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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 

ครั้งที่ 5/2565 

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565   

เวลา  18.00 น. ณ ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์  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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนิตนาฎ  อู่พุฒนิันท์ กรรมการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  พิทักษ์พล กรรมการ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัลยา  ภู่ทอง กรรมการ 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรยี์พร  แสงวงศ์ กรรมการ 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ภัสสร กรรมการ 

11. ดร.กรทิพย์ กันนิการ์ กรรมการ 

12. ดร.คุณากร ขัติศรี กรรมการ 

13. ดร.ธนาพร  บุญมี กรรมการ 

14. ดร.พันธภรณ์  สุภัคกาญจน์กุล กรรมการ 

15. ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ กรรมการ 

16. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์  ปะนาเส ประธานหลักสูตร 

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล  พรหมจักร หัวหน้าหน่วยฝึกอบรมวิชาชีพฯ 

18. นางจุฑามาศ  ทินกรวงศ์ เลขานุการ 

 

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  

 ไม่มี  

    

เริ่มประชุมเวลา  18.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แต่งตั้ง ดร.คุณากร  ขัติศรี ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต 

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 

2. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แต่งตั้ง ผศ.ดร.ตระกูล พรหมจักร ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยฝึกอบรมวิชาชีพ

และบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 

3. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะจัดพิธีบวงสรวงเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งคณะเกษตรศาสตร์ฯ ในวันที่      
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27 มิถุนายน 2565  

4. คณบดีได้เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 

2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในที่ประชุมแจ้งว่าจะจัดกิจกรรมกีฬา 4 จอบ ใน

เดือนธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณบดีได้มอบหมายให้ ดร.คุณากร ขัติศรี ประสานงานเพิ่มเติมเพื่อ

นำนิสิตเข้าร่วมสังเกตุการณ์ในกิจกรรมดังกล่าว 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.1 ด้านนโยบายและพัฒนาองค์กร 

1. พิธีพระราชทานปรญิญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 

2565 ได้เสร็จสิ้นและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในทุกๆ ด้านเป็นอย่างดี 

2. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ดำเนินโครงการการทบทวนแผนกลยุทธ์ ติดตาม และประเมินความสำเร็จของ

ปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดภูเก็ต  

3. ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและเป็นระยะเวลานาน เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 ส่งผลให้เกิด

ความเสียหายภายในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมากพอสมควร คณะเกษตรศาสตร์ฯ จึงได้ประสานงาน

กับกองอาคารสถานที่เพื่อเข้ามาปรับปรุงและแก้ไขทางระบายน้ำ เพื่อป้องกันการกัดเซาะพังทลายของดิน 

4. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา จะเข้ามาศึกษาดูงานภายในพื้นที่ศูนย์การเรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.2 ด้านวิชาการและประกันคุณภาพ  

 1. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ TCAS4 ได้เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2565  มี

จำนวนนิสิตที่ยืนยันสิทธิคณะเกษตรศาสตร์ฯ รอบ TCAS1-3 จำนวนทั้งสิ้น 222 คน และมีนิสิตระดับปริญญาโท

จำนวนทั้งสิน้ 13 คน 

2. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 1/2565 เป็นแบบ Onsite มีกำหนด     

เปิดภาคเรียนที ่1/2565 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565   

 3. ประมาณการงบประมาณเงินวัสดุรายวิชา ภาคเรยีนที่ 1/2565 มีดังนี้ 

หลักสูตร จำนวนเงนิ 

ปรญิญาตร ี  

วท.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง) 27,100 

วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 50,100 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 14,600 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) 20,300 

วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร) 15,600 
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หลักสูตร จำนวนเงนิ 

ทล.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) 17,600 

ปรญิญาโท  

วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 4,000 

วท.ม.(สัตวศาสตร์) 4,000 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การเกษตร) 3,000 

วท.ม.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง) 2,000 

แต่ทั้งนีค้ณะฯ จะจัดสรรงบประมาณให้ตามจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน 

  

4 ประมาณการค่าใช้จ่ายการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิพนธ์ ภาคเรยีนที่ 1/2565 มีดังนี้ 

หลักสูตร จำนวนเงนิ 

วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 24,800 

วท.ม.(สัตวศาสตร์) 19,100 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การเกษตร) - 

วท.ม.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง) 7,600 

  

5. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร Non degree บัณฑิตพันธุ์ใหม่ จำนวน 2 

หลักสูตร ดังนี้ 

1)  หลักสูตร smart meat (รุ่นที่ 3) 

2) หลักสูตรธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่  (Ornamental Fish 

Business Online) (รุ่นที่ 1) 

 6. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

จำนวน 54 คน ประกอบไปด้วยอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 4 คน คือ ผศ. ดร.วัชระ แลน้อย, ดร.รณกร  

สรอ้ยนาค, ดร.รวสิรา  รื่นไวย์ และ ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ 

7. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 4-22 

กรกฎาคม 2565 กำหนดส่งเล่ม SAR ก่อนวันประเมิน 15 วัน และกรอกข้อมูลในระบบ ภายใน 30 วันหลังเสร็จสิ้น

การประเมิน 

8. ขอความอนุเคราะห์แต่ละหลักสูตร ส่งแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA 

9. ปฏิทนิการดำเนินโครงการด้านวิชาการ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ดังนี้ 

วันที ่ รายละเอียด 

6 มิ.ย. 65 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นิสิต  

8 มิ.ย. 65 โครงการพัฒนาวิชาการสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา โครงการ paper camp 

9-10 มิ.ย. 65 Coach GE 



 - 4 - 

 17 มิ.ย. 65 โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพรอ้มด้านวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา  

24 มิ.ย. 65 โครงการสนับสนุนอาจารย์พัฒนาด้านการพัฒนาหลักสูตร  (KM) 

27 มิ.ย. 65 ส่งเสรมิกจิกรรมพุทธเกษตรเพื่อการดำเนินชวีิต (พัฒนากาย ใจ และบุคลิกภาพ)  

 

10. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะรับรองผลการเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน 3/2564 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 

เวลา 15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ขอความอนุเคราะห์แต่ละหลักสูตร ส่งสรุปผลการเรียนภายในวันที่ 6 มิถุนายน 

2565 เวลา 10.00 น. 

11. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดสรรงบประมาณการจดัการเรียนการสอนภาคฤดูรอ้น โดยคดิตามจำนวนนิสิตที่

ลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชา อัตราคนละ 500 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

หลักสูตร ค่าตอบแทนการสอน 

 

เงินรายวิชา รวมเป็นเงิน 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) 5,400 400 5,800 

วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร) 6,300 - 6,300 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 ด้านวิจัย นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 1. เรื่องแจ้งจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 มีดังนี้ 

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

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2.มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา 3.มาตรฐานการขอตำแหน่งทาง

วิชาการในสถาบันอุดมศึกษา 4.กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น และ 5.มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ 

กฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีผลใช้บังคับหลัง 180 วันจากวันที่ประกาศ 

2) การพิจารณาการเสนอชื่อบุคลากรดีเด่น เพื่อขอรับรางวัลจากมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565  

3) การพิจารณาการเสนอช่ือผ้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม

และจรรยาบรรณทางวิชาการ (นอกบัญชรีายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ี ก.พ.อ.กำหนด) 

4) นิสิตช้ันปี 2-3 ที่ยังไม่มีหอพัก สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอเข้าพักในหอพัก UP Dorm     

ในภาคเรยีนที่ 1/2565 

5)  การจัดห้องเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2565 อาจารย์ประจำรายวิชา

สามารถบรหิารจัดการได้ตามความเหมาะสม 

2. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะจัดกิจกรรมกาดวัฒนธรรม ประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2565  พร้อม

ทั้งจะเชิญเครอืข่ายเกษตรกรเข้ามาร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

3. คณะเกษตรศาสตร์ฯ มีแผนจะดำเนินโครงการสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย ร่วมกับต่างประเทศ        

(สปป.ลาวและกัมพูชา) โดยคณะเกษตรศาสตร์ฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางบางส่วน   
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มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.4 ด้านพัฒนาคุณภาพนิสติ 

 1. เรื่องแจ้งจากทีป่ระชุมคณะกรรมการกจิการนิสติ  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 

  1)  กองกิจการนิสิต มีแนวคดิในการจัดทำโรงอาหารสำหรับนิสิตที่พักในมหาวิทยาลัย และนิสิตที่

ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับ SDG2 การจัดการความหิวโหย   

  2) คณะเกษตรศาสตร์ฯ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ และคณะบริหารธุรกิจฯ มีแผนจะทำ

กจิกรรมร่วมกันเพื่อสรา้งเครอืข่ายด้านกจิการนิสิต 

  3)  มหาวิทยาลัยพะเยา จะจัดกจิกรรมรับนิสิตใหม่ ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน– 30 มิถุนายน 2565 

ทั้งนีใ้นการเขา้ร่วมกจิกรรมต้องได้รับความยินยอมจากนิสิต เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง  

 2. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ดำเนินโครงการต้อนรับผู้ปกครองนิสิตใหม่ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ซึ่งการ

ดำเนินโครงการได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 3. ปฏทิินการดำเนินกิจกรรมด้านกจิการนิสิต ประจำเดือนมิถุนายน 2565 มีดังนี้ 

วันที ่ กจิกรรม 

2 มิถุนายน 2565 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 

4-5 มถิุนายน 2565 

8-9 มถิุนายน 2565 

รับน้องต้นกล้า(นิสิตรหัส 64) 

รับน้องต้นกล้า(นิสิตรหัส 65) 

11 มิถุนายน 2565 สอบภาษาอังกฤษ 

 

มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่อง หน่วยฝึกอบรมวิชาชีพฯ และประธานหลักสูตรแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1. กลุ่มอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มาดูพื้นที่ Shop ของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร เพื่อสำรวจสถานที่ที่เหมาะสมในการศึกษาอาจารย์ใหญ่เพิ่มเติม 

 2. นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้เข้าร่วมแข่งขันในกจิกรรม FoSTAT เมีอวันที ่25 

พฤษภาคม 2565 ผลการแข่งขันได้ลำดับที่  14 ซึ่งทีมที่ผ่านการเข้ารอบจะเข้าร่วมเเข่งขันรอบชิงชนะเลิศ              

Food innovation concept contest 2022 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565  

3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10 และ

การประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2565 

โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงิน 20,000 บาท และจะจัดประชุมปรกึษาหารือในการจัดประชุมวิชาการ      

สัตวศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566  ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565   

 4. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้เปลี่ยนชือ่หลักสตูรปรญิญาเอก จากหลักสูตร ปร.ด.(นวัตกรรมการผลิตและการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ) เป็นหลักสูตร ปร.ด.(นวัตกรรมผลิตภาพทางทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ)

หลักสูตรสหวิทยาการ และจะนำเข้าพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป และขอความอนุเคราะห์แต่ละ

หลักสูตรส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 
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มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ตามที่ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ฯ ครั้งที่ 4/2565  เมื่อวันที่ 21 

เมษายน 2565 นั้น 

ฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม

พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 

มติ  ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 4/2565 โดยไม่มีการแกไ้ข 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง   

-ไม่มี- 

 

มติ  ทีป่ระชมุรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.1 สถานะการเงนิ ประจำปีงบประมาณ 2565  

รายละเอียดงบประมาณรายจา่ย ประจำปี

งบประมาณ 2565 

 งบตัง้ต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้ไป  งบคงเหลือ 

กองทุนเพื่อการศึกษา         

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ     

        1.1.1 ค่าตอบแทน     

             1) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ 15,000   -     15,000  

             2) ค่าตอบแทนการสอน 20,000   -     20,000  

             3) ค่าเบีย้ประชุม 40,000   19,920   20,080  

             4) เงินประจำตำแหน่งผู้ช่วยคณบด ี  25,000  -     25,000  

       1.2.2 ค่าใช้สอย      

            1) ค่าเบีย้เลีย้ง คา่เช่าที่พัก และค่า

พาหนะ  

     

             - นิเทศนิสิตฝึกงานและสหกจิศึกษา   80,000   36,364   43,636  

             - ค่าเดินทางคณะผู้บริหาร 60,000 -25,000   960   34,040  
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รายละเอียดงบประมาณรายจา่ย ประจำปี

งบประมาณ 2565 

 งบตัง้ต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้ไป  งบคงเหลือ 

             -  ค่าพัฒนาบุคลากร  

(39*7500)+(25*5000) 

417,500 -200,000   150,115   67,385  

            2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน

คุณภาพระดับคณะ/หลักสตูร 

70,000   -     70,000  

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

            4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่า

เครื่องพิมพ์ 

45,000   42,000   3,000  

            5) ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลีย้ง

รับรอง 

15,000   -     15,000  

            6) ค่าใช้จ่ายการสนบัสนุนทำวิจัย

ระดับป.ตรแีละป.โท 

80,000   -     80,000  

            7) ค่าบำรงุสมาชิกประจำปีของสภา

คณบดีสาขาการเกษตรและสภาอุตสาหกรรม

เกษตร+สัตวศาสตร ์

50,000   20,000   30,000  

            8) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา 

200,000 -60,000  33,800   106,200  

           9) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และ

วิเทศสัมพันธ ์

50,000   17,396   32,604  

          10) ค่าใช้จา่ยในการจดัทำรายงาน

ประจำป ี

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 17,085   205,159   181,980  

       1.2.3 ค่าวัสด ุ      

            1) วัสดุการศึกษา      

              - ค่าวสัด ุ เครื่องแกว้ สารเคมี  100,000   99,968  32  

              - ค่ารายวิชา ป.ตร ี(3 ภาค) 216,000   51,403   164,597  

            2) วัสดุสำนักงาน         20,000 -20,000   -     -    

            3) วัสดุคอมพิวเตอร ์ 20,000 -20,000   -    0  
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รายละเอียดงบประมาณรายจา่ย ประจำปี

งบประมาณ 2565 

 งบตัง้ต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้ไป  งบคงเหลือ 

            4) วสัดงุานบา้นงานครัว 20,000 -20,000   -    0  

            5) วัสดุเชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น 65,000   45,770   19,230  

1.3 ค่าสาธารณูปโภค      

       1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค      

            1) ค่าไปรษณยี ์ 25,000   7,581   17,419  

1.4 เงนิอุดหนนุ      

      1.4.1 โครงการในแผนปฏบิัติการ       

            1) โครงการดา้นการเตรียมคนและ

เสรมิสรา้งศักยภาพคน 

156,000   51,000   105,000  

            2) โครงการสง่เสรมิการบรหิารที่มี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส 

100,000 200,000  280,000   20,000  

       1.4.2 อุดหนุนการดำเนนิโครงการของ

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

62,500   8,000   54,500  

       1.4.3 อดุหนุนศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกิจ

พอเพียง 

60,000   4,000   56,000  

       1.4.4 อุดหนนุศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและ

บรกิารนานาชาตฯิ 

148,838   28,976   119,862  

       1.4.5 เงนิอดุหนนุเพื่อพฒันางานวิจัยและ

นักวจิัย (93,873*40%) 

37,549   2,140   35,409  

กองทุนกจิการนิสติ      

         1) โครงการพัฒนานสิติ 85,000   38,000   47,000  

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  
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รายละเอียดงบประมาณรายจา่ย ประจำปี

งบประมาณ 2565 

 งบตัง้ต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้ไป  งบคงเหลือ 

กองทุนบรกิารวชิาการ      

         1) โครงการบรกิารวชิาการเพื่อพัฒนา

ชุมชน สังคม และประเทศ (การถ่ายทอดองค์

ความรูเ้กษตรสมัยใหมใ่ห้ชุมชนและนิทรรศการ 

1 คณะ 1 โมเดล) 

60,000   -     60,000.00  

กองทุนศลิปวัฒนธรรม      

         1) โครงการการเสรมิสรา้งและส่งเสรมิ

การทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมใหย้ั่งยนื 

30,000   15,000   15,000  

รวม 

3,275,241 -127,915  

1,314,552.00  

 1,832,774.00  

100 %  41.77   58.23  

ขอ้มูลวนัที่ 27  พฤษภาคม 2565 

 

 

งบประมาณรายได้จากแหล่งเงินอื่นๆ 

แหล่งงบประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 

รายละเอียดงบประมาณยอ่ย จำนวนเงนิ 

ศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง 725,180.23   

เงินรายได้ศนูย์ฝึกอบรมวิชาชพีและบริการ

นานาชาติฯ 

145,851.88   

บัญชกีองทุนเพื่อการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ฯ  471,729.24   

การโอนงบประมาณ 

รายการที่โอนออก งบประมาณ รายการที่โอนเข้า งบประมาณ 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 1 

ค่าใช้สอยอื่นๆ 

 

127,915 

 

โอนเงนิค่าธรรมเนยีมการศึกษา 

2/2564 คนืมหาวิทยาลัย 10%  

 

127,915 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 2 

งบพัฒนาบุคลากร 

 

200,000 

 

โครงการทบทวนแผนฯ  

 

200,000 
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รายการที่โอนออก งบประมาณ รายการที่โอนเข้า งบประมาณ 

โอนหมวดเงินคร้ังที ่3 

ค่าเดินทางผู้บริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการระดับบัณฑติศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร 

วัสดุสำนักงาน 

วัสดุคอมพิวเตอร ์

วัสดุงานบ้านงานครัว 

 

25,000  

 60,000  

 25,000  

 20,000  

 20,000  

 20,000 

 

เงินประจำตำแหนง่ผู้ช่วยคณบดี  

ค่าใช้สอยอื่นๆ 

 

25,000 

145,000 

 

มต ิ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.2  ติดตามโครงการในแผนปฏบิัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565   

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การปฏบัิตงิาน ระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรม 

โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน)    

 กจิกรรมท่ี 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถดา้น

วชิาการในศตวรรษท่ี 21 

    

1 1.1 โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับกิจการนิสติท่ีเนน้

ผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมทัีกษะในศตวรรษท่ี 21 (English, IT (Digital), 

การสื่อสาร การแสดงออก บุคลิกภาพ, Talent mobility, ส่งเสริมอัต

ลักษณ์ของนสิิต) 

15,000 4 20 มี.ค. 2565 

2 1.2 โครงการอบรมทักษะการใชเ้ครื่องมือและการเตรียมสารเคมีใน

ห้องปฏบัิตกิาร  

15,000 0 9 ก.ค. 2565 

3 1.3 โครงการพัฒนาวิชาการสำหรับนสิิตบัณฑิตศึกษา (เสนอผลงาน

วชิาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาต)ิ โครงการ paper  

5,000 1 8 ม.ิย.2565 

4 1.4 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นสิิต  8,000 1 6 ม.ิย. 2565 

5 1.5 ส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อการดำเนินชวีติ (พัฒนากาย ใจ 

และบุคลิกภาพ)  

5,000 0 ม.ิย.-ส.ค. 2565 

6 1.6 ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมดา้นวชิาการในระดับ

บัณฑิตศกึษา  

6,000 0 22 ม.ิย.2565 

7 1.7 อบรมการเขียน I THESIS และจริยธรรมในการวจิัยระดับ

บัณฑิตศกึษา  

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

จัดกิจกรรม 

 กิจกรรมท่ี 2 โครงการพัฒนาทกัษะวชิาชีพนสิิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ    

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

9 2.2 โครงการเกษตรวชิาการบัณฑิตและมหาบัณฑิต    20,000 4 25 มีนาคม 2565 

10 2.3 โครงการ FoSTAT  10,000 4 25 พ.ค. 2565 

 กิจกรรมท่ี 3 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของคณะ    

11 3.1 โครงการพฒันาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน 

อาจารยท่ี์ปรึกษา ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์ด้านการสอน   

6,000 2 24 มิ.ย.2565 

12 3.2 โครงการสนับสนุนอาจารย์พัฒนาด้านการพัฒนาหลักสูตร  6,000 2 24 มิ.ย.2565 

รวม   161,000    

โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านคุณภาพนสิิต) 
 

 

1 กจิกรรมท่ี 1 กิจกรรมไหว้คร ู 2,000  0 ม.ิย.-ก.ค. 2565 

2 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสติใหม่ 5,000  1 30 พ.ค. 2565 

3 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์เกษตร มพ. 5,000  0 ม.ิย.-ส.ค. 2565 

4 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ 5,000  4 14-16 ก.พ. 

2565 

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

2565 

6 กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมพัฒนาผู้นำและสรา้งเครือข่ายนสิิต  0  0 ยกเลิกโครงการ 

7 กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อกองทุนการศึกษานิสิตคณะ

เกษตรศาสตร์ 

2,000  0 ม.ิย.-ส.ค. 2565 

8 กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนฝึกงาน

และสหกิจศกึษา 

15,000  0 ม.ิย.-ส.ค. 2565 

9 กิจกรรมท่ี 9 กิจกรรมปัจฉิมนเิทศและ Job fair 10,000  4 23-25 เม.ย. 
2565 
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ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การปฏบัิตงิาน ระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรม 

10 กิจกรรมท่ี 10 การพัฒนาหลักสูตร ‘ผู้ประกอบการด้านอาหารและ

เกษตร’ 

18,000  1 4 ม.ิย. 2565 

รวม 85,000   

โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (สนับสนุนการดำเนนิโครงการของหลักสูตร) 
 

 

1 โครงการ “พัฒนานิสติดา้นการพัฒนาวิชาการและพัฒนาทักษะสู่

วชิาชีพ”  หลักสูตร วท.บ.(การประมง) 

6,000 0 ม.ิย.-ส.ค. 2565 

2 โครงการ "การจัดการองค์ความรู้ (KM) เพื่อดำเนนิกิจกรรม AUN-QA 

version 4 และ การปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์ 2565"  

7,000 0 ม.ิย.-ส.ค. 2565 

3 โครงการ "การฝกึอบรมผู้ควบคมุการผลิตอาหาร" หลักสูตร วท.บ. 

(ความปลอดภัยทางอาหาร) 

6,000 0 ม.ิย.-ส.ค. 2565 

4 โครงการ "สอนเสริมเพิม่ความรู้ และสร้างแนวคิดดา้น

เทคโนโลยกีารเกษตรสำหรับอนาคต" หลักสูตร ทล.บ

(เทคโนโลยกีารเกษตร) 

3,000 0 ม.ิย.-ส.ค. 2565 

5 โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่นสิิต คณาจารย์ และผู้สนใจ ใน

เร่ือง กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน และ

กฎหมายอาหาร หลกัสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีาร

อาหาร)  

8,000 0 ม.ิย.-ส.ค. 2565 

6 โครงการ Update ความรู้งานปศุสัตว์ยุคใหม่กับภาคเอกชน หลักสูตร 

วท.บ. (สัตวศาสตร์) 

8,000 0 ม.ิย.-ส.ค. 2565 

7 โครงการ "Future skills ทักษะแห่งอนาคตหลังยุคโควิดสำหรับนัก

เทคโนโลยชีวีภาพ คร้ังท่ี 1 หลกัสูตร วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ) 

6,000 0 ม.ิย.-ส.ค. 2565 

8 โครงการ “ Help & Care การสร้างแรงบันดาลใจในการตพีมิพ์ระดับ

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

ม. (เทคโนโลยแีละนวัตกรรมการประมง) 

5,000 0 ม.ิย.-ส.ค. 2565 

9 โครงการ เปิดโลกทศัน์ และพัฒนาคุณภาพผลงานวชิาการ  หลกัสูตร 

วท.ม. (วทิยาศาสตร์การเกษตร) 

8,000 4 1 เม.ย. 2565 

10 โครงการพัฒนาหัวข้อวจิัยสำหรับรองรับนสิิตปริญญาโทร่วมกับ

ผู้ประกอบการท้องถิ่น วท.ม. (สัตวศาสตร์)  

5,500 1 7 ม.ิย.2565 

รวม 62,500   

โครงการด้านวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม    

1 กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรม Paper Camp คร้ังท่ี2  20,000 0 ม.ิย.-ส.ค. 2565 

2 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์จากนักวจิัยพี่เลีย้งให้กับ

นักวจิัยสายสนับสนุน 

20,000 0 ม.ิย.-ส.ค. 2565 

รวม 40,000    
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ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การปฏบัิตงิาน ระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรม 

โครงการด้านบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม      

1 โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล  20,000 0 ม.ิย.-ส.ค. 2565 

2 โครงการพัฒนาและเรียนรู้กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรูเ้กษตร

สมัยใหม่ให้ชุมชน 

40,000 0 ม.ิย.-ส.ค. 2565 

รวม 60,000   

โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะวฒันธรรมและสบืสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย     

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

2 กจิกรรมท่ี 2 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย

แบบสไตล์เกษตร 

- 4 ก.พ.-ม.ีค.2565 

3 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมกาดโก้งโค้ง-กินอยู่วิถีล้านนา  15,000 0 ส.ค. 2565 

รวม 30,000   

โครงการบริหารจัดการทันสมัยมปีระสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล   
 

 

1 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 30,000 4 9-12 พ.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 

250,000 4 9-12 พ.ค. 2565 

6 โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) - 3 ม.ีค.-ส.ค. 2565 

รวม 300,000   

รวมท้ังสิ้น   738,500  
 

 

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

4= ดำเนินการเสร็จ   

 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.3  การพิจารณาจัดตั้งศูนย์สอบวิชาชีพ   

ด้วยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค์จะยื่นคำขอรับการ

รับรองเป็นหน่วยที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อจัดสอบ
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ให้แก่นิสิต ในการขอรับใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม และสาขาวิชาชีพ

เกษตรกรรม  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อโปรดพิจารณาการ

จัดตั้งศูนย์สอบวิชาชพี สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม และสาขาวิชาชีพเกษตรกรรม 

 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบ และขอให้แต่ละหลักสูตรเสนอชื่อสาขาวิชา ประมาณ 1-2 อาชีพ เพื่อ

จัดสอบให้นิสิต โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะสนับสนุนงบประมาณในการจัดสอบจำนวนหนึง่ และเก็บค่าลงทะเบียน

จากนิสิตจำนวนหนึ่ง เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนสำหรับกรรมการคุมสอบ  

 

ระเบียบวาระที ่5 เรื่องอื่นๆ 

 1. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะจัดกิจกรรมการรับฟังเสียงสะท้อนของผู้เรียนในแต่ละสาขา โดยจะรับฟังเสียง

ความคาดหวังจากนิสิตช้ันปีที่ 1 และเสียงสะท้อนจากนิสิตช้ันปีที่ 2-4 และศิษย์เก่า เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในพัฒนา

หลักสูตร 

 2. ที่ประชุมเสนอให้นำค่าตอบแทนนักวิจัย มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร/ซ่อมแซมครุภัณฑ์/นำเสนอผลงาน

วิชาการ โดยคณบดีได้แจ้งแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

  1) การซ่อมแซมครุภัณฑ์ ขอให้ให้แต่ละหลักสูตรแจ้งข้อมูลที่นักวิทยาศาสตร์ เพื่อรวบรวมข้อมูล 

และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  2) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ 

อินต๊ะวิชา พิจารณาแนวทางการเบกิเงิน Super KPIs เพื่อใช้ในการสนับสนุนการดำเนินการ  

  3) การตรวจทานภาษาอังกฤษในผลงานวิชาการ ควรจะนำมาเบิกหลังจากผลงานได้รับการตีพิมพ์

เรียบร้อยแล้ว ทั้งนีค้วรตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานดังกล่าว  

  4) ค่าตอบแทนนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรคืนให้คณะ 2.5% จะใช้ในการบรหิารจัดการคณะฯ 

ในภาพรวม  

 3. รองศาสตราจารย์ ดร.โชค โสรัจกุล จะประสานงานเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากบริษัทในเครอืซีพี ในการ

ก่อสร้างโรงเรือนภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และได้สอบถามถึงแนวทางการดำเนินการดังกล่าว โดย

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา ได้แจ้งว่าทางมหาวิทยาลัยพะเยา มีความยินดีในการดำเนินการแต่ทั้งนี้จะต้องพิจารณา

เงือ่นไขสัญญาในการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

 4. การรายชื่อที่เสนอบุคลากรดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อขอรับรางวัลจากมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 

มี 2 ท่าน คอื 

  1) ด้านรับใชส้ังคม คอื ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  พิทักษ์พล 

  2) ด้านวิจัย คอื รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ/รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์  ปะนาเส 

 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบ 
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เมื่อที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรยีงกันและไม่มีขอ้หารืออื่นๆ ประธานจึงปิดการประชุมในเวลา 21.00 น. 

         

                                                                                      
 (นางจุฑามาศ  ทินกรวงศ์)                                                        (ดร.บุญร่วม  คดิคา้) 

 ผู้จัดทำรายงานการประชุม                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


