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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 

ครั้งที่ 7/2565 

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565   

เวลา  13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ 

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

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก ประธานกรรมการ 

2. ดร.บุญร่วม  คดิคา้ กรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์  อินต๊ะวิชา กรรมการ 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรมงคล  สุวรรณภูมิ กรรมการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิตนาฎ  อู่พุฒนิันท์ กรรมการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  พิทักษ์พล กรรมการ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัลยา  ภู่ทอง กรรมการ 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร  แสงวงศ์ 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล  พรหมจักร หัวหน้าหน่วยฝึกอบรมวิชาชีพฯ 

16. นางจุฑามาศ  ทินกรวงศ์ เลขานุการ 

 

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ภัสสร ติดภารกจิ 

    

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี 

พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

2. ขอแจ้งรายละเอียดเงินค่าตอบแทนนักวิจัย ร้อยละ 2.5 ปีงบประมาณ 2563-2566 รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุม 

 

มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.2.1 ด้านนโยบายและพัฒนาองค์กร 

1. ขอแจ้งข้อมูลรายได้ของศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง มียอดเงินคงเหลือในบัญชเีงินรับฝาก ประมาณ 

5 แสนบาท 

2. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะดำเนินโครงการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2565 ในเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อ

จัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์ฯ ประจำปี 2566  

3. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ พรอ้มด้วยรองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาองค์กร, รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  และเจ้าหน้าที่ประสานงาน อพ.สธ. ได้เดินทางไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานฟาร์ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศูนย์ อพ.สธ.(คลองไผ่) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เพื่อนำมาปรับใช้และ

พัฒนาการบรหิารจัดการของศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียงต่อไป  

 

มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.2 ด้านวิชาการและประกันคุณภาพ    

1. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้เข้าร่วม Workshop การประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 

2565 และจะเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ตนเองการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร” หมวดที่ 1,5,6 ใน

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ขอเชญิประธานหลักสูตรเข้าร่วมอบรมในวันดังกล่าว  

2. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะเปิดการเรียนการสอน Non degree หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการจุลินทรยี์เพื่อ

การเกษตรสมัยใหม่  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป และจะจัดการเรียนการสอนใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

3. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2565 ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ได้ผ่ านการ

เห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ประกาศ ใช้ภายในวันที่ 27 

กันยายน 2565 มีสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงและแตกต่างไปจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ดังนี ้

 1) อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่จำเป็นต้องเป็น

บุคลากรสายวิชาการ 

 2) สภาสถาบันอุดมศึกษา สามารถกำหนดคุณวุฒิท่ีสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรได้ 

 3) คุณสมบัติของอาจารย์พิเศษ เปิดกวา้งมากขึน้ โดยที่คุณวุฒกิารศึกษาจะไม่ใช่ข้อจำกัด 

 4) สถาบันอุดมศึกษาสามารถเลือกจัดการศึกษาระดับอนุปรญิญา โดยมีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี  

หรอื 3 ปี 

 5) วิชาศึกษาทั่วไป ลดลงจาก 30 หน่วยกติ เหลือ 24 หน่วยกติ และเปิดกว้างให้สถาบันอุดมศึกษา

สามารถออกแบบรายวิชาศึกษาทั่วไปได้เอง 

 6) สภาสถาบันอุดมศึกษา สามารถให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

 7) นักวิจัยประจำสถาบันอุดมศึกษา สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่ วมและอาจารย์

ผู้สอบวิทยานิพนธ์ได้ 

 8) ผลงานที่ใช้เพื่อสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จะไม่จำกัด
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เฉพาะผลงานตีพมิพ์เท่านั้น แต่สามารถใช้ผลงานนวัตกรรม สิทธิบัตร หรอืผลงานสรา้งสรรค์มาทดแทนได้ 

4. การเบิกจ่ายการเรียนการสอนเงินรายวิชา ภาคการศึกษา 1/2565 และรายวิชาปัญหาพิเศษ ให้ทำขอ

อนุมัติในระบบ e-Budget ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 โดยคณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้จัดสรรงบประมาณรายวิชา

ปัญหาพิเศษ ภาคการศึกษา 1/2565  ดังนี ้

หลักสูตร จำนวนเงนิ 

วท.บ.(การประมง) 5,000 

วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 12,500 

วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร) 500 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 12,000 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) 12,000 

 

5. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 4-29 กรกฎาคม 2565 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หลักสูตร วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน คณะกรรมการประเมิน 

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

2. ดร.รวิสรา  รื่นไวย์ 

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

2. ผศ.ดร.บุญศิริ สุขพรอ้มสรรพ ์

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  สร้อยนาค 

2. ดร.รวสิรา  รื่นไวย์ 

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

2. ดร.รวสิรา  รื่นไวย์ 

วท.บ.(การประมง) 19 กรกฎาคม 2565 1. ผศ.ดร.บุญศิร ิ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.รวิสรา  รื่นไวย์ 
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6. ปฏิทนิการดำเนินโครงการด้านวิชาการ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้ 

วันที ่ รายละเอียด 

สิงหาคม 2565 อบรม I-Thesis นิสิต ป โท 

สิงหาคม 2565 การประเมิน EdPex 

  

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 ด้านวิจัย นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

1.  คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Super KPI การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ  และ

การดำเนินโครงการวจิัยร่วมกับต่างประเทศ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 

2. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะดำเนินโครงการบริการวิชาการหัวข้อ “เทคนิคการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ”  ระหว่าง

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 และการฝึกอบรมหัวข้อ “ทักษะการพูด เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ” ในวันที่ 22 

สิงหาคม 2565 

3. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ตั้ง Super KPI การตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 จำนวน 50 

ผลงาน ขณะนีม้ีผูส้่งผลงาน จำนวน 35 ผลงาน 

4. ขอความอนุเคราะห์ประธานหลักสูตรประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ภายในหลักสูตร ลงทะเบียนเข้าใช้งาน 

Google  Scholar เพื่อสามารถใช้ในการสืบค้น รวมไปถงึเป็นแหล่งดาวน์โหลดบทความทางวิชาการ  

 

มติ  ทีป่ระชมุรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.4 ด้านพัฒนาคุณภาพนิสติ   

1. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมประกวดทูตวัฒนธรรมเวียง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 นิสิตคณะ

เกษตรศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  

2. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมประเพณีเดินเข้ามหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 

2565 

3. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะดำเนินโครงการศิลปวัฒนธรรมการเกษตรและอาหารจากชุมชนสู่พื้นที่

มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ลานกจิกรรมคณะเกษตรศาสตร์ฯ 

4. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะดำเนินโครงการกีฬาสัมพันธ์ ในเดือนสิงหาคม 2565 

5. นิสิตช้ันปี 2-4 ที่กู้ยืมเงิน กยศ. ได้รับเงินผ่านบัญชธีนาคารเรยีบรอ้ยแล้ว  

6. ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรกึษา ช่วยกำกับและดูแลนิสิตในกลุ่มภาวะซมึเศรา้ 

   

มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่อง หน่วยฝึกอบรมวิชาชีพฯ และประธานหลักสูตรแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. หน่วยฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร ได้เปลี่ยนแปลงผู้ลงนามในแบบฟอร์ม

ผลการตรวจวิเคราะห์ จากผู้วิเคราะห์  และผู้รับรอง เป็นผู้วิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบ และผู้รับรอง  โดยคณะ

เกษตรศาสตร์ฯ จะเชิญผู้ที่มีความเช่ียวชาญในแต่ละด้าน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหน่วยฝึกอบรมวิชาชีพฯ เพื่อทำ

หน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบผลการวเิคราะห์ 

2. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะจัดกจิกรรม KM การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพือ่สรา้งกระบวนการทำงานร่วมกัน 

3. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะสำรวจรายชื่อบุคลากรเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร 

เพื่อสรา้งกลไกในการทำงานในคณะร่วมกัน 

4. รศ.ดร.โชค โสรัจกุล ได้ประสานงานกับบริษัท เบทาโกร จำกัด และได้รับอนุมัติงบประมาณในการ

ปรับปรุงฟาร์มปศุสัตว์  กำหนดการในการดำเนินงานจะแจ้งให้ทราบอีกคร้ัง 

5. ประธานหลักสูตรสัตวศาสตร์ แจ้งว่ามีนิสิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ช้ันปีที่ 1 ได้ยื่นคำร้องขอลาออกจาก

การเป็นนสิิต โดยที่ประชุมประจำคณะฯ ได้เสนอให้นิสิตดังกล่าวย้ายมาเรียนในสาขาวิชาที่มีความถนัด 

6. ประธานหลักสูตรการประมง ได้แจ้งว่ามีนิสิตที่มีภาวะซมึเศรา้ จำนวน 2 คน 

7. ประธานหลักสูตรความปลอดภัยทางอาหาร ได้เสนอให้คณะจัดกิจกรรม KM พัฒนาองค์ความรู้ตาม

เกณฑ์การประกันคุณภาพ (EdPEx) และการจัดทำรายงานการเขยีนเล่ม SAR  

8. ประธานหลักสูตรสัตวศาสตร์ เสนอให้คณะมีการรับฟังข้อมูล/เสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก และเสนอให้เปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ในแผน ข. ซึ่งคณบดีแจ้งว่าทางมหาวิทยาลัยได้

คำนวณค่าใช้จ่ายแล้วไม่คุม้ทุน 

9. ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรได้แจ้งการประเมิน AUN QA ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะการเขียนเล่ม 

SAR ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดมากขึน้  ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการรอผลประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

   

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ตามที่ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ฯ ครั้งที่ 6/2565  เมื่อวันที่ 21 

มิถุนายน 2565 นั้น 

ฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม

พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 

มติ  ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 6/2565 โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง   

-ไม่มี- 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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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  

             3) ค่าเบีย้ประชุม 40,000   23,690   16,310  

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

       1.2.2 ค่าใช้สอย      

            1) ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าเช่าที่พัก และค่า

พาหนะ  

     

             - นิเทศนิสิตฝึกงานและสหกจิศึกษา    80,000  -43,066   36,364   570  

             - ค่าเดินทางคณะผู้บรหิาร  60,000  -25,000   1,900   33,100  

             -  ค่าพัฒนาบุคลากร  

(39*7500)+(25*5000) 

 417,500  -222,500   161,615   33,385  

            2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน

คุณภาพระดับคณะ/หลักสตูร 

 70,000    60,000   10,000  

            3) ค่าซ่อมแซม/ค่าซอ่มบำรุงรักษา  40,000  4,135   44,135   -    

            4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่า

เครื่องพิมพ์ 

 45,000  27,000   42,000   30,000  

            5) ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลีย้ง

รับรอง 

 15,000    -     15,000  

            6) ค่าใช้จ่ายการสนบัสนุนทำวิจัย

ระดับป.ตรแีละป.โท 

 80,000  -38,000   -     42,000  

            7) ค่าบำรงุสมาชิกประจำปีของสภา

คณบดีสาขาการเกษตรและสภาอุตสาหกรรม

เกษตร+สัตวศาสตร ์

 50,000    40,000   10,000  

            8) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา 

 200,000  -85,900   45,000   69,100  
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รายละเอียดงบประมาณรายจา่ย ประจำปี

งบประมาณ 2565 

 งบตัง้ต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้ไป  งบคงเหลือ 

           9) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และ

วิเทศสัมพันธ ์

 50,000    20,696   29,304  

          10) ค่าใช้จ่ายในการจดัทำรายงาน

ประจำปี 

 5,000    -     5,000  

          11) ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน เดือนละ 

31,400 บาท  

 376,800    282,600   94,200  

          12) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร   25,000  -25,000   -     -    

          13) ค่าใช้สอยอื่นๆ  370,054  -25,050   198,544   146,460  

       1.2.3 ค่าวัสด ุ      

            1) วัสดุการศึกษา      

              - ค่าวสัด ุ เครื่องแกว้ สารเคมี   100,000    99,968  32  

              - ค่ารายวิชา ป.ตร ี(3 ภาค)  216,000  -79,997   83,623   52,380  

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

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

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

            5) วัสดุเชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น  65,000  20,000   60,050   24,950  

1.3 ค่าสาธารณูปโภค      

       1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค      

            1) ค่าไปรษณยี ์ 25,000   8,421   16,579  

1.4 เงนิอุดหนนุ      

      1.4.1 โครงการในแผนปฏบิัติการ       

            1) โครงการดา้นการเตรียมคนและ

เสรมิสรา้งศักยภาพคน 

 156,000  -38,565   81,600   35,835  

            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  227,128   47,500  242,128  

       1.4.3 อดุหนุนศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิ  60,000    48,670   11,330  



 - 8 - 

รายละเอียดงบประมาณรายจา่ย ประจำปี

งบประมาณ 2565 

 งบตัง้ต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้ไป  งบคงเหลือ 

พอเพียง 

       1.4.4 อุดหนนุศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและ

บรกิารนานาชาตฯิ 

 148,838    51,996   96,842  

       1.4.5 เงนิอดุหนนุเพื่อพฒันางานวิจัยและ

นักวจิัย (93,873*40%) 

 37,549    3,600   33,949  

กองทุนกิจการนิสติ      

         1) โครงการพัฒนานสิติ 85,000   63,000   22,000  

กองทุนสนิทรัพย์ถาวร      

         1) ครุภัณฑ์สำนักงาน  20,000    19,900   100  

         2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  20,000  10,000   -     30,000  

         3) ครุภัณฑ์ประชาสมัพันธ ์  30,000    24,600   5,400  

กองทุนวิจัย      

         1) โครงการด้านการสรา้งงานวิจัยและ

นวัตกรรมและการเป็นผูน้ำทางด้านวิชาการ

และวิจัย 

40,000   -     40,000  

กองทุนบรกิารวชิาการ      

         1) โครงการบรกิารวชิาการเพื่อพัฒนา

ชุมชน สังคม และประเทศ (การถ่ายทอดองค์

ความรูเ้กษตรสมัยใหมใ่ห้ชุมชนและนิทรรศการ 

1 คณะ 1 โมเดล) 

60,000   37,000   23,000.00  

กองทุนศลิปวัฒนธรรม      

         1) โครงการการเสรมิสรา้งและส่งเสรมิ

การทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมใหย้ั่งยนื 

30,000   15,000   15,000  

รวม 
3,275,241 -129,815 1,896,471.80   1,248,954.20  

100 %  60.29  39.71  

ข้อมูลวนัที่ 20 กรกฎาคม 2565 

งบประมาณรายได้จากแหล่งเงินอื่นๆ 

แหล่งงบประมาณ งบประมาณคงเหลือ 

ศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง 499,094.22 
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แหล่งงบประมาณ งบประมาณคงเหลือ 

เงินรายได้หน่วยฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติฯ  160,917.88 

บัญชกีองทุนเพื่อการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ฯ  471,729.24 

การโอนงบประมาณ 

รายการท่ีโอนออก งบประมาณ รายการท่ีโอนเข้า งบประมาณ 

โอนหมวดเงินคร้ังท่ี 1 

ค่าใชส้อยอื่นๆ 

 

127,915 

 

โอนเงินค่าธรรมเนยีมการศึกษา 

2/2564 คืนมหาวทิยาลัย 10%  

 

127,915 

โอนหมวดเงินครัง้ท่ี 2 

งบพัฒนาบุคลากร 

 

200,000 

 

โครงการทบทวนแผนฯ  

 

200,000 

โอนหมวดเงินครัง้ท่ี 3 

ค่าเดนิทางผู้บริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการจัดการระดับบัณฑิตศกึษา 

ค่าใชจ้่ายในการปรับปรุงหลักสูตร 

วัสดุสำนักงาน 

วัสดุคอมพวิเตอร์ 

วัสดุงานบ้านงานครัว 

 

25,000  

 60,000  

 25,000  

 20,000  

 20,000  

 20,000 

 

เงินประจำตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี  

ค่าใชส้อยอื่นๆ 

 

25,000 

145,000 

โอนหมวดเงินครัง้ท่ี 4 

ค่าใชส้อยอื่นๆ 

 

36,135  
 

 

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ค่าซ่อมครุภัณฑ ์

โครงการอบรมการใชเ้ครื่องมือ 

 

27,000 

4,135 

5,000 

โอนหมวดเงินครัง้ท่ี 5 

ค่าใชจ้่ายในการจัดการศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา (ค่า

ต่อวซี่านสิิตกัมพูชา) 

 

1,900  
 

 

โอนเงินไปยังกองบริการการศกึษา 

 

1,900 

  

โอนหมวดเงินครัง้ท่ี 6 

ค่าใชส้อยอื่นๆ 

ค่าใชส้อยอื่นๆ 

เงินวจิัยป.ตรี  

นเิทศนิสติฝึกงาน สาขาเกษตรศาสตร์ 

วัสดุรายวชิา ป.ตรี เกษตรศาสตร์ 2/2564 

งบศกึษาดูงาน เกษตรศาสตร์ 

นเิทศนิสติฝึกงาน ความปลอดภยัทางอาหาร 

วัสดุรายวชิา ป.ตรี ความปลอดภัยทางอาหาร 2/2564 

งบศกึษาดูงาน ความปลอดภัยทางอาหาร 

 

10,000 

20,000 

38,000 

14,920  

 30,700  

 15,305  

 6,741  

 4,197  

5,140  

 

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 

ค่าวัสดุเชื้อเพลงิและหล่อลื่น 

ค่าใชส้อยอื่นๆ 

เงินสนับสนุนโครงการของหลักสูตร 

 

 

10,000 

20,000 

38,000 

237,128 
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รายการท่ีโอนออก งบประมาณ รายการท่ีโอนเข้า งบประมาณ 

วัสดุรายวชิา ป.ตรี ความปลอดภัยทางอาหาร 1/2565 

นเิทศนิสติฝึกงาน วทอ. 

วัสดุรายวชิา ป.ตรี การประมง 2/2564 

งบศกึษาดูงาน ประมง 

Block Grant สาขาประมง 

วัสดุรายวชิา ป.ตรี การประมง 1/2565 

งบศกึษาดูงาน สัตวศาสตร์ 

วัสดุรายวชิา ป.ตรี สัตวศาสตร์ 1/2565 

นเิทศนิสติฝึกงานสาขาสัตวศาสตร์ 

วัสดุรายวชิา ป.ตรี เทคโนโลยกีารเกษตร 2/2564 

วัสดุรายวชิา ป.ตรี เทคโนโลยีการเกษตร 1/2565 

รายวชิาป.โท เทคโนโลยชีวีภาพ 2/2564 

รายวชิาป.โท เทคโนโลยชีวีภาพ 1/2565 

รายวชิาป.โท วิทยาศาสตร์การเกษตร 2/2564  

 5,800  

1,405  

 4,000  

 7,815  

 22,500  

 2,400  

 15,305  

 23,200  

 20,000  

20,000 

 13,700  

 5,000  

 9,000  

 10,000 

 

มต ิ   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.2  ติดตามโครงการในแผนปฏบิัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565   

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การปฏบัิติงาน ระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรม 

โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ดา้นการจัดการเรียนการสอน)    

 กิจกรรมท่ี 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 4 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 
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ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การปฏบัิติงาน ระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรม 

5 1.5 ส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อการดำเนินชีวิต (พัฒนากาย ใจ 

และบุคลิกภาพ)  

5,000 4 27 ม.ิย. 2565 

6 1.6 ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมดา้นวชิาการในระดับ

บัณฑิตศกึษา  

6,000 4 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 โครงการนำนสิติศึกษาดูงาน (ภาครัฐ/เอกชน)  16,375 0 โอนงบประมาณ

ไปโครงการ

พัฒนาหลักสูตร 

9 2.2 โครงการเกษตรวชิาการบัณฑิตและมหาบัณฑิต    20,000 4 25 มีนาคม 2565 

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

 กิจกรรมท่ี 3 โครงการพฒันาอาจารย์และบุคลากรของคณะ    

11 3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน 

อาจารย์ท่ีปรึกษา ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์ด้านการสอน   

6,000 4 24 มิ.ย.2565 

12 3.2 โครงการสนับสนุนอาจารย์พัฒนาด้านการพัฒนาหลักสูตร  6,000 4 24 มิ.ย.2565 

รวม   161,000    

โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ดา้นคุณภาพนิสติ) 
 

 

1 กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมไหว้ครู 2,000  4 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 
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ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การปฏบัิติงาน ระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรม 

6 กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมพัฒนาผู้นำและสรา้งเครอืข่ายนิสติ  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 “พัฒนานสิิตดา้นการพัฒนาวิชาการและพัฒนาทักษะสู่

วชิาชีพ”  หลักสูตร วท.บ.(การประมง) 

42,715 0 ม.ิย.-ส.ค. 2565 

2 โครงการ "การจัดการองค์ความรู้ (KM) เพื่อดำเนนิกิจกรรม AUN-QA 

version 4 และ การปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์ 2565"  

67,925 0 ม.ิย.-ส.ค. 2565 

3 โครงการ "การฝกึอบรมผู้ควบคมุการผลิตอาหาร" หลักสตูร วท.บ. 

(ความปลอดภัยทางอาหาร) 

27,878 0 ม.ิย.-ส.ค. 2565 

4 โครงการ "สอนเสริมเพิ่มความรู้ และสร้างแนวคิดดา้น

เทคโนโลยกีารเกษตรสำหรับอนาคต" หลักสูตร ทล.บ

(เทคโนโลยกีารเกษตร) 

26,700 0 ม.ิย.-ส.ค. 2565 

5 โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่นสิิต คณาจารย์ และผู้สนใจ ใน

เร่ือง กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน และ

กฎหมายอาหาร หลกัสูตร วท.บ. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีาร

อาหาร)  

9,405 0 ม.ิย.-ส.ค. 2565 

6 โครงการ Update ความรู้งานปศุสัตว์ยุคใหม่กับภาคเอกชน หลักสูตร 

วท.บ. (สัตวศาสตร์) 

66,505 3 2 ส.ค. 2565 

7 โครงการ "Future skills ทักษะแห่งอนาคตหลังยุคโควิดสำหรับนัก

เทคโนโลยชีวีภาพ คร้ังท่ี 1 หลกัสตูร วท.ม. (เทคโนโลยีชวีภาพ) 

20,000 4 20 ก.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) 

18,000 4 1 เม.ย. 2565 

10 โครงการพัฒนาหัวข้อวจิัยสำหรับรองรับนสิิตปริญญาโทร่วมกับ

ผู้ประกอบการท้องถิ่น วท.ม. (สัตวศาสตร์)  

5,500 4 7 ม.ิย. 2565 
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ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การปฏบัิติงาน ระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรม 

รวม 289,628   

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 3 ก.ค.-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 

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   965,628  
 

 

หมายเหต ุ: 0 = ยงัไมไ่ด้ขออนมุตัิ   1= ขออนุมัติแล้ว   2= แตง่ตั้งกรรมการแล้ว   3= ดำเนินการแล้วบางส่วน 4= ดำเนินการเสร็จ   
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มต ิ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ   

 

ระเบียบวาระที่ 4.3 การพิจารณาเปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการอาหาร 

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 6292/2564 เรื่อง แต่งตั้งประธานหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้แต่งตั้ง ดร.คุณากร ขัติศรี ดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที ่1 กันยายน 2564 เป็นต้นไปนั้น  

เนื่องด้วย ดร.คุณากร ขัติศรี ได้ขออนุมัติลาออกจากประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ท่านอื่นได้เข้ามาเรียนรู้งานด้านการบริหารของ

หลักสูตร  

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อโปรดพิจารณา

เปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จาก           

ดร.คุณากร ขัติศร ีเป็น นางสาวเนวิชญานิ์ วุฒินิธิศานันท์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป 

  

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.4 การพิจารณาหลักสูตรระยะสั้น Non Degree 

 ด้วยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดทำ หลักสูตรระยะสั้น Non Degree จำนวน  

3 หลักสูตร ดังนี้ 

 1. หลักสูตรเกษตรกรรมยั่งยืนกับทางเลือกพชืทำเงินชนิดใหม่ของไทย โดย ดร.บุญร่วม  คดิคา้ และคณะ 

2. หลักสูตรนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงกบเชิงพานิชย์แบบครบวงจร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ  

สุนทรประสิทธิ์ และคณะ 

3. หลักสูตรการผลิตสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์  

อินต๊ะวิชา และคณะ 

  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

           ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อโปรดพิจารณาหลักสูตร 

ระยะสั้น Non Degree จำนวน 3 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.5 การพิจารณาแนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน พ.ศ. 2565 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย 

(1 กรกฎาคม - 30 มิถุนายน) เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย นั้น 

  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 

           ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อโปรดพิจารณาแนว

ปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

มต ิ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ โดยในการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ประจำปี พ.ศ. 2565 จะใช้เกณฑ์การประเมินเดียวกับปี พ.ศ. 2564 โดยยึดตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

มาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2559  

 

ระเบียบวาระที่ 4.6 การจัดสรรงบประมาณปี 2566 

 ตามที่คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 4,329,100 บาท จงึขอจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการตามบรบิท

ของหลักสูตร เช่น การนำนิสิตศึกษาดูงาน งบประมาณรายวิชาปฏิบัติการ ค่าใช้จ่ายในการนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา 

ดังนี้ 

หลักสูตร จำนวนเงนิ 

วท.บ.(การประมง) 60,000 

วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 13,000 

วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร) 60,000 

ทล.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) 60,000 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 160,000 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) 170,000 

คู่ขนาน สัตวศาสตร์+บริหารธุรกจิ 30,000 

ตรคีวบโท  ความปลอดภัยทางอาหาร+บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 20,000 

ตรคีวบโท  ประมง+บรหิารธุรกิจมหาบัณฑติ 10,000 

วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 60,000 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การเกษตร) 110,000 

วท.ม.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง) 20,000 

วท.ม.(สัตวศาสตร์) 50,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 823,000 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

           ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อโปรดพิจารณาการ

จัดสรรงบประมาณเงินให้แต่ละหลักสูตร 

 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ   

 

ระเบียบวาระที ่5 เรื่องอื่นๆ 

 1. เนื่องด้วยจำนวนนิสิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทางสาขาวิชาสัตวศาสตร์จึงขออนุมัติ

อัตรากำลังตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยคณบดีแจ้งว่าคณะฯ จะจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์การ

เรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง และจะนำข้อมูลดังกล่าวเสนอผู้บรหิารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 2. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับอนุมัติครุภัณฑ์การศึกษา งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2566 จำนวน  

3 รายการ ดังนี้ 

  1) ชุดระบบสมาร์ทฟาร์มเห็ด       งบประมาณ   999,000 บาท 

  2) ชุดปฏิบัติการเกี่ยวกับสาระสำคัญจากจุลินทรยี์   งบประมาณ   410,000  บาท 

  3. ชุดเคร่ืองมือผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรยี์   งบประมาณ 3,627,000  บาท 

 3. โรงเรียนภูซางวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์นำนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายห้องเรียน

วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมค่ายบูรณาการและพัฒนาทักษะชวีิตนักเรยีนห้องเรียนพิเศษ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 

 4. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จะเข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 2-5 

สิงหาคม 2565 

 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบ 

 

เมือ่ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรยีงกันและไม่มีขอ้หารืออื่นๆ ประธานจึงปิดการประชุมในเวลา 16.00 น. 

         

                                                                                      
 (นางจุฑามาศ  ทินกรวงศ์)                                                        (ดร.บุญร่วม  คดิคา้) 

 ผู้จัดทำรายงานการประชุม                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 


