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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ครั้งที่ 3/2565 

วันจันทร์ที่ 28  มีนาคม  พ.ศ. 2565 

เวลา  13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Zoom 

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

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม 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.สุรีย์พร  แสงวงศ์ กรรมการ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ภัสสร กรรมการ 

9. ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ กรรมการ 

10. ดร.กรทิพย์ กันนิการ์ กรรมการ 

11. ดร.คุณากร ขัติศรี กรรมการ 

12. ดร.ธนาพร  บุญมี กรรมการ 

13. ดร.บุญร่วม  คิดค้า กรรมการ 

14. ดร.พันธภรณ์  สุภัคกาญจน์กุล กรรมการ 

15. ดร.พนิตนาฎ  อู่พุฒินันท์ กรรมการ 

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์  กันจู ผู้ช่วยคณบดี 

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์  อินต๊ะวิชา ผู้ช่วยคณบดี 

18. ดร.ธนิกานต์  สันต์สวัสดิ์ หัวหน้าหน่วยฝึกอบรมวิชาชีพฯ 

19. นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์ เลขานุการ 

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

ไม่มี 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ไม่มี 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2.1  ด้านยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร 
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1. การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2565 รายการชุดปฏิบัติการสำหรับ

การแปรรูปอาหารอบแห้งและยืดอายุผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมูลค่าสูง ได้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ

ครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.2  ด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา     

1. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง), วท.บ.(ความ

ปลอดภัยทางอาหาร), หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) และหลักสูตร ปร.ด.(นวัตกรรม

การผลิตและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) หลักสูตรสหวิทยาการ อยู่ระหว่างการนำเข้าพิจารณาในการ

กรรมการกลั่นกรองหลักสูตร   

2. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะประชุมร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เพื่อหารือการจัดทำ

หลักสูตรคู่ขนานปริญญาตรีควบปริญญาโท ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

3. ทปอ. จะดำเนินโครงการอบรมผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ในเดือนพฤษภาคม 2565 

4. นิสิตที่จะยื่นขอสำเร็จการศึกษา จะต้องมีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับ B1 ขึ้นไป กรณี

ไปสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษกับหน่วยงานภายนอก จะต้องมีผลการสอบระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 

5. หลักสูตร ปร.ด.(นวัตกรรมการผลิตและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ)  จะต้องยื่นผลการวัด

มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ โดยต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด     

6. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ดำเนินโครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับกิจการนิสิตที่เน้น

ผลการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 และโครงการเกษตร

วิชาการบัณฑิตและมหาบัณฑิต เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและการ

ดำเนินโครงการได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

   

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 ด้านสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต   

1.  มหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 

เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานด้านหลังอาคารสำนักงานอธิการบดี 

2. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้จัดส่งเอกสาร กยศ.ไปยงกองกิจการนิสิต เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 และมี

กำหนดส่งเอกสาร กยศ. รอบ 2 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 

3. มหาวิทยาลัยพะเยา จะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี

การศึกษา 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 และมีกำหนดให้บัณฑิตกลับมาถึงมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 24 

เมษายน 2565 กรณีบัณฑิตพบการติดเชื้อโควิด-19 ก่อนวันที่ 10 เมษายน 2565 ให้เลื่อนการรับพระราชทาน

ปริญญาบัตรเป็นปีถัดไป 



-3- 

 

4. ผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคทุนการศึกษาให้นิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ ขอความอนุเคราะห์แจ้ง

ความประสงค์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 และคณะฯ จะดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตในเดือน

มิถุนายน 2565 

5. กองกิจการนิสิต ได้จัดทำสื่อวีดีโอการให้บริการนิสิตในด้านต่างๆ จำนวน 41 คลิป และให้นิสิต

เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์  

 6. แผนการรับนิสิตประจำปีการศึกษา 2566 จะเริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2565 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 ด้านนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

1. ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบฐานข้อมูล TCI ของนิสิต 

ก่อนยื่นขอสำเร็จการศึกษา 

2. มหาวิทยาลัยพะเยา ชะลอการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์

ความสำเร็จ ประจำปี 2565  

3. รศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานการตีพิมพ์สูงสุดในฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติ และจะเข้ารับพระราชทานโลร่างวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 27 เมษายน 2565 

4. ขอความอนุเคราะห์ประธานหลักสูตร เป็นพี่เลี้ยงให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพ

นักวิจัยโครงการ Fundamental Fund (FF) ประจำปี 2565 

5. เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะเชิญ

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

หัวข้อการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ   

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.5 ด้านภูมิทัศน์และบริหารจัดการฟาร์ม  

ไม่มี 

    

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่อง หน่วยฝึกอบรมวิชาชีพฯ และประธานหลักสูตรแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 1. เนื่องด้วยโครงสร้างคณะกรรมการหน่วยฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติด้านเกษตรและ

อาหาร ได้หมดวาระลงพร้อมกับการดำรงตำแหน่งของคณบดี เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทาง

หน่วยฝึกอบรมวิชาชีพฯ จะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ โดยมีแผนจะจัดยกระดับห้องปฏิบัติการให้

เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. และมอบหมายให้นักวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ประสานงาน 

 2. ผศ.ดร.สุรีย์พร  แสงวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตร วท.ม.(สัตวศาสตร์) 

ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 
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 3. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แจ้งให้คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดทำข้อมูลเพื่อต่ออายุหนังสือรับรอง

การจดแจ้งประจำปี 2565 และจัดทำหนังสือขออนุมัติหนังสือมอบอำนาจจากอธิการบดี เพื่อให้เป็นไปตาม 

พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์  

 4. สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร จะประชุมร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เพื่อ

หารือการจัดทำหลักสูตรคู่ขนาน 

5. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ฯ ได้เปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การเกษตรจาก จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก เป็น ผู ้ช่วยศาสตราจารย์     

ดร.วาสนา  พิทักษ์พล ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ตามที่ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2/2565  เมื่อวันที่ 

24 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น 

ฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่

ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2565 โดยไม่มีการแก้ไข 
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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 

กองทุนเพื่อการศึกษา         

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ     

        1.1.1 คา่ตอบแทน     

             1) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ 15,000   -     15,000  

             2) ค่าตอบแทนการสอน 20,000   -     20,000  

             3) ค่าเบี้ยประชุม 40,000   18,000   22,000  

       1.2.2 คา่ใช้สอย      

            1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และคา่

พาหนะ  

     

             - นเิทศนิสิตฝกึงานและสหกิจศึกษา   80,000   33,864   46,136  

             - คา่เดินทางคณะผู้บริหาร 60,000   960   59,040  

             -  ค่าพัฒนาบุคลากร  

(39*7500)+(25*5000) 

417,500   164,515   252,985  

            2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน

คุณภาพระดับคณะ/หลักสูตร 

70,000   -     70,000  

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

            4) คา่เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่า

เครื่องพิมพ ์

45,000   30,000   15,000  

            5) คา่จัดซื้อของที่ระลึกและเลี้ยง

รับรอง 

15,000   -     15,000  

            6) ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนทำวิจัย

ระดับป.ตรีและป.โท 

80,000   -     80,000  

            7) คา่บำรุงสมาชิกประจำปีของสภา

คณบดีสาขาการเกษตรและสภาอุตสาหกรรม

เกษตร+สัตวศาสตร์ 

50,000   -     50,000  

            8) คา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับ 200,000   27,000   173,000  
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ 2565 

 งบตั้งต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้

ไป  

งบคงเหลือ 

บัณฑิตศึกษา 

           9) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และ

วิเทศสัมพันธ์ 

50,000   17,396   32,604  

          10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน

ประจำปี 

5,000   -     5,000  

          11) ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน เดือนละ 

31,400 บาท  

376,800   157,000   219,800  

          12) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร  25,000   -     25,000  

          13) ค่าใช้สอยอื่นๆ 370,054 -127,915  174,009   68,130  

       1.2.3 ค่าวัสด ุ      

            1) วัสดุการศึกษา      

              - ค่าวัสดุ  เครื่องแก้ว สารเคมี  100,000   99,968  32  

              - ค่ารายวิชา ป.ตรี (3 ภาค) 216,000   67,100   148,900  

            2) วัสดุสำนักงาน         20,000   -     20,000  

            3) วสัดุคอมพิวเตอร ์ 20,000   -    20,000  

            4) วสัดุงานบ้านงานครัว 20,000   -    20,000  

            5) วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 65,000   28,350   36,650  

1.3 ค่าสาธารณูปโภค      

       1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค      

            1) ค่าไปรษณีย ์ 25,000   5,535   19,465  

1.4 เงินอดุหนนุ      

      1.4.1 โครงการในแผนปฏิบัติการ       

            1) โครงการด้านการเตรียมคนและ

เสริมสร้างศักยภาพคน 

156,000   35,000   121,000  

            2) โครงการส่งเสริมการบริหารที่มี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส 

100,000   -     100,000  

       1.4.2 อุดหนุนการดำเนินโครงการของ

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

62,500   -     62,500  
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ 2565 

 งบตั้งต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้

ไป  

งบคงเหลือ 

       1.4.3 อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง 

60,000   -     60,000  

       1.4.4 อุดหนุนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและ

บริการนานาชาติฯ 

148,838   25,376   123,462  

       1.4.5 เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนางานวิจัยและ

นักวิจัย (93,873*40%) 

37,549   2,140   35,409  

กองทุนกิจการนิสิต      

         1) โครงการพัฒนานิสิต 85,000   28,000   57,000  

กองทุนสินทรัพย์ถาวร      

         1) ครุภณัฑ์สำนักงาน 20,000   -     20,000  

         2) ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 20,000   -     20,000  

         3) ครุภณัฑ์ประชาสัมพันธ ์ 30,000   -     30,000  

กองทุนวิจัย      

         1) โครงการด้านการสร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ

และวิจัย 

40,000   -     40,000  

กองทุนบริการวิชาการ      

         1) โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา

ชุมชน สังคม และประเทศ (การถ่ายทอดองค์

ความรู้เกษตรสมัยใหม่ให้ชุมชนและนิทรรศการ 

1 คณะ 1 โมเดล) 

60,000   -     60,000.00  

กองทุนศิลปวฒันธรรม      

         1) โครงการการเสริมสร้างและส่งเสริม

การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

30,000   15,000   15,000  

รวม 
3,275,241 -127,915 929,213.00   2,218,113.00  

100 % 29.52 % 70.48 % 

ข้อมูลวันที่ 25 มีนาคม 2565 
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งบประมาณรายได้จากแหล่งเงินอื่นๆ 

แหล่งงบประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 

รายละเอียดงบประมาณย่อย จำนวนเงิน 

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 868,035.23   

เงินรายได้ศูนยฝ์ึกอบรมวิชาชีพและบริการ

นานาชาติฯ 

75,544.88   

บัญชีกองทุนเพื่อการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ฯ  469,729.24   

 

การโอนงบประมาณ 

รายการท่ีโอนออก งบประมาณ รายการท่ีโอนเข้า งบประมาณ 

โอนหมวดเงินครั้งท่ี 1 

ค่าใช้สอยอื่นๆ 

 

127,915 

 

โอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

2/2564 คืนมหาวิทยาลัย 10%  

 

127,915 

  

 มติ   ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ   

 

ระเบียบวาระที่ 4.2 ติดตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565  

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การปฏบิัติงาน ระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรม 

โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน)    

 กิจกรรมที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาขดีความสามารถด้าน

วชิาการในศตวรรษที่ 21 

    

1 1.1 โครงการบูรณาการการจัดการเรยีนการสอนกับกิจการนิสิตที่เน้น

ผลการเรยีนรูใ้ห้ผู้เรยีนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 (English, IT (Digital), 

การสื่อสาร การแสดงออก บุคลิกภาพ, Talent mobility, ส่งเสรมิอัต

ลักษณ์ของนิสิต) 

15,000 4 20 มี.ค. 2565 

2 1.2 โครงการอบรมทักษะการใช้เคร่ืองมือและการเตรียมสารเคมีใน

ห้องปฏิบัติการ  

10,000 0 ก.ค-ส.ค 2565 

3 1.3 โครงการพัฒนาวิชาการสำหรับนิสิตบัณฑิตศกึษา (เสนอผลงาน

วิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาต/ินานาชาติ) โครงการ paper  

5,000 0 ม.ค. 2565 

4 1.4 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นิสติ  8,000 0 มิ.ย.-ก.ค. 2565 
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ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การปฏบิัติงาน ระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรม 

5 1.5 ส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อการดำเนินชวีิต (พัฒนากาย ใจ 

และบุคลิกภาพ)  

5,000 0 ส.ค. 2565 

6 1.6 ปฐมนิเทศและเตรียมความพรอ้มด้านวิชาการในระดับ

บัณฑิตศึกษา  

6,000 0 มิ.ย.-ก.ค. 2565 

7 1.7 อบรมการเขียน I THESIS และจริยธรรมในการวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษา  

5,000 0 ม.ค. 2565 

 กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะวชิาชีพนิสิตคณะ

เกษตรศาสตร์ฯ 

   

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

9 2.2 โครงการเกษตรวิชาการบัณฑิตและมหาบัณฑิต    20,000 4 25 มีนาคม 2565 

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

 กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของคณะ    

11 3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรยีนการสอน 

อาจารย์ที่ปรกึษา ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์ด้านการสอน   

6,000 0 เม.ย.-ส.ค. 2565 

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

รวม   156,000    

โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านคุณภาพนิสติ) 
 

 

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

2 กจิกรรมที่ 2 กจิกรรมพบผูป้กครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 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  4 14-16 ก.พ. 65 

5 กจิกรรมที่ 5 กจิกรรมรับขวัญบัณฑิต 23,000  4 14-16 ก.พ. 65 

6 กจิกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนาผู้นำและสร้างเครือข่ายนิสิต  0  0 ต.ค.64-ส.ค. 65 
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ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การปฏบิัติงาน ระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรม 

7 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อกองทุนการศึกษานิสิตคณะ

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 กจิกรรมปัจฉมินิเทศและ Job fair 10,000  0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

10 กิจกรรมที่ 10 การพัฒนาหลักสูตร ‘ผู้ประกอบการด้านอาหารและ

เกษตร’ 

18,000  0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

รวม 85,000   

โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (สนับสนุนการดำเนินโครงการของหลักสูตร) 
 

 

1 โครงการ “พัฒนานิสติด้านการพัฒนาวชิาการและพัฒนาทักษะสู่

วิชาชพี”  หลักสูตร วท.บ.(การประมง) 

6,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

2 โครงการ "การจัดการองค์ความรู ้(KM) เพื่อดำเนินกจิกรรม AUN-QA 

version 4 และ การปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์ 2565"  

7,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

3 โครงการ "การฝึกอบรมผู้ควบคุมการผลิตอาหาร" หลักสูตร วท.บ. 

(ความปลอดภัยทางอาหาร) 

6,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

4 โครงการ "สอนเสรมิเพิ่มความรู้ และสร้างแนวคดิด้าน

เทคโนโลยีการเกษตรสำหรับอนาคต" หลักสูตร ทล.บ

(เทคโนโลยีการเกษตร) 

3,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

5 โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่นสิิต คณาจารย์ และผู้สนใจ ใน

เรื่อง กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน และ

กฎหมายอาหาร หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

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 ทักษะแห่งอนาคตหลังยุคโควดิสำหรับนัก

เทคโนโลยีชีวภาพ คร้ังที่ 1 หลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

6,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

8 โครงการ “ Help & Care การสร้างแรงบันดาลใจในการตีพมิพ์ระดับ

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

ม. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง) 

5,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

9 โครงการ เปิดโลกทัศน์ และพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการ  หลักสูตร 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การเกษตร) 

8,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

10 โครงการพัฒนาหัวข้อวิจัยสำหรับรองรับนิสิตปรญิญาโทร่วมกับ

ผู้ประกอบการท้องถิ่น วท.ม.   (สัตวศาสตร์)  

5,500 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

รวม 62,500   
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ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การปฏบิัติงาน ระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรม 

โครงการด้านวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม    

1 กจิกรรมที่ 1 กิจกรรม Paper Camp คร้ังที่2  20,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

2 กจิกรรมที่ 2 กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์จากนักวิจัยพี่เลี้ยงให้กับ

นักวิจัยสายสนับสนุน 

20,000 0 ต.ค.64-ส.ค. 65 

รวม 40,000    

โครงการด้านบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม      

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   

โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย     

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

2 กจิกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผา้ไทย

แบบสไตล์เกษตร 

- 0 ก.พ.-มี.ค.2565 

3 กจิกรรมที่ 3 กิจกรรมกาดโกง้โคง้-กนิอยู่วิถีล้านนา  15,000 0 มี.ค.-เม.ย. 2565 

รวม 30,000   

โครงการบรหิารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล   
 

 

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

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

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

4 โครงการ การเตรยีมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจำปี (ITA)  

- 0 มี.ค.-ส.ค. 2565 

5 โครงการการทบทวนแผนกลยุทธ์ ตดิตาม และประเมินความสำเร็จ

ของปฏิบัตกิารและแผนกลยุทธ์ 

50,000 0 มี.ค.-ส.ค. 2565 

6 โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) 30,000 0 มี.ค.-ส.ค. 2565 

รวม 100,000   

รวมทัง้สิ้น   533,500  
 

 

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

   

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.3 พิจารณารับรองผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 

 ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้เปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2564 หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์, การประมง, ความปลอดภัยทางอาหาร, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, 

สัตวศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร , 

เทคโนโลยีชีวภาพ, เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง และสัตวศาสตร์ นั้น  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

           ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อโปรดพิจารณารับรอง

ผลการเรียน ภาคการศึกษา 2/2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ   

 

ระเบียบวาระที่ 4.4 การพิจารณารับรองการประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

 ตำแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ของ นางสาวเนวิชญานิ์ วุฒินิธิศานันท์ 

 

สรุปเร่ือง 

ตามที่ นางสาวเนวิชญานิ์ วุฒินิธิศานันท์ ได้ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชา (1809)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ในภาคเรียนที่ 2/2564 และคณะอนุกรรมการได้

ประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน เรียบร้อยแล้ว นั้น 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

           ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อโปรดพิจารณารับรอง

การประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ นางสาวเนวิชญานิ์               

วุฒินิธิศานันท์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยประเมินผลการสอนระดับ 3.20 = มีความชำนาญพิเศษในการสอน และผลคะแนน

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินการสอน ระดับ 3.125= คุณภาพดีมาก 
 

มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.5 การพจิารณาหลักสูตรระยะสั้นคณะเกษตรศาสตร์ฯ ประจำปี 2565 

ด้วย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดทำหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2565 จำนวน 4 

หลักสูตร ดังนี้ 

1. การสร้างทกัษะและอาชีพในวิถีปกติใหม่ด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

2. การผลิตพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ของไทย 
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3. การเลี้ยงสตัว์เศรษฐกิจตวัใหม่เสริมรายได้ 

4. นวัตกรรมการเลี้ยงกบครบวงจร 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อโปรดพิจารณาหลักสูตร

ระยะสั้นคณะเกษตรศาสตร์ฯ ประจำปี 2565 จำนวน 4 หลักสูตร 

 

มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

1.  ขอความอนุเคราะห์ประธานหลักสูตรคัดเลือกผลงานนิสิตสหกิจศึกษา เพื่อส่งผลงานเข้าแข่งขันในระดับ

มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565 

  

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบ  

 

 เมื่อที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกันและไม่มีข้อหารืออื่นๆ ประธานจึงปิดการประชุมในเวลา  14.00 น. 

                                              

                                                     
  (นางจุฑามาศ  ทินกรวงศ์)                                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก) 

  ผู้จัดทำรายงานการประชุม                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


