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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ครั้งที่ 2/2565 

วันพฤหัสบดทีี่ 24  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2565 

เวลา  13.30 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.สุกัลยา  ภู่ทอง กรรมการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรยี์พร  แสงวงศ์ 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 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ภัสสร เดินทางไปปฏิบัติงาน 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. ขอขอบคุณบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในพิธีรับเสด็จการเปิดศูนย์การ

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 

2562 ซึ่งการดำเนินงานได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

2. ขอ แสด งความ ยิ น ดี  กั บ  ผู้ ช่ วยศ าส ตราจารย์  ด ร .สุ ม น า  เห ลื อ งฐิ ติ ก าญ จ น า แล ะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิตนาฎ อู่พุฒินันท์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.1  ด้านยุทธศาสตร์และบรหิารองค์กร 

1. การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2565 ได้ประกาศผู้ชนะจำนวน 2 

รายการ ได้แก่ 1) ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เพื่อการพัฒนากำลังคนและพัฒนาสู่

การเกษตรเกษตรกรปราดเปรื่อง งบประมาณ 2,799,120 บาท และ 2) ชุดเครื่องมือแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

เพื่อสุขภาพ งบประมาณ 3,993,240 บาท มีกำหนดลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 

สำหรับครุภัณฑ์อีก 1 รายการ คือ ชุดปฏิบัติการสำหรับการแปรรูปอาหารอบแห้งและยืดอายุผลิตภัณฑ์ทาง

การเกษตรมูลค่าสูง จะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง 

2. มหาวิทยาลัยได้กำหนดทุกหน่วยงานดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 2565 

ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2565 โดยมีองค์ประกอบของการประเมิน ดังนี ้ 

ประเด็น เกณฑ์การให้คะแนน 

ส่วนที่ 1 แบบวัดการรับรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

   ตัวชีว้ัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ (6 ข้อ) 

   ตัวชีว้ัดที่ 2 การใช้งบประมาณ (6 ข้อ) 

   ตัวชีว้ัดที่ 3 การใช้อานาจ (6 ข้อ) 

   ตัวชีว้ัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ (6 ข้อ) 

   ตัวชีว้ัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6 ข้อ) 

รอ้ยละ 30 

ส่วนที่ 2 แบบวัดการรับรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (EIT) 

   ตัวชีว้ัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน (5 ข้อ) 

   ตัวชีว้ัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (5 ข้อ) 

   ตัวชีว้ัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน (5 ข้อ) 

รอ้ยละ 30 

ส่วนที่ 3 แบบวัดการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

   ตัวชีว้ัดที่ 9 การเปดิเผยข้อมูล โดยมีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 

      ตัวชีว้ัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพืน้ฐาน 

      ตัวชีว้ัดย่อยที่ 9.2 การบรหิารงาน 

      ตัวชีว้ัดย่อยที่ 9.3 การบรหิารเงินงบประมาณ 

      ตัวชีว้ัดย่อยที่ 9.4 การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

      ตัวชีว้ัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสรมิความโปร่งใส และ 

      ตัวชีว้ัดที่ 10 การปอ้งกันการทุจรติ มีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 

      ตัวชีว้ัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจรติ 

      ตัวชีว้ัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจรติ 

รอ้ยละ 40 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.2.2  ด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา     

1. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ จำนวน 3 หลักสูตร 

ได้แก่ หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง) ,  วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร) และหลักสูตร 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) สำหรับหลักสูตร ปร.ด.(นวัตกรรมการผลิตและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ) หลักสูตรสหวิทยาการ จะนำเข้าพิจารณาในการกรรมการวิชาการ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 

2565 

2. หลักสูตรคู่ขนานปริญญาตรีควบปริญญาโท คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะดำเนินการจัดทำแผนการ

เรียน ปรับปรุง 2565  โดยจะมีการประชุมร่วมกันทั้ง 2 คณะ 

3. การจัดทำ มคอ 3-6 และ มคอ. 7 ขึ้นอยู่กับประธานหลักสูตรแต่ละสาขา โดยใช้ระบบ TQF/ 

Course Syllabus 

4. สรุปยอดยืนยันสิทธิ์  TCAS1 ปีการศึกษา 2565 มีรายละเอียดดังนี้ 

หลักสูตร ยอดสมัคร ยืนยนัสิทธิ ์

ทล.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) 8 21 

วท.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง) 12 9 

วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 46 36 

วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร) 43 13 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 46 19 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) 135 62 

ป.ตร ี2 ปรญิญา วท.บ.(สัตวศาสตร์)+บธ.บ.(การจัดการธุรกจิ) 25 11 

ตรคีวบโท วท.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง)+บธ.ม. 4 1 

ตรคีวบโท วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร)+บธ.ม. 10 4 

รวม 329 176 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 

 

5. กำหนดการรับสมัคร TCAS2 ปีการศึกษา 2565 มีดังนี้ 

วันที ่ รายละเอียด 

14 กุมภาพนัธ ์– 31 มีนาคม 2565 รับสมัคร 

26 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 

30 เมษายน 2565 สอบสัมภาษณ์(ออนไลน์) 

2 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

4-5 พฤษภาคม 2565 ยนืยันสิทธิ ์

9 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

 

6. ปฏิทนิการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 มีดังนี้ 

รายละเอียด กำหนดการ 

สอบปลายภาค 7-18 มีนาคม 2565 
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รายละเอียด กำหนดการ 

หลักสูตรจัดประชุมพิจารณารับรองผลการเรียน 21-26 มีนาคม 2565 

ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณารับรองผล

การเรียน 

28 มีนาคม 2565 

ส่งผลการเรียนไปยังกองบริการการศึกษา 28 มีนาคม 2565 

7. ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ ได้กำหนดการอบรมเพื่อทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของ         

คณะเกษตรศาสตร์ฯ ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น. กรณีนิสิตมีระดับคะแนนไม่ถึง 

B1 จะไม่สามารถยื่นขอสำเร็จการศึกษาได้ 

8. หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว.มพ. มีดังนี้ 

กลุ่มรายวิชา รายละเอียด 

รายวิชาเพิ่มเติม 57 หน่วยกติ 

กลุ่มวิชาบังคับเลือก 45 หน่วยกติ 

- กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มวิชา AP (Advanced Placement Program) 6 หน่วยกติ 

- คณะวิทยาศาสตร์ 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

- คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

กลุ่มวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 

- คณะวิทยาศาสตร์ 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

- คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

- คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

รายวิชาพืน้ฐาน 41 หน่วยกิต  (5 Module วิชา AP 6 หน่วยกิต วิชา

เลือกเสร ี6 หน่วยกติ) 

- Module 1 นวัตกรรมใหม่ของการขนส่ง 

- Module 2 วิวัฒนาการของหุ่นยนต์ 

- Module 3 นักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม ่

- Module 4 ยุคพลังงานใหม่ 



-5- 

 

กลุ่มรายวิชา รายละเอียด 

- Module 5 เทคโนโลยีทางการแพทย์ 

รายวิชา AP คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรพัยากรธรรมชาต ิ

1. เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์และการขยายพันธุ์ 

2. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

3. การผลิตพืชและสัตว์ 

4. อุตสาหกรรมอาหาร 

5. ความปลอดภัยของอาหาร 

ร า ย วิ ช า เลื อ ก เส รี  ค ณ ะ เก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

1. มหัศจรรย์กับโลกของนาโน (เกษตรศาสตร์ฯ) 

2. เกษตรกรรุ่นใหม่ 

3. นวัตกรรมอาหารเพื่ออนาคต (เกษตรศาสตร์ฯและ

วิทยาศาสตร์การแพทย์) 

 

9. รายงานผลการตอบข้อมูลภาวะการมีงานทำและประเมินหลักสูตรของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 

ประจำปีการศึกษา 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มดีังนี้ 

จำนวนบัณฑิต

ทั้งหมด 

ตอบภาวะการมีงานทำ ตอบแบบประเมินหลักสูตร 

กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมลู กรอกข้อมูล ไม่กรอกข้อมูล 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

164 158 96.34 6 3.66 158 96.34 6 3.66 

 

10. การตอบแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 มีจำนวนบัณฑิตที่มี  

งานทำ จำนวน 92 คน กำหนดให้ผู้ใชบ้ัณฑิตตอบแบบประเมิน รอ้ยละ 30 ของจำนวนบัณฑติที่มีงานทำ   

11. ปฏิทินการดำเนินโครงการคณะเกษตรศาสตร์ฯ ประจำเดือนมีนาคม 2565 มีดังนี้ 

โครงการ กำหนดการ 

โครงการพัฒนานิสิตสู่ศตวรรษที่ 21 20 มีนาคม 2565  

โครงการเกษตรวชิาการบัณฑติและมหาบัณฑิต 24-25 มีนาคม 2565  

โครงการปัจฉิมนิเทศและ Jobfair 25 มีนาคม 2565 

  

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 ด้านสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต   

1.  คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะจัดส่งของที่ระลึกให้นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ฯ    

รอบ TCAS1 และจะจัดทำกลุ่มไลน์เพื่อใช้ติดต่อประสานงานกับนิสิตรหัส 65 

2. มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้กับนิสิตในอัตราร้อยละ 10 โดยให้ลงทะเบียน

เพื่อขอรับเงินคนืในระบบ reg 
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3. กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ใน

วันที่ 27 เมษายน 2565 

4. กำหนดการยื่นความประสงค์เพื่อบริจาคทุนการศึกษาให้กับนิสิต ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565 

และจะดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตในเดือนมิถุนายน 2565 

5. หลักสูตรใดที่ไม่ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย และสกอ. จะส่งผลให้นิสิตไม่สามารถกู้ยืม

เงิน กยศ.ในปีการศึกษา 2565 ได้ ดังนั้นขอความอนุเคราะห์แต่ละหลักสูตรเร่งดำเนินการจัดส่งเล่มหลักสูตร

ปรับปรุงให้ทันตามกำหนด 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 ด้านนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลย ี

1. ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปี 2565 ส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 

21 มีนาคม 2565 

2. การดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ ประจำปี 2565 จะจัดทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ

กาแฟ และใช้ประโยชน์จากกากเมล็ดกาแฟในการเลี้ยงไก่ 

3. การดำเนินงาน Super KPI ด้านการวิจัย ประจำปี 2565 คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ตั้ง Challenge 

จำนวน 50 ผลงาน ขณะนี้มีผู้ส่งผลงานมาที่คณะฯ จำนวนประมาณ 20 ผลงาน และจะจ่ายค่าตอบแทนให้

โครงการละ 10,000 บาท  

  

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.5 ด้านภูมิทัศน์และบรหิารจัดการฟาร์ม  

1. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จ   

พระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในวันพุธที่  

16  กุมภาพันธ์  2565 ขอขอบคุณบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และการดำเนินงาน

ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

2. กิจกรรมการผลิตและการจำหน่ายผลผลิตของศูนย์ จะยังคงดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง โดยจัดส่ง

สินคา้ให้ลูกคา้ วันละ 2 รอบ  

3. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้เพิ่มเติมหน่วยงานย่อยระดับงาน ภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

จำนวน 1 งาน คอื ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   

 .   

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่อง หน่วยฝึกอบรมวิชาชีพฯ และประธานหลักสูตรแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

 1. การเพิ่มฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เพื่อให้ สกอ. 

รับรองก่อนเปิดภาคเรียน คณบดีแจ้งว่าขอให้ประธานหลักสูตรเป็นผู้ดำเนินการ 

2. หลักสูตร วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร) ได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

กลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และจะนำเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

3. หลักสูตร ทล.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) ไม่ขอเบิกค่าวัสดุรายวิชาปฏิบัติการ  ในภาคการศึกษา 

2/2565 

     

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ตามที่ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่ 

20 มกราคม 2565 นั้น 

ฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้ นเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่

ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 

มติ  ทีป่ระชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 1/2565 โดยไม่มีการแกไ้ข 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง   

-ไม่มี- 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.1 สถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565  

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ 2565 

 งบตั้งต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้

ไป  

งบคงเหลือ 

กองทนุเพื่อการศึกษา         

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ     

        1.1.1 คา่ตอบแทน     

             1) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ 15,000   -     15,000  

             2) ค่าตอบแทนการสอน 20,000   -     20,000  

             3) ค่าเบีย้ประชุม 40,000   15,500   24,500  

       1.2.2 ค่าใช้สอย      

            1) ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าเช่าที่พัก และค่า

พาหนะ  

     

             - นิเทศนิสิตฝึกงานและสหกจิศึกษา   80,000   28,965   51,035  

             - ค่าเดินทางคณะผู้บริหาร 60,000   960   59,040  

             -  ค่าพัฒนาบุคลากร  

(39*7500)+(25*5000) 

417,500   154,045   263,455  

            2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน

คุณภาพระดับคณะ/หลักสตูร 

70,000   -     70,000  

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

            4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่า

เครื่องพิมพ์ 

45,000   24,000   21,000  

            5) ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลีย้ง

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   16,800   183,200  
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ 2565 

 งบตั้งต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้

ไป  

งบคงเหลือ 

           9) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และ

วิเทศสัมพันธ ์

50,000   11,500   38,500  

          10) ค่าใช้จ่ายในการจดัทำรายงาน

ประจำปี 

5,000   -     5,000  

          11) ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน เดือนละ 

31,400 บาท  

376,800   125,600   251,200  

          12) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร  25,000   -     25,000  

          13) ค่าใช้สอยอื่นๆ 370,054   161,085   208,969  

       1.2.3 ค่าวัสด ุ      

            1) วัสดุการศึกษา      

              - ค่าวสัด ุ เครื่องแกว้ สารเคมี  100,000   99,967  33  

              - ค่ารายวิชา ป.ตร ี(3 ภาค) 216,000   46,500   169,500  

            2) วัสดุสำนักงาน         20,000   -     20,000  

            3) วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000   -    20,000  

            4) วสัดงุานบา้นงานครัว 20,000   -    20,000  

            5) วัสดุเชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น 65,000   19,950   45,050  

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   15,000   141,000  

            2) โครงการสง่เสรมิการบริหารที่มี

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 อดุหนุนศนูย์การเรยีนรู้เศรษฐกจิ 60,000   -     60,000  
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ 2565 

 งบตั้งต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้

ไป  

งบคงเหลือ 

พอเพียง 

       1.4.4 อุดหนนุศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและ

บรกิารนานาชาตฯิ 

148,838   16,906   131,932  

       1.4.5 เงนิอดุหนนุเพื่อพฒันางานวิจัยและ

นักวจิัย (93,873*40%) 

37,549   -     37,549  

กองทุนกิจการนิสิต      

         1) โครงการพัฒนานสิติ 85,000   28,000   57,000  

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  

กองทนุบริการวิชาการ      

         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  783,172.00   2,492,069.00  

100 % 23.91 % 76.09 % 

ข้อมูลวนัที่ 22 กุมภาพนัธ ์2565 
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งบประมาณรายได้จากแหล่งเงินอื่นๆ 

แหล่งงบประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 

รายละเอียดงบประมาณยอ่ย จำนวนเงนิ 

ศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง 935,166.03   

เงินรายได้ศนูย์ฝึกอบรมวิชาชพีและบริการ

นานาชาติฯ 

61,044.88   

บัญชกีองทุนเพื่อการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ฯ  469,729.24   

 

 มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเหน็ชอบ   

 

ระเบียบวาระที่ 4.2 ติดตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565  

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การปฏบัิตงิาน ระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรม 

โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน)    

 กจิกรรมที่ 1 โครงการสง่เสรมิและพัฒนาขดีความสามารถด้าน

วิชาการในศตวรรษที่ 21 

    

1 1.1 โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับกิจการนิสติท่ีเนน้

ผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมทัีกษะในศตวรรษท่ี 21 (English, IT (Digital), 

การสื่อสาร การแสดงออก บุคลิกภาพ, Talent mobility, ส่งเสริมอัต

ลักษณ์ของนสิิต) 

15,000 1 20 มี.ค. 2565 

2 1.2 โครงการอบรมทักษะการใชเ้คร่ืองมอืและการเตรียมสารเคมีใน

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 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน 

อาจารย์ท่ีปรึกษา ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์ดา้นการสอน   

6,000 0 เม.ย.-ส.ค. 2565 

12 3.2 โครงการสนับสนนุอาจารย์พัฒนาด้านการพัฒนาหลักสูตร  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  4 14-16 ก.พ. 65 

5 กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมรับขวัญบัณฑิต 23,000  4 14-16 ก.พ. 65 

6 กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมพัฒนาผู้นำและสรา้งเครอืข่ายนิสติ  0  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 “พัฒนานิสิตดา้นการพัฒนาวิชาการและพัฒนาทักษะสู่

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 โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่นิสิต 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

นานาชาต ิ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 กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์จากนักวจิัยพี่เลีย้งให้กับ

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 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย

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 การพิจารณาเปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การเกษตร 
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สรุปเรื่อง 

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3392/2562 เรื่อง แต่งตั้งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก ดำรงตำแหน่งประธาน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562         

เป็นต้นไปนั้น  

เนื่องด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก ได้ขออนุมัติลาออกจากประธานหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ท่านอื่นได้เข้ามาเรียนรู้งานด้านการ

บรหิารของหลักสูตร  

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

           ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

เปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  พิทักษ์พล 
 

มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การเกษตรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  

พิทักษ์พล 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

1.  แนวปฏิบัติการจัดซือ้วัสดุรายวิชา มีดังนี้ 

 1) ประธานหลักสูตรจัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุชีวภาพ 

 2) หากหลักสูตรใด ไม่ประสงค์จะจัดซื้อวัสดุ ชีวภาพ ในภาคการศึกษา 2/2565 สามารถ

เปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเป็นการจัดซือ้วัสดุสารเคมี 

 3) คณะฯ จะจัดสรรค่าใช้จ่ายให้หลักสูตรตามจำนวนนิสิต 

 4) การดำเนินการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ควรมอบหมายให้นักวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบ 

เพื่อแบ่งเบาภาระงานของประธานหลักสูตร 

  

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบ  

 

 เมื่อทีป่ระชุมรับทราบโดยพรอ้มเพรียงกันและไมม่ีขอ้หารอือืน่ๆ ประธานจึงปิดการประชุมในเวลา  14.00 น. 

                                              

                                                     
  (นางจุฑามาศ  ทินกรวงศ์)                                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก) 

  ผู้จัดทำรายงานการประชุม                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


