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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ครั้งที่ 4/2565 

วันพฤหัสบดทีี่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565   

เวลา  13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Zoom 

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

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก ประธานกรรมการ 

2. ดร.บุญร่วม  คดิคา้ กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์  อินต๊ะวิชา กรรมการ 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรมงคล  สุวรรณภูมิ กรรมการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  พิทักษ์พล กรรมการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัลยา  ภู่ทอง กรรมการ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรยี์พร  แสงวงศ์ กรรมการ 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ภัสสร กรรมการ 

10. ดร.กรทิพย์ กันนิการ์ กรรมการ 

11. ดร.คุณากร ขัติศรี กรรมการ 

12. ดร.ธนาพร  บุญมี กรรมการ 

13. ดร.พันธภรณ์  สุภัคกาญจน์กุล กรรมการ 

14. ดร.พนิตนาฎ  อู่พุฒนิันท์ กรรมการ 

15. ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ กรรมการ 

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล  พรหมจักร หัวหน้าหน่วยฝึกอบรมวิชาชีพฯ 

17. นางจุฑามาศ  ทินกรวงศ์ เลขานุการ 

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

ไม่มี  

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. เรื่องแจ้งจากที่ประชุมกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย

1) อว.ได้ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานการอุดมศึกษา จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1.มาตรฐาน

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2.มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา 3.มาตรฐานการขอตำแหน่งทาง

วิชาการในสถาบันอุดมศึกษา 4.กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น และ 5.มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ 

กฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีผลใช้บังคับหลัง 180 วันจากวันที่ประกาศนี้ 

2) การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 ใหด้ำเนินการตามบรบิทของแต่ละหน่วยงาน
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 3) สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เสนอรายชื่อบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อคัดเลือก

เป็นบุคลากรดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2565 จำนวน 2 ท่าน คอื รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ 

และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.สมชาติ  ธนะ 

2. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ เปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตร์การเกษตร) จาก           

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก เป็น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา พิทักษ์พล ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 

2565 เป็นต้นไป 

3. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้เปลี่ยนแปลงหัวหน้าหน่วยฝึกอบรมวิชาชีพและบรกิารนานาชาติด้านเกษตรและ

อาหาร จาก ดร.ธนิกานต์  สันต์สวัสดิ์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล พรหมจักร  ตั้งแต่วันที ่1 เมษายน 2565   

เป็นต้นไป 

4. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

และการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ฯ กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2565  ณ จังหวัดระยอง โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  

5. สำนักงานอธิการบดีได้จัดอบรมหัวข้อ “การจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ปลอดภัย ตามแนวทางการ

ตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน” ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 และได้เชิญ นายบัญชา 

ตรศีิลสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา เป็นวิทยากร 

6. ที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้ศูนย์

ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นหน่วยงานย่อยระดับงาน ภายในศูนย์

การเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง โดยมีภารกิจในการอบรมให้ความรู้การจัดทำสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรยีน 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.1 ด้านนโยบายและพัฒนาองค์กร 

1. สรุปยอดรายจ่ายของศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 มี

รายละเอียดดังนี้ 

ที่มาของงบประมาณ งบประมาณ ค่าใช้จ่ายรวม ค่าจ้างคนงาน ค่าดำเนินกิจกรรม 

เงินรายได้ของศูนย์ 1,414,894 650,529 440,370 210,159 

งบสนับสนุนจากคณะฯ 20,000    

งบสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

ในการเตรยีมงานรับเสด็จ 

700,000 638,958 137,000 501,958 

รวม 2,134,894 1,289,487 577,370 712,117 

 

2. สรุปยอดรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รอบวันที่ 1 

ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้ 
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กจิกรรม รายรับ รายจ่าย ผลประกอบการ 

รา้นกาแฟ 187,405 82,624 104,781 

พืชศาสตร์ 221,428 0 221,428 

ปศุสัตว์ 98,525 142,535 -44,010 

แปรรูป 9,479 0 9,479 

เพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ 2,300 0 2,300 

ประมง 500 36,000 -35,500 

ค่าจ้างคนงาน 0 440,370 -440,370 

รวม 519,637 701,529 -181,892 

 

3. การเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ใน

วันที่ 27 เมษายน 2565 ได้เตรยีมงานแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 80  

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.2 ด้านวิชาการและประกันคุณภาพ 

 1. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ TCAS3 จะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565 โดย

จำนวนนักเรยีนที่ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ฯ รอบ TCAS 1 และ 2 จำนวน 170 คน 

 2. มหาวิทยาลัยพะเยา มีกำหนดเปิดภาคการศึกษา 1/2565 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565   

3. กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต จะดำเนินการระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 22 มิถุนายน 2565 

สำหรับรูปแบบของกจิกรรม จะมีการหารือกันอีกครัง้    

4. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 มีรายละเอียดดังนี้ 

หลักสูตร ภาคปกติ ภาคฤดูรอ้น 

เกษตรศาสตร์ 18,000 9,000 

เทคโนโลยีการเกษตร 18,000 9,000 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง 18,000 9,000 

ความปลอดภัยทางอาหาร 18,000 9,000 

สัตวศาสตร์ 18,000 9,000 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 21,000 10,500 

คู่ขนาน สัตวศาสตร์และการจัดการธุรกจิ 24,000 15,000 

ตรคีวบโท (ประมง, ความปลอดภัย) 28,000 14,000 

เทคโนโลยีชีวภาพ 20,000 เหมาจ่าย (80,000) 
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หลักสูตร ภาคปกติ ภาคฤดูรอ้น 

วิทยาศาสตร์การเกษตร 20,000 เหมาจ่าย (80,000) 

สัตวศาสตร์ 20,000 เหมาจ่าย (80,000) 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง 20,000 เหมาจ่าย (80,000) 

 

5. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับผิดชอบ Module 3 ห้องเรียน วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และจะ

มีการถ่ายคลิปวีดีโอกลุ่มวิชาเลือกเสร ีในวันที่ 22 เมษายน 2565 

6. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร Non degree บัณฑิตพันธุ์ใหม่ จำนวน 2 

หลักสูตร ดังนี้ 

1)  หลักสูตร smart meat (รุ่นที่ 3) 

2) หลักสูตรหลักสูตรธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่   

(Ornamental Fish Business Online) (รุ่นที่ 1) 

7. แนวทางการดำเนินการโครงการ สป.อว. มีรายละเอียดดังนี้ 

การพัฒนาหลักสูตร 1. ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตรละไม่เกิน 2 คน ให้ สป.อว. 

2. ประสานสถาบันอุดมศึกษาพีเ่ลีย้งเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม 

3. ปรับแก้หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสถาบันอุดมศึกษาพี่

เลี้ยง และส่งให้สถาบันอุดมศึกษาพี่เลี้ยงพิจารณา ก่อนส่งให้ 

สป.อว.ดำเนินการต่อไป 

เมือ่ได้เข้าร่วมโครงการ 1. ส่งรายชื่อผู้เรียนจำนวนหลักสูตรละไม่เกิน 40 คน เพื่อขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณให้ สป.อว. 

2. ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 

3. ประสานสถาบันอุดมศึกษาพี่เลี้ยงเพื่อเข้าร่วมสังเกตการณ์ 

4. รายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลส่ง สป.อว. 

ระยะเวลาดำเนินการ 

1 เม.ย.-15 พ.ค. 2565 

15-20 มิ.ย. 2565 

16 มิ.ย. 2565 เป็นต้นไป 

10-16 ก.ค. 2565 

1 ส.ค. 2565 

 

 

พี่เลี้ยงดำเนินการและแจ้งผลให้ สป.อว. 

สป.อว.แจ้งผลการพจิารณา 

สถาบันดำเนินการรับสมัคร 

ส่งหนังสือขอรับงบประมาณแจ้ง สป.อว.ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

ดำเนินการเรียนการสอน 

 

8. จำนวนนิสิตหลักสูตรคู่ขนาน มีรายละเอียดดังนี้ 

หลักสูตร รหัส 65 (TCAS1) รหัส 64 รหัส 63 รหัส 62 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) และ บธ.บ.(บริหารจัดการ

ธุรกิจ) 

11 9  2 
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หลักสูตร รหัส 65 (TCAS1) รหัส 64 รหัส 63 รหัส 62 

วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร) และ บธ.ม. 4 1 2 3 

วท.บ.(การประมง) และ บธ.ม. 1 2 1  

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 ด้านวิจัย นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 1. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ตั้ง Super KPI การตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 จำนวน 50 

ผลงาน ขณะนีม้ีผูส้่งผลงาน จำนวน 27 ผลงาน และจะจ่ายค่าตอบแทนให้ผลงานละ 10,000 บาท 

 2. การดำเนินโครงการ UP Product ประจำปี 2565 จะจัดทำผลิตภัณฑ์เก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากกาก

เมล็ดกาแฟ    

 4. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะดำเนินโครงการกาดโก้งโค้ง ในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2565 โดยจะจัดใน

รูปแบบกาดเพื่อสุขภาพ งบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวนเงิน  15,000 บาท 

 5. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะดำเนินโครงการ Paper Camp และคลินิกวิชาการ ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 8 

มถิุนายน 2565 และได้เชิญ ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง เป็นวิทยากร 

 6. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะเชิญรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย    

ราชภัฎเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้านบริการรับ

ใช้ชุมชน 

 

มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่อง หน่วยฝึกอบรมวิชาชีพฯ และประธานหลักสูตรแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1. การต่ออายุหนังสือรับรองการจดแจ้ง พรบ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ประจำปี 2565 ได้กำหนด

คุณสมบัติละหน้าที่ของผู้ปฏิบัติการคือ ต้องผ่านการเรียนในรายวิชาจุลชีววิทยา ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ฯ มี

นักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด จำนวน 3 ราย คือ ดร.กนกอร ศรีม่วง นางสาวจันทนา จันโจมศึก 

และ นายปิยะ พันธ์แดง 

 2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้ส่งนิสิตช้ันปีที่ 3 เข้ารับการฝึกสหกจิศึกษาในภาคฤดูรอ้น จำนวน 2 เดือน โดยมี

หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง พรอ้มทั้งได้ทำประกันชีวติให้นิสิตในช่วงเวลาดังกล่าว 

 3. หลักสูตร ปร.ด.(นวัตกรรมการผลิตและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) หลักสูตรสหวิทยาการ จะ

นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ในเดือนพฤษภาคม 2565 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนละ 35,000 

บาท 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
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ตามที่ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ ครั้งที่ 3/2565  เมื่อวันที่ 28 

มีนาคม 2565 นั้น 

ฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม

พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 

มติ  ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 3/2565 โดยไม่มีการแกไ้ข 

 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง   

-ไม่มี- 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.1 การพิจารณารับรองร่างแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรตรคีวบโทและคู่ขนาน 

 ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้เปิดการเรยีนการสอนในหลักสูตรตรีควบโทและคู่ขนาน จำนวน 3 หลักสูตร  

ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตรได้ผ่านการประชุมร่วมกันระหว่างประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทั้ง 2 คณะ เมื่อวันที่ 29 

มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom ดังนี้ 

 1. หลักสูตรปรญิญาตรคีวบปรญิญาโท หลักสูตรปริญญาตรคีวบปรญิญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 และหลักสูตรบรหิารธุรกจิมหาบัณฑติ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 2. หลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 3. หลักสูตรควบระดับปรญิญาตร ี2 ปรญิญา ระหว่าง หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ระหว่าง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกจิ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

           ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อโปรดพิจารณารับรอง

ร่างแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรตรีควบโทและคู่ขนาน   

 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.2  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง)  

ด้วยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มีความประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำ

หลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง) โดยเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 



 - 7 - 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมศักดิ์ พินธะ 

2. รองศาสตราจารย์ ศุภางค์ คนดี 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิติ เอี่ยมชื่น 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

           ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อโปรดพิจารณาการ

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง) 

 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.3  พิจารณาการเบิกเงินรายวิชาภาคฤดูร้อนของหลักสูตร 2 ปรญิญา  

(คู่ขนานและตรคีวบโท) 

ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดการเบิกจ่ายการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน หลักสูตร 2 ปรญิญา โดย

พิจารณาจากจำนวนหน่วยกติที่ลงเรียนในแต่ละปี  ดังนี้ 

ภาคการศึกษา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

ภาคต้น 20 หน่วยกติ 18 หน่วยกติ 21 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

ภาคปลาย 18 หน่วยกติ 20 หน่วยกติ 20 หน่วยกติ 12 (3) หน่วยกติ 

ภาคฤดูรอ้น  1 หน่วยกติ 3 หน่วยกติ 9 หน่วยกติ 

รวม  

167 (3) หน่วยกติ 

38 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 44 หน่วยกติ 27 (3)  หน่วยกติ 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

           ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อโปรดพิจารณาการเบิก

เงินรายวิชาภาคฤดูร้อนของหลักสูตร 2 ปรญิญา (คูข่นานและตรคีวบโท) ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ ดังนี้ 

1. กรณีนิสิตตกแผนและมีการลงทะเบียนเรียน ให้เบิกจากงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย 

 2. กรณีเปิดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษา ให้เบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายได้ของคณะ

เกษตรศาสตร์ฯ 

 3. การเบิกเงินค่าวัสดุรายวิชาภาคปฏิบัติการในภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ปฏิบัติตามแนวทางการ

เบิกจ่ายของรายวิชาปฏิบัติการภาคปกติ 

 4. หากหลักสูตรใดไม่ประสงค์จะเบิกเงินค่าวัสดุรายวิชาภาคปฏิบัติการ สามารถโอนหมวดเงินเพื่อใช้ดำเนิน

โครงการบรหิารจัดการหลักสูตรได้ 

 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

 1. เนื่องด้วยงบประมาณในการเดินทางไปนเิทศนิสิตฝึกงาน ประจำปี 2564 มีเงินคงเหลือประมาณ 40,000 

บาท จึงขอความอนุเคราะห์แต่ละสาขาแจ้งความประสงค์การใช้เงินดังกล่าว หากมีเงินคงเหลือ คณะฯ จะขอโอน

งบประมาณดังกล่าวไปในหมวดค่าใช้สอยอื่นๆ 

 2. ขอความอนุเคราะห์แต่ละหลักสูตร ดำเนินการเบกิค่าใช้จ่ายงบรายวิชาภาคปฏิบัติการภายในระยะเวลาที่

กำหนด 

 3. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะดำเนินโครงการการทบทวนแผนกลยุทธ์ ติดตาม และประเมินความสำเร็จของ

ปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ ในเดือนพฤษภาคม 2565 และจะดำเนินการสำรวจสถานที่และจำนวนผู้ เข้าร่วม

โครงการอีกครัง้ โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากงบประมาณโครงการ และงบ Block Grant 

 4. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดให้แต่ละหน่วยงาน เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่

ความเป็นเลิศ EdPEX 200 ในปี พ.ศ. 2565 

 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 

 

เมื่อที่ประชุมรับทราบโดยพรอ้มเพรยีงกันและไม่มีขอ้หารืออื่นๆ ประธานจึงปิดการประชุมในเวลา 15.30 น. 

         

                                                                                      
 (นางจุฑามาศ  ทินกรวงศ์)                                                        (ดร.บุญร่วม  คดิคา้) 

 ผู้จัดทำรายงานการประชุม                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


