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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ครั้งท่ี 1/2565 

วันพฤหัสบดีท่ี 20 มกราคม  พ.ศ. 2565 

เวลา  13.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ และสื่ออเิล็กทรอนิกส์  Zoom 

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

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ ์ สินคา้งาม ประธานกรรมการ 

2. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วพิรพรรณ ์ เนื่องเม็ก กรรมการ 

3. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสทิธิ ์ กรรมการ 

4. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ  แลนอ้ย กรรมการ 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรมงคล  สุวรรณภูมิ กรรมการ 

6. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ภัสสร กรรมการ 

7. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัลยา  ภู่ทอง กรรมการ 

8. ดร.ยุพารัตน์ โพธเิศษ กรรมการ 

9. ดร.กรทพิย์ กันนกิาร์ กรรมการ 

10. ดร.คุณากร ขัตศิรี กรรมการ 

11. ดร.ธนาพร  บุญมี กรรมการ 

12. ดร.บุญร่วม  คดิคา้ กรรมการ 

13. ดร.พันธภรณ ์ สุภัคกาญจน์กุล กรรมการ 

14. ดร.พนตินาฎ  อู่พุฒนิันท์ กรรมการ 

15. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์  กันจู ผูช่้วยคณบดี 

16. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์  อนิต๊ะวชิา ผูช่้วยคณบด ี

17. ดร.ธนิกานต์  สันต์สวัสดิ์ หัวหนา้หน่วยฝกึอบรมวชิาชีพฯ 

18. นางจุฑามาศ ทนิกรวงศ์ เลขานุการ 

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

ไม่มี 

เร่ิมประชุมเวลา  13.00 น. 

ระเบยีบวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

1. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปี

2566 จำนวน 1 รายการ คือ โครงการก่อสรา้งอาคารการเรียนรู้นวัตกรรมการเกษตรเพื่อศาสตร์แห่งความ

พอเพยีง งบประมาณในการก่อสรา้ง 20,021,903.85 บาท 

2. ท่านอธิการบดีจะลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานรับเสด็จ ณ ศูนย์การเรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง

ในวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. 
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มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 1.2.1  ด้านยุทธศาสตร์และบรหิารองค์กร 

1. การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2565 จำนวน 3 รายการ ได้ประกาศ

แผนการจัดซื้อจัดจา้งในระบบ eGP. เรยีบรอ้ยแลว้ มผีูย้ื่นซองเสนอราคา จำนวน 4 ราย 

2. ผู้นั่งในพลับพลาพิธเีปิดป้ายศูนย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ผู้แทนจังหวัดพะเยา, 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย, รองอธิการบดี, ผู้ช่วยอธิการบดี, ผู้มีความรู้ความสามารถ และผู้บริหารคณะ          

การแต่งกายสวมชุดสูทสดีำ    

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 1.2.2  ด้านวชิาการและประกันคุณภาพการศกึษา    

1.  จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ฯ TCAS1 ปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 

มกราคม 2565) มรีายละเอยีดดังนี้ 

หลักสูตร โควตาคณะ โควตาครู

แนะแนว 

รวม 

ทล.บ.(เทคโนโลยกีารเกษตร) 8 52 60 

วท.บ.(เทคโนโลยแีละนวัตกรรมการประมง) 13 22 35 

วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 46 156 202 

วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร) 43 52 95 

วท.บ.(วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร) 46 63 109 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) 135 211 346 

ป.ตร ี2 ปรญิญา วท.บ.(สัตวศาสตร์)+บธ.บ.(การจัดการ

ธุรกิจ) 

24 35 59 

ตรีควบโท วท.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง)+

บธ.ม. 

4 5 9 

ตรคีวบโท วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร)+บธ.ม. 9 12 21 

รวม 328 608 936 

 

2. กำหนดการรับสมัคร TCAS1 ปีการศกึษา 2565 มดีังนี้ 

วันที่ รายละเอยีด 

14 มกราคม 2565 ประกาศรายช่ือผูม้สีทิธสิอบสัมภาษณ ์

22 มกราคม 2565 สอบสัมภาษณ์(ออนไลน์) 

26-28 มกราคม 2565 ยนืยันสทิธิ์ในระบบของมหาวทิยาลัยพะเยา 

7-8 กุมภาพันธ์ 2565 ยันยันสิทธิเ์ข้าศกึษาในระบบ TCAS 
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วันที่ รายละเอยีด 

11 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรายช่ือผูม้สีทิธิ์เขา้ศกึษา 

20 กุมภาพันธ์ – 5 มนีาคม 2565 ชำระค่ายนืยันสิทธิ ์

3. แนวปฏิบัติตามภารกิจด้านการเรียนการสอนคณะเกษตรศาสตร์ฯ ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ให้

เป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลัย โดยเปิดการเรียนการสอนตามปฏิทินการศกึษาของมหาวทิยาลัยพะเยา 

ตั้งแต่วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 ให้เป็นแบบออนไลน์ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และให้เริ่มจัดการเรยีน

การสอนในพื้นที่มหาวิทยาลัยในรายวิชาที่มีความจำเป็นตอ้งฝกึปฏบิัต ิตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 

โดยใหอ้าจารย์ประจำรายวชิาดำเนนิการขออนุมัตมิหาวทิยาลัยภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 

4. ก.ค.ศ. ได้รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษา ใหกั้บหลักสูตรของคณะเกษตรศาสตร์ฯ จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

 1) หลักสูตร วท.บ.(สัตวศาสตร)์ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

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

5. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดมาตรฐานการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับ

ปรญิญาตร ีจะตอ้งมผีลการสอบระดับ B1 ขึ้นไป 

6. แผนการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต รายวิชาศึกษาทั่วไป มีการจัดการเรียนการสอนโดย

อ้างอิงเนื้อหาตามกรอบมาตรฐานสากลที่ใช้ในการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR ภาค

การศกึษาละไม่ต่ำกว่า 45 ชั่วโมง และจะมกีารทำขอ้สอบวัดระดับ เดอืนละ 1 ครัง้ 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 1.2.3 ด้านสื่อสารองค์กรและกจิการนิสติ   

1. กำหนดการพธิีพระราชทานปรญิญาบัตรแก่บัณฑติที่สำเร็จการศึกษา ประจำปกีารศกึษา 2562 ใน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 และบัณฑติที่สำเร็จการศกึษา ประจำปกีารศกึษา 2563 ในวันท่ี 27 เมษายน 2565 

2. มาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ก่อนพธิพีระราชทานปรญิญาบัตร มดีังนี้ 

 2.1 ดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น     

ลิ้นไม่รับรส ขอใหป้รกึษาแพทย ์

 2.2 ก่อนวันเข้ารับพระราชทานปรญิญาบัตร 14 วัน ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังจุดเสี่ยง

ตามประกาศของกรมควบคมุโรค 

 2.3 งดจัดงานเลีย้งหรอืเข้าร่วมงานเลี้ยงก่อนวันฝกึซอ้มและวันพระราชทานปรญิญาบัตร          

3. ปฏทินิการดำเนนิกจิกรรมดา้นกิจการนสิติ รอบเดอืนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565  

กิจกรรม วันที่ สถานที ่

วันยุทธหัตถี 18 มกราคม 2565 ลานอนุสาวรยีส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช 

โครงการพัฒนาและผลักดันนิสิต

สรา้งช่ือเสยีงสู่ความเป็นเลศิ 

19 มกราคม 2565 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 

เลอืกตัง้ผูน้ำนสิติออนไลน์ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ออนไลน ์
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4. นิสิตชั้นปีที่  1 คณะเกษตรศาสตร์ฯ ที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 คน ได้เข้ารับการรักษา              

ณ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้แจกชุดตรวจ ATK ให้กับนิสิต         

กรณเีร่งด่วน จำนวน 15 ราย 

5. โครงการชุมชนท่องเที่ยววิถีชาและกาแฟ โดยความร่วมมือของ ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ และ        

ดร.คุณากร ขัติศรี จะกิจกรรมในวันท่ี 22 มกราคม 2565 ณ เขตพัฒนาราษฎรพื้นที่สูงปางปูเลาะ อ.แม่ใจ     

จ.พะเยา 

6. มหาวิทยาลัยพะเยา จะจัดกิจกรรม UP Mental Health Care รุ่นที่ 4 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 

โดยมตีัวแทนจากคณะ เขา้รว่มโครงการ จำนวน 3 คน  

7. ผลสำรวจการใช้ชวีติของนสิิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ ในมหาวทิยาลัยพะเยา  มผีลคะแนนเท่ากับ 6.5   

8. ขอ้เสนอแนะของนสิติ ถึงการบรหิารงานของคณะเกษตรศาสตร์ฯ มดีังนี้ 

 1) อำนวยความสะดวกในการเขา้ศูนย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีง 

  2) การปรับปรุงหลักสูตรไม่อัดแน่นมากเกินไป ในชัน้ปทีี่ 3-4 

 3) จัดกิจกรรม Onsite ใหน้สิติมากขึ้น 

 4) มชี่างประจำศูนย์ เพื่อแก้ไขปัญหาอุปกรณ์เสยีหาย 

 5) มคีวามกังวลอุบัตเิหตุระหว่างการใช้งานของเครื่อง Auto-clave เนื่องจากครุภัณฑ์มีสภาพ

เก่า และได้ถูกใชง้านเป็นระยะเวลานาน      

 6) ควรเพิ่มความรวดเร็วในการส่งเอกสาร 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 1.2.3 ด้านนวัตกรรมวจิัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

1. การลงพื้นที่โครงการบรกิารวชิาการ ขอใหป้ฏบิัติตามมาตรการของกรมควบคมุโรคอย่างเครง่ครัด 

2. การดำเนินงาน Super KPI ด้านการวิจัย ประจำปี 2565 คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ตั้ง Challenge 

จำนวน 50 ผลงาน ขณะนี้มผีูส้่งผลงานมาที่คณะฯ จำนวนประมาณ 20 ผลงาน 

3. การดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ (1 Faculty 1 Signature) ประจำปี 2565     

จะจัดทำผลติภัณฑเ์กี่ยวกับกาแฟ และใช้ประโยชน์จากกากเมล็ดกาแฟในการเลี้ยงไก่ 

4. ขอให้นักวิจัย เร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัย (งบประมาณแผ่นดิน) ภายใน

ระยะเวลาท่ีกำหนด  

  

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 1.2.5 ด้านภูมทิัศน์และบรหิารจัดการฟาร์ม  

1. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จ   

พระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในวันพุธที่  

16  กุมภาพันธ์  2565 การแต่งกายของบุคลากรใหส้วมชุดสทูสีดำ สำหรับนสิติใหแ้ต่งกายดว้ยชุดนิสติ   
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2. ขอความอนุเคราะห์ผู้รับผิดชอบในจุดแสดงนิทรรศการ ส่งข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดทำไวนิล และ

บอร์ดแสดงนทิรรศการ  

3. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการเตรียมการรับเสด็จ เป็นจำนวนเงิน   

700,000 บาท 

4.  กิจกรรมต่างๆ ที่มีการหักค่าใช้จ่ายรอ้ยละ 10 หากหลักสูตรใดมีความประสงค์จะใช้งบประมาณ

ดังกล่าว ขอใหส้่งรายละเอยีดเพื่อจะไดด้ำเนนิการขออนุมัตเิบกิเงนิต่อไป 

.   

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 1.3 เร่ือง หน่วยฝกึอบรมวชิาชพีฯ และประธานหลกัสูตรแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 1. หลักสูตร วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 จะนำเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการวชิาการ ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565 

2. การจัดนิทรรศการในพิธีรับเสด็จของกิจกรรมการแปรรูป จะใช้ผลิตภัณฑ์ภายในศูนย์เพื่อแปรรูป

เป็น UP Product 

     

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 2 เร่ืองพจิารณารับรองรายงานการประชุม 

ตามที่ไดก้ำหนดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ ครัง้ที่ 12/2564  เมื่อวันที่ 

16 ธันวาคม 2564 นัน้ 

ฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ี

ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุม 

 

มติ  ที่ประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตริับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ี 12/2564 โดยไม่มกีารแก้ไข 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่อง   

ลำดับ เรื่อง ผลการปฏิบัตติามมต ิ

1. พิจารณาการปรับเปลี่ยนแผนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยกีารเกษตร 

ไดน้ำเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการวชิาการมหาวทิยาลัยพะเยา เรยีบรอ้ยแลว้ 

2. พิจารณาแผนการศกึษาการจัดการศึกษาหลักสูตรปรญิญาตรีควบ

ปริญญาโทหลักสูตร วท.บ.(สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ

ประมง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565และหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ไดท้ำการปรับเปลี่ยนแผนการเรยีนตามเล่มหลักสูตรปรับปรุง ป ีพ.ศ. 2565 เรยีบรอ้ยแลว้ 

3. การพจิารณารับรองการประเมนิผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง

ทางวชิาการตำแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ของ ดร.ภาวนิี จันทร์วจิติร 

ได้ส่งผลประเมนิไปยังกองการเจา้หนา้ที่เรยีบรอ้ยแลว้ 

  

มต ิ ที่ประชุมรบัทราบ 
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ระเบยีบวาระที่ 4.1 สถานะการเงนิ ประจำปีงบประมาณ 2565  

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ 2565 

 งบตั้งต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้

ไป  

งบคงเหลอื 

กองทุนเพ่ือการศกึษา         

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัด ุ     

        1.1.1 ค่าตอบแทน     

             1) คา่ปฏิบัตงิานนอกเวลาทำการ 15,000   -    15,000  

             2) ค่าตอบแทนการสอน 20,000   -    20,000  

             3) ค่าเบี้ยประชุม 40,000   12,250   27,750  

       1.2.2 ค่าใช้สอย      

            1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก และค่า

พาหนะ  

     

             - นเิทศนสิติฝกึงานและสหกจิศกึษา   80,000   -    80,000  

             - ค่าเดนิทางคณะผูบ้รหิาร 60,000   960   59,040  

             -  ค่าพัฒนาบุคลากร  

(39*7500)+(25*5000) 

417,500   15,245   402,255  

            2) คา่ใชจ้่ายในการตรวจประเมนิ

คุณภาพระดับคณะ/หลักสตูร 

70,000   -    70,000  

            3) คา่ซ่อมแซม/คา่ซอ่มบำรุงรักษา 40,000   -    40,000  

            4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/คา่เช่า

เครื่องพมิพ์ 

45,000   12,000   33,000  

            5) ค่าจัดซื้อของที่ระลกึและเลี้ยง

รับรอง 

15,000   -    15,000  

            6) ค่าใช้จ่ายการสนบัสนุนทำวจิัย

ระดับป.ตรแีละป.โท 

80,000   -    80,000  

            7) ค่าบำรงุสมาชกิประจำปขีองสภา

คณบดสีาขาการเกษตรและสภาอุตสาหกรรม

เกษตร+สัตวศาสตร ์

50,000   -    50,000  

            8) คา่ใชจ้่ายในการจัดการศกึษาระดับ

บัณฑติศึกษา 

200,000   11,200   188,800  
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ 2565 

 งบตั้งต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้

ไป  

งบคงเหลอื 

           9) คา่ใชจ้่ายในการประชาสัมพันธ์และ

วเิทศสัมพันธ ์

50,000   4,000   46,000  

          10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน

ประจำปี 

5,000   -    5,000  

          11) ค่าเช่ารถตู ้จำนวน 1 คัน เดอืนละ 

31,400 บาท  

376,800   94,200   282,600  

          12) ค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุงหลักสูตร  25,000   -    25,000  

          13) คา่ใชส้อยอื่นๆ 370,054   89,485   280,569  

       1.2.3 ค่าวัสดุ      

            1) วัสดุการศกึษา      

              - ค่าวสัด ุ เครื่องแก้ว สารเคมี  100,000   94,047  5,953  

              - คา่รายวชิา ป.ตร ี(3 ภาค) 216,000   33,500   182,500  

            2) วัสดุสำนักงาน         20,000   -    20,000  

            3) วัสดุคอมพวิเตอร ์ 20,000   -   20,000  

            4) วสัดงุานบา้นงานครวั 20,000   -   20,000  

            5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 65,000   10,550   54,450  

1.3 ค่าสาธารณูปโภค      

       1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค      

            1) ค่าไปรษณยี ์ 25,000   3,394   21,606  

1.4 เงนิอุดหนุน      

      1.4.1 โครงการในแผนปฏบิัตกิาร       

            1) โครงการดา้นการเตรยีมคนและ

เสรมิสรา้งศักยภาพคน 

156,000   -    156,000  

            2) โครงการสง่เสรมิการบรหิารที่มี

ประสทิธภิาพและโปรง่ใส 

100,000   -    100,000  

       1.4.2 อุดหนุนการดำเนนิโครงการของ

หลักสูตร (ป.ตร ี6 หลักสูตร ป.โท 4 หลักสูตร) 

62,500   -    62,500  

       1.4.3 อดุหนุนศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกิจ 60,000   -    60,000  
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ 2565 

 งบตั้งต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้

ไป  

งบคงเหลอื 

พอเพยีง 

       1.4.4 อุดหนนุศูนย์ฝกึอบรมวชิาชพีและ

บรกิารนานาชาตฯิ 

148,838   16,906   131,932  

       1.4.5 เงนิอดุหนุนเพื่อพฒันางานวจิัยและ

นักวจิัย (93,873*40%) 

37,549   -    37,549  

กองทุนกจิการนสิติ      

         1) โครงการพัฒนานสิติ 85,000   -    85,000  

กองทุนสนิทรัพย์ถาวร      

         1) ครุภัณฑ์สำนักงาน 20,000   -    20,000  

         2) ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ 20,000   -    20,000  

         3) ครภุัณฑ์ประชาสมัพันธ ์ 30,000   -    30,000  

กองทุนวจิัย      

         1) โครงการดา้นการสรา้งงานวจิัยและ

นวัตกรรมและการเป็นผูน้ำทางดา้นวชิาการ

และวจิัย 

40,000   -    40,000  

กองทุนบรกิารวชิาการ      

         1) โครงการบรกิารวชิาการเพื่อพัฒนา

ชุมชน สังคม และประเทศ (การถ่ายทอดองค์

ความรูเ้กษตรสมัยใหมใ่หชุ้มชนและนทิรรศการ 

1 คณะ 1 โมเดล) 

60,000   -    60,000.00  

กองทุนศลิปวัฒนธรรม      

         1) โครงการการเสรมิสรา้งและส่งเสรมิ

การทำนุบำรงุศลิปะและวัฒนธรรมใหย้ั่งยนื 

30,000   15,000   15,000  

รวม 
3,275,241 0  412,737.00   2,862,504.00  

100 % 12.60 % 87.40 % 

ขอ้มูลวนัที่ 19 มกราคม 2565 
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งบประมาณรายไดจ้ากแหล่งเงนิอื่นๆ 

แหล่งงบประมาณ งบประมาณ

คงเหลอื 

รายละเอยีดงบประมาณยอ่ย จำนวนเงนิ 

ศูนย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง 1,015,720.10   

เงนิรายได้ศนูย์ฝกึอบรมวชิาชพีและบรกิาร

นานาชาตฯิ 

61,044.88   

บัญชีกองทุนเพื่อการศกึษา คณะเกษตรศาสตร์ ฯ  469,729.24   

 

 มติ   ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มมีตเิหน็ชอบ   

 

ระเบยีบวาระที่ 4.2 ตดิตามโครงการในแผนปฏบิัตกิาร ประจำปีงบประมาณ 2565  

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การปฏบิัตงิาน ระยะเวลาในการ

จัดกจิกรรม 

โครงการดา้นการเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรยีนการสอน)    

 กจิกรรมที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้าน

วิชาการในศตวรรษที่ 21 

    

1 1.1 โครงการบูรณาการการจัดการเรยีนการสอนกับกจิการนิสติท่ีเน้น

ผลการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนมทีักษะในศตวรรษที่ 21 (English, IT (Digital), 

การสื่อสาร การแสดงออก บุคลิกภาพ, Talent mobility, ส่งเสรมิ 

อัตลักษณข์องนิสติ) 

15,000 0 ก.พ. 2565 

2 1.2 โครงการอบรมทักษะการใชเ้ครื่องมือและการเตรยีมสารเคมีใน

หอ้งปฏบัิตกิาร  

10,000 0 ก.ค-ส.ค 2565 

3 1.3 โครงการพัฒนาวชิาการสำหรบันิสติบัณฑติศกึษา (เสนอผลงาน

วชิาการในการประชุมวชิาการระดับชาต/ินานาชาต)ิ โครงการ paper  

5,000 0 ม.ค. 2565 

4 1.4 โครงการพัฒนาทักษะดา้นภาษาอังกฤษแก่นสิติ  8,000 0 ม.ิย.-ก.ค. 2565 

5 1.5 ส่งเสรมิกจิกรรมพุทธเกษตรเพื่อการดำเนินชวีติ (พัฒนากาย ใจ 

และบุคลกิภาพ)  

5,000 0 ส.ค. 2565 

6 1.6 ปฐมนิเทศและเตรยีมความพรอ้มดา้นวชิาการในระดับ

บัณฑติศกึษา  

6,000 0 ม.ิย.-ก.ค. 2565 

7 1.7 อบรมการเขียน I THESIS และจรยิธรรมในการวจิัยระดับ

บัณฑติศกึษา  

5,000 0 ม.ค. 2565 
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ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การปฏบิัตงิาน ระยะเวลาในการ

จัดกจิกรรม 

 กจิกรรมที่ 2 โครงการพฒันาทักษะวชิาชพีนสิติคณะ

เกษตรศาสตร์ฯ 

   

8 2.1 โครงการนำนิสติศกึษาดูงาน (ภาครัฐ/เอกชน)  60,000 0 ม.ค-ส.ค. 2565 

9 2.2 โครงการเกษตรวชิาการบัณฑติและมหาบัณฑติ และ Job fair  20,000 0 ม.ีค.-เม.ย. 2565 

10 2.3 โครงการ FoSTAT  10,000 0 ก.พ.-ก.ย. 2565 

 กจิกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของคณะ    

11 3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรยีนการสอน 

อาจารย์ท่ีปรกึษา ตามกรอบมาตรฐานอาจารยด์า้นการสอน   

6,000 0 เม.ย.-ส.ค. 2565 

12 3.2 โครงการสนับสนุนอาจารยพ์ัฒนาดา้นการพัฒนาหลักสูตร  6,000 0 ม.ค.-ม.ิย. 2565 

รวม   156,000    

โครงการดา้นการเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคน (ดา้นคณุภาพนสิิต) 
 

 

1 กจิกรรมที ่1 กจิกรรมไหวค้ร ู 2,000  0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

2 กจิกรรมที่ 2 กจิกรรมพบผูป้กครองและปฐมนเิทศนสิิตใหม่ 5,000  0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

3 กจิกรรมที่ 3 กจิกรรมกฬีาสัมพันธ์เกษตร มพ. 5,000  0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

4 กจิกรรมที่ 4 กจิกรรมศษิย์เก่าสัมพันธ์ 5,000  0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

5 กจิกรรมที่ 5 กจิกรรมรับขวัญบัณฑติ 10,000  0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

6 กจิกรรมที ่6 กจิกรรมพัฒนาผูน้ำและสรา้งเครอืข่ายนสิติ  13,000  0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

7 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมทอดผ้าป่าเพ่ือกองทุนการศึกษานิสิตคณะ

เกษตรศาสตร ์

2,000  0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

8 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนฝึกงาน

และสหกจิศกึษา 

15,000  0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

9 กจิกรรมที่ 9 กจิกรรมปัจฉมินเิทศและ Job fair 10,000  0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

10 กิจกรรมท่ี 10 การพัฒนาหลักสูตร ‘ผู้ประกอบการด้านอาหารและ

เกษตร’ 

18,000  0 ต.ค.64-ส.ค. 65 
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ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การปฏบิัตงิาน ระยะเวลาในการ

จัดกจิกรรม 

รวม 85,000   

โครงการดา้นการเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคน (สนับสนุนการดำเนินโครงการของหลักสูตร) 
 

 

1 โครงการ “พัฒนานสิติดา้นการพัฒนาวชิาการและพัฒนาทักษะสู่

วชิาชีพ”  หลักสูตร วท.บ.(การประมง) 

6,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

2 โครงการ "การจัดการองคค์วามรู ้(KM) เพ่ือดำเนนิกิจกรรม AUN-QA 

version 4 และ การปรับปรงุหลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์ 2565"  

7,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

3 โครงการ "การฝกึอบรมผูค้วบคมุการผลติอาหาร" หลักสูตร วท.บ. 

(ความปลอดภัยทางอาหาร) 

6,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

4 โครงการ "สอนเสรมิเพิ่มความรู้ และสรา้งแนวคดิดา้น

เทคโนโลยกีารเกษตรสำหรับอนาคต" หลักสูตร ทล.บ

(เทคโนโลยกีารเกษตร) 

3,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

5 โครงการอบรมสัมมนาใหค้วามรูแ้ก่นสิติ คณาจารย์ และผูส้นใจ ใน

เรื่อง กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน และ

กฎหมายอาหาร หลักสูตร วท.บ. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีาร

อาหาร)  

8,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

6 โครงการ Update ความรู้งานปศุสัตว์ยุคใหม่กับภาคเอกชน หลักสูตร 

วท.บ. (สัตวศาสตร์) 

8,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

7 โครงการ "Future skills ทักษะแห่งอนาคตหลังยุคโควดิสำหรบันัก

เทคโนโลยชีีวภาพ ครัง้ท่ี 1 หลกัสูตร วท.ม. (เทคโนโลยชีีวภาพ) 

6,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

8 โครงการ “ Help & Care การสรา้งแรงบันดาลใจในการตีพมิพ์ระดับ

นานาชาต ิโดยระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System)ครัง้ท่ี 1” หลักสูตร วท.

ม. (เทคโนโลยแีละนวัตกรรมการประมง) 

5,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

9 โครงการ เปิดโลกทัศน์ และพัฒนาคุณภาพผลงานวชิาการ  หลกัสูตร 

วท.ม. (วทิยาศาสตรก์ารเกษตร) 

8,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

10 โครงการพัฒนาหัวขอ้วจิัยสำหรบัรองรบันิสติปรญิญาโทร่วมกับ

ผูป้ระกอบการท้องถิ่น วท.ม.   (สัตวศาสตร)์  

5,500 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

รวม 62,500   

โครงการดา้นวจิัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม    

1 กจิกรรมที ่1 กจิกรรม Paper Camp ครัง้ท่ี2  20,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

2 กจิกรรมที ่2 กจิกรรมแบ่งปันประสบการณ์จากนักวจิัยพี่เลี้ยงใหก้ับ

นักวจิัยสายสนับสนุน 

20,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

รวม 40,000    

โครงการดา้นบรกิารวชิาการด้วยองค์ความรูแ้ละนวตักรรม      
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ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การปฏบิัตงิาน ระยะเวลาในการ

จัดกจิกรรม 

1 โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล  20,000 0 ธ.ค.64-ก.พ. 65 

2 โครงการพัฒนาและเรยีนรูก้ระบวนการถ่ายทอดองค์ความรูเ้กษตร

สมัยใหม่ใหชุ้มชน 

40,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

รวม 60,000   

โครงการดา้นทำนุบำรุงศิลปะวฒันธรรมและสบืสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย     

1 กจิกรรมที ่1 กจิกรรมทำบุญคณะฯ   15,000 4 7 ม.ค. 2565 

2 กจิกรรมที่ 2 กจิกรรมส่งเสรมิเอกลักษณ์การแต่งกายดว้ยผา้ไทย

แบบสไตล์เกษตร 

- 0 ก.พ.-ม.ีค.2565 

3 กจิกรรมที่ 3 กจิกรรมกาดโก้งโคง้-กนิอยู่วิถีล้านนา  15,000 0 ม.ีค.-เม.ย. 2565 

รวม 30,000   

โครงการบรหิารจัดการทันสมยัมปีระสิทธิภาพ โปรง่ใส และมธีรรมาภบิาล   
 

 

1 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 30,000 0 พ.ย.2564-ส.ค. 

2565 

2 โครงการKM เพ่ือการพัฒนาองค์กร 20,000 0 พ.ค.-ส.ค. 2565 

3 โครงการการประเมินความพงึพอใจของบุคลากร - 0 ก.พ.-ส.ค. 2565 

4 โครงการ การเตรยีมความพรอ้มสำหรบัการประเมนิคุณธรรมและ

ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจำป ี(ITA)  

- 0 ม.ีค.-ส.ค. 2565 

5 โครงการการทบทวนแผนกลยุทธ์ ตดิตาม และประเมนิความสำเรจ็

ของปฏบิัติการและแผนกลยุทธ ์

50,000 0 ม.ีค.-ส.ค. 2565 

6 โครงการสำนักงานสเีขยีว (Green office) 30,000 0 ม.ีค.-ส.ค. 2565 

รวม 100,000   

รวมทัง้ส้ิน   533,500  
 

 

หมายเหตุ :  0 = ยังไม่ได้ขออนุมัต ิ  1= ขออนุมัตแิลว้   2= แต่งตัง้กรรมการแลว้   3= ดำเนนิการแลว้บางส่วน     

4= ดำเนนิการเสรจ็   

   

มติ    ที่ประชุมพจิารณาแลว้ มีมติเห็นชอบ  

 

ระเบยีบวาระที่ 4.3 แนวปฏบิัตกิารใช้พ้ืนทีภ่ายในอาคารปฏบิัติการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 

สรุปเรื่อง 
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ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2564 ในการปรับปรุงและเคลือบพื้นพยีูภายในอาคาร

ปฏบิัติการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร นัน้ 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 

           เพื่อให้การใช้พื้นที่ภายในอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นไปด้วยความ

เรยีบรอ้ยและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอพจิารณาแนวปฏิบัติการใช้พื้นที่ภายในอาคารปฏบิัติการวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยกีารอาหาร  

 
มต ิ    ที่ประชุมพจิารณาแลว้ มมีติดังนี้ 

1. จัดทำแนวปฏิบัติการใช้พื้นที่ภายในอาคารปฏิบัตกิารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร และแจง้ให้

ผูท้ี่เก่ียวขอ้งทราบ และถอืปฏิบัต ิ

 2. ให้นิสติจัดซื้อถุงคลุมเท้าพลาสตกิของตนเอง เพื่อใช้สวมใส่ภายในพื้นที่อาคารปฏิบัติการในชั่วโมงการ

เรยีนการสอน 

 3. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะสนับสนุนถุงคลุมเท้าพลาสติก  จำนวน 10 คู่ และจะจัดซื้อช้ันวางรองเท้า เพื่อ

ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

 4. กรณีใช้พื้นที่ในการอบรมโครงการบริการวิชาการ ให้หัวหน้าโครงการดำเนินการจัดซื้อถุงคลุมเท้า

พลาสตกิ สำหรับผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

  

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

1.  คณะเกษตรศาสตรฯ์ จะตัดชุดสูทใหบุ้คลากรจำนวนคนละ 1 ชุด โดยเบกิงบประมาณจาก Block Grant 

2. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะจัดซื้อเสื้อพื้นเมือง Smart Agriculture ให้กับ ดร.วราภรณ์ กุศลารักษ์ และ     

นายประพันธ์ สมนกึ 

3. การขอตำแหน่งทางวชิาการ หลักเกณฑ์ใหม่ ต้องให้ผูม้ีส่วนร่วมในโครงการวจิัย ลงนามรับทราบในการ

ขอตำแหน่งทางวชิาการ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยุ่งยากในการตดิตามการลงนามในเอกสาร 

4. งบประมาณการเดินทางไปนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ จะคำนวณงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายของแต่ละหลักสูตร และจะแจง้เวยีนใหป้ระธานหลักสูตรทราบภายหลัง 

5. บัณฑติที่ลงทะเบียนเขา้รับพระราชทานปรญิญาบัตร มีจำนวน 95 คน 

 

มติ    ที่ประชุมพจิารณาแลว้ มีมติรับทราบ  

 

 เมื่อท่ีประชุมรับทราบโดยพรอ้มเพรยีงกันและไมม่ขีอ้หารอือืน่ๆ ประธานจงึปดิการประชุมในเวลา  14.00 น. 

                                                     
  (นางจุฑามาศ  ทนิกรวงศ์)                                         (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วพิรพรรณ์  เนื่องเม็ก) 

  ผูจ้ัดทำรายงานการประชุม                        ผูต้รวจรายงานการประชุม 


