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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 

ครั้งที่ 6/2565 

วันอังคารที่ 21 มิถนุายน พ.ศ. 2565   

เวลา  13.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ 

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

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์  อินต๊ะวิชา กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรมงคล  สุวรรณภูมิ กรรมการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิตนาฎ  อู่พุฒนิันท์ กรรมการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  พิทักษ์พล กรรมการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัลยา  ภู่ทอง กรรมการ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร  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.ยุพารตัน์ โพธิเศษ กรรมการ 

15. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์  ปะนาเส ประธานหลักสูตร 

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล  พรหมจักร หัวหน้าหน่วยฝึกอบรมวิชาชีพฯ 

17. นางจุฑามาศ  ทินกรวงศ์ เลขานุการ 

 

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  

 1. ดร.บุญร่วม  คดิคา้ ติดภารกจิ 

    

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์ ที่ได้รับ

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำ 

2. ขอความอนุเคราะห์แต่ละหลักสูตร พิจารณาการจัดทำ Skill Mapping โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

3. แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ จะดำเนินการให้สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา และจะดำเนินการจัดทำข้อมูลในเดือนสิงหาคม 2565 
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4. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะดำเนินโครงการบวงสรวงเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งคณะเกษตรศาสตร์ฯ 

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์คณะเกษตรศาสตร์ฯ 

5. ขอความอนุเคราะห์แต่ละหลักสูตร แจ้งความประสงค์การใช้งบประมาณ Block Grant  ภายในวันที่ 19 

กรกฎาคม 2565 กรณีมีเงินคงเหลือ คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะดำเนินการโอนค่าใช้จ่ายไปใช้ในส่วนที่จำเป็นต่อไป 

 

มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.1 ด้านนโยบายและพัฒนาองค์กร 

-ไม่มี- 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.2 ด้านวิชาการและประกันคุณภาพ   

1. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ TCAS1-3 มีจำนวนนิสิตที่ยืนยันสิทธิคณะเกษตรศาสตร์ฯ จำนวน

ทั้งสิน้ 218 คน   

2. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร Non degree บัณฑิตพันธุ์ใหม่ จำนวน 2 

หลักสูตร ดังนี้ 

1)  หลักสูตร Smart Meat (รุ่นที่ 3)  

2) หลักสูตรธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่  (Ornamental Fish 

Business Online) (รุ่นที่ 1) 

3. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 4-29 กรกฎาคม 2565 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หลักสูตร วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน คณะกรรมการประเมิน 

วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร) 4 กรกฎาคม 2565 1. นายแพทย์สรวศิ บุญญฐี 

2. ดร.รวสิรา  รื่นไวย์ 

ทล.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) 7 กรกฎาคม 2565 1. ดร.รณกร  สรอ้ยนาค 

2. ผศ.ดร.บุญศิริ สุขพรอ้มสรรพ์ 

วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 7 กรกฎาคม 2565 1. ดร.รณกร  สรอ้ยนาค 

2. ผศ.ดร.บุญศิริ สุขพรอ้มสรรพ์ 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร) 

27 กรกฎาคม 2565 1. ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ 

2. ดร.รวสิรา  รื่นไวย์ 

วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 17 กรกฎาคม 2565 1. ดร.รณกร  สรอ้ยนาค 

2. ดร.รวสิรา  รื่นไวย์ 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การเกษตร) 17 กรกฎาคม 2565 1. ดร.รณกร  สรอ้ยนาค 

2. ดร.รวสิรา  รื่นไวย์ 
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หลักสูตร วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน คณะกรรมการประเมิน 

วท.บ.(การประมง) 19 กรกฎาคม 2565 1. ผศ.ดร.บุญศิริ สุขพรอ้มสรรพ์ 

2. ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ 

วท.ม .(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ

ประมง) 

19 กรกฎาคม 2565 1. ผศ.ดร.บุญศิริ สุขพรอ้มสรรพ์ 

2. ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) 20 กรกฎาคม 2565 1. นายแพทย์สรวศิ บุญญฐี 

2. ดร.รวสิรา  รื่นไวย์ 

วท.ม.(สัตวศาสตร์) 20 กรกฎาคม 2565 1. นายแพทย์สรวศิ บุญญฐี 

2. ดร.รวสิรา  รื่นไวย์ 

 

4. ปฏิทนิการดำเนินโครงการด้านวิชาการ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 มีรายละเอียดดังนี้ 

วันที ่ รายละเอียด 

6 มิถุนายน 2565 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นิสิต  

8 มถิุนายน 2565 โครงการพัฒนาวิชาการสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา โครงการ paper camp 

22 มิถุนายน 2565 โครงการปฐมนิเทศและเตรยีมความพรอ้มด้านวิชาการในระดับบัณฑติศึกษา 

27 มิถุนายน 2565 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อการดำเนินชีวิต (พัฒนากาย ใจ และ

บุคลิกภาพ)  

9 กรกฎาคม 2565 โครงการการอบรมทักษะการใช้เคร่ืองมือและการเตรยีมสารเคมีในห้องปฏิบัติการ 

18 กรกฎาคม 2565 โครงการสนับสนุนอาจารย์ด้านการพัฒนาหลักสูตร   

 

5. ค่าตอบแทนเงินรายวิชาภาคฤดูรอ้น สามารถเบิกคา่ใช้จ่ายหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอน 

6. งบประมาณเงินรายวิชาภาคการศึกษาที่ 1/2565 สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามบริบทของหลักสูตร 

ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร 

  

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 ด้านวิจัย นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 1.  โครงการวจิัยงบประมาณแผ่นดิน ได้เริ่มดำเนินการเบกิค่าใช้จ่ายในงวดที่ 2 

2. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ตั้ง Super KPI การตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 จำนวน 50 

ผลงาน ขณะนีม้ีผูส้่งผลงาน จำนวน 27 ผลงาน 

3. ค่าตอบแทนโครงการวิจัย ร้อยละ 2.5 ที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้คณะ จะนำไปใช้ในการซ่อมแซม

ครุภัณฑ ์

4. งบประมาณ Super KPIs ทีม่หาวิทยาลัยจัดสรรให้คณะ จะนำไปใช้ในการบริหารจัดการคณะ จำนวนเงิน 
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5,000 บาทต่อผลงาน 

5. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะดำเนินโครงการบริการวิชาการ หัวข้อ “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อ”  ในวันที่ 

23-24 กรกฎาคม 2565  

6. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะดำเนินโครงการกาดโกง้โค้ง ในเดือนสิงหาคม 2565 

7. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะประสานงานกับกับงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อหาแนวทางการรับนิสิตต่างชาติมา

ศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ฯ ในระดับปรญิญาเอก 

 

มติ  ทีป่ระชมุรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.4 ด้านพัฒนาคุณภาพนิสติ   

1. ปฏิทนิการดำเนินโครงการด้านกิจการนิสิต ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2565 มีรายละเอียดดังนี้ 

วันที ่ รายละเอียด 

24-25 พฤษภาคม 2565 โครงการอบรมพัฒนาผู้นำนิสิต  

30 พฤษภาคม, 2 มถิุนายน 2565 โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 

4-5 มิถุนายน 2565 ห้องต้นกล้า 2564 

6 มิถุนายน 2565 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ 

8-9 มถิุนายน 2565 ห้องต้นกล้า 2565 

11 มิถุนายน 2565 โครงการตลาดนัดน้องใหม่ 

12 มิถุนายน 2565 โครงการ Green UP 

13-16 มิถุนายน 2565 นิสิตช้ันปีที่ 2-4 ที่กู้ยืมเงิน กยศ. เข้าไปดำเนินการยื่นกู้ 

21-24 มิถุนายน 2565 โครงการพัฒนานิสิตพิการทั่วประเทศ 

7 กรกฎาคม 2565 โครงการไหว้ครู   

2-15 กรกฎาคม 2565 นิสิตช้ันปีที่ 1 ที่กู้ยืมเงิน กยศ. เข้าไปดำเนินการยื่นกู้ 

 

 2. ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับฟังเสียงสะท้อนจากนิสิตเรื่องจำนวนรถโดยสารรับ-ส่งนิสิตจากหน้า

มหาวิทยาลัยมายังอาคารเรียนรวมมีจำนวนไม่เพียงพอ  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเพิ่ม

จำนวนเที่ยวรถให้ถ่ีขึ้น  

 3. ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษา ช่วยกำกับดูแลนิสติในกลุ่มภาวะซึมเศรา้ 

 4. สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จะจัดกจิกรรมรับฟังเสียงสะท้อนของนิสิต โดยจะสัญจรมาแต่ละคณะ 

   

มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่อง หน่วยฝึกอบรมวิชาชีพฯ และประธานหลักสูตรแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1. หลักสูตรความปลอดภัยทางอาหาร ได้สอบถามการสอบภาษาอังกฤษของนิสิตตรคีวบโท สามารถขยาย

ระยะเวลาการสอบจนถึงถึงระดับปริญญาโทได้หรือไม่ ทั้งนี้ ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ จะดำเนินการ

สอบถามข้อมูลดังกล่าวกับกองบริการการศึกษาต่อไป 

 2. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรด้วย

เทคโนโลยีสมัยใหม่  (Ornamental Fish Business Online) (รุ่นที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 

3. หลักสูตร วท.บ.(สัตวศาสตร์) ขอโอนเงินคงเหลือจากงบนิเทศนิสิตฝึกงาน มาใช้ในการดำเนินโครงการ

ของหลักสูตร เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท โดยจะดำเนินโครงการ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 

   

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ตามที่ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ฯ ครั้งที่ 5/2565  เมื่อวันที่ 30 

พฤษภาคม 2565 นั้น 

ฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม

พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 

มติ  ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 5/2565 โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง   

-ไม่มี- 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.1 สถานะการเงนิ ประจำปีงบประมาณ 2565  

รายละเอียดงบประมาณรายจา่ย ประจำปี

งบประมาณ 2565 

 งบตัง้ต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้ไป  งบคงเหลือ 

กองทุนเพื่อการศึกษา         

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัด ุ     

        1.1.1 ค่าตอบแทน     

             1) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ 15,000   -     15,000  

             2) ค่าตอบแทนการสอน 20,000   -     20,000  
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รายละเอียดงบประมาณรายจา่ย ประจำปี

งบประมาณ 2565 

 งบตัง้ต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้ไป  งบคงเหลือ 

             3) ค่าเบีย้ประชุม 40,000   21,420   18,580  

             4) เงินประจำตำแหน่งผู้ช่วยคณบด ี  25,000  10,000   15,000  

       1.2.2 ค่าใช้สอย      

            1) ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าเช่าที่พัก และค่า

พาหนะ  

     

             - นเิทศนิสิตฝึกงานและสหกจิศึกษา   80,000   36,364   43,636  

             - ค่าเดินทางคณะผู้บริหาร 60,000 -25,000   2,020   32,980  

             -  ค่าพัฒนาบุคลากร  

(39*7500)+(25*5000) 

417,500 -200,000   153,115   64,385  

            2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน

คุณภาพระดับคณะ/หลักสตูร 

70,000   -     70,000  

            3) ค่าซ่อมแซม/ค่าซอ่มบำรุงรักษา 40,000   18,455   25,680  

            4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่า

เครื่องพิมพ์ 

45,000   42,000   30,000  

            5) ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลีย้ง

รับรอง 

15,000   -     15,000  

            6) ค่าใช้จ่ายการสนบัสนุนทำวิจัย

ระดับป.ตรแีละป.โท 

80,000   -     80,000  

            7) ค่าบำรงุสมาชิกประจำปีของสภา

คณบดีสาขาการเกษตรและสภาอุตสาหกรรม

เกษตร+สัตวศาสตร ์

50,000   40,000   10,000  

            8) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา 

200,000 -60,000  33,800   104,300  

           9) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และ

วิเทศสัมพันธ ์

50,000   17,396   32,604  

          10) ค่าใช้จ่ายในการจดัทำรายงาน

ประจำปี 

5,000   -     5,000  

          11) ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน เดือนละ 

31,400 บาท  

376,800   251,200   125,600  

          12) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร  25,000 -25,000   -     -    
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รายละเอียดงบประมาณรายจา่ย ประจำปี

งบประมาณ 2565 

 งบตัง้ต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้ไป  งบคงเหลือ 

          13) ค่าใช้สอยอื่นๆ 370,054 17,085   205,599   145,405  

       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  

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

            5) วัสดุเชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น 65,000   53,790   11,210  

1.3 ค่าสาธารณูปโภค      

       1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค      

            1) ค่าไปรษณยี ์ 25,000   8,061   16,939  

1.4 เงนิอุดหนนุ      

      1.4.1 โครงการในแผนปฏบิัติการ       

            1) โครงการดา้นการเตรยีมคนและ

เสรมิสร้างศักยภาพคน 

156,000   76,600   84,400  

            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 อดุหนุนศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิ

พอเพียง 

60,000   15,030   44,970  

       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   61,000   24,000  



 - 8 - 

รายละเอียดงบประมาณรายจา่ย ประจำปี

งบประมาณ 2565 

 งบตัง้ต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้ไป  งบคงเหลือ 

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  

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 -129,815  

1,531,336.80 

 1,614,089.20  

100 %  48.68   51.32 

ข้อมูลวนัที่ 20 มิถุนายน 2565 

งบประมาณรายได้จากแหล่งเงินอื่นๆ 

แหล่งงบประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 

รายละเอียดงบประมาณยอ่ย จำนวนเงนิ 

ศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง 659,989.05   

เงินรายได้ศนูย์ฝึกอบรมวิชาชพีและบริการ

นานาชาติฯ 

145,851.88   

บัญชกีองทุนเพื่อการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ฯ  471,729.24   

การโอนงบประมาณ 

รายการที่โอนออก งบประมาณ รายการที่โอนเข้า งบประมาณ 
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รายการที่โอนออก งบประมาณ รายการที่โอนเข้า งบประมาณ 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 1 

ค่าใช้สอยอื่นๆ 

 

127,915 

 

โอนเงนิค่าธรรมเนยีมการศึกษา 

2/2564 คนืมหาวิทยาลัย 10%  

 

127,915 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 2 

งบพัฒนาบุคลากร 

 

200,000 

 

โครงการทบทวนแผนฯ  

 

200,000 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 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 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 4 

ค่าใช้สอยอื่นๆ 

 

36,135  

 

 

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 

ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 

โครงการอบรมการใชเ้ครื่องมอื 

 

27,000 

4,135 

5,000 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 5 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา (ค่าตอ่วีซ่านสิิตกัมพูชา) 

 

1,900  

 

 

โอนเงนิไปยังกองบรกิารการศกึษา 

 

1,900 

  

 

มต ิ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.2  ติดตามโครงการในแผนปฏบิัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565  

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การปฏบัิตงิาน ระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรม 

โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน)    

 กิจกรรมท่ี 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถดา้น

วชิาการในศตวรรษท่ี 21 

    

1 1.1 โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับกิจการนสิิตท่ีเนน้

ผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมทัีกษะในศตวรรษท่ี 21 (English, IT (Digital), 

การสื่อสาร การแสดงออก บุคลิกภาพ, Talent mobility, ส่งเสริมอัต

ลักษณ์ของนสิิต) 

15,000 4 20 มี.ค. 2565 
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ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การปฏบัิตงิาน ระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรม 

2 1.2 โครงการอบรมทักษะการใชเ้ครื่องมือและการเตรียมสารเคมีใน

ห้องปฏบัิตกิาร  

15,000 0 9 ก.ค. 2565 

3 1.3 โครงการพัฒนาวิชาการสำหรับนสิิตบัณฑิตศกึษา (เสนอผลงาน

วชิาการในการประชุมวชิาการระดับชาติ/นานาชาต)ิ โครงการ paper  

5,000 4 8 ม.ิย.2565 

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

5 1.5 ส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อการดำเนินชวีติ (พัฒนากาย ใจ 

และบุคลิกภาพ)  

5,000 1 27 ม.ิย. 2565 

6 1.6 ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมดา้นวชิาการในระดับ

บัณฑิตศกึษา  

6,000 1 22 ม.ิย.2565 

7 1.7 อบรมการเขียน I THESIS และจริยธรรมในการวจิัยระดับ

บัณฑิตศกึษา  

5,000 0 ม.ิย.-ส.ค. 2565 

 กิจกรรมท่ี 2 โครงการพัฒนาทกัษะวชิาชีพนสิิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ    

8 2.1 โครงการนำนสิิตศกึษาดูงาน (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 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน 

อาจารย์ท่ีปรึกษา ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์ด้านการสอน   

6,000 2 24 มิ.ย.2565 

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

รวม   161,000    

โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ดา้นคุณภาพนิสติ) 
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ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การปฏบัิตงิาน ระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรม 

1 กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมไหว้ครู 2,000  1 7 ก.ค. 2565 

2 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสติใหม่ 5,000  4 30 พ.ค. 2565 

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

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

2565 

5 กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมรับขวัญบัณฑิต 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 

10 กิจกรรมท่ี 10 การพัฒนาหลักสูตร ‘ผู้ประกอบการด้านอาหารและ

เกษตร’ 

18,000  4 4 มิ.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" หลักสตูร วท.บ. 

(ความปลอดภัยทางอาหาร) 

6,000 0 ม.ิย.-ส.ค. 2565 

4 โครงการ "สอนเสริมเพิ่มความรู้ 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 2 ส.ค. 2565 
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ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การปฏบัิตงิาน ระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรม 

7 โครงการ "Future skills ทักษะแห่งอนาคตหลังยุคโควิดสำหรับนัก

เทคโนโลยชีวีภาพ คร้ังท่ี 1 หลกัสูตร วท.ม. (เทคโนโลยีชวีภาพ) 

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 เปิดโลกทัศน์ และพัฒนาคุณภาพผลงานวชิาการ  หลกัสูตร 

วท.ม. (วทิยาศาสตร์การเกษตร) 

8,000 4 1 เม.ย. 2565 

10 โครงการพัฒนาหัวข้อวจิัยสำหรับรองรับนสิิตปริญญาโทร่วมกับ

ผู้ประกอบการท้องถิ่น วท.ม. (สัตวศาสตร์)  

5,500 4 7 ม.ิย.2565 

รวม 62,500   

โครงการด้านวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม    

1 กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรม Paper Camp ครัง้ท่ี2  20,000 0  ส.ค. 2565 

2 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์จากนักวจิัยพี่เลีย้งให้กับ

นักวจิัยสายสนับสนุน 

20,000 0  ส.ค. 2565 

รวม 40,000    

โครงการด้านบริการวิชาการด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม      

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 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย

แบบสไตล์เกษตร 

- 4 ก.พ.-ม.ีค.2565 

3 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมกาดโก้งโค้ง-กินอยู่วิถลี้านนา  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 
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ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การปฏบัิตงิาน ระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรม 

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   

รวมท้ังสิน้   738,500  
 

 

หมายเหต ุ:  0 = ยังไม่ได้ขออนุมัต ิ  1= ขออนมุัติแล้ว   2= แต่งตัง้กรรมการแล้ว   3= ดำเนินการแล้วบางส่วน     

4= ดำเนินการเสร็จ   

 

มต ิ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ   

 

ระเบียบวาระที่ 4.3  การพิจารณารายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมนิผลงานทางวิชาการ 

 และจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (นอกบัญชรีายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. 

กำหนด) 

ตามที่คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่ทำหน้าทีป่ระเมินผลงานทาง

วิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (นอกบัญชรีายชื่อผู้ทรงคุณวุฒทิี่ ก.พ.อ. กำหนด) ไปยังกอง

การเจา้หน้าที ่เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น 

คณะกรรมการพจิารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมคร้ังที่ 3/2565 เมื่อวนัที่ 19 พฤษภาคม 2565 

ได้พจิารณาและมีความเห็นวา่ผู้ทรงคุณวุฒทิี่ได้รับการเสนอชื่อต้องเปน็ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้

1. ไม่เป็นผู้ทีม่ีรายชื่อในบัญชรีายชื่อที่ ก.พ.อ. กำหนดไว้แล้ว 

2. มีตำแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึน้ไป 

3. ไม่ปฏิบตัิงานหรอืเคยปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลัยพะเยา 

4. กรณีดำรงตำแหนง่ศาสตราจารย์ ต้องเป็นศาสตราจารยท์ี่ได้รับการโปรดเกลา้แต่งตั้งแล้ว 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อโปรดพิจารณารายชื่อ

ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (นอกบัญชรีายชื่อ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนด) ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุม 

 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ จัดส่งข้อมูลไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณาต่อไป  
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

 1. งบประมาณสนับสนุนการทำวิจัยของนิสิตแต่ละหลักสูตร อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล และจะแจ้งเวียนให้

ทราบอีกคร้ัง 

 2. แนวทางการเบิกวัสดุสำนักงาน (วัสดุคงทน) คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะจัดสรรให้บุคลากรคนละ 1 ชิน้ หาก

วัสดุมีความชำรุดและไม่สามารถใช้งานได้ สามารถเบิกใหม่โดยนำซากวัสดุมาแลก ทั้งนี้นักวิชาการพัสดุจะคุม

ทะเบียนการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานเป็นรายบุคคล 

 3. รายชื่อคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรระดับปรญิญาเอก มีรายละเอียดดังนี้ 

  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก ประธานกรรมการ 

  2) รองศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหัทธนพรรค กรรมการ 

  3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล  พรหมจักร กรรมการ 

  4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์  อินต๊ะวิชา กรรมการ 

  5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  พิทักษ์พล กรรมการ 

  6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ภัสสร  กรรมการ 

  7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวลี  ฟองอินทร์  กรรมการ 

  8) รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ปะนาเส  กรรมการและเลขานุการ  

  9) นางกรวิกา  ดวงปัญญารัตน์   ผู้ช่วยเลขานุการ 

  10) นางสาวเสาวนีย์  จอมสว่าง   ผู้ช่วยเลขานุการ 

4. รายละเอียดโครงการวิจัยที่มหาวิทยาลัยจัดสรรมายังคณะร้อยละ 2.5  จะแจ้งให้ทราบในการประชุม

คณะกรรมการประจำคณะ คร้ังที่ 7/2565  

5.คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะนำข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของคณะ เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณา

ความดีความชอบประจำปี  

6. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตช้ันปีที่ 4 ในวันที่ 2 

กรกฎาคม 2565  

7. ที่ประชุมเสนอการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตช้ันปีที่ 1 (ติวและฝึกทำข้อสอบ)

เพื่อให้นิสิตมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด 

8. ที่ประชุมเสนอการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตร และเชิญวิทยากรมาบรรยายในภาพรวมของคณะ 

เพื่อสรา้งแรงบันดาลใจให้กับนิสิต 

9. ที่ประชุมเสนอการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขต

รอบนอก โดย ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา จะนำไปตั้งเป็นโครงการในแผนปฏิบัติการของคณะฯ ในปีงบประมาณ 

2566 โดยเบื้องต้นจะเข้าไปพบผูบ้รหิารแต่ละโรงเรยีนเพื่อสอบถามความต้องการหัวข้อการฝกึอบรม  

 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบ 

 

เมื่อที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรยีงกันและไม่มีขอ้หารืออื่นๆ ประธานจึงปิดการประชุมในเวลา 15.30 น. 
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 (นางจุฑามาศ  ทินกรวงศ์)                                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ)์ 

 ผู้จัดทำรายงานการประชุม                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 


