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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ครั้งที่ 1/2565 

วันพฤหัสบดทีี่ 20 มกราคม  พ.ศ. 2565 

เวลา  13.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ และสื่ออเิล็กทรอนิกส์  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. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรมงคล  สุวรรณภูมิ กรรมการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ภัสสร กรรมการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัลยา  ภู่ทอง กรรมการ 

8. ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ กรรมการ 

9. ดร.กรทิพย์ กันนิการ์ กรรมการ 

10. ดร.คุณากร ขัติศรี กรรมการ 

11. ดร.ธนาพร  บุญมี กรรมการ 

12. ดร.บุญร่วม  คดิคา้ กรรมการ 

13. ดร.พันธภรณ์  สุภัคกาญจน์กุล กรรมการ 

14. ดร.พนิตนาฎ  อู่พุฒินันท์ กรรมการ 

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์  กันจู ผู้ช่วยคณบดี 

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์  อินต๊ะวิชา ผู้ช่วยคณบดี 

17. ดร.ธนิกานต์  สันต์สวัสดิ์ หัวหน้าหน่วยฝึกอบรมวิชาชีพฯ 

18. นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์ เลขานุการ 

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

ไม่มี 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปี

2566 จำนวน 1 รายการ คือ โครงการก่อสร้างอาคารการเรียนรู้นวัตกรรมการเกษตรเพื่อศาสตร์แห่งความ

พอเพียง งบประมาณในการก่อสรา้ง 20,021,903.85 บาท 

2. ท่านอธิการบดีจะลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานรับเสด็จ ณ ศูนย์การเรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ในวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. 
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มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.1  ด้านยุทธศาสตร์และบรหิารองค์กร 

1. การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2565 จำนวน 3 รายการ ได้ประกาศ

แผนการจัดซือ้จัดจ้างในระบบ eGP. เรียบร้อยแล้ว มีผูย้ื่นซองเสนอราคา จำนวน 4 ราย 

2. ผู้นั่งในพลับพลาพิธีเปิดป้ายศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ผู้แทนจังหวัดพะเยา, 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย, รองอธิการบดี, ผู้ช่วยอธิการบดี, ผู้มีความรู้ความสามารถ และผู้บริหารคณะ          

การแต่งกายสวมชุดสูทสีดำ    

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.2  ด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา    

1.  จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ฯ TCAS1 ปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 

มกราคม 2565) มีรายละเอียดดังนี้ 

หลักสูตร โควตาคณะ โควตาครู

แนะแนว 

รวม 

ทล.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) 8 52 60 

วท.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง) 13 22 35 

วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 46 156 202 

วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร) 43 52 95 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 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 ปีการศึกษา 2565 มีดังนี้ 

วันที ่ รายละเอียด 

14 มกราคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 

22 มกราคม 2565 สอบสัมภาษณ์(ออนไลน์) 

26-28 มกราคม 2565 ยืนยันสิทธิ์ในระบบของมหาวิทยาลัยพะเยา 

7-8 กุมภาพันธ์ 2565 ยันยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS 
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วันที ่ รายละเอียด 

11 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

20 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2565 ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ 

3. แนวปฏิบัติตามภารกิจด้านการเรียนการสอนคณะเกษตรศาสตร์ฯ ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ให้

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยเปิดการเรียนการสอนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ให้เป็นแบบออนไลน์ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และให้ เร่ิมจัดการเรียน

การสอนในพื้นที่มหาวิทยาลัยในรายวิชาที่มีความจำเป็นต้องฝึกปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 

โดยให้อาจารย์ประจำรายวิชาดำเนินการขออนุมัติมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 

4. ก.ค.ศ. ได้รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ให้กับหลักสูตรของคณะเกษตรศาสตร์ฯ จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

 1) หลักสูตร วท.บ.(สัตวศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

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

5. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดมาตรฐานการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดั บ

ปรญิญาตร ีจะต้องมีผลการสอบระดับ B1 ขึน้ไป 

6. แผนการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต รายวิชาศึกษาทั่วไป มีการจัดการเรียนการสอนโดย

อ้างอิงเนื้อหาตามกรอบมาตรฐานสากลที่ใช้ในการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR ภาค

การศึกษาละไม่ต่ำกว่า 45 ช่ัวโมง และจะมีการทำข้อสอบวัดระดับ เดือนละ 1 คร้ัง 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 ด้านสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต   

1. กำหนดการพิธีพระราชทานปรญิญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ใน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 และบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 

2. มาตรการการป้องกันโรคโควดิ-19 ก่อนพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร มีดังนี้ 

 2.1 ดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่ น     

ลิน้ไม่รับรส ขอให้ปรึกษาแพทย์ 

 2.2 ก่อนวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 14 วัน ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังจุดเสี่ยง

ตามประกาศของกรมควบคุมโรค 

 2.3 งดจัดงานเลีย้งหรอืเข้าร่วมงานเลีย้งก่อนวันฝึกซอ้มและวันพระราชทานปรญิญาบัตร          

3. ปฏิทนิการดำเนินกจิกรรมด้านกจิการนิสิต รอบเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565  

กจิกรรม วันที ่ สถานที ่

วันยุทธหัตถ ี 18 มกราคม 2565 ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

โครงการพัฒนาและผลักดันนิสิต

สรา้งชื่อเสียงสู่ความเป็นเลิศ 

19 มกราคม 2565 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 

เลือกตั้งผู้นำนิสิตออนไลน์ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ออนไลน์ 
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4. นิสิตช้ันปีที่  1 คณะเกษตรศาสตร์ฯ ที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 คน ได้เข้ารับการรักษา              

ณ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้แจกชุดตรวจ ATK ให้กับนิสิต         

กรณีเร่งด่วน จำนวน 15 ราย 

5. โครงการชุมชนท่องเที่ยววิถีชาและกาแฟ โดยความร่วมมือของ ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ และ        

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

จ.พะเยา 

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

โดยมีตัวแทนจากคณะ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 คน  

7. ผลสำรวจการใช้ชีวิตของนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ ในมหาวิทยาลัยพะเยา  มีผลคะแนนเท่ากับ 6.5   

8. ข้อเสนอแนะของนิสิต ถงึการบริหารงานของคณะเกษตรศาสตร์ฯ มีดังนี้ 

 1) อำนวยความสะดวกในการเขา้ศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง 

  2) การปรับปรุงหลักสูตรไม่อัดแน่นมากเกนิไป ในช้ันปีที่ 3-4 

 3) จัดกจิกรรม Onsite ให้นิสิตมากขึน้ 

 4) มีช่างประจำศูนย์ เพื่อแก้ไขปัญหาอุปกรณ์เสียหาย 

 5) มีความกังวลอุบัติเหตุระหว่างการใชง้านของเครื่อง Auto-clave เนื่องจากครุภัณฑ์มีสภาพ

เก่า และได้ถูกใชง้านเป็นระยะเวลานาน      

 6) ควรเพิ่มความรวดเร็วในการส่งเอกสาร 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 ด้านนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

1. การลงพืน้ที่โครงการบริการวชิาการ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด 

2. การดำเนินงาน Super KPI ด้านการวิจัย ประจำปี 2565 คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ตั้ง Challenge 

จำนวน 50 ผลงาน ขณะนีม้ีผูส้่งผลงานมาที่คณะฯ จำนวนประมาณ 20 ผลงาน 

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

จะจัดทำผลิตภัณฑ์เก่ียวกับกาแฟ และใช้ประโยชน์จากกากเมล็ดกาแฟในการเลี้ยงไก ่

4. ขอให้นักวิจัย เร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัย (งบประมาณแผ่นดิน) ภายใน

ระยะเวลาที่กำหนด  

  

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.5 ด้านภูมิทัศน์และบรหิารจัดการฟาร์ม  

1. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จ   

พระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในวันพุธที่  

16  กุมภาพันธ์  2565 การแต่งกายของบุคลากรให้สวมชุดสูทสีดำ สำหรับนิสิตให้แต่งกายด้วยชุดนิสิต   
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2. ขอความอนุเคราะห์ผู้รับผิดชอบในจุดแสดงนิทรรศการ ส่งข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดทำไวนิล และ

บอร์ดแสดงนิทรรศการ  

3. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการเตรียมการรับเสด็จ เป็นจำนวนเงิน   

700,000 บาท 

4.  กิจกรรมต่างๆ ที่มีการหักค่าใช้จ่ายร้อยละ 10 หากหลักสูตรใดมีความประสงค์จะใช้งบประมาณ

ดังกล่าว ขอให้ส่งรายละเอียดเพื่อจะได้ดำเนินการขออนุมัติเบิกเงินต่อไป 

.   

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่อง หน่วยฝึกอบรมวิชาชีพฯ และประธานหลักสูตรแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

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

คณะกรรมการวชิาการ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 

2. การจัดนิทรรศการในพิธีรับเสด็จของกิจกรรมการแปรรูป จะใช้ผลิตภัณฑ์ภายในศูนย์เพื่อแปรรูป

เป็น UP Product 

     

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ตามที่ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ ครัง้ที่ 12/2564  เมื่อวันที่ 

16 ธันวาคม 2564 นั้น 

ฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้ นเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่

ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 

มติ  ทีป่ระชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 12/2564 โดยไม่มีการแกไ้ข 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง   

ลำดับ เรื่อง ผลการปฏิบัติตามมต ิ

1. พิจารณาการปรับเปลี่ยนแผนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร 

ได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวชิาการมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบรอ้ยแล้ว 

2. พิจารณาแผนการศึกษาการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีควบ

ปริญญาโทหลักสูตร วท.บ.(สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ

ประมง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565และหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ได้ทำการปรับเปลี่ยนแผนการเรียนตามเล่มหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว 

3. การพิจารณารับรองการประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง

ทางวิชาการตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ ดร.ภาวินี จันทร์วจิิตร 

ไดส้่งผลประเมินไปยังกองการเจา้หน้าที่เรียบร้อยแล้ว 

  

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.1 สถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565  

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ 2565 

 งบตั้งต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้

ไป  

งบคงเหลือ 

กองทุนเพื่อการศึกษา         

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ     

        1.1.1 คา่ตอบแทน     

             1) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ 15,000   -     15,000  

             2) ค่าตอบแทนการสอน 20,000   -     20,000  

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

       1.2.2 ค่าใช้สอย      

            1) ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าเช่าที่พัก และค่า

พาหนะ  

     

             - นิเทศนิสิตฝึกงานและสหกจิศึกษา   80,000   -     80,000  

             - ค่าเดินทางคณะผู้บริหาร 60,000   960   59,040  

             -  ค่าพัฒนาบุคลากร  

(39*7500)+(25*5000) 

417,500   15,245   402,255  

            2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน

คุณภาพระดับคณะ/หลักสตูร 

70,000   -     70,000  

            3) ค่าซ่อมแซม/ค่าซอ่มบำรุงรักษา 40,000   -     40,000  

            4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่า

เครื่องพิมพ์ 

45,000   12,000   33,000  

            5) ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลี้ยง

รับรอง 

15,000   -     15,000  

            6) ค่าใช้จ่ายการสนบัสนุนทำวิจัย

ระดับป.ตรแีละป.โท 

80,000   -     80,000  

            7) ค่าบำรงุสมาชิกประจำปีของสภา

คณบดีสาขาการเกษตรและสภาอุตสาหกรรม

เกษตร+สัตวศาสตร ์

50,000   -     50,000  

            8) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา 

200,000   11,200   188,800  
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ 2565 

 งบตั้งต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้

ไป  

งบคงเหลือ 

           9) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และ

วิเทศสัมพันธ ์

50,000   4,000   46,000  

          10) ค่าใช้จ่ายในการจดัทำรายงาน

ประจำปี 

5,000   -     5,000  

          11) ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน เดือนละ 

31,400 บาท  

376,800   94,200   282,600  

          12) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร  25,000   -     25,000  

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

       1.2.3 ค่าวัสด ุ      

            1) วัสดุการศึกษา      

              - ค่าวสัด ุ เครื่องแกว้ สารเคม ี 100,000   94,047  5,953  

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

            2) วัสดุสำนักงาน         20,000   -     20,000  

            3) วัสดุคอมพิวเตอร ์ 20,000   -    20,000  

            4) วสัดงุานบา้นงานครัว 20,000   -    20,000  

            5) วัสดุเชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น 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 โครงการในแผนปฏบิัติการ       

            1) โครงการดา้นการเตรียมคนและ

เสรมิสรา้งศักยภาพคน 

156,000   -     156,000  

            2) โครงการสง่เสรมิการบรหิารที่มี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส 

100,000   -     100,000  

       1.4.2 อุดหนุนการดำเนนิโครงการของ

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

62,500   -     62,500  

       1.4.3 อดุหนุนศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิ 60,000   -     60,000  
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ 2565 

 งบตั้งต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้

ไป  

งบคงเหลือ 

พอเพียง 

       1.4.4 อุดหนนุศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและ

บริการนานาชาตฯิ 

148,838   16,906   131,932  

       1.4.5 เงนิอดุหนนุเพื่อพฒันางานวิจัยและ

นักวจิัย (93,873*40%) 

37,549   -     37,549  

กองทุนกิจการนิสิต      

         1) โครงการพัฒนานสิติ 85,000   -     85,000  

กองทุนสนิทรัพย์ถาวร      

         1) ครุภัณฑ์สำนักงาน 20,000   -     20,000  

         2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 20,000   -     20,000  

         3) ครุภัณฑ์ประชาสมัพันธ ์ 30,000   -     30,000  

กองทุนวิจัย      

         1) โครงการด้านการสรา้งงานวิจัยและ

นวัตกรรมและการเป็นผูน้ำทางด้านวิชาการ

และวิจัย 

40,000   -     40,000  

กองทุนบริการวิชาการ      

         1) โครงการบรกิารวชิาการเพื่อพัฒนา

ชุมชน สังคม และประเทศ (การถ่ายทอดองค์

ความรูเ้กษตรสมัยใหมใ่ห้ชุมชนและนิทรรศการ 

1 คณะ 1 โมเดล) 

60,000   -     60,000.00  

กองทุนศิลปวัฒนธรรม      

         1) โครงการการเสรมิสรา้งและส่งเสรมิ

การทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมใหย้ั่งยนื 

30,000   15,000   15,000  

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

100 % 12.60 % 87.40 % 

ข้อมูลวนัที่ 19 มกราคม 2565 
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งบประมาณรายได้จากแหล่งเงินอื่นๆ 

แหล่งงบประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 

รายละเอียดงบประมาณยอ่ย จำนวนเงนิ 

ศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง 1,015,720.10   

เงินรายได้ศนูย์ฝึกอบรมวิชาชพีและบริการ

นานาชาติฯ 

61,044.88   

บัญชกีองทุนเพื่อการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ฯ  469,729.24   

 

 มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเหน็ชอบ   

 

ระเบียบวาระที่ 4.2 ติดตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565  

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การปฏบัิตงิาน ระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรม 

โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน)    

 กจิกรรมที่ 1 โครงการสง่เสรมิและพัฒนาขดีความสามารถด้าน

วชิาการในศตวรรษที่ 21 

    

1 1.1 โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับกิจการนิสติท่ีเนน้

ผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมทัีกษะในศตวรรษท่ี 21 (English, IT (Digital), 

การสื่อสาร การแสดงออก บุคลิกภาพ, Talent mobility, ส่งเสริม 

อัตลักษณข์องนิสติ) 

15,000 0 ก.พ. 2565 

2 1.2 โครงการอบรมทักษะการใชเ้ครื่องมือและการเตรียมสารเคมีใน

ห้องปฏบัิตกิาร  

10,000 0 ก.ค-ส.ค 2565 

3 1.3 โครงการพัฒนาวิชาการสำหรับนสิิตบัณฑิตศกึษา (เสนอผลงาน

วชิาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ) โครงการ paper  

5,000 0 ม.ค. 2565 

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

5 1.5 ส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อการดำเนินชวีติ (พัฒนากาย ใจ 

และบุคลิกภาพ)  

5,000 0 ส.ค. 2565 

6 1.6 ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมดา้นวชิาการในระดับ

บัณฑิตศกึษา  

6,000 0 ม.ิย.-ก.ค. 2565 

7 1.7 อบรมการเขียน I THESIS และจริยธรรมในการวจิัยระดับ

บัณฑิตศกึษา  

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

จัดกิจกรรม 

 กจิกรรมที่ 2 โครงการพฒันาทักษะวิชาชพีนสิิตคณะ

เกษตรศาสตร์ฯ 

   

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

9 2.2 โครงการเกษตรวชิาการบัณฑิตและมหาบัณฑิต 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 โครงการพัฒนาอาจารย์และบคุลากรของคณะ    

11 3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ดา้นการจัดการเรียนการสอน 

อาจารย์ท่ีปรึกษา ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์ด้านการสอน   

6,000 0 เม.ย.-ส.ค. 2565 

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

รวม   156,000    

โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ดา้นคุณภาพนิสติ) 
 

 

1 กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมไหว้ครู 2,000  0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

2 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสติใหม่ 5,000  0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

3 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์เกษตร มพ. 5,000  0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

4 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ 5,000  0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

5 กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมรับขวัญบัณฑิต 10,000  0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

6 กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมพัฒนาผู้นำและสรา้งเครือข่ายนสิิต  13,000  0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

7 กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อกองทุนการศึกษานิสิตคณะ

เกษตรศาสตร์ 

2,000  0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

8 กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนฝึกงาน

และสหกิจศกึษา 

15,000  0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

9 กิจกรรมท่ี 9 กิจกรรมปัจฉิมนเิทศและ 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 การปฏบัิตงิาน ระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรม 

รวม 85,000   

โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (สนับสนุนการดำเนนิโครงการของหลักสูตร) 
 

 

1 โครงการ “พัฒนานิสติดา้นการพัฒนาวิชาการและพัฒนาทักษะสู่

วชิาชีพ”  หลักสูตร วท.บ.(การประมง) 

6,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

2 โครงการ "การจัดการองค์ความรู้ (KM) เพื่อดำเนนิกิจกรรม AUN-QA 

version 4 และ การปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์ 2565"  

7,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

3 โครงการ "การฝกึอบรมผู้ควบคมุการผลิตอาหาร" หลักสูตร วท.บ. 

(ความปลอดภัยทางอาหาร) 

6,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

4 โครงการ "สอนเสริมเพิ่มความรู้ และสร้างแนวคิดดา้น

เทคโนโลยกีารเกษตรสำหรับอนาคต" หลักสูตร ทล.บ

(เทคโนโลยกีารเกษตร) 

3,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

5 โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่นสิิต คณาจารย์ และผู้สนใจ ใน

เร่ือง กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน และ

กฎหมายอาหาร หลกัสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีาร

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 ทักษะแห่งอนาคตหลังยุคโควิดสำหรับนัก

เทคโนโลยชีวีภาพ คร้ังท่ี 1 หลกัสูตร วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ) 

6,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

8 โครงการ “ Help & Care การสร้างแรงบันดาลใจในการตพีมิพ์ระดับ

นานาชาติ โดยระบบพี่เลีย้ง (Mentoring System)ครัง้ท่ี 1” หลักสูตร วท.

ม. (เทคโนโลยแีละนวัตกรรมการประมง) 

5,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

9 โครงการ เปิดโลกทัศน์ และพัฒนาคุณภาพผลงานวชิาการ  หลกัสูตร 

วท.ม. (วทิยาศาสตร์การเกษตร) 

8,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

10 โครงการพัฒนาหัวข้อวจิัยสำหรับรองรับนสิิตปริญญาโทร่วมกับ

ผู้ประกอบการท้องถิ่น วท.ม.   (สัตวศาสตร์)  

5,500 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

รวม 62,500   

โครงการด้านวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม    

1 กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรม Paper Camp ครัง้ท่ี2  20,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

2 กิจกรรมท่ี 2 กจิกรรมแบ่งปันประสบการณ์จากนักวจิัยพี่เลีย้งให้กับ

นักวจิัยสายสนับสนุน 

20,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

รวม 40,000    

โครงการด้านบริการวิชาการด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม      
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ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การปฏบัิตงิาน ระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรม 

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

2 โครงการพัฒนาและเรียนรู้กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรูเ้กษตร

สมัยใหม่ให้ชุมชน 

40,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

รวม 60,000   

โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะวฒันธรรมและสบืสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย     

1 กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมทำบุญคณะฯ   15,000 4 7 ม.ค. 2565 

2 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมสง่เสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย

แบบสไตล์เกษตร 

- 0 ก.พ.-ม.ีค.2565 

3 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมกาดโก้งโค้ง-กินอยู่วิถีล้านนา  15,000 0 ม.ีค.-เม.ย. 2565 

รวม 30,000   

โครงการบริหารจัดการทันสมัยมปีระสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล   
 

 

1 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 30,000 0 พ.ย.2564-ส.ค. 
2565 

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

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

4 โครงการ การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจำปี (ITA)  

- 0 ม.ีค.-ส.ค. 2565 

5 โครงการการทบทวนแผนกลยุทธ์ ติดตาม และประเมินความสำเร็จ

ของปฏบัิตกิารและแผนกลยุทธ์ 

50,000 0 ม.ีค.-ส.ค. 2565 

6 โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office)   0 ม.ีค.-ส.ค. 2565 

รวม 100,000   

รวมท้ังสิ้น   533,500  
 

 

หมายเหตุ :  0 = ยังไม่ได้ขออนุมัติ   1= ขออนุมัติแล้ว   2= แต่งตั้งกรรมการแล้ว   3= ดำเนินการแล้วบางส่วน     

4= ดำเนินการเสร็จ   

   

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.3 แนวปฏิบัติการใช้พ้ืนที่ภายในอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

สรุปเรื่อง 
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ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2564 ในการปรับปรุงและเคลือบพื้นพียูภายในอาคาร

ปฏิบัติการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นั้น 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

           เพื่อให้การใช้พื้นที่ภายในอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอพิจารณาแนวปฏิบัติการใช้พื้นที่ภายในอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการอาหาร  

 

มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 

1. จัดทำแนวปฏิบัติการใช้พื้นที่ภายในอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และแจ้งให้

ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัต ิ

 2. ให้นิสิตจัดซื้อถุงคลุมเท้าพลาสติกของตนเอง เพื่อใช้สวมใส่ภายในพื้นที่อาคารปฏิบัติการในช่ัวโมงการ

เรียนการสอน 

 3. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะสนับสนุนถุงคลุมเท้าพลาสติก  จำนวน 10 คู่ และจะจัดซื้อช้ันวางรองเท้า เพื่อ

ความเป็นระเบียบเรยีบร้อย 

 4. กรณีใช้พื้นที่ในการอบรมโครงการบริการวิชาการ ให้หัวหน้าโครงการดำเนินการจัดซื้อถุงคลุมเท้า

พลาสติก สำหรับผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

  

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

1.  คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะตัดชุดสูทให้บุคลากรจำนวนคนละ 1 ชุด โดยเบิกงบประมาณจาก Block Grant 

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

นายประพันธ์ สมนึก 

3. การขอตำแหน่งทางวิชาการ หลักเกณฑ์ใหม่ ต้องให้ผู้มีส่วนร่วมในโครงการวิจัย ลงนามรับทราบในการ

ขอตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยุ่งยากในการติดตามการลงนามในเอกสาร 

4. งบประมาณการเดินทางไปนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ จะคำนวณงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายของแต่ละหลักสูตร และจะแจ้งเวียนให้ประธานหลักสูตรทราบภายหลัง 

5. บัณฑติที่ลงทะเบยีนเขา้รับพระราชทานปรญิญาบัตร มจีำนวน 95 คน 

 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบ  

 

 เมื่อทีป่ระชุมรับทราบโดยพรอ้มเพรียงกันและไมม่ีขอ้หารอือืน่ๆ ประธานจึงปิดการประชุมในเวลา  14.00 น. 

                                                     
  (นางจุฑามาศ  ทินกรวงศ์)                                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก) 

  ผู้จัดทำรายงานการประชุม                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


