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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ครั้งที่ 9/2564 

วันพฤหัสบดทีี่ 16 กันยายน  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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์  กันจู ผู้ช่วยคณบดี 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์  อินต๊ะวิชา ผู้ช่วยคณบดี 

15. ดร.ธนิกานต์  สันต์สวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์ฝกึอบรมวิชาชีพฯ 

16. นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์ เลขานุการ 

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

ไม่มี 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟ เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบปะ

กับผู้บริหารคณะ เพื่อติดตามการด าเนินงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 

08.00-10.30 น. ณ Agri Coffee Pavilion 

2. มหาวิทยาลัยจะเปิดให้นิสิตเข้ามาเรียนในพื้นที่มหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษา 2/2564 และให้

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควดิ-19 อย่างเครง่ครัด 

3. มหาวิทยาลัยจะเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับนิสิตช้ันปีที่ 4 ประมาณกลางเดือนตุลาคม

2564 
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4. มหาวิทยาลัยจะด าเนินโครงการเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็ จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายรายงานผลการด าเนินงานโครงการนักเรียนทุน

พระราชทานกัมพูชา  ในวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

5. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ด าเนินโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ ติดตามและประเมินความส าเร็จของ

แผนปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรม M2 Waterside  

6. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ฯ ประเภทคณาจารย์ประจ า ได้แก่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัลยา ภู่ทอง และ ดร.ธนาพร บุญมี 

7. คณะกรรมการบรหิารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 

11 สิงหาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ เป็นกรรมการประเมินพิจารณาแต่งตั้ง

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งสูงขึน้ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย  

  

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.1  ด้านยุทธศาสตร์และบรหิารองค์กร 

1. คณะเกษตรศาสตรฯ์ ได้ด าเนินการจัดส่งเอกสารการเบกิค่าใช้จา่ยการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี 2564 

ไปยังกองคลัง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว 

2. งบประมาณรายได้ประจ าปี 2565 จะเริ่มด าเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564         

เป็นต้นไป 

3. การด าเนินโครงการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และการประเมินกรรมการคณะฯ        

ตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ระหว่างการตอบแบบประเมิน  

4. มหาวิทยาลัยได้ก าหนดระยะเวลาการจัดส่งรายการปรับปรุง/ก่อสร้าง เพื่อตั้งค าของบประมาณ

แผ่นดิน ประจ าปี 2566 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 หากสาขาใดมีความประสงค์จะส่งรายการปรับปรุง/

กอ่สรา้งอาคารภายในศนูย ์ขอให้จัดส่งแบบ ปล.4 และ ปล.5 พรอ้มแบบแปลน ภายในวันที่ 23 กันยายน 2564 

5. ในปีงบประมาณ 2565 คณะได้มีแนวทางให้บุคลากรบันทึกภาระงานผ่านระบบ HR Smart เพื่อใช้

ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2565 หากท่านใดเข้ารับการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ขอให้

บันทึกภาพหน้าจอการเขา้ร่วมอบรม เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการจัดท าภาระงาน 

6. มหาวิทยาลัยก าหนดให้ส่งเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ Super KPI หลักสูตรระยะสั้น ภายใน

วันที่ 23 กันยายน 2564  

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.2  ด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

1.  ขอความอนุเคราะห์แต่ละหลักสูตรด าเนินการจัดท าหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ให้แล้วเสร็จ

ภายในเดือนกันยายน 2564 เพื่อจะได้น าเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในวันที่ 12 ตุลาคม 

2564 
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2. มหาวิทยาลัยก าหนดการเปดิรับสมคัรเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2565 

รอบ TCAS1 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 

3. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ฯ ระบบ TCAS รอบ 1-4 ปีการศึกษา 2565        

จะไม่มีการสอบสัมภาษณ์และไม่ใชใ้บรับรองแพทย์ 

4. จ านวนรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 แยกตามหลักสูตร/สาขาวิชาและ

โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

หลักสูตร เป้ารับ รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 

โควตาครู

แนะแนว 

เรียนด ี วมว. เด็กดีมีที่

เรียน 

  

ทล.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) 60 40 40 10 5 40 20 

วท.บ.(การประมง) 40 30 30 10 5 30 20 

วท.บ.(เกษตรศาสตร)์ 60 40 40 10 5 40 20 

วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร) 40 30 30 10 5 30 20 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร) 

40 30 30 10 5 30 20 

วท.บ.(สัตวศาสตร)์ 60 40 40 10 5 40 20 

ป .ต รี  2  ป ริญ ญ า  วท .บ .(สั ต ว

ศาสตร)์+บธ.บ.(การจัดการธุรกจิ) 

20 15 15 5 - 15 5 

ตรคีวบโท วท.บ.(การประมง)+บธ.ม. 20 15 15 5 - 15 5 

ตรีควบโท วท.บ.(ความปลอดภัยทาง

อาหาร)+บธ.ม. 

20 15 15 5 - 15 5 

รวม 360 255 255 75 30 255 135 

 

5. ก าหนดการประชุมพิจารณารับรองผลการเรียน ภาคการศึกษา 1/2564 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 

2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Team และขอให้แต่ละหลักสูตรจัดส่งใบสรุปเกรดมายังคณะ 

ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. 

6. มหาวิทยาลัยก าหนดมาตรการการเรียนการสอนหลังการสอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2564 

เป็นแบบออนไลน์ หากหลักสูตรใดมีความประสงค์จะน านิสิตเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย ขอให้ท าเรื่องอนุมัติ

มหาวิทยาลัย โดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควดิ-19 อย่างเครง่ครัด 

7. หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2565 ที่ได้ผา่นการเห็นชอบคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย จะ

น าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ขอให้แต่ละหลักสูตรจัดเตรียมข้อมูลเพื่อตอบประเด็นข้อซักถามจากคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ดังนี้ 

- ที่มาและความส าคัญ ความคุม้ทุน  

- Impact / SDG / เชิงพืน้ที่ 

- ปรัชญาหลักสูตร  
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- วัตถุประสงค ์ 

- ELO  

ส าหรับขอ้มูลความคุม้ทุนของแต่ละหลักสูตร คณะฯ จะจัดส่งข้อมูลให้ประธานหลักสูตรอีกคร้ัง 

8. มหาวิทยาลัยได้มอบนโยบายหลักสูตรฐานสมรรถนะ community innovation ให้นิสิตที่ออกไป

ปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย สามารถน าช่ัวโมงการปฏิบัติงานมาเทียบโอนหน่วยกิตได้ ส าหรับการวัดและ

ประเมินผล ทางกองบรกิารการศึกษาจะนัดหารือกับคณบดีอีกคร้ัง 

9. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับรองคุณวุฒิเพื่อ

ประโยชน์ ในการบรรจุและแต่งตั้ งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา หลักสูตร วท.ม .

(เทคโนโลยีชีวภาพ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

10. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ในระบบ NEO Plus ของนิสิตคณะเกษตรศาสตรฯ์  มีรายละเอียดดังนี้ 

ระดับ จ านวน 

B1 1 

A2+ 1 

A2 1 

A1+ 6 

A1 21 

Pre A1 48 

Starter 79 

ยังไม่ได้ทดสอบเปิดระบบ 71 

 

11. มหาวิทยาลัยก าหนดให้นิสิตยื่นค าร้องขอรับสิทธิ์เยียวยาค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมาตรการ

ของรัฐฯ ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2564 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 ด้านสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต  

1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะเปลี่ยนรูปแบบการ

ด าเนินโครงการกาดโก้งโค้ง เป็นการจัดนิทรรศการเครื่องปั้นดินเผาเวียงบัว ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง  

2. การคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี 2564 สัตภัณฑ์ทองค า 

ภายใต้โครงการผลักดันและสร้างกระบวนการให้นิสิตสร้างชื่อเสียงสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งจัดโดยงานวินัยและ

พัฒนานิสิต นิสิตคณะเกษตรศาสตรฯ์ ไม่ผ่านการพจิารณาคัดเลือก         

3. นิสิตที่มีความประสงค์กู้ยืมเงินฉุกเฉินกรณีได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ขอให้ยื่นค าร้องที่   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย 

4. เงินกองทุนเพื่อการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ฯ มีเงินคงเหลือในบัญชี จ านวนเงิน 358,761 บาท 

และคณะเกษตรศาสตรฯ์ จะประกาศมอบทุนการศึกษา จ านวน 4 ครัง้ ดังนี้  



-5- 

 

1) คร้ังที่ 1 วันที่ 30 กันยายน 2564 

2) คร้ังที่ 2 วันที่ 30 ธันวาคม 2564 

3) คร้ังที่ 3 วันที่ 30 มีนาคม 2565   

4) คร้ังที่ 4 วันที่ 30 มิถุนายน 2565  

โดยในเดือนกันยายน 2564 มีผู้บริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อการศึกษา จ านวน 2 ท่าน คือ          

ผศ.ดร.สุภาพร ภัสสร จ านวนเงิน 20,000 บาท และ ดร.วนิดา แซจ่ึง จ านวนเงิน 15,000 บาท 

5. มหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 16, 20, 22, 28 และ 30 

กันยายน 2564   

6. คณะเกษตรศาสตรฯ์ ได้จัดท ากระเป๋าผ้า จ านวน 150 ใบ และสมุดบันทึก จ านวน 1,500 เล่ม เพื่อ

น าไปมอบให้กับนักเรยีนในกจิกรรมแนะแนวสัญจร   

7. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้จัดท าสื่อวีดีทัศน์แนะน าหลักสูตร จ านวน 6 หลักสูตร ขณะนี้อยู่ระหว่าง

การตัดต่อคลิปวีดีโอ   

8. กยศ. ได้เริ่มโอนเงินให้กับนิสิตแล้ว  ยกเว้นนิสิตหลักสูตร ทล.บ.(เทคโนโลยีบัณฑิต) และผู้กู้ราย

ใหม่ ส าหรับหลักสูตรที่ยังไม่ผ่านการรับรองจาก สกอ. กอ่นเปิดภาคการศึกษา 1/2565 จะไม่สามารถกูย้ืมเงิน    

กยศ. ได้  

9. มหาวิทยาลัยขอให้คณะเร่งติดตามนิสิตที่ค้างช าระค่าหอพัก โดยเป็นนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ 

จ านวน 2 ราย   

10. ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ กรณีผู้ปกครองของนิสิตเสียชีวิตจาก

โรคโควดิ-19 ขอให้ยื่นค าร้องเพื่อขอรับทุนดังกล่าวภายในวันที่ 20 กันยายน 2564 

11. งานวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งให้แต่ละหน่วยงานแจ้งความประสงค์การสร้างความร่วมมือการวิจัยกับ

ประเทศจีน โดยคณะเกษตรศาสตรฯ์ ได้จัดส่งข้อมูล จ านวน 3 ด้าน ดังนี้ 

 1) ด้านการวจิัย 

 2) ด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร 

 3) ด้านการเรียนการสอน 

12. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ด าเนินการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร เมื่อวันที่ 20 

สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ และในรูปแบบออนไลน์ 

13. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ติดตั้ง ชุดถ่ายทอดสดและสื่อประชาสัมพันธ์  ณ ห้องประชุมเล็ก 

(AGR1109) หากหลักสูตรใดมีความประสงคจ์ะใช้ห้องดังกล่าว ขอให้ติดต่อจองห้องประชุมที่นายกติติธัช ตุ้ยค า 

14. ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการกับชุมชน ส่งข้อมูลกิจกรรมพรอ้มรูปถ่าย 

เพื่อใช้ในการท าข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 ด้านนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

1. ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ได้รับทุนโครงการวจิัย/บรกิารวชิาการ จัดเก็บเอกสารทีเ่ก่ียวข้องใน

การด าเนินโครงการ เพื่อใช้ประกอบการท าภาระงานประจ าปี 2565 
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2. งบประมาณโครงการ Super KPI ด้านการวจิยั อยู่ระหวา่งการเบกิเงินจากมหาวิทยาลัย 

  

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.5 ด้านภูมิทัศน์และบรหิารจัดการฟาร์ม  

1. การปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสนามหญ้าหน้าห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการกันเงินเหลื่อมปี เพื่อน าไปเบิกในปีงบประมาณ 2565 

2. การด าเนินการขุดบ่อเก็บน้ าและขุดลอกขยายพื้นที่กักเก็บน้ าภายในศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจ

พอเพียง อยู่ระหว่างการด าเนินการกันเงินเหลื่อมปี เพื่อน าไปเบิกในปีงบประมาณ 2565 

.   

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่อง หน่วยฝึกอบรมวิชาชีพฯ และประธานหลักสูตรแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1. มหาวิทยาลัยได้อนุมัติประกาศเรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการเครื่องมือ และค่าบริการวิเคราะห์

ทดสอบของคณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. 2564 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 

2564 และจะมีการปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อให้ผูร้ับบริการสืบค้นข้อมูลได้ง่ายขึน้ 

2. ที่ประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ เสนอให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเดินภายในอาคารให้มี

ระเบียบมากขึ้น ซึ่งรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร ได้ รับเรื่องและจะด าเนินการแจ้ง

นักวิทยาศาสตร์ เพื่อประสานคณาจารย์เจา้ของครุภัณฑ์ให้ด าเนินการเคลื่อนย้ายและน าไปจัดเก็บในสถานที่ที่

เหมาะสม 

3. เนื่องด้วยหลักสูตร ทล.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการ

รับเข้าศึกษาต่อเป็นสายวิทย์-คณิต ซึ่งคณบดีได้ขอให้หลักสูตรใชคุ้ณสมบัติการรับเข้าเป็นแบบเดิมไปกอ่น   

4. ผศ.ดร.ตระกูล พรหมจักร ได้ขออนุมัติลาออกจากประธานหลักสูตร วท.บ.(ความปลอดภัยทาง

อาหาร) และที่ประชุมสาขา ได้มีมติเสนอ ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ ด ารงต าแหน่งประธานหลักสูตร ตั้งแต่วันที่     

1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 

5. มหาวิทยาลัยไดแ้ต่งตั้ง ดร.คุณากร ขัติศร ีด ารงต าแหน่งประธานหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีการอาหาร) ตั้งแต่วันที ่1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป 

    

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ ครั้งที่ 8/2564  เมื่อวันที่ 

19 สิงหาคม 2564 นั้น 

ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่

ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
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มติ  ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 8/2564 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 

 รวมยอดใชไ้ป  งบคงเหลือ 

กองทุนเพื่อการศกึษา         

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ     

        1.1.1 ค่าตอบแทน     

             1) คา่ปฏิบัตงิานนอกเวลาท าการ  15,000  -15,000 0 0 

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

             3) ค่าเบีย้ประชุม  40,000    23,400   16,600  

       1.1.2 ค่าใชส้อย     

            1) ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าเชา่ท่ีพัก และค่า

พาหนะ  

    

             - นเิทศนิสติฝึกงานและสหกิจศกึษา    80,000  -553  74,909   4,538  

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

             -  ค่าพัฒนาบุคลากร   534,000  -200,000  284,027   49,973  

            3) ค่าใชจ้่ายในการตรวจประเมินคุณภาพ

ระดับคณะ/หลักสูตร 

 70,000  10,000 80,000 0 

            4) ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบ ารุงรักษา  65,000 -10,000  39,340   15,660  

            5) ค่าเชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร  45,000    35,000   10,000  

            6) ค่าจัดซือ้ของท่ีระลกึและเลี้ยงรับรอง  15,000    2,500   12,500  

            7) คา่ใชจ้่ายการสนับสนุนท าวิจัยระดับป.

ตรีและป.โท 

 86,000  -19,000  67,000   -    

            8) ค่าบ ารุงสมาชกิประจ าปขีองสภา

คณบดีสาขาการเกษตรและสภาอุตสาหกรรม

เกษตร 

 30,000    30,000   -    

          9) คา่ใชจ้่ายในการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศกึษา 

 200,000  -46,700  119,500   33,800  
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ 2564 

 งบตั้งต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใชไ้ป  งบคงเหลือ 

          10) คา่ใชจ้า่ยในการประชาสัมพันธ์และ

วเิทศสัมพันธ์ 

 50,000  36,586  86,585   1  

          11) ค่าใชจ้่ายในการจัดท ารายงานประจ าปี  5,000    5,000   -    

          12) ค่าเชา่รถตู ้จ านวน 1 คัน เดือนละ 

31,400 บาท  

 376,800    345,400   31,400  

          14) ค่าใชจ้่ายในการปรับปรุงหลักสูตร   105,000   105,000 0 

          15) ค่าใชส้อยอื่นๆ  609,813  -164,080  250,767   194,966  

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

          17) คชจ.ในการด าเนนิงานศูนยเ์รียนรู้

เศรษฐกิจพอเพยีง 

 200,000  2,384,770  2,578,435   6,335  

       1.1.3 ค่าวัสด ุ         

            1) วัสดุการศกึษา     

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

              - ค่ารายวชิา ป.ตรี (3 ภาค)  216,000  -6,600 209,400 0 

            2) วัสดุส านักงาน          20,000   0 20,000 

            3) วัสดุคอมพวิเตอร์  35,000   0 35,000 

            4) วัสดุงานบ้านงานครัว  20,000   0 20,000 

            5) วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น  65,000   46,500 18,500 

1.2 ค่าสาธารณูปโภค     

       1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค     

            1) ค่าไปรษณีย์  22,000  5,000 21,929 5,071 

1.3 เงินอุดหนุน     

       1.3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป     

        - โครงการในแผนปฏบัิตกิาร (ดา้นวชิาการ+

บริหาร) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ 2564 

 งบตั้งต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใชไ้ป  งบคงเหลือ 

            1) โครงการดา้นการเตรียมคนและ

เสริมสร้างศักยภาพคน 

 175,000  -96,500 78,500 0 

            2) โครงการสง่เสริมการบริหารท่ีมี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 100,000    47,135   52,865  

            3) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาความ

เป็นสากลหรือนานาชาติ 

 40,000  -20,000  15,400   4,600  

        - เงินรางวัลส านักงานสีเขียว  30,000   30,000  

กองทุนกิจการนิสติ         

1. อุดหนุนท่ัวไป         

           1) โครงการพัฒนานิสติ  85,000    58,000   27,000  

กองทุนสนิทรัพย์ถาวร     

1. ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดนิ และสิ่งกอ่สร้าง     

1.1 ครุภัณฑ์     

         1) ครุภัณฑ์ส านักงาน  40,000   5,960 34,040 

         2) ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์   35,310 35,310 0 

         3) ครุภัณฑ์การเกษตร  20,000   0 20,000 

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

         5) ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทย ุ   101,130 101,130 0 

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

         7) ครุภัณฑ์ในการปรับปรุงอาคารและ

สิ่งกอ่สร้าง (ปรับปรุงใตถุ้นคณะ) 

 60,870 60,870 0 

         8) ครุภัณฑ์ภายในศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพยีง 

 544,980 542,750 2,230 

กองทุนวจิัย     

โครงการด้านการสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและ

การเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

 40,000    39,850   150  
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ 2564 

 งบตั้งต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใชไ้ป  งบคงเหลือ 

กองทุนบริการวิชาการ         

1. อุดหนุนท่ัวไป         

            1)โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา

ชุมชน สังคม และประเทศ  

 60,000    27,000   33,000.00  

กองทุนศิลปวัฒนธรรม     

1. อุดหนุนท่ัวไป     

            1)โครงการการเสริมสร้างและสง่เสริม

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

 30,000    14,850   15,150  

รวม 

 3,853,794  4,486,246 7,527,600.44 812,439.56 

8,340,040  

(100 %) 

90.26 % 9.74 % 

ข้อมูลวนัที่ 13 กันยายน 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    

 



 - 13 - 

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 

ค่าใช้จา่ยอืน่ๆ 

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 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 19 

คา่ใช้จา่ยในการจัดการระดับบัณฑติศึกษา 

 

3,800 

 

คา่ต่อวีซา่นสิิตกัมพูชา 

 

3,800 

  

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) 

5,000 ยกเลิก  
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาใน

การจัดกจิกรรม 

โครงการ paper  

4 1.4 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ  10,000 ยกเลิก  

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 ยกเลิก  

4 กจิกรรมที่ 4 กจิกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ 5,000 ยกเลิก  

5 กจิกรรมที่ 5 กจิกรรมรับขวัญบัณฑิต 10,000 ยกเลิก  
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาใน

การจัดกจิกรรม 

6 กจิกรรมที่ 6 กจิกรรมพัฒนาผู้น าและสรา้งเครอืข่ายนิสิต  13,000 4 11-12 ก.ย. 

2564 

7 กจิกรรมที่ 7 กจิกรรมทอดผ้าป่าเพื่อกองทุนการศึกษานิสิตคณะ

เกษตรศาสตร์ 

2,000 ยกเลิก  

8 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อน

ฝกึงานและสหกจิศึกษา 

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 4 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 4 1 ก.ย. 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 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาใน

การจัดกจิกรรม 

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     

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 ยกเลิก  

รวมโครงการด้านท านุบ ารงุศลิปะและวัฒนธรรม 30,000   

โครงการด้านการเสรมิสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ     

1 โครงการสหกจิศึกษาต่างประเทศ 10,000 ยกเลิก  

2 โครงการส่ ง เสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศ 

10,000 ยกเลิก  

3 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับ  B2 ส าหรับบุคลากร 10,000 4 20 ส.ค.2564 

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

รวมโครงการด้านการเสรมิสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาต ิ 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 การพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติด้านเกษตร

และอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

สรุปเรื่อง 

ด้วยระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2558 ถูกยกเลิกไป ส่งผลให้ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร ไม่สามารถ

ด าเนินกิจกรรมต่อไปได้ และมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกประกาศเรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายใน

ส านักงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ให้หน่วยฝึกอบรมวิชาชีพและ

บรกิารนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร เป็นหน่วยงานย่อยระดับงาน ตามความทราบแล้ว นั้น 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

           เพื่อให้การบริหารงานของคณะเกษตรศาสตร์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ             

คณะเกษตรศาสตรฯ์ จึงขอพิจารณาเปลี่ยนต าแหนง่ ดร.ธนิกานต์  สันต์สวัสดิ์ จาก หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและ

บริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร  เป็นหัวหน้าหน่วยฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติด้านเกษตรและ

อาหาร คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ 
 

มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

1.  ขอให้นักวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนด าเนินโครงการวิจัย/บริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก 

จัดเก็บเอกสารและหลักฐานการเบกิจา่ยเงินโครงการ เพื่อใช้ในการตรวจสอบจากส านักงาน ป.ป.ช. 

 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบ  

 

 เมื่อที่ประชุมรับทราบโดยพรอ้มเพรียงกันและไมม่ีขอ้หารอือืน่ๆ ประธานจึงปิดการประชุมในเวลา  10.00 น. 

                                                                      

                                                                                  
  (นางจุฑามาศ  ทินกรวงศ์)                                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก) 

  ผูจ้ัดท ารายงานการประชุม                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 


