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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ครั้งที่ 8/2564 

วันพฤหัสบดทีี่ 19 สิงหาคม  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  09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวนเงิน

ทั้งสิน้ 3,275,241  บาท 

2. มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานชะลอการใช้เงินสะสมประจ าปี 2563 เพื่อน ามาตั้งเป็น

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565 

3. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หาก

บุคคลภายนอกที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดมีความประสงค์จะเข้าคณะฯ เพื่อซ่อมครุภัณฑ์/จัดส่งครุภัณฑ์



-2- 

 

การศึกษา ขอให้ท าเรื่องขออนุญาตเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย พร้อมแนบประวัติการรับวัคซีน และผลตรวจ        

โควดิ-19 

4. ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้จัดการเรียนการสอนภาคบรรยายผ่านระบบออนไลน์ จนถึงเดือน

กรกฎาคม 2564 นั้น ทางคณะฯ ให้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการที่คณะเกษตรศาสตร์ฯ ตั้งแต่

เดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ขอให้ท าเรื่องขออนุญาตมหาวิทยาลยั และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรค

โควดิ-19 อย่างเครง่ครัด 

5. มหาวิทยาลัยก าหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีการศึกษา 2562 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565  และปีการศึกษา 2563 ในเดือนเมษายน 2565  

6. คณะเกษตรศาสตรฯ์ มอบหมายให้รองคณบดีด าเนินโครงการต่างๆ ในส่วนที่เก่ียวข้องให้แล้วเสร็จ

ภายในเดือนกันยายน 2564  

  

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.1  ด้านยุทธศาสตร์และบรหิารองค์กร 

1. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์การศึกษา งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2565 จ านวน 

3 รายการ ดังนี้ 

1) ชุดปฏิบัติการส าหรับการแปรรูปอาหารอบแห้งและยืดอายุผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร    

มูลคา่สูง ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 935,000 บาท 

2) ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะภายใต้กลอ้งจุลทรรศน์ เพื่อการพัฒนาก าลังคน และพัฒนาสู่การ

เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 2,800,000 

บาท 

3) ชุดเครื่องมือแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (Fanctional Foods) ต.แม่กา อ.เมือง    

จ.พะเยา จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 3,993,800 บาท 

3. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้จัดส่งผลประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี 2564 ไปยังมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 

6 สิงหาคม 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลได้พจิารณาเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 

4. มหาวิทยาลัยก าหนดให้คณะ พิจารณาการเลื่อนเงินเดือนประจ าปี 2564 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 

30 สิงหาคม 2564 โดยคณะจะพิจารณาจากภาระงานและผลประเมินการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2564  

5. การประเมินผลการปฎิบัติงานประจ าปี 2565 คณะจะให้คณาจารย์และบุคลากรเร่ิมกรอกข้อมูลใน

ระบบบรหิารงานบุคคล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 

6. คณะเกษตรศาสตรฯ์ จะด าเนินโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และติดตามผลการปฏิบัติงานตาม

แผนประจ าปี 2564 ในเดือนกันยายน 2564 

7. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะด าเนินโครงการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ประจ าปี 2564 ใน

เดือนกันยายน 2564 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 



-3- 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.2  ด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  

1.  ขอให้ทุกหลักสูตร ด าเนินการจัดท าหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือน

กันยายน 2564 เพื่อจะได้น าเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการวชิาการได้ทันตามก าหนด  

2. ขอให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร Non-Degree แนบรายชื่อผู้เรียนเพื่อด าเนินการขออนุมัติจัดการเรียน

การสอนจากมหาวิทยาลัย 

3. 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 

 

4. ปฏิทนิการด าเนินงานด้านสหกจิศึกษา 

ก าหนดการ รายละเอียด 

15 พฤศจิกายน 2564-15 มีนาคม 2565 นิสิตสหกิจศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษาและรายงานตัว 

ณ สถานประกอบการ 

ธันวาคม 2564-กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์ออกนิเทศสหกจิศึกษา 

15 มีนาคม 2565 เสร็จสิ้นการออกปฏิบัติสหกจิศึกษา 

มีนาคม-เมษายน 2565 น าเสนอผลงานฝึกงาน/สหกจิศึกษา 

  

5. มหาวิทยาลัยได้ก าหนดมาตรการการเรียนการสอนหลังการสอบกลางภาค ในรูปแบบออนไลน์ 

และให้จัดสอบตามตารางที่จัดให้ไว้ 

6. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะด าเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อการด าเนินชีวิต (พัฒนา

กาย ใจ และบุคลิกภาพ) วันศุกร์ที่  20 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะ

เกษตรศาสตร์ฯ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom 

7. มหาวิทยาลัยพะเยา ขอความอนุเคราะห์ขอ้มูลเพื่อพัฒนาความรว่มมือเครอืข่ายพาค ีมหาวิทยาลัย

ไทย-จีน และขยายความรว่มมือระหว่างมหาวิทยาลัยจีน 60 แห่ง 

8. ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑติศึกษาได้มีมติอนุมัติอาจารย์พเิศษบัณฑติศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ฯ 

จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

 1) รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวดี ชมเดช 

 2) ผู้ช่วยศาสตตราจารย์ ดร.หยาดรุง้ สุวรรณรัตน์ 
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 3) ดร.สุกัญญา จีนเหนาะ 

9. ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ได้มีมติอนุมัติ ทุนวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะ

เกษตรศาสตรฯ์ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

 1) นายธนพล  ช่วยพิมาย 

 2) นายปรญิญา ไชยวังเทพ  

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 ด้านสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต  

1. การกูย้ืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ส าหรับนิสิตช้ันปีที่ 1 และผู้กูย้ืมรายใหม่ ทางคณะจะด าเนินการ

ตรวจสอบเอกสารให้ แล้ ว เส ร็จภายในวันที่  18  สิ งหาคม  2564 ส าหรับนิ สิ ตหลั กสู ตร ทล .บ .

(เทคโนโลยีการเกษตร) อยู่ระหว่างการด าเนินการเพิ่มสาขาเข้าสู่ระบบ 

2. ตามที่มหาวิทยาลยัได้ประกาศลดคา่ธรรมเนียมการศึกษาให้นิสิต ในอัตรารอ้ยละ 50 มหาวิทยาลัย

จึงปรับเพิ่มการลดหย่อนค่าเทอมของนิสิตที่กูย้ืม กยศ. จากร้อยละ 10 เป็นรอ้ยละ 20  และรัฐบาลจะจ่ายเงิน

คนืให้นิสิตผ่านบัญชพีรอ้มเพย์ อีกร้อยละ 30 

3. มหาวิทยาลัยก าหนดการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีการศึกษา 2562 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565  และปีการศึกษา 2563 ในเดือนเมษายน 2565 

4. เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 คณะเกษตรศาสตรฯ์ จะเปลี่ยนรูปแบบการ

ด าเนินโครงการกาดโกง้โคง้ เป็นการจัดนิทรรศการเกษตรวัฒนธรรม ณ ศูนย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง 

5. การจัดท าคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์คณะ และการจัดท ากระเป๋าผ้า เพื่อใช้ในโครงการแนะแนว

สัญจร อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

6. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้เสนอรายชื่อนิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจ าปี 2564 ด้านทักษะใน

การบรหิารและการจัดการ จ านวน 1 ราย คอืนายศุภคม คล้ายโตนด  

7. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะด าเนินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564  ณ ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร ์และผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้าสอบ

วัดผลความรูภ้าษาอังกฤษ จ านวนทั้งสิน้  37 คน 

8. จ านวนนิสิตที่ยื่นขอรับทุนการศึกษา ผ่านการตรวจสอบในระบบของมหาวิทยาลัย มีจ านวนทั้งสิ้น 

707 คน โดยเป็นนิสิตคณะเกษตรศาสตรฯ์ จ านวน 36 คน 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 ด้านนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

1. คณะเกษตรศาสตรฯ์ ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการด าเนินโครงการในแผนปฏิบตัิการ ดา้น

บรกิารวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวนเงินทั้งสิน้ 60,000 บาท 

2. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรทุนวิจัยพืน้ฐาน ประจ าปงีบประมาณ 2566 ประมาณ 30 ล้านบาท 

โดยจะเปิดรับข้อเสนอโครงการ ในเดอืนกันยายน 2565 
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3. การยืน่ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนโครงการวจิัย/บรกิารวชิาการ กรณีเป็นโครงการที่เป็นความ

ต้องการของชุมชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

4.  คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อใช้ด าเนินโครงการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้

ระบบการผลิตเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสร้างต้นแบบทางการเกษตรให้กับ

ประชาชน” จากกระทรวงวัฒนธรรม เป็นจ านวนเงิน 200,000 บาท 

   

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.5 ด้านภูมิทัศน์และบรหิารจัดการฟาร์ม  

1. การปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสนามหญ้าหน้าห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานบ่อเก็บน้ าและขุดลอกขยาย

พืน้ที่กักเก็บน้ าภายในศูนย์การเรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จากมหาวิทยาลัยเป็นจ านวนเงิน 989,000 บาท และ

อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

3. มหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้คณะส่งรายการปรับปรุง/ก่อสร้าง เพื่อตั้งค าของบประมาณแผ่นดิน 

ประจ าปี 2566 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 หากสาขาใดมีความประสงค์จะส่งรายการปรับปรุง/ก่อสร้าง

อาคารภายในศูนย์ ขอให้เตรยีมแบบ ปล.4 และ ปล.5 เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการพจิารณา 

4. การเปิดร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มกาแฟและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง ได้รับผลตอบรับคอ่นข้างดี โดยทางศูนย์ฯ จะด าเนินการสรุปเงินรายได้จากการจ าหน่ายสินคา้ ในวันที่ 

30 กันยายน 2564 และจะมีพิธีเปิดรา้นอย่างเป็นทางการ  ในเดือนตุลาคม 2564 

5. ในปีงบประมาณ 2565 ศูนย์ฯ จะเพิ่มผลิตผลทางการเกษตรเพื่อจัดจ าหน่ายให้หลากหลายขึน้ โดย

จะรับฝากขายสินคา้ทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกร  

   

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่อง หน่วยฝึกอบรมวิชาชีพฯ และประธานหลักสูตรแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1. การจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการเครื่องมือ และค่าบริการวิเคราะห์

ทดสอบของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. 2564 ได้น าเข้าพิจารณาในคณะกรรมการ

การเงินและทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 

2. การด าเนินการจัดท าประกาศอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการวิเคราะห์ อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการจัดท าร่างประกาศ 

3. มหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินรับฝากของหน่วยฝึกอบรมวิชาชีพฯ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการใน

ปีงบประมาณ 2565 เป็นจ านวนเงิน 148,838 บาท และทางหน่วยฯ จะน าไปใช้ในการซ่อมแซมและการสอบ

เทียบครุภัณฑ์การศึกษา 
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4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ เสนอให้มีการจัดท าแบบประเมินความ         

พึงพอใจในการให้บริการของหน่วยฝึกอบรมวิชาชีพฯ เพื่อจะได้น าข้อมูลมาใช้ในการประเมินตนเองตามเกณฑ์

คุณภาพการศึกษา (SAR EdPEx) 

5. การจัดท าหลักสูตร ทล.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) ภาคพิเศษ จะต้องด าเนินการเพิ่มสาขาเข้าสู่

ระบบ กยศ. ใหเ้สร็จสิ้นกอ่น จึงจะด าเนินการเปิดหลักสูตรได้ 

6. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จะด าเนินการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ในเดือนกันยายน 2564 

โดยใช้งบประมาณ Block Grant ของหลักสูตร   

   

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ ครั้งที่  7/2564  เมื่อวันที่ 

15 กรกฎาคม 2564 นั้น 

ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่

ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 

มติ  ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 7/2564 โดยไม่มีการแกไ้ข 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง  

 ไม่ม ี

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 



 - 8 - 

 

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 0 0 

             2) คา่ตอบแทนการสอน  20,000  -20,000 0 0 

             3) คา่เบีย้ประชุม  40,000   21,900 18,100 

       1.1.2 คา่ใช้สอย     

            1) คา่เบี้ยเลีย้ง คา่เชา่ที่พัก และค่า

พาหนะ  

    

             - นิเทศนิสิตฝึกงานและสหกจิศึกษา    80,000  -553 79,447 0 

             - คา่เดินทางคณะผู้บริหาร  100,000  -77,867 12,133 10,000 

             -  คา่พัฒนาบุคลากร   534,000  -200,000 256,994 77,006 

            3) คา่ใช้จา่ยในการตรวจประเมิน

คุณภาพระดับคณะ/หลักสตูร 

 70,000  10,000 80,000 0 

            4) คา่ซ่อมแซม/คา่ซอ่มบ ารุงรักษา  65,000 -10,000 39,340 15,660 

            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  -19,000 67,000 0 

            8) คา่บ ารุงสมาชิกประจ าปีของสภา

คณบดีสาขาการเกษตรและสภาอุตสาหกรรม

เกษตร 

 30,000   30,000 0 

          9) คา่ใช้จา่ยในการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา 

 200,000  -42,900 109,400 47,700 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ 2564 

 งบตั้งต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้

ไป  

งบคงเหลือ 

          10) คา่ใช้จา่ยในการประชาสัมพันธ์และ

วิเทศสัมพันธ ์

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

          11) คา่ใช้จา่ยในการจดัท ารายงาน

ประจ าปี 

 5,000   5,000 0 

          12) คา่เชา่รถตู ้จ านวน 1 คัน เดือนละ 

31,400 บาท  

 376,800   314,000 62,800 

          14) คา่ใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร   105,000   105,000 0 

          15) คา่ใช้สอยอื่นๆ  609,813  -164,080 239,767 205,966 

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

          17) คชจ.ในการด าเนนิงานศูนย์เรยีนรู้

เศรษฐกจิพอเพียง 

 200,000  2,384,770 2,578,462 6,308 

       1.1.3 คา่วัสด ุ         

            1) วัสดุการศึกษา     

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

              - คา่รายวิชา ป.ตร ี(3 ภาค)  216,000  -6,600 209,400 0 

            2) วัสดุส านักงาน          20,000   0 20,000 

            3) วัสดุคอมพิวเตอร ์  35,000   0 35,000 

            4) วสัดงุานบา้นงานครัว  20,000   0 20,000 

            5) วัสดุเชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น  65,000   43,250 21,750 

1.2 คา่สาธารณูปโภค     

       1.3.1 คา่สาธารณูปโภค     

            1) คา่ไปรษณยี ์  22,000  5,000 21,180 5,820 

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  -96,500 78,500 0 

            2) โครงการสง่เสรมิการบรหิารที่มี

ประสิทธิภาพและโปรง่ใส 

 100,000   25,135 74,865 

            3) โครงการเสริมสรา้งและพัฒนา

ความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 40,000  -20,000 20,000 0 

        - 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   5,960 34,040 

         2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   35,310 35,310 0 

         3) ครุภัณฑ์การเกษตร  20,000   0 20,000 

         4) ครุภัณฑ์ประชาสัมพันธ ์  30,500  278,450 288,450 20,500 

         5) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   101,130 101,130 0 

         6) ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถราง)  1,675,450 1,675,000 450 

         7) ครุภัณฑ์ในการปรับปรุงอาคารและ

สิ่งกอ่สรา้ง (ปรับปรุงใต้ถุนคณะ) 

 60,870 60,870 0 

         8) ครุภัณฑ์ภายในศูนย์การเรยีนรู้

เศรษฐกจิพอเพียง 

 544,980 535,750 9,230 

กองทุนวิจัย     

โครงการด้านการสรา้งงานวิจยัและนวัตกรรม

และการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

 40,000    39,850   150  
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ 2564 

 งบตั้งต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้

ไป  

งบคงเหลือ 

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 7,366,233.11 977,606.89 

8,343,840  

(100 %) 

88.28 % 11.72 % 

ข้อมูลวนัที่ 17 สิงหาคม 2564 

  

งบประมาณรายได้จากแหล่งเงินอื่นๆ 

แหล่งงบประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 

รายละเอียดงบประมาณยอ่ย จ านวนเงนิ

คงเหลือ 

ศูนย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง 1,070,849.10 งบกระทรวงวัฒนธรรม  209,505.00  

  งบรายได้ศูนย ์   462,546.90 

    672,051.90 

ศูนย์ฝกึอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติดา้น

เกษตรและอาหาร 

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

  รายไดศู้นย ์  155,128.68  

    161,743.23  

บัญชกีองทุนเพื่อการศึกษา คณะเกษตรศาสตร ์ฯ  322,817.79    

เงินคงเหลอืจากหลักสูตร Smart Farming  104,390.00    
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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 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 9 

รับเงินคนืจากมหาวิทยาลัย โครงการ

พระราชทานความช่วยเหลือนสิิตกัมพูชา 

(ปรญิญาโท) เนือ่งจากได้รับยกเว้นคา่ตรวจ

โควดิ-19) 

 

24,000 

 

คา่ใช้จา่ยในการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา   

 

24,000 
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รายการที่โอนออก งบประมาณ รายการที่โอนเข้า งบประมาณ 

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 

คา่ใช้จา่ยอืน่ๆ 

 

10,000  

 10,000  

 

 16,586  

 12,000 

 

คา่ใช้จา่ยในการจัดท าสื่อ

ประชาสัมพันธ ์  

 

โครงการอบรมห้องปฏิบัติการ  

(ท าระบบคุมสารเคมีใน

ห้องปฏิบตัิการ)  

 

36,586  

 

 

12,000 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 17 

เงินโอนจากมหาวิทยาลยั 

 

989,000 

 

ศูนย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง 

(การปรับปรุงบ่อเก็บน้ าในศนูย์ฯ) 

 

989,000 
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รายการที่โอนออก งบประมาณ รายการที่โอนเข้า งบประมาณ 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 18 

คา่ปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ 

คา่ตอบแทนการสอน 

คา่นิเทศนิสติฝึกงาน 

คา่เดินทางผู้บริหาร 

คา่พัฒนาบุคลากร 

คา่ซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

คา่จ่ายในการท าวิจัย ป.ตร ีป.โท 

คา่รายวิชา ป.ตร ี

โครงการในแผนดา้นวิชาการ 

 

15,000  

 20,000  

 30,553  

 77,867  

 200,000  

 10,000  

 19,000  

 6,600  

 93,500 

 

คา่ใช้สอยอื่นๆ 

คา่ใช้จา่ยในการตรวจประเมิน

คุณภาพ 

 

462,520  

 10,000 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 19 

คา่ใช้สอยอื่นๆ 

 

278,450 

 

ครุภัณฑ์ประชาสัมพันธ ์

(ระบบถา่ยทอดสด) 

 

278,450 

  

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเหน็ชอบ   

 

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 4 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  
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาใน

การจัดกจิกรรม 

5 1.5 ส่งเสรมิกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อการด าเนินชวีิต (พัฒนากาย 

ใจ และบุคลิกภาพ)  

5,000 3 20 ส.ค. 2564 

6 1.6 ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมด้านวิชาการในระดับ

บัณฑติศึกษา  

7,000 4 2 ส.ค. 2564 

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    187,000     

โครงการด้านพัฒนานสิิต   

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

2 กจิกรรมที่ 2 กจิกรรมพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 5,000 4 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 กจิกรรมที ่6 กจิกรรมพัฒนาผู้น าและสรา้งเครอืข่ายนิสิต  13,000 0 ม.ค.-ส.ค. 

2564 

7 กจิกรรมที่ 7 กจิกรรมทอดผ้าป่าเพื่อกองทุนการศึกษานิสิตคณะ 2,000 0 เม.ย.-ส.ค. 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาใน

การจัดกจิกรรม 

เกษตรศาสตร์ 2564 

8 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อน

ฝึกงานและสหกจิศึกษา 

15,000 4 10-11 ต.ค. 

2563 

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 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาใน

การจัดกจิกรรม 

3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์จากนักวิจัยพี่เลี้ยง

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 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 โครงการสหกจิศึกษาต่างประเทศ 10,000 ยกเลิก  

2 โครงการส่ ง เสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ใน

ต่างประเทศ 

10,000 ยกเลิก  

3 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับ  B2 ส าหรับบุคลากร 10,000 3 20 ส.ค.2564 

4 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับ  A2 ส าหรับบุคลากร 10,000 3 20 ส.ค.2564 

รวมโครงการด้านการเสรมิสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 40,000   

รวมทั้งสิน้   542,000    

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

4= ด าเนินการเสร็จ     

  

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ  
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ระเบียบวาระที่ 4.3 รับรองรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx)                

ประจ าปีการศึกษา 2563  

 ด้วย คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ด าเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2563  เพื่อสร้างหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี การน าเกณฑ์ EdPEx ไปสู่การประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานของ

หน่วยงาน น าไปสู่การพัฒนากระบวนการท างานของหน่วยงานให้ก่อเกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นตามเป้าหมาย วัตถุประสงค ์

ที่ก าหนดไว้ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป เมื่อวันที่ 17 

สิงหาคม 2564  

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

           ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อโปรดพิจารณารับรอง

รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx) ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.4 รายละเอยีดค่าใช้จา่ยงบประมาณรายได้ ประจ าปี 2565 

 ด้วย คณะเกษตรศาสตรฯ์ ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณรายได้ประจ าปี 2565 จากมหาวิทยาลยัพะเยา        

จ านวนเงนิ  3,275,241 บาท มีรายละเอยีดดังนี ้

 1. คา่ธรรมเนียมการศึกษา    2,636,730  บาท 

 2. คา่เชา่รถตู ้1 คัน       376,800  บาท 

 3. คา่ตอบแทนงานวิจยั รอ้ยละ 2.5        93,873  บาท 

 4. คา่สมัครเข้าศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา                 19,000  บาท 

 5. รายได้ศูนย์ฝกึอบรมวิชาชพีและบริการนานาชาติ     148,838 บาท 

     ดา้นเกษตรและอาหาร   

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565 งบประมาณ 

1.1 ค่าจา้งลูกจา้งชั่วคราว   

         1.1.1 คา่จ้างช่ัวคราวรายวัน  -  

1.2 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   

        1.2.1 คา่ตอบแทน   

             1) คา่ปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ 15,000 

             2) คา่ตอบแทนการสอน 20,000 

             3) คา่เบีย้ประชุม 40,000 

       1.2.2 ค่าใช้สอย   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565 งบประมาณ 

            1) คา่เบี้ยเลีย้ง คา่เชา่ที่พัก และค่าพาหนะ    

             - นิเทศนิสิตฝึกงานและสหกจิศึกษา   80,000 

             - คา่เดินทางคณะผู้บริหาร 60,000 

             -  คา่พัฒนาบุคลากร  (39*7500)+(25*5000) 417,500 

            2) คา่ใช้จา่ยในการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ/หลักสูตร 70,000 

            3) คา่ซ่อมแซม/ค่าซอ่มบ ารุงรักษา 40,000 

            4) คา่เชา่เครื่องถา่ยเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ ์ 45,000 

            5) คา่จัดซื้อของที่ระลึกและเลีย้งรับรอง 15,000 

            6) คา่ใช้จา่ยการสนบัสนุนท าวิจัยระดับป.ตรแีละป.โท 80,000 

            7) คา่บ ารงุสมาชิกประจ าปีของสภาคณบดสีาขาการเกษตรและสภา

อุตสาหกรรมเกษตร+สัตวศาสตร ์

50,000 

            8) คา่ใช้จา่ยในการจัดการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 200,000 

           9) คา่ใช้จา่ยในการประชาสัมพันธ์และวิเทศสมัพันธ์ 50,000 

          10) คา่ใช้จา่ยในการจดัท ารายงานประจ าปี 5,000 

          11) คา่เชา่รถตู้ จ านวน 1 คัน เดือนละ 31,400 บาท  376,800 

          12) คา่ใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร  25,000 

          13) คา่ใช้สอยอื่นๆ 370,054 

       1.2.3 ค่าวัสด ุ   

            1) วัสดุการศึกษา   

              - คา่วสัด ุ เครื่องแกว้ สารเคมี  100,000 

              - คา่รายวิชา ป.ตร ี(3 ภาค) 216,000 

            2) วัสดุส านักงาน         20,000 

            3) วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 

            4) วสัดงุานบา้นงานครัว 20,000 

            5) วัสดุเชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น 65,000 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565 งบประมาณ 

1.3 ค่าสาธารณูปโภค   

       1.3.1 คา่สาธารณูปโภค   

            1) คา่ไปรษณยี ์ 25,000 

1.4 เงนิอุดหนุน   

      1.4.1 โครงการในแผนปฏบิัติการ (ดา้นวิชาการ+บรหิาร)   

            1) โครงการดา้นการเตรียมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคน 156,000 

            2) โครงการสง่เสรมิการบรหิารที่มีประสิทธิภาพและโปรง่ใส 100,000 

       1.4.2 อุดหนุนการด าเนนิโครงการของหลักสตูร (ป.ตร ี6 หลักสตูร ป.โท 4 

หลักสูตร) 

62,500 

       1.4.3 อดุหนุนศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง 60,000 

       1.4.4 อุดหนนุศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติฯ 148,838 

       1.4.5 เงนิอดุหนนุเพื่อพฒันางานวิจัยและนักวจิยั (93,873*40%) 37,549 

กองทุนกิจการนิสิต   

         1) โครงการพัฒนานสิติ 85,000 

กองทุนสนิทรัพย์ถาวร   

         1) ครุภัณฑ์ส านักงาน 20,000 

         2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 20,000 

         3) ครุภัณฑ์ประชาสมัพันธ ์ 30,000 

กองทุนวิจัย   

         1) โครงการด้านการสรา้งงานวิจัยและนวตักรรมและการเป็นผู้น า

ทางดา้นวิชาการและวิจัย 

40,000 

กองทุนบริการวิชาการ   

         1) โครงการบรกิารวชิาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ (การ

ถา่ยทอดองคค์วามรูเ้กษตรสมัยใหม่ให้ชุมชนและนิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล) 

60,000 

กองทุนศิลปวัฒนธรรม   

         1) โครงการการเสรมิสรา้งและส่งเสรมิการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมใหย้ั่งยืน 

30,000 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565 งบประมาณ 

รวม 3,275,241 

 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.5 การพิจารณาเปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร) 

สรุปเรื่อง 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3288/562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ได้แต่งตั้ง ดร.รณกร สร้อยนาค 

ด ารงต าแหน่งประธานหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร) ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เป็นต้น

ไป ตามความทราบแล้วนั้น  

เนื่องด้วย ดร.รณกร สร้อยนาค ได้ขออนุมัติลาออกจากประธานหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร) เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ท่านอื่นได้เข้ามาเรียนรู้งานด้านการบริหารสาขา และเตรียมการ

ปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2565 และมติที่ประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ครั้งที่ 2/2564 

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติให้ ดร.คุณากร ขัติศรี ด ารงต าแหน่งประธานหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการอาหาร)    

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

           ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อโปรดพิจารณา

เปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) จาก ดร.รณกร  สร้อยนาค เป็น     

ดร.คุณากร ขัติศรี 
 

มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร) จาก ดร.รณกร  สรอ้ยนาค เป็น ดร.คุณากร ขัติศรี  

 

ระเบียบวาระที่ 4.6 การพิจารณารับรองหลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการความ

ปลอดภัยทางอาหาร) 

สรุปเรื่อง 

 ด้วยคณะเกษตรศาสตรฯ์ ไดด้ าเนินการจัดท าหลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ

ความปลอดภัยทางอาหาร) เพื่อผลิตบุคลากรที่มทีักษะ ความรู้ และมีการบูรณาการความคิดอย่างมีระบบใน

การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านความปลอดภัยอาหาร ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบคุณภาพและการ

จัดการความปลอดภัยของอาหารมาวิเคราะหป์ัญหา และตัดสินใจ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนามาตรฐานความ

ปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑอ์าหารตลอดโซ่อุปทานอาหารอย่างเป็นระบบ และจะเปิดการเรียนการ

สอน ในปีการศกึษา 2565 เป็นต้นไป 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

           ฝา่ยเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะเกษตรศาสตรฯ์ เพื่อโปรดพิจารณารับรอง

หลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการความปลอดภัยทางอาหาร) 
 

มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

1.  รองคณบดีฝา่ยสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต ได้เสนอให้เลื่อนก าหนดการฝกึงาน/สหกจิศึกษาของนิสิต

ช้ันปีที่ 4 จากวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้นิสิตกลับสถานศึกษาได้เร็วขึน้และมี

ระยะเวลาเตรียมน าเสนอผลการฝึกงานมากขึ้น หากสาขาใดมีความประสงค์จะเปลี่ยนวันฝึกงาน/สหกิจศึกษา เป็น

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ขอให้แจ้งข้อมูลมายังรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อที่จะได้

ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

2. การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดพะเยา ขอให้จัดส่งข้อเสนอ

โครงการภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้จะต้องระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานภายนอกที่

เก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการ   

3. การด าเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ของมหาวิทยาลัยพะเยา คณะ

เกษตรศาสตรฯ์ จะด าเนินงานในรูปแบบของ Smart Farmer รวมถงึ Young Smart Farmer   

 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบ  

 

 เมือ่ที่ประชุมรับทราบโดยพรอ้มเพรียงกันและไมม่ีขอ้หารอือืน่ๆ ประธานจึงปิดการประชุมในเวลา  10.30 น. 

 

                                                             
        (นางจุฑามาศ  ทินกรวงศ์)                                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก) 

        ผู้จัดท ารายงานการประชุม                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

  

 


