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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ครั้งที่ 8/2564
วันพฤหัสบดีท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 น. ณ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom
*****************************************
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ภัสสร
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล พรหมจักร
8. ดร.กรทิพย์ กันนิการ์
9. ดร.คุณากร ขัติศรี
10. ดร.บุญร่วม คิดค้า
11. ดร.พันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กุล
12. ดร.พนิตนาฎ อู่พุฒินันท์
13. ดร.รณกร สรัอยนาค
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ กันจู
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา
16. ดร.ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์
17. นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์
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รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
ไม่มี
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2565 จานวนเงิน
ทั้งสิน้ 3,275,241 บาท
2. มหาวิ ท ยาลั ย ได้ แจ้ ง ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานชะลอการใช้เงิน สะสมประจ าปี 2563 เพื่ อ น ามาตั้ ง เป็ น
งบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2565
3. เนื่ อ งด้ ว ยสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า 2019 (โควิ ด -19) หาก
บุคคลภายนอกที่มาจากพื้นที่ ควบคุมสู งสุด มีความประสงค์จะเข้าคณะฯ เพื่อซ่อมครุภัณ ฑ์/จัดส่งครุภัณ ฑ์
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การศึ กษา ขอให้ท าเรื่อ งขออนุ ญ าตเข้าพื้ น ที่ ม หาวิท ยาลั ย พร้อ มแนบประวั ติการรับ วัค ซีน และผลตรวจ
โควิด-19
4. ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้จัดการเรียนการสอนภาคบรรยายผ่านระบบออนไลน์ จนถึง เดือน
กรกฎาคม 2564 นั้น ทางคณะฯ ให้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการที่คณะเกษตรศาสตร์ฯ ตั้งแต่
เดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ขอให้ทาเรื่องขออนุญาตมหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรค
โควิด-19 อย่างเคร่งครัด
5. มหาวิทยาลัยกาหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา
ประจาปีการศึกษา 2562 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และปีการศึกษา 2563 ในเดือนเมษายน 2565
6. คณะเกษตรศาสตร์ฯ มอบหมายให้รองคณบดีดาเนิน โครงการต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน 2564
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.1 ด้านยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร
1. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์การศึกษา งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2565 จานวน
3 รายการ ดังนี้
1) ชุ ด ปฏิบั ติก ารส าหรับ การแปรรูป อาหารอบแห้ งและยืด อายุ ผ ลิต ภั ณ ฑ์ ท างการเกษตร
มูลค่าสูง ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา จานวน 1 ชุด งบประมาณ 935,000 บาท
2) ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เพื่อการพัฒนากาลังคน และพัฒนาสู่การ
เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา จานวน 1 ชุ ด งบประมาณ 2,800,000
บาท
3) ชุด เครื่อ งมือแปรรูป ผลิต ภั ณ ฑ์อ าหารเพื่อ สุ ขภาพ (Fanctional Foods) ต.แม่กา อ.เมือ ง
จ.พะเยา จานวน 1 ชุด งบประมาณ 3,993,800 บาท
3. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้จัดส่งผลประเมินการปฏิบัติงานประจาปี 2564 ไปยังมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่
6 สิงหาคม 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้พจิ ารณาเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว
4. มหาวิทยาลัยกาหนดให้คณะ พิจารณาการเลื่อนเงินเดือนประจาปี 2564 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่
30 สิงหาคม 2564 โดยคณะจะพิจารณาจากภาระงานและผลประเมินการปฏิบัติงาน ประจาปี 2564
5. การประเมินผลการปฎิบัติงานประจาปี 2565 คณะจะให้คณาจารย์และบุคลากรเริ่มกรอกข้อมูลใน
ระบบบริหารงานบุคคล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
6. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะดาเนินโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
แผนประจาปี 2564 ในเดือนกันยายน 2564
7. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะดาเนินโครงการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ประจาปี 2564 ใน
เดือนกันยายน 2564
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.2.2 ด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
1. ขอให้ทุกหลักสูตร ดาเนินการจัดทาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือน
กันยายน 2564 เพื่อจะได้นาเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการวิชาการได้ทันตามกาหนด
2. ขอให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร Non-Degree แนบรายชื่อผู้เรียนเพื่อดาเนินการขออนุมัติจัดการเรียน
การสอนจากมหาวิทยาลัย
3. ปฏิทนิ การนาเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มีร ายละเอียดดังนี้
รายละเอียด
กาหนดการที่จะต้องดาเนินการให้เสร็จสิน้
กองบริการการศึกษาตรวจสอบ
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
เห็นชอบ
คณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองหลั ก สู ต รของ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565
เสนอ อว.รับ ทราบการอนุ มัติของสภามหาวิทยาลั ย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ผ่ า นระบบพิ จ ารณาความสอดคล้ อ งของหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา
4. ปฏิทนิ การดาเนินงานด้านสหกิจศึกษา
กาหนดการ
รายละเอียด
15 พฤศจิกายน 2564-15 มีนาคม 2565
นิสิตสหกิจศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษาและรายงานตัว
ณ สถานประกอบการ
ธันวาคม 2564-กุมภาพันธ์ 2565
อาจารย์ออกนิเทศสหกิจศึกษา
15 มีนาคม 2565
เสร็จสิ้นการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
มีนาคม-เมษายน 2565
นาเสนอผลงานฝึกงาน/สหกิจศึกษา
5. มหาวิทยาลัยได้กาหนดมาตรการการเรียนการสอนหลังการสอบกลางภาค ในรูปแบบออนไลน์
และให้จัดสอบตามตารางที่จัดให้ไว้
6. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะดาเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อการดาเนินชีวิต (พัฒนา
กาย ใจ และบุ ค ลิ ก ภาพ) วั น ศุ ก ร์ ที่ 20 สิ ง หาคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม คณะ
เกษตรศาสตร์ฯ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom
7. มหาวิทยาลัยพะเยา ขอความอนุเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายพาคี มหาวิทยาลัย
ไทย-จีน และขยายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยจีน 60 แห่ง
8. ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้มีมติอนุมัติอาจารย์พเิ ศษบัณฑิตศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ฯ
จานวน 3 ท่าน ดังนี้
1) รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวดี ชมเดช
2) ผู้ช่วยศาสตตราจารย์ ดร.หยาดรุง้ สุวรรณรัตน์
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3) ดร.สุกัญญา จีนเหนาะ
9. ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ทุ น วิ จั ย นิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาคณะ
เกษตรศาสตร์ฯ จานวน 2 ราย ดังนี้
1) นายธนพล ช่วยพิมาย
2) นายปริญญา ไชยวังเทพ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 ด้านสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต
1. การกูย้ ืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) สาหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 และผู้กยู้ ืมรายใหม่ ทางคณะจะดาเนินการ
ตรวจสอบเอกสารให้ แล้ วเส ร็ จ ภายใน วั น ที่ 18 สิ งหาคม 2564 ส าหรั บ นิ สิ ต ห ลั ก สู ต ร ท ล.บ .
(เทคโนโลยีการเกษตร) อยู่ระหว่างการดาเนินการเพิ่มสาขาเข้าสู่ระบบ
2. ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นิสิต ในอัตราร้อยละ 50 มหาวิทยาลัย
จึงปรับเพิ่มการลดหย่อนค่าเทอมของนิสิตที่กยู้ ืม กยศ. จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 20 และรัฐบาลจะจ่ายเงิน
คืนให้นิสิตผ่านบัญชีพร้อมเพย์ อีกร้อยละ 30
3. มหาวิทยาลัยกาหนดการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา
ประจาปีการศึกษา 2562 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และปีการศึกษา 2563 ในเดือนเมษายน 2565
4. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะเปลี่ยนรูปแบบการ
ดาเนินโครงการกาดโก้งโค้ง เป็นการจัดนิทรรศการเกษตรวัฒนธรรม ณ ศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
5. การจัดทาคลิป วีดีโอประชาสัมพั นธ์ค ณะ และการจัดทากระเป๋าผ้า เพื่อใช้ในโครงการแนะแนว
สัญจร อยู่ระหว่างดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
6. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้เสนอรายชื่อนิสิตเพื่อรับรางวัล เชิดชูเกียรติ ประจาปี 2564 ด้านทักษะใน
การบริหารและการจัดการ จานวน 1 ราย คือนายศุภคม คล้ายโตนด
7. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะดาเนินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ และผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้าสอบ
วัดผลความรูภ้ าษาอังกฤษ จานวนทั้งสิน้ 37 คน
8. จานวนนิสิตที่ยื่นขอรับทุนการศึกษา ผ่านการตรวจสอบในระบบของมหาวิทยาลัย มีจานวนทั้งสิ้น
707 คน โดยเป็นนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ จานวน 36 คน
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 ด้านนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
1. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการดาเนินโครงการในแผนปฏิบตั ิการ ด้าน
บริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2565 จานวนเงินทั้งสิน้ 60,000 บาท
2. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรทุนวิจัยพืน้ ฐาน ประจาปีงบประมาณ 2566 ประมาณ 30 ล้านบาท
โดยจะเปิดรับข้อเสนอโครงการ ในเดือนกันยายน 2565
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3. การยืน่ ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนโครงการวิจัย/บริการวิชาการ กรณีเป็นโครงการที่เป็นความ
ต้องการของชุมชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อใช้ดาเนิน โครงการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้
ระบบการผลิต เกษตรตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งเพื่ อ การสร้างต้ น แบบทางการเกษตรให้กั บ
ประชาชน” จากกระทรวงวัฒนธรรม เป็นจานวนเงิน 200,000 บาท
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.5 ด้านภูมิทัศน์และบริหารจัดการฟาร์ม
1. การปรับ ปรุงภูมิทั ศ น์ บริเวณสนามหญ้ า หน้าห้อ งประชุม คณะเกษตรศาสตร์ ฯ อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
2. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานบ่อเก็บน้าและขุดลอกขยาย
พืน้ ที่กักเก็บน้าภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จากมหาวิทยาลัยเป็นจานวนเงิน 989,000 บาท และ
อยู่ระหว่างการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
3. มหาวิท ยาลั ย ได้ แ จ้ง ให้ ค ณะส่ งรายการปรับ ปรุง /ก่อ สร้า ง เพื่ อ ตั้ งค าของบประมาณแผ่ น ดิ น
ประจาปี 2566 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 หากสาขาใดมีความประสงค์จะส่งรายการปรับปรุง/ก่อสร้าง
อาคารภายในศูนย์ ขอให้เตรียมแบบ ปล.4 และ ปล.5 เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณา
4. การเปิดร้านจาหน่ายเครื่องดื่มกาแฟและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ได้รับผลตอบรับค่อนข้างดี โดยทางศูนย์ฯ จะดาเนินการสรุปเงินรายได้จากการจาหน่ายสินค้า ในวันที่
30 กันยายน 2564 และจะมีพิธีเปิดร้านอย่างเป็นทางการ ในเดือนตุลาคม 2564
5. ในปีงบประมาณ 2565 ศูนย์ฯ จะเพิ่มผลิตผลทางการเกษตรเพื่อจัดจาหน่ายให้หลากหลายขึน้ โดย
จะรับฝากขายสินค้าทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกร
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่อง หน่วยฝึกอบรมวิชาชีพฯ และประธานหลักสูตรแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. การจัดทาประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง กาหนดอัตราค่าบริการเครื่องมือ และค่าบริการวิเคราะห์
ทดสอบของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพ ยากรธรรมชาติ พ.ศ. 2564 ได้ นาเข้าพิจารณาในคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564
2. การด าเนิ น การจั ด ท าประกาศอั ต ราการเบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทนการวิ เคราะห์ อยู่ ร ะหว่ า งการ
ดาเนินการจัดทาร่างประกาศ
3. มหาวิท ยาลั ย ได้จัด สรรเงิน รับ ฝากของหน่ว ยฝึกอบรมวิชาชีพ ฯ เพื่อ ใช้ในการบริห ารจัด การใน
ปีงบประมาณ 2565 เป็นจานวนเงิน 148,838 บาท และทางหน่วยฯ จะนาไปใช้ในการซ่อมแซมและการสอบ
เทียบครุภัณฑ์การศึกษา
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4. ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริห ารคณะเกษตรศาสตร์ฯ เสนอให้ มี ก ารจั ด ท าแบบประเมิ น ความ
พึงพอใจในการให้บริการของหน่วยฝึกอบรมวิชาชีพฯ เพื่อจะได้นาข้อมูลมาใช้ในการประเมินตนเองตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา (SAR EdPEx)
5. การจัดทาหลักสูต ร ทล.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) ภาคพิเศษ จะต้องดาเนินการเพิ่มสาขาเข้าสู่
ระบบ กยศ. ให้เสร็จสิ้นก่อน จึงจะดาเนินการเปิดหลักสูตรได้
6. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จะดาเนินการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ในเดือนกันยายน 2564
โดยใช้งบประมาณ Block Grant ของหลักสูตร
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ตามที่ได้กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่
15 กรกฎาคม 2564 นั้น
ฝ่ายเลขานุ การ ได้ดาเนิน การจัด ท ารายงานการประชุม ดั งกล่าวเสร็จสิ้น เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติ

ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2564 โดยไม่มีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
มติ

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

รวมยอดใช้
ไป

งบคงเหลือ

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
1) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทาการ

15,000

-15,000

0

0

2) ค่าตอบแทนการสอน

20,000

-20,000

0

0

3) ค่าเบีย้ ประชุม

40,000

21,900

18,100

1.1.2 ค่าใช้สอย
1) ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พัก และค่า
พาหนะ
- นิเทศนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา

80,000

-553

79,447

0

- ค่าเดินทางคณะผู้บริหาร

100,000

-77,867

12,133

10,000

- ค่าพัฒนาบุคลากร

534,000

-200,000

256,994

77,006

3) ค่าใช้จา่ ยในการตรวจประเมิน
คุณภาพระดับคณะ/หลักสูตร

70,000

10,000

80,000

0

4) ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบารุงรักษา

65,000

-10,000

39,340

15,660

5) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

45,000

31,500

13,500

6) ค่าจัดซือ้ ของที่ระลึกและเลีย้ ง

15,000

2,500

12,500

7) ค่าใช้จา่ ยการสนับสนุนทาวิจัย
ระดับป.ตรีและป.โท

86,000

67,000

0

8) ค่าบารุงสมาชิกประจาปีของสภา
คณบดีสาขาการเกษตรและสภาอุตสาหกรรม
เกษตร
9) ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

30,000

30,000

0

109,400

47,700

รับรอง

200,000

-19,000

-42,900
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ 2564
10) ค่าใช้จา่ ยในการประชาสัมพันธ์และ
วิเทศสัมพันธ์
11) ค่าใช้จา่ ยในการจัดทารายงาน
ประจาปี
12) ค่าเช่ารถตู้ จานวน 1 คัน เดือนละ
31,400 บาท
14) ค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุงหลักสูตร

งบตั้งต้น

โอน
งบประมาณ
50,000
36,586

งบคงเหลือ
40,001

5,000

5,000

0

376,800

314,000

62,800

105,000

105,000

0

239,767

205,966

22,470

86,211

2,578,462

6,308

98,100

1,900

209,400

0

15) ค่าใช้สอยอื่นๆ

609,813

16) ค่าพัฒนางานวิจยั และนักวิจัย

108,681

17) คชจ.ในการดาเนินงานศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
1.1.3 ค่าวัสดุ

รวมยอดใช้
ไป
46,585

200,000

-164,080

2,384,770

1) วัสดุการศึกษา
- ค่าวัสดุ เครื่องแก้ว สารเคมี

100,000

- ค่ารายวิชา ป.ตรี (3 ภาค)

216,000

-6,600

2) วัสดุสานักงาน

20,000

0

20,000

3) วัสดุคอมพิวเตอร์

35,000

0

35,000

4) วัสดุงานบ้านงานครัว

20,000

0

20,000

5) วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น

65,000

43,250

21,750

21,180

5,820

1.2 ค่าสาธารณูปโภค
1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค
1) ค่าไปรษณีย์
1.3 เงินอุดหนุน
1.3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
- โครงการในแผนปฏิบตั ิการ (ด้าน
วิชาการ+บริหาร)

22,000

5,000
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ 2564
1) โครงการด้านการเตรียมคนและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

งบตั้งต้น

โอน
งบประมาณ
175,000
-96,500

2) โครงการส่งเสริมการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส

100,000

3) โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ความเป็นสากลหรือนานาชาติ

40,000

- เงินรางวัลสานักงานสีเขียว

-20,000

รวมยอดใช้
ไป
78,500

งบคงเหลือ
0

25,135

74,865

20,000

0

30,000

30,000

กองทุนกิจการนิสติ
1. อุดหนุนทั่วไป
1) โครงการพัฒนานิสิต

85,000

45,000

40,000

40,000

5,960

34,040

35,310

0

0

20,000

278,450

288,450

20,500

101,130

101,130

0

1,675,450

1,675,000

450

60,870

60,870

0

544,980

535,750

9,230

39,850

150

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

35,310

3) ครุภัณฑ์การเกษตร

20,000

4) ครุภัณฑ์ประชาสัมพันธ์

30,500

5) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
6) ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถราง)
7) ครุภัณฑ์ในการปรับปรุงอาคารและ
สิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงใต้ถุนคณะ)
8) ครุภัณฑ์ภายในศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
กองทุนวิจัย
โครงการด้านการสร้างงานวิจยั และนวัตกรรม
และการเป็นผู้นาทางด้านวิชาการ

40,000
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ 2564
กองทุนบริการวิชาการ

งบตั้งต้น

โอน
งบประมาณ

รวมยอดใช้
ไป

งบคงเหลือ

1. อุดหนุนทั่วไป
1)โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ชุมชน สังคม และประเทศ
กองทุนศิลปวัฒนธรรม

60,000

27,000

33,000.00

30,000

14,850

15,150

3,853,794

4,490,046 7,366,233.11

977,606.89

1. อุดหนุนทั่วไป
1)โครงการการเสริมสร้างและส่งเสริม
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน

รวม

8,343,840
(100 %)

88.28 %

11.72 %

ข้อมูลวันที่ 17 สิงหาคม 2564
งบประมาณรายได้จากแหล่งเงินอื่นๆ
แหล่งงบประมาณ
ศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ
รายละเอียดงบประมาณย่อย
คงเหลือ
1,070,849.10 งบกระทรวงวัฒนธรรม

จานวนเงิน
คงเหลือ
209,505.00

งบรายได้ศูนย์

462,546.90
672,051.90

ศูนย์ฝกึ อบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติดา้ น
เกษตรและอาหาร

161,743.23 รายได้ส่วนงาน (เข้าคณะ 3%)
รายได้ศูนย์

6,614.55
155,128.68
161,743.23

บัญชีกองทุนเพื่อการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ฯ

322,817.79

เงินคงเหลือจากหลักสูตร Smart Farming

104,390.00
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การโอนเงินงบประมาณ
รายการที่โอนออก
โอนหมวดเงินครั้งที่ 1
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ
โอนหมวดเงินครั้งที่ 2
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ
โอนหมวดเงินครั้งที่ 3
เงินโอนจากมหาวิทยาลัย
โอนหมวดเงินครั้งที่ 4
โครงการนานิสิตศึกษาดูงาน (ภาครัฐ/เอกชน)
โอนหมวดเงินครั้งที่ 5
ค่าใช้สอยอื่นๆ
โอนหมวดเงินครั้งที่ 6
ค่าใช้สอยอื่นๆ
โอนหมวดเงินครั้งที่ 7
ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
โอนหมวดเงินครั้งที่ 8
ค่าใช้สอยอื่นๆ

โอนหมวดเงินครั้งที่ 9
รับเงินคืนจากมหาวิทยาลัย โครงการ
พระราชทานความช่วยเหลือนิสิตกัมพูชา
(ปริญญาโท) เนือ่ งจากได้รับยกเว้นค่าตรวจ
โควิด-19)

งบประมาณ

รายการที่โอนเข้า

งบประมาณ

8,000 ครุภัณฑ์วิทยุและไฟฟ้า

8,000

35,310 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(ห้องสตูดโิ อของคณะ)

35,310

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถราง)
ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง

1,990,200
1,626,000

30,000 นิเทศนิสติ ฝึกงานและสหกิจศึกษา

30,000

60,870 ครุภัณฑ์ในการปรับปรุงอาคารและ
สิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงใต้ถุนคณะ)

60,870

30,000 ครุภัณฑ์วิทยุและไฟฟ้า
วงจรปิด)

(ติดกล้อง

30,000

56,000 โครงการพระราชทานความ
ช่วยเหลือนิสิตกัมพูชา (ปริญญาโท)
โอนไปมหาวิทยาลัย

56,000

15,000 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนิสิต
คณะเกษตรศาสตร์ฯ กิจกรรมย่อย
2.2 โครงการเกษตรวิชาการบัณฑิต
และมหาบัณฑิต

15,000

24,000 ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

24,000
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รายการที่โอนออก
โอนหมวดเงินครั้งที่ 10
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง

โอนหมวดเงินครั้งที่ 11
ค่าใช้จา่ ยในการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา
ค่าใช้สอยอื่นๆ

โอนหมวดเงินครั้งที่ 12
ค่าใช้สอยอื่นๆ

งบประมาณ

รายการที่โอนเข้า

230,230 ครุภัณฑ์การเกษตร
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
ครุภัณฑ์การศึกษา
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
9,000 โครงการพระราชทานความ
63,130 ช่วยเหลือนิสิตกัมพูชา
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดควบคุม
ไมค์ห้องประชุม)
102,254 โอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
คืนมหาวิทยาลัย 10%

งบประมาณ
69,400
32,780
19,000
34,000
75,050
9,000
63,130

102,254

โอนเงินครั้งที่ 13
เงินรางวัลสานักงานสีเขียว

30,000

โอนเงินครั้งที่ 14
ค่าใช้สอยอื่นๆ

5,000 ค่าไปรษณีย์

5,000

โอนเงินครั้งที่ 15
ค่าใช้จา่ ยในการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา

1,900 ค่าต่อวีซา่ นิสิตกัมพูชา

1,900

10,000 ค่าใช้จา่ ยในการจัดทาสื่อ
10,000 ประชาสัมพันธ์

36,586

16,586 โครงการอบรมห้องปฏิบัติการ
12,000 (ทาระบบคุมสารเคมีใน
ห้องปฏิบตั ิการ)

12,000

989,000 ศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
(การปรับปรุงบ่อเก็บน้าในศูนย์ฯ)

989,000

โอนเงินครั้งที่ 16
โครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศ
โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบัน
ต่างประเทศ
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ
โอนหมวดเงินครั้งที่ 17
เงินโอนจากมหาวิทยาลัย
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รายการที่โอนออก
โอนหมวดเงินครั้งที่ 18
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทาการ
ค่าตอบแทนการสอน
ค่านิเทศนิสติ ฝึกงาน
ค่าเดินทางผู้บริหาร
ค่าพัฒนาบุคลากร
ค่าซ่อมแซมบารุงรักษา
ค่าจ่ายในการทาวิจัย ป.ตรี ป.โท
ค่ารายวิชา ป.ตรี
โครงการในแผนด้านวิชาการ
โอนหมวดเงินครั้งที่ 19
ค่าใช้สอยอื่นๆ

งบประมาณ

รายการที่โอนเข้า

งบประมาณ

15,000 ค่าใช้สอยอื่นๆ
20,000 ค่าใช้จา่ ยในการตรวจประเมิน
30,553 คุณภาพ
77,867
200,000
10,000
19,000
6,600
93,500

462,520
10,000

278,450 ครุภัณฑ์ประชาสัมพันธ์
(ระบบถ่ายทอดสด)

278,450

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 4.2 ติดตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2564
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ

การ
ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรม

โครงการด้านการเรียนการสอน
กิจกรรมที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้าน
วิชาการในศตวรรษที่ 21
1

2
3

4

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

20,000

4

5 ก.พ. 2564

24,000

4

7-8 ส.ค. 2564

5,000

ยกเลิก

10,000

ยกเลิก
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

5

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

6
7

8
9
10

2.2 โครงการเกษตรวิชาการบัณ ฑิต และมหาบัณ ฑิต และ Job
fair
2.3 โครงการ FoSTAT

งบประมาณ
5,000

การ
ปฏิบัติงาน
3

7,000

4

10,000

ยกเลิก

65,000

ยกเลิก

20,000

4

10,000

ยกเลิก

6,000

4

5,000

ยกเลิก

ระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรม
20 ส.ค. 2564
2 ส.ค. 2564

31 มี.ค. 2564

กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของคณะ
11

12

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

5 ต.ค. 2563

187,000

โครงการด้านพัฒนานิสิต
1

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมไหว้ครู

2,000

4

1 ต.ค. 2563

2

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่

5,000

4

มิ.ย. 2564

3

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์เกษตร มพ.

5,000

0

4

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์

5,000

0

ก.พ.-ส.ค.
2564
ต.ค. 2564

5

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมรับขวัญบัณฑิต

10,000

0

ต.ค. 2564

6

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนาผู้นาและสร้างเครือข่ายนิสิต

13,000

0

7

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อกองทุนการศึกษานิสิตคณะ

2,000

0

ม.ค.-ส.ค.
2564
เม.ย.-ส.ค.
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

การ
ปฏิบัติงาน

เกษตรศาสตร์
8
9
10
11

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

15,000

4

10,000

4

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

13,000

4

5,000

4

ระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรม
2564
10-11 ต.ค.
2563
31 มี.ค.2564
21-22 พ.ย.
2563
28-29 พ.ย.
2563

85,000

โครงการด้านการบริหาร
1

โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

20,000

4

29 มีนาคม 2564

2

โครงการKM เพื่อการพัฒนาองค์กร

20,000

0

ส.ค. 2564

3

โครงการการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร

-

3

ก.ค.2564

4

โครงการ การเตรียมความพร้อมสาหรับการประเมินคุณ ธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจาปี (ITA)

-

4

มี.ค. 2564

5

โครงการการทบทวนแผนกลยุ ท ธ์ ติ ด ตาม และประเมิ น
ความสาเร็จของปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์

60,000

0

มี.ค.-ส.ค.
2564

6

โครงการสานักงานสีเขียว (Green office)

-

3

มี.ค.-ส.ค.
2564

รวมโครงการด้านบริหาร

100,000

โครงการด้านการวิจยั
1

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม Paper Camp ครั้งที่2

20,000

4

16-17 ธ.ค.
2563

2

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาการเขียนตารา หนังสือ

10,000

4

16-17 ธ.ค.
2563
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

3

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์จากนักวิจัยพี่เลี้ ยง
ให้กับนักวิจัยสายสนับสนุน
รวมโครงการด้านการวิจยั

งบประมาณ
10,000

การ
ปฏิบัติงาน
4

ระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรม
28 ต.ค. 2563

40,000

โครงการด้านบริการวิชาการ
1

โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล

20,000

4

ม.ค. 2564

2

โครงการบริการวิชาการในวันงาน “เกษตรแฟร์และการประชุม
วิชาการการเกษตรประจาปี
รวมโครงการด้านบริการวิชาการ

40,000

3

มี.ค.-ก.ค.2564

15,000

4

4 มี.ค. 2564
พ.ย.-ธ.ค.
2563
ส.ค. 2564

60,000

โครงการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมทาบุญคณะฯ

2

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ การแต่งกายด้วยผ้า
ไทยแบบสไตล์เกษตร
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมกาดโก้งโค้ง-กินอยู่วถิ ลี ้านนา

-

4

15,000

0

รวมโครงการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

30,000

3

โครงการด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ
1

โครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศ

10,000

ยกเลิก

2

10,000

ยกเลิก

3

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

10,000

3

20 ส.ค.2564

4

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับ A2 สาหรับบุคลากร

10,000

3

20 ส.ค.2564

รวมโครงการด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ

40,000

รวมทั้งสิน้

542,000

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ

- 18 -

ระเบียบวาระที่ 4.3 รับรองรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx)
ประจาปีการศึกษา 2563
ด้วย คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ ดาเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา
2563 เพื่ อ สร้างหลั ก การและแนวปฏิบั ติ ที่ ดี การน าเกณฑ์ EdPEx ไปสู่ก ารประยุ ก ต์ ใช้ในการด าเนิ น งานของ
หน่วยงาน นาไปสู่การพัฒนากระบวนการทางานของหน่วยงานให้ก่อเกิดผลลัพธ์ที่ดีข้ึนตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป เมื่อวันที่ 17
สิงหาคม 2564
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อโปรดพิจารณารับรอง
รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx) ประจาปีการศึกษา 2563
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4.4 รายละเอียดค่าใช้จา่ ยงบประมาณรายได้ ประจาปี 2565
ด้วย คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายได้ประจาปี 2565 จากมหาวิทยาลัยพะเยา
จานวนเงิน 3,275,241 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
2,636,730 บาท
2. ค่าเช่ารถตู้ 1 คัน
376,800 บาท
3. ค่าตอบแทนงานวิจยั ร้อยละ 2.5
93,873 บาท
4. ค่าสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
19,000 บาท
5. รายได้ศูนย์ฝกึ อบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติ 148,838 บาท
ด้านเกษตรและอาหาร
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2565
งบประมาณ
1.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
1.1.1 ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน

-

1.2 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.2.1 ค่าตอบแทน
1) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทาการ

15,000

2) ค่าตอบแทนการสอน

20,000

3) ค่าเบีย้ ประชุม

40,000

1.2.2 ค่าใช้สอย
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2565

งบประมาณ

1) ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ
- นิเทศนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา

80,000

- ค่าเดินทางคณะผู้บริหาร

60,000

- ค่าพัฒนาบุคลากร (39*7500)+(25*5000)

417,500

2) ค่าใช้จา่ ยในการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ/หลักสูตร

70,000

3) ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบารุงรักษา

40,000

4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์

45,000

5) ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลีย้ งรับรอง

15,000

6) ค่าใช้จา่ ยการสนับสนุนทาวิจัยระดับป.ตรีและป.โท

80,000

7) ค่าบารุงสมาชิกประจาปีของสภาคณบดีสาขาการเกษตรและสภา
อุตสาหกรรมเกษตร+สัตวศาสตร์
8) ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
9) ค่าใช้จา่ ยในการประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
10) ค่าใช้จา่ ยในการจัดทารายงานประจาปี
11) ค่าเช่ารถตู้ จานวน 1 คัน เดือนละ 31,400 บาท
12) ค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุงหลักสูตร
13) ค่าใช้สอยอื่นๆ

50,000
200,000
50,000
5,000
376,800
25,000
370,054

1.2.3 ค่าวัสดุ
1) วัสดุการศึกษา
- ค่าวัสดุ เครื่องแก้ว สารเคมี

100,000

- ค่ารายวิชา ป.ตรี (3 ภาค)

216,000

2) วัสดุสานักงาน

20,000

3) วัสดุคอมพิวเตอร์

20,000

4) วัสดุงานบ้านงานครัว

20,000

5) วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น

65,000
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2565

งบประมาณ

1.3 ค่าสาธารณูปโภค
1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค
1) ค่าไปรษณีย์

25,000

1.4 เงินอุดหนุน
1.4.1 โครงการในแผนปฏิบัติการ (ด้านวิชาการ+บริหาร)
1) โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

156,000

2) โครงการส่งเสริมการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

100,000

1.4.2 อุดหนุนการดาเนินโครงการของหลักสูตร (ป.ตรี 6 หลักสูตร ป.โท 4
หลักสูตร)
1.4.3 อุดหนุนศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง

62,500

1.4.4 อุดหนุนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติฯ
1.4.5 เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนางานวิจัยและนักวิจยั (93,873*40%)

60,000
148,838
37,549

กองทุนกิจการนิสิต
1) โครงการพัฒนานิสติ

85,000

กองทุนสินทรัพย์ถาวร
1) ครุภัณฑ์สานักงาน

20,000

2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

20,000

3) ครุภัณฑ์ประชาสัมพันธ์

30,000

กองทุนวิจัย
1) โครงการด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นา
ทางด้านวิชาการและวิจัย
กองทุนบริการวิชาการ

40,000

1) โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ (การ
ถ่ายทอดองค์ความรูเ้ กษตรสมัยใหม่ให้ชุมชนและนิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล)
กองทุนศิลปวัฒนธรรม

60,000

1) โครงการการเสริมสร้างและส่งเสริมการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้ยั่งยืน

30,000
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รวม
มติ

งบประมาณ
3,275,241

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4.5 การพิจารณาเปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร)
สรุปเรื่อง
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3288/562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ได้แต่งตั้ง ดร.รณกร สร้อยนาค
ดารงตาแหน่งประธานหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เป็นต้น
ไป ตามความทราบแล้วนั้น
เนื่ อ งด้ ว ย ดร.รณกร สร้อ ยนาค ได้ ข ออนุ มั ติ ล าออกจากประธานหลั ก สู ต ร วท.บ.(วิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีการอาหาร) เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ท่านอื่นได้เข้ามาเรียนรู้งานด้านการบริหารสาขา และเตรียมการ
ปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2565 และมติที่ประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติให้ ดร.คุณากร ขัติศรี ดารงตาแหน่งประธานหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร)
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่า ยเลขานุ ก าร จึ ง ขอเสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริห ารคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่ อ โปรดพิ จ ารณา
เปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) จาก ดร.รณกร สร้อยนาค เป็น
ดร.คุณากร ขัติศรี
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร) จาก ดร.รณกร สร้อยนาค เป็น ดร.คุณากร ขัติศรี
ระเบียบวาระที่ 4.6 การพิจารณารับรองหลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการความ

ปลอดภัยทางอาหาร)
สรุปเรื่อง
ด้วยคณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ดาเนินการจัดทาหลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ

ความปลอดภัยทางอาหาร) เพื่อผลิตบุคลากรที่มที ักษะ ความรู้ และมีการบูรณาการความคิดอย่างมีระบบใน
การนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านความปลอดภัยอาหาร ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบคุณภาพและการ
จัดการความปลอดภัยของอาหารมาวิเคราะห์ปัญหา และตัดสินใจ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนามาตรฐานความ
ปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารตลอดโซ่อุปทานอาหารอย่างเป็นระบบ และจะเปิดการเรียนการ
สอน ในปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อโปรดพิจารณารับรอง

หลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการความปลอดภัยทางอาหาร)
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
1. รองคณบดีฝา่ ยสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต ได้เสนอให้เลื่อนกาหนดการฝึกงาน/สหกิจศึกษาของนิสิต
ชั้นปีที่ 4 จากวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้นิสิตกลับสถานศึกษาได้เร็วขึน้ และมี
ระยะเวลาเตรียมนาเสนอผลการฝึกงานมากขึ้น หากสาขาใดมีความประสงค์จะเปลี่ยนวันฝึกงาน/สหกิจศึกษา เป็น
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ขอให้แจ้งข้อมูล มายังรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อที่จะได้
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุ นจากจังหวัดพะเยา ขอให้จัด ส่งข้อเสนอ
โครงการภายในวัน ที่ 23 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ จะต้อ งระบุ ห น่วยงานผู้รับผิดชอบหลั กและหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการ
3. การด าเนิ น งานของศู น ย์ เทคโนโลยี เกษตรและนวั ต กรรม (AIC) ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา คณะ
เกษตรศาสตร์ฯ จะดาเนินงานในรูปแบบของ Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบ
เมือ่ ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกันและไม่มีขอ้ หารืออืน่ ๆ ประธานจึงปิดการประชุมในเวลา 10.30 น.

(นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์)
ผู้จัดทารายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

