรณ์  สุภัคกาญจน์กุล กรรมการ 

12. ดร.พนิตนาฎ  อู่พุฒินันท์ กรรมการ 

13. ดร.รณกร  สรัอยนาค กรรมการ 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์  กันจู ผู้ช่วยคณบด ี

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์  อินต๊ะวิชา ผู้ช่วยคณบดี 

16. ดร.ธนิกานต์  สันต์สวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์ฝกึอบรมวิชาชีพฯ 

17. นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์ เลขานุการ 

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

ไม่มี 

เริ่มประชุมเวลา  09.10 น. 

ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. กองแผนงาน แจ้งผลการประมาณการรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวนทั้งสิ้น 3,916,241

บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 

- คา่ธรรมเนียมการศึกษา 2,636,730 บาท 

- คา่เชา่รถตู้ 1 คัน    376,800 บาท 

- คา่ตอบแทนงานวิจัย รอ้ยละ 2.5      93,873 บาท 

- คา่สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑติศึกษา      19,000 บาท 

- รายได้ศูนย์ฝกึอบรมวิชาชีพฯ    148,838 บาท 
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 - เงินสะสมปี 2563      641,000 บาท 

2. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) มีจ านวน       

ผู้ติดเชือ้เพิ่มขึน้และมีความรุนแรงมากขึ้น  คณะเกษตรศาสตร์ฯ จึงขอขยายระยะเวลาการจัดการเรยีนการสอน

ผ่านระบบออนไลน์ จนกวา่จะเสร็จสิ้นการสอบกลางภาค (วันที่ 12 กรกฎาคม ถงึวันที่ 29 สิงหาคม 2564) 

3. คณะจะด าเนินการประเมินความพึงพอใจ 360 องศา เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจ าปี 2564 ด้านพฤติกรรมการท างาน 

4. มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้คณะฯ จัดส่งแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะ พ.ศ. 2565-2569 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 และข้อเสนอโครงการพลิกโฉม (Reinventing University System) 

ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 

5. มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณปี 2564 เพื่อใช้ในการปรับปรุง/ซอ่มแซม/จัดซื้อครุภัณฑ์ (กรณี

ทดแทน) เป็นจ านวนเงิน 1,700,000 บาท  

6. คณะฯ จะด าเนินโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการของคณะฯ ประมาณไตรมาส

ที่ 4 ของปีงบประมาณ 2564 

  

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.1  ด้านยุทธศาสตร์และบรหิารองค์กร 

1. ขอความอนุเคราะห์ประธานหลักสูตร แจ้งงบประมาณที่คาดว่าจะใช้พัฒนาบุคลากรในหลักสูตร 

(Block grant) ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

2. ขอเชิญประธานหลักสูตรเข้ารว่มประชุมเพื่อตั้งงบประมาณส าหรับหลักสูตรในปีงบประมาณ 2565 

ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom 

3. ปฏิทินการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ ประจ าปี 2564 มีรายละเอียด

ดังนี้ 

วันที ่ รายละเอียด 

15 ก.ค. 2564 บุคลากรส่งภาระงานในระบบ HR Smart 

16-18 ก.ค. 2564 หัวหน้าส านักงานคณะ ส่งไฟล์ภาระงานให้ประธานหลักสูตรตรวจสอบ

องคป์ระกอบที่ 1 

15-20 ก.ค. 2564 บุคลากรประเมินความพึงพอใจ 360 องศา ผ่าน Google form (องคป์ระกอบที่ 2) 

20 ก.ค. 2564 ประธานหลักสูตรตรวจสอบภาระงานและกรอกช่ัวโมงภาระงาน (องค์ประกอบที่ 

1) ส่งกลับมายังรองคณบดีฝา่ยยุทธศาสตรแ์ละบริหารองคก์ร 

22 ก.ค. 2564 ประชุมกรรมการประเมิน 

23 ก.ค. 2564 แจ้งผลประเมินให้บุคลากร (รายบุคคล) 

23 ก.ค. 2564 คณะส่งผลการประเมินไปยังมหาวิทยาลัย 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.2.2  ด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

1.  ขอให้ทุกหลักสูตร ด าเนินการปรับแกเ้ล่ม มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุงปี 2565 ภายในเดือนสิงหาคม 

2564 

2. ปฏิทนิการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มีรายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียด ก าหนดการที่จะต้องด าเนินการให้เสร็จสิน้ 

กองบรกิารการศึกษาตรวจสอบ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 

คณะกรรมการวชิาการมหาวิทยาลัยพิจารณาใหค้วาม

เห็นชอบ 

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 

เสนอ อว.รับทราบการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย 

ผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา 

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 

3. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะจัดท าหลักสูตรเพื่อเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 จ านวน      

3 หลักสูตร ดังนี้ 

 - หลักสูตร ทล.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) โครงการพเิศษ 

 - หลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการความปลอดภัยทางอาหาร) 

 - หลักสูตร ปร.ด.(นวัตกรรมการผลิตและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) หลักสูตร         

สหวิทยาการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564-2565 

4. การด าเนินการ  Super KPI ด้านวิชาการ มีดังนี้ 

Super KPI จ านวน (คน) 

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น(Non-degree program) ที่มีความ

รว่มมือกับหน่วยงาน หรอืองคก์รวิชาชีพ 

5 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ - 

นวัตกรรมการเรียนการสอน 1 

นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ยกระดับคุณภาพชวีิตชุมชน 1 

รางวัลนิสิตผู้ประกอบการและนวัตกรรม 10 

บุคลากรที่ผา่นการอบรม EdPEx 3 

 

5. การด าเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษา  

การด าเนินการ รายละเอียด 

การประเมินระดับหลักสูตร Aun QA ป ี2564   

ใช้เล่มการประเมิน Aun QA Version 3 



-4- 

 

ประเมินภายนอก  หลักสูตรสัตวศาสตร์และ วทอ.  

ระยะเวลาการประเมิน พ.ค.-ม.ิย. 2564 

ป ี2565  ใช้เล่มการประเมิน Aun QA Version 4 

Aun QA 

1. หลักสูตร ELOs /โครงสรา้งหลักสูตร 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย /การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ 

2. การเรียนการสอน วิธีการเรียน/การประเมินผู้เรียน/กิจกรรมเสริมหลักสูตร/

การเก็บข้อมูล/วิเคราะห์/วิจัยในการเรียนการสอน 

3. บุคลากร สายวิชาการ/สายสนับสนุน 

งานวิจัย/การพัฒนาตนเอง/ที่ปรกึษา 

รางวัล แรงจูงใจ อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

4. สิ่งสนับสนุน พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก า ร  /เค รื่ อ ง มื อ  อุ ป ก รณ์  /ดู ง า น 

ห้องปฏิบัติการ/กิจกรรมเสรมิหลักสูตร /ระบบการจัดการ

เครื่องมือ/ครุภัณฑ ์/ระบบการจองใช้ห้องเครื่องมือ  

EdPEx ปี 2564 

ส่ง OP และหมวด 7   

ระยะเวลาการประเมิน ก.ค.-ส.ค. 2564 

 

6. ปฏิทนิการด าเนินงานด้านสหกจิศึกษา 

ก าหนดการ รายละเอียด 

มิถุนายน 2564 หลักสูตรทาบทามสถานที่ฝกึงาน  

มิถุนายน 2564 คณะท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝกึงาน/สหกจิศึกษา 

มิถุนายน-กรกฎาคม 2564 หน่วยงาน/สถานประกอบการส่งแบบตอบรับ/ปฏิเสธการ

ฝึกงาน/สหกจิศึกษา 

ตุลาคม-พฤศจิกายน 2564 จัดท าหนังสือส่งตัวนิสิตสหกิจศึกษาและแบบประเมิน

ให้กับสถานประกอบการ 

กรกฎาคม-พฤศจิกายน 2564 นิสิตสหกิจศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศและเตรียมความ

พรอ้มสหกิจศึกษา (ส่วนกลางด าเนินการ 12 ช่ัวโมง คณะ

ด าเนินการ 18 ช่ัวโมง) 

16-20 พฤศจิกายน 2564 นิสิตลงทะเบียนตามปฏิทนิการศึกษา 

23 พฤศจิกายน 2564-23 มีนาคม 2565 นิสิตสหกิจศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษาและรายงานตัว 

ณ สถานประกอบการ 

ธันวาคม 2564-กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์ออกนิเทศสหกจิศึกษา 

23 มีนาคม 2565 เสร็จสิ้นการออกปฏิบัติสหกจิศึกษา 

เมษายน 2565 น าเสนอผลงานฝึกงาน/สหกจิศึกษา 
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7. มหาวิทยาลัยจะด าเนินโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา ในวันเสาร์ที่ 31 

กรกฎาคม 2564 และวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 นิสิตที่เข้ารับการอบรมจะได้รับการบันทึกช่ัวโมงเตรียม

ความพรอ้มนิสิตสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย จ านวน 12 ช่ัวโมง 

8. การช าระเงินคา่ลงทะเบียนเรียน กรณีได้รับการอนุมัติผอ่นผันคา่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาต้น 

ปีการศึกษา 2564 ให้ช าระเงินภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 

9. เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่  7/2564 เมื่อวันที่ 

13 กรกฎาคม 2564  

 9.1 เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินการขอเทียบโอนรายวิชาใน

หลักสูตรการเรยีนล่วงหน้า ของนักเรยีนโครงการ วมว.โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 

 9.2 เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบคะแนนรายวิชาภาษาอังกฤษ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับนิสิตระดับปรญิญาตร ี(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 

 9.3 พิจารณาการสอบกลางภาคให้เป็นการสอบแบบออนไลน์ โดยให้แต่ละวิชาสอบตาม

ตารางสอบไม่ให้สอบนอกตารางช่วงสอบกลางภาค ระหว่างวันที่ 21 -29 สิงหาคม 2564 

 9.4 เปิดระบบการสอบภาษาอังกฤษให้นิสิตรหัส 64 โดยศูนย์ภาษาจะด าเนินการจัดสอบ

ออนไลน์ส าหรับนิสิตที่ตกหล่น 

 9.5 การยื่นกู้ กยศ. ถ้าได้รับการอนุมัติหลักสูตร นิสิตจะสามารถกู้ กยศ. ภายในวันที่ 30 

กรกฎาคม 2564   

10. สรุปจ านวนนิสิตช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

หลักสูตร จ านวน (คน) 

ระดับปรญิญาตรี  

ทล.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) 14 

วท.บ.(การประมง) 8 

วท.บ.(เกษตรศาสตร)์ 31 

วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร) 17 

วท.บ.(วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร) 40 

วท.บ.(สัตวศาสตร)์ 33 

วท.บ(สัตวศาสตร)์ และ บธ.บ.(การจัดการธุรกจิ) 9 

ตรคีวบโท วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร)และ บธ.ม. 1 

ตรคีวบโท วท.บ.(ประมง) และ บธ.ม. 2 

รวม 155 

ระดับปรญิญาโท  

วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 6 

วท.ม.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง) 3 

วท.ม.(วิทยาศาสตรก์ารเกษตร) 6 

วท.ม.(สัตวศาสตร)์ 2 

รวม 17 
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มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 ด้านสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต  

1. มหาวิทยาลัยก าหนดให้นิสิตยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุน กยศ.(รายใหม่) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 

2564 

2. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจ้างงานนิสิตออนไลน์ เป็นรายช่ัวโมง 

จ านวนเงิน 6,000 บาท  

3. มหาวิทยาลัยได้เปิดระบบการรายงานตัวนิสิตใหม่ รหัส 64 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 และได้

เกิดปัญหาคือนิสิตบางกลุ่มไม่สามารถเชื่อมต่อในระบบออนไลน์ได้  และกองบริการการศึกษาได้ด าเนินการ

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

4. เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 คณะเกษตรศาสตรฯ์ จะเปลี่ยนรูปแบบการ

ด าเนินโครงการกาดโกง้โคง้ เป็นการจัดนิทรรศการเกษตรวัฒนธรรม  

5. การจัดท าคลิปประชาสัมพันธ์คณะ จะเริ่มด าเนินการประมาณปลายเดือนกรกฏาคม 2564 

6. การด าเนินโครงการ Super KPIs ด้านอัตลักษณ์นิสิต จะจัดกิจกรรมการวิ่งออนไลน์ อัตรา

คา่ลงทะเบียน คนละ 400 บาท เงินรายได้จากคา่ลงทะเบียนจะใช้จัดท าเสื้อกีฬาและเหรียญรางวัล เงินรายได้

หลังหักค่าใช้จา่ย จะน ามาเป็นทุนการศึกษาของนิสิต 

7. โครงการพัฒนาผู้น าและสรา้งเครอืข่ายนิสิต จะจัดกจิกรรมในรูปแบบออนไลน์  

8. มหาวิทยาลัยจะด าเนินโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา ในวันที่ 31 กรกฎาคม 

2564 เวลา 09.00-16.00 น. 

9. การอบรมนิสิตสหกิจศึกษาของคณะฯ จะให้นิสิตปี 3 เข้าร่วมฟังบรรยายพร้อมกับนิสิตช้ันปีที่ 4 

ด้วย เพื่อเตรยีมความพรอ้มกอ่นไปสหกจิศึกษา  

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 ด้านนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

1. ส านักงานการวจิัยแห่งชาต ิ(วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวจิัยประจ าปีงบประมาณ 2565 ดงันี ้

1. ทนุวิจัยและนวตักรรมเพื่อตอบโจทย์ทา้ทายของสังคม 

2. ทนุวิจัยและนวตักรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ทุนวิจยัและนวัตกรรมการจัดการความรูก้ารวจิัยและถ่ายทอดเพือ่การใชป้ระโยชน์ 

4. ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 

5. ทุนวิจยัและนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 

6. ทนุวิจัยและนวตักรรมแผนงานการสรา้งเสน้ทางอาชีพนกัวจิัย 

7. ทุนวิจัยและนวตักรรมเพื่อรองรับการระบาดของโรคโควดิ-19  

8. ทุนวิจยัและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอตุสาหกรรม 

9. ทนุสนับสนนุแผนงานด้านสัตว์เศรษฐกิจ: จิง้หรดี 
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10. ทุนวิจยัและนวัตกรรม จาก วช. แพลตฟอร์มที่ 1, 2 และ 3 

ก าหนดส่งขอ้เสนอโครงการภายในวันที่ 16 สงิหาคม 2564 

2.  คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ด าเนินการ Super KPI ด้านวิจัย ประจ าปี 2564 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว     

มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเกิน 50 ผลงาน หากท่านใดมีผลงานเพิ่มเติม สามารถยื่น

เอกสารเพื่อขอรับงบประมาณในปีงบประมาณ 2565 

   

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.5 ด้านภูมิทัศน์และบรหิารจัดการฟาร์ม  

1. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณลานสนามหญ้าหน้าห้องประชุมคณะฯ โดยได้รับ

การจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 164,250 บาท 

2. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้เปิดให้บริการจ าหน่ายกาแฟสดและเครื่องดื่ม ตั้งแต่วันที่ 1 

กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 

3. มหาวิทยาลัย ได้จัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานบ่อเก็บน้ าและขุดลอกขยายพื้นที่กักเก็บน้ า

ภายในศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง เป็นจ านวนเงิน 989,000 บาท 

4. ศูนย์ฯ จะจัดประชุมคณะท างานเพื่อหารือแนวทางการรับเงินรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ภายในศูนย์ โดยจะจัดเก็บเงินรายได้ผ่านเคาน์เตอร์รับเงินร้านกาแฟ 

5. การจัดซื้อรถไฟฟ้า 14 ที่นั่งเพื่อใช้ภายในศูนย์ ยังไม่สามารถตรวจรับพัสดุได้ เนื่องจากเกิดปัญหา

แบตเตอรี 

   

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่อง หน่วยฝึกอบรมวิชาชีพฯ และประธานหลักสูตรแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1. การจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการเครื่องมือ และค่าบริการวิเคราะห์

ทดสอบของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. 2564 อยู่ระหว่างการด าเนินการตรวจสอบ

เอกสารจากกองกฎหมายและทรัพย์สิน 

2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 และการ

ประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 23-25 มิถุนายน 2564 และทาง

เครอืข่ายได้เปิดรับผลงานเพื่อตีพมิพ์ในวารสาร Thai Journal  

3. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและ

การจัดการความปลอดภัยทางอาหาร เมื่อวันพุธที่ 14  กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

Zoom 

   

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ ครั้งที่ 6/2564  เมื่อวันที่ 

18 มิถุนายน 2564 นั้น 

ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่

ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 

มติ  ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 6/2564 โดยไม่มีการแกไ้ข 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง  

 ไม่ม ี

 

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    17,900   22,100  

       1.1.2 คา่ใช้สอย     

            1) คา่เบี้ยเลีย้ง คา่เชา่ที่พัก และค่า

พาหนะ  

    

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

             - คา่เดินทางคณะผู้บริหาร  100,000    12,133   87,867  

             -  คา่พัฒนาบุคลากร   534,000    229,450   304,550  

            3) คา่ใช้จา่ยในการตรวจประเมิน

คุณภาพระดับคณะ/หลักสตูร 

 70,000    60,000   10,000  

            4) คา่ซ่อมแซม/คา่ซอ่มบ ารุงรักษา  65,000   21,840   43,160  

            5) คา่เชา่เครื่องถา่ยเอกสาร  45,000    31,500   13,500  

            6) คา่จัดซื้อของที่ระลึกและเลีย้ง

รับรอง 

 15,000    2,500   12,500  

            7) คา่ใช้จา่ยการสนบัสนุนท าวิจัย

ระดับป.ตรแีละป.โท 

 86,000    -     86,000  

            8) คา่บ ารุงสมาชิกประจ าปีของสภา

คณบดีสาขาการเกษตรและสภาอุตสาหกรรม

เกษตร 

 30,000    30,000   -    
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ 2564 

 งบตั้งต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้

ไป  

งบคงเหลือ 

          9) คา่ใช้จา่ยในการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา 

 200,000  -42,900  65,400   91,700  

          10) คา่ใช้จา่ยในการประชาสัมพันธ์และ

วิเทศสัมพันธ ์

 50,000  36,586  46,585   40,001  

          11) คา่ใช้จา่ยในการจดัท ารายงาน

ประจ าปี 

 5,000    -     5,000  

          12) คา่เชา่รถตู ้จ านวน 1 คัน เดือนละ 

31,400 บาท  

 376,800    251,200   125,600  

          14) คา่ใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร   105,000    105,000   -    

          15) คา่ใช้สอยอื่นๆ  609,813  -348,150  108,067   153,596  

          16) ค่าพัฒนางานวิจยัและนักวจิัย  108,681    22,470   86,211  

          17) คชจ.ในการด าเนนิงานศูนย์เรยีนรู้

เศรษฐกจิพอเพียง 

 200,000  2,384,770 1,531,049 1,053,721 

       1.1.3 คา่วัสด ุ         

            1) วัสดุการศึกษา     

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

              - 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    34,770   30,230  

1.2 คา่สาธารณูปโภค     

       1.3.1 คา่สาธารณูปโภค     

            1) คา่ไปรษณยี ์  22,000  5,000  20,847   6,153  

1.3 เงินอดุหนุน     

       1.3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป     
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ 2564 

 งบตั้งต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้

ไป  

งบคงเหลือ 

        - โครงการในแผนปฏิบตัิการ (ดา้น

วิชาการ+บรหิาร) 

    

            1) โครงการดา้นการเตรียมคนและ

เสรมิสรา้งศักยภาพคน 

 175,000  -3,000   45,000   127,000  

            2) โครงการสง่เสรมิการบรหิารที่มี

ประสิทธิภาพและโปรง่ใส 

 100,000    54,435   45,565  

            3) โครงการเสริมสรา้งและพัฒนา

ความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 40,000  -20,000  -     20,000  

        - เงนิรางวลัส านักงานสีเขยีว  30,000   30,000  

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   101,130  101,130   -    

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

         7) ครุภัณฑ์ในการปรบัปรุงอาคารและ

สิ่งกอ่สรา้ง (ปรับปรุงใต้ถุนคณะ) 

 60,870  60,870   -    

         7) ครุภัณฑ์ภายในศนูย์การเรยีนรู้

เศรษฐกจิพอเพียง 

 230,230  221,790   8,440  

กองทุนวิจัย     



 - 13 - 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ 2564 

 งบตั้งต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้

ไป  

งบคงเหลือ 

โครงการด้านการสรา้งงานวิจยัและนวัตกรรม

และการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

 40,000    39,850   150  

กองทุนบรกิารวชิาการ         

1. อุดหนุนทั่วไป         

            1)โครงการบรกิารวชิาการเพื่อพัฒนา

ชุมชน สังคม และประเทศ  

 60,000    27,000   33,000.00  

กองทุนศลิปวัฒนธรรม     

1. อุดหนุนทั่วไป     

            1)โครงการการเสรมิสรา้งและสง่เสรมิ

การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมใหย้ั่งยนื 

 30,000    14,850   15,150  

รวม 

 3,853,794   4,490,046  5,179,693 3,164,147 

8,343,840  

(100 %) 

62.07   % 37.92  % 

ข้อมูลวนัที่ 13 กรกฎาคม 2564 

  

งบประมาณรายได้จากแหล่งเงินอื่นๆ 

แหล่งงบประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 

รายละเอียดงบประมาณยอ่ย จ านวนเงนิ

คงเหลือ 

ศูนย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง 1,070,849.10 งบกระทรวงวัฒนธรรม  209,505.00  

  งบรายได้ศูนย ์   763,813.10 

    973,318.10 

ศูนย์ฝกึอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติดา้น

เกษตรและอาหาร 

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

  รายไดศู้นย ์  155,128.68  

    161,743.23  

บัญชกีองทุนเพื่อการศึกษา คณะเกษตรศาสตร ์ฯ  322,817.79    
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แหล่งงบประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 

รายละเอียดงบประมาณยอ่ย จ านวนเงนิ

คงเหลือ 

เงินคงเหลอืจากหลักสูตร Smart Farming  104,390.00    

 

การโอนเงนิงบประมาณ 

รายการที่โอนออก งบประมาณ รายการที่โอนเข้า งบประมาณ 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 1 

คา่ใช้จา่ยอืน่ๆ 

 

8,000 

 

ครุภัณฑ์วิทยุและไฟฟ้า 

 

8,000 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 2 

คา่ใช้จา่ยอืน่ๆ 

 

35,310 

 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

(ห้องสตูดโิอของคณะ) 

 

35,310 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 3 

เงินโอนจากมหาวิทยาลยั 

  

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถราง) 

ศูนย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง 

 

1,990,200 

1,626,000 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 4 

โครงการน านสิิตศึกษาดูงาน (ภาครัฐ/เอกชน) 

 

30,000 

 

นิเทศนิสติฝึกงานและสหกจิศกึษา 

 

30,000 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 5 

คา่ใช้สอยอื่นๆ 

 

60,870 

 

ครุภัณฑ์ในการปรับปรุงอาคารและ

สิ่งกอ่สรา้ง (ปรับปรุงใต้ถุนคณะ) 

 

60,870 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 6 

คา่ใช้สอยอื่นๆ 

 

30,000 

 

ครุภัณฑ์วิทยุและไฟฟ้า (ตดิกล้อง

วงจรปดิ) 

 

30,000 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 7 

คา่ใช้จา่ยในการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา 

 

56,000 

 

โครงการพระราชทานความ

ช่วยเหลือนิสิตกมัพูชา (ปรญิญาโท) 

โอนไปมหาวิทยาลัย 

 

56,000 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 8 

คา่ใช้สอยอื่นๆ 

 

15,000 

 

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนิสิต

คณะเกษตรศาสตรฯ์ กจิกรรมย่อย 

2.2 โครงการเกษตรวชิาการบัณฑิต

และมหาบัณฑิต   

 

15,000 
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รายการที่โอนออก งบประมาณ รายการที่โอนเข้า งบประมาณ 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 9 

รับเงินคนืจากมหาวิทยาลัย โครงการ

พระราชทานความช่วยเหลือนสิิตกัมพูชา 

(ปรญิญาโท) เนือ่งจากได้รับยกเว้นคา่ตรวจ

โควดิ-19) 

 

24,000 

 

คา่ใช้จา่ยในการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา   

 

24,000 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 10 

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานศนูย์การเรยีนรู้

เศรษฐกจิพอเพียง 

 

 230,230  

 

ครุภัณฑ์การเกษตร  

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า  

ครุภัณฑ์การศึกษา   

ครุภัณฑ์ส านักงาน  

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  

 

69,400  

32,780  

19,000  

34,000  

 75,050 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 11 

คา่ใช้จา่ยในการจัดการระดับบัณฑติศึกษา 

คา่ใช้สอยอื่นๆ 

 

9,000 

63,130 

 

โครงการพระราชทานความ

ช่วยเหลือนิสิตกมัพูชา  

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ(ชุดควบคุม

ไมคห์้องประชุม) 

 

9,000 

 

63,130 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 12 

คา่ใช้สอยอื่นๆ 

 

102,254 

 

โอนเงนิคา่ธรรมเนยีมการศึกษา 

คนืมหาวิทยาลยั 10%  

 

102,254 

โอนเงนิคร้ังที่ 13 

  

  

เงินรางวลัส านักงานสีเขยีว 

 

30,000 

โอนเงนิคร้ังที่ 14 

คา่ใช้สอยอื่นๆ 

 

5,000 

 

คา่ไปรษณยี ์

 

5,000 

โอนเงนิคร้ังที่ 15 

คา่ใช้จา่ยในการจัดการระดับบัณฑติศึกษา 

 

 

1,900 

 

คา่ต่อวีซา่นสิิตกัมพูชา 

 

1,900 

โอนเงนิคร้ังที่ 16 

โครงการสหกจิศึกษาตา่งประเทศ 

โครงการส่งเสรมิความรว่มมอืกับสถาบัน

ต่างประเทศ 

คา่ใช้จา่ยอืน่ๆ 

 

10,000  

 10,000  

 

 16,586  

 

คา่ใช้จา่ยในการจัดท าสื่อ

ประชาสัมพันธ ์  

 

 

 

36,586  
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รายการที่โอนออก งบประมาณ รายการที่โอนเข้า งบประมาณ 

คา่ใช้จา่ยอืน่ๆ  12,000 โครงการอบรมห้องปฏิบัติการ  

(ท าระบบคุมสารเคมีใน

ห้องปฏิบตัิการ)  

12,000 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 17 

เงินโอนจากมหาวิทยาลยั 

 

989,000 

 

ศูนย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง 

(การปรับปรุงบ่อเก็บน้ าในศนูย์ฯ) 

 

989,000 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิหน็ชอบ และขอความอนุเคราะห์ประธานหลักสตูรส ารวจความต้องการฝึกอบรม/

พัฒนาตนเองของบุคลากรในหลักสูตร โดยใช้งบประมาณ Block grant และจัดส่งขอ้มูลภายในวันที ่16 

กรกฎาคม 2564 

 

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  

24,000 0 7-8 ส.ค. 2564 

3 1.3 โครงการพัฒนาวิชาการส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (เสนอ

ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ) 

โครงการ paper  

5,000 ยกเลิก  

4 1.4 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ  10,000 ยกเลิก  

5 1.5 ส่งเสรมิกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อการด าเนินชวีิต (พัฒนากาย 

ใจ และบุคลิกภาพ)  

5,000 0 21 ส.ค. 2564 

6 1.6 ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมด้านวิชาการในระดับ

บัณฑติศึกษา  

7,000 0 2 ส.ค. 2564 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาใน

การจัดกจิกรรม 

7 1.7 อบรมการเขียน I THESIS และจริยธรรมในการวิจัยระดับ

บัณฑติศึกษา  

10,000 ยกเลิก  

 กิจกรรมที่  2  โครงการพัฒ นาทั กษะวิชา ชีพนิสิ ตคณ ะ

เกษตรศาสตรฯ์ 

   

8 2.1 โครงการน านิสิตศึกษาดูงาน (ภาครัฐ/เอกชน)  65,000 ยกเลิก   

9 2.2 โครงการเกษตรวิชาการบัณฑิตและมหาบัณฑิต และ Job 

fair  

20,000 4 31 ม.ีค. 2564 

10 2.3 โครงการ FoSTAT  10,000 ยกเลิก   

 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 ยกเลิก  

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 ต.ค. 2564 

5 กจิกรรมที่ 5 กจิกรรมรับขวัญบัณฑิต 10,000 0 ต.ค. 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 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาใน

การจัดกจิกรรม 

9 กจิกรรมที่ 9 กจิกรรมปัจฉมินิเทศและ Job fair 10,000 4 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      

1 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 20,000 4 29 มีนาคม 2564 

2 โครงการKM เพื่อการพัฒนาองคก์ร 20,000 0 ส.ค. 2564 

3 โครงการการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร - 3 ก.ค.2564 

4 โครงการ การเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณธรรม

และความโปรง่ใสของหน่วยงานภาครัฐประจ าปี (ITA)  

- 4 มี.ค. 2564 

5 โครงการการทบทวนแผนกลยุทธ์  ติดตาม และประเมิน

ความส าเร็จของปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ 

60,000 0 มี.ค.-ส.ค. 

2564 

6 โครงการส านักงานสีเขียว (Green office) - 3 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 กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์จากนักวิจัยพี่เลี้ยง

ให้กับนักวจิัยสายสนับสนุน 

10,000 4 28 ต.ค. 2563 

รวมโครงการด้านการวจิยั 40,000   

โครงการด้านบรกิารวชิาการ     
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาใน

การจัดกจิกรรม 

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

2 โครงการบริการวิชาการในวันงาน “เกษตรแฟร์และการประชุม

วิชาการการเกษตรประจ าปี 

40,000 3 มี.ค.-ก.ค.2564 

รวมโครงการด้านบรกิารวชิาการ 60,000   

โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     

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

2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้า

ไทยแบบสไตล์เกษตร 

- 4 พ.ย.-ธ.ค. 

2563 

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

รวมโครงการด้านท านุบ ารงุศลิปะและวัฒนธรรม 30,000   

โครงการด้านการเสรมิสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ     

1 โครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศ 10,000 ยกเลิก  

2 โครงการส่ ง เสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศ 

10,000 ยกเลิก  

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

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

รวมโครงการด้านการเสรมิสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 40,000   

รวมทั้งสิน้   530,000    

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

4= ด าเนินการเสร็จ  5= ส่งรายงานฉบับสมบูรณ ์ 

  

มติ    ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

1.  สถาบันนวัตกรรมฯ ได้เปิดรับขอ้เสนอโครงการ อพสธ. ปี 2566 ก าหนดส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 

23 กรกฎาคม 2564 

2. คณะฯ มอบหมายให้ ดร.พนิตนาฎ อู่พุฒินันท์ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการเปิดหลักสูตร ทล .บ.

(เทคโนโลยีบัณฑิต) โครงการพเิศษ 

3. คณะฯ จะปรับปรุงห้องประชุมเล็ก (AGR1109) เพื่อใช้เป็นห้องสตูดิโอของคณะ โดยจะใช้งบประมาณค่า

ใช้สอยอื่นๆ ประจ าปี 2564 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบ  

 

 เมื่อที่ประชุมรับทราบโดยพรอ้มเพรียงกันและไมม่ีขอ้หารอือืน่ๆ ประธานจึงปิดการประชุมในเวลา  10.00 น. 

 

                                                 

                                                               

     (นางจุฑามาศ  ทินกรวงศ์)                                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก) 

     ผู้จัดท ารายงานการประชุม                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 


