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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 

ครั้งที่ 8/2565 

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 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. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ปะนาเส กรรมการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล  พรหมจักร กรรมการ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิตนาฎ  อู่พุฒนิันท์ กรรมการ 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัลยา  ภู่ทอง กรรมการ 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ภัสสร กรรมการ 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร  แสงวงศ์ กรรมการ 

12. ดร.กรทิพย์ กันนิการ์ กรรมการ 

13. ดร.ธนาพร  บุญมี กรรมการ 

14. ดร.พันธภรณ์  สุภัคกาญจน์กุล กรรมการ 

15. นางสาวเนวิชญานิ์  วุฒินิธิศานันท์ กรรมการ 

16. ดร.วราภรณ์  กุศลารักษ์ แทนประธานหลักสูตร  

 วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร) 

17. นางจุฑามาศ  ทินกรวงศ์ เลขานุการ 

 

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  พิทักษ์พล  เดินทางไปปฏิบัติงาน 

2. ดร.คุณากร ขัติศรี     เดินทางไปปฏิบัติงาน    

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะประเมินคุณภาพการศึกษา EdPEx ในวันที่ 12 กันยายน 2565 

2. เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินมาจำกัด โดยเฉพาะงบบุคลากร ได้รับการ

จัดสรร จำนวน 1,931 อัตรา เท่ากันทุกปี ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงขอให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการงบประมาณ 

รวมทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคลตามที่ได้รับการจัดสรร โดยเฉพาะการสร้างจุดเด่นของคณะให้ตอบโจทย์ของ
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ลูกค้าที่จะเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา 

3. ครุภัณฑ์การศึกษา งบประมาณแผ่นดิน ปี 2565 รายการชุดปฏิบัติการสำหรับการแปรรูปอาหารอบแห้ง 

และยืดอายุผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมูลค่าสูง อยู่ระหว่างการขึน้ประกาศเชิญชวนในระบบ e-GP  

4. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะดำเนินการกัน้ห้องประชุม (เล็ก) บรเิวณใต้ถุนคณะ โดยจะเร่ิมดำเนินการในเดอืน

กันยายน 2565 

 

มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.1 ด้านนโยบายและพัฒนาองค์กร 

1. การเสนอของบประมาณครุภัณฑ์การศึกษา งบประมาณแผ่นดิน ควรเลือกให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของคณะกรรมาธิการในการพจิารณาผล 

2. ข้อมูลรายได้ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564- สิงหาคม 2565 จำนวนเงิน 786,074 บาท ผลกำไรจากการดำเนินกิจการ จำนวนเงิน 

94,471.20 บาท และจะแจ้งรายละเอียดปัญหาในแต่ละด้านของหน่วยการผลิต ในการประชมุคร้ังต่อไป   

3. ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการฟาร์มมหาวิทยาลัยสุรนารี  

ในเบื้องต้นคณะฯ มีแนวคิดในการประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรยีนในกลุ่ม สพฐ. เพื่อนำนักเรียนมาศึกษาดูงานและเข้า

ร่วมกจิกรรมฐานการเรียนรู ้ตลอดจนจัดทำจุดเช็คอนิถ่ายรูปบรเิวณร้าน Agri Pavilion  

 

มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.2 ด้านวิชาการและประกันคุณภาพ    

1. ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้แจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษ นิสิตรหัส 62 มีผลการการสอบระดับ B1 

จำนวน 83 ราย 

2. ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) เปิด

ให้นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก สามารถลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันได้ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาลงนามเข้าร่วม 

จำนวน 25 สถาบัน  

3. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ยกระดับการฝึกสหกิจศึกษาเป็น CWIE โดยเน้นการบูรณาการระหว่าง

สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) เพื่อให้บัณฑิตพรอ้มสู่โลกแห่งการทำงานจริงได้

ทันที โดยมีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะบรหิารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เป็นหน่วยงานนำร่อง 

4. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 

ดังนี้ 

รางวัล รายละเอียด 

รางวัลชมเชย 

ด้านนวัตกรรมสหกจิศึกษา 

ชื่อ-สกุลนิสิต : นางสาวมาริษา มีสอน และนางสาวศิรลิักษณ์  หมู่ชัย 

ชื่อโครงการ : การพัฒนาไอศกรีมเพื่อสุขภาพ:ไอศกรีมคีโตรสนมอัลมอนด์ 

และไอศกรมีวีแกน รสกะทิ) 
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รางวัล รายละเอียด 

 สถานประกอบการ : บรษิัทเชียงราย โฮมเมด ไอศกรีม จำกัด 

รางวัลชมเชย 

ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลย ี

ชื่อ-สกุลนิสิต : นางสาวสุประวีณ์  เจนพิทักษ์พงศ์ 

ชื่อโครงการ : การศึกษาหาระดับความสุกของกล้วยหอมทองที่เหมาะสมจะ

ใช้ในกระบวนการผลิต 

สถานประกอบการ : บรษิัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด 

 

5. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะประเมินคุณภาพการศึกษา EdPEx ในวันที่  12 กันยายน 2565 โดยมี

คณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 

 1) ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ 

 2) ผศ.ดร.สุรศิักดิ์  ประสานพันธ์ 

 3) ดร.ประลองยุทธ  ศรีปาลวิทย์ 

6. กองบริการการศึกษา จะดำเนินโครงการสัมมนาประธานหลักสูตร เรื่อง ทิศทางและแนวทางการ

ดำเนินการหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 12-13 กันยายน 2565 

7. ขอความอนุเคราะห์ประธานหลักสูตรตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร ให้สอดคล้องกับเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 

8. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะดำเนินโครงการ กาดโกง้โคง้ กนิอยู่วิถีล้านนา ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2565 

  

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 ด้านวิจัย นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

1.  การลงทะเบียนเข้าใช้งาน Google Scholar อยู่ระหว่างการดาวน์โหลดผลงานในบนเว็ปไซต์ของคณะ

เกษตรศาสตร์ฯ 

2. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะดำเนินโครงการแบ่งปันประสบการณ์จากนักวิจัยพี่เลี้ยงให้กับนักวิจัยคณะ

เกษตรศาสตร์ฯ ในวันที่ 8 กันยายน 2565 และจะเชิญ รศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์  เสาแก้ว เป็นวิทยากรบรรยายและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารทำผลงานวิชาการ  

3. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะดำเนินโครงการ Paper Camp ในเดือนกันยายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างการ

ติดต่อประสานงานกับ ศ.ดร.อลงกลด  แทนออมทอง เพื่อเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย 

 

มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.4 ด้านพัฒนาคุณภาพนิสติ   

1. ปฎทิินกจิกรรมด้านกจิการนิสิต มีดังนี้ 

วันที ่ กจิกรรม 

25 ก.ค 2565 กจิกรรมศิลปวัฒนธรรม 
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วันที ่ กจิกรรม 

1-5 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตยื่นกู ้กยศ. 

15 ส.ค. 2565 โครงการอบรมออนไลน์ “การแก้ไขสภาวะฉกุเฉนิ (ภาวะซึมเศร้า)” 

15 ส.ค. 2565 เก็บเอกสาร กยศ.ผู้กู้รายใหม่  

15-27 ส.ค. 2565 กจิกรรมมหกรรมกฬีามหาวิทยาลัยพะเยา 

26 ส.ค. 2565 โครงการอบรมสุขภาพจิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ 

27-28 ส.ค. 2565 กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ ก่อนฝึกงานและ 

สหกจิศึกษา 

   

มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่อง หน่วยฝึกอบรมวิชาชีพฯ และประธานหลักสูตรแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จะดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตร หัวข้อ “เทคนิคการนำเสนองานวิชาการอย่าง

มอือาชีพ” ในวันที่ 9-10 กันยายน 2565 

2. ประชาสัมพันธ์การอบรม “การใช้เครื่องมือ Polymerase chain reaction (PCR)  ในวันที่ 30 สิงหาคม 

2565 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ 

3. สาขาวิชาการประมง จะนำนิสิตเดินทางไปศึกษาดูงานสถานประกอบการจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 20-21 

สิงหาคม 2565  

4. นิสิตสาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารที่มีภาวะซมึเศร้า ขณะนีไ้ด้กลับไปรักษาตัวที่ภูมิลำเนา 

5. สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จะดำเนิน

โครงการพัฒนาหลักสูตร หัวข้อ “หลักปฏิบัติสุขอนามัยที่ดีในการผลิตอาหารและหลักการจัดการความปลอดภัย

ทางอาหาร” ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จะนำนิสิตเดินทางไปศึกษาดูงานสถานประกอบการจังหวัดเชียงราย และ

จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 17 และ 24 สิงหาคม 2565   

7. ตามที่โรงเรยีนภูซางวิทยาคม ได้นำนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมค่ายบูรณาการและ

พัฒนาทักษะชวีติ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในกจิกรรมดังกล่าว 

8. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน ขอความอนุเคราะห์วิทยากรอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

เพื่อเตรยีมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

   

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ตามที่ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ฯ ครั้งที่ 7/2565  เมื่อวันที่ 21 

กรกฎาคม 2565 นั้น 
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ฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม

พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 

มติ  ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่7/2565 โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง   

-ไม่ม-ี 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

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  -15000  -     -    

             2) ค่าตอบแทนการสอน  20,000  -20000  -     -    

             3) ค่าเบีย้ประชุม  40,000    28,440   11,560  

             4) เงินประจำตำแหน่งผู้ช่วยคณบด ี  25000  20,000   5,000  

       1.2.2 ค่าใช้สอย      

            1) ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าเช่าที่พัก และค่า

พาหนะ  

     

             - นิเทศนิสิตฝึกงานและสหกจิศึกษา    80,000  -43066  36,364   570  

             - ค่าเดินทางคณะผู้บริหาร  60,000  -25000  1,900   33,100  

             -  ค่าพัฒนาบุคลากร  

(39*7500)+(25*5000) 

 417,500  -222500  189,885   5,115  

            2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน

คุณภาพระดับคณะ/หลักสตูร 

 70,000    70,000   -    

            3) ค่าซ่อมแซม/ค่าซอ่มบำรุงรักษา  40,000  4135  44,135   -    

            4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่า

เครื่องพิมพ์ 

 45,000  27000  42,000   30,000  
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รายละเอียดงบประมาณรายจา่ย ประจำปี

งบประมาณ 2565 

 งบตัง้ต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้ไป  งบคงเหลือ 

            5) ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลีย้ง

รับรอง 

 15,000    1,120   13,880  

            6) ค่าใช้จ่ายการสนบัสนุนทำวิจัย

ระดับป.ตรแีละป.โท 

 80,000  -38000  17,500   24,500  

            7) ค่าบำรงุสมาชิกประจำปีของสภา

คณบดีสาขาการเกษตรและสภาอุตสาหกรรม

เกษตร+สัตวศาสตร ์

 50,000    40,000   10,000  

            8) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

 200,000  -91900  49,000   59,100  

           9) ค่าใช้จา่ยในการประชาสัมพันธ์และ

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  -25000  -     -    

          13) ค่าใช้สอยอื่นๆ  370,054  9950  204,544   175,460  

       1.2.3 ค่าวัสด ุ      

            1) วัสดุการศึกษา      

              - ค่าวสัด ุ เครื่องแกว้ สารเคมี   100,000    99,968   32  

              - ค่ารายวิชา ป.ตร ี(3 ภาค)  216,000  -117797  98,123   80  

            2) วัสดุสำนักงาน          20,000  -20000  -     -    

            3) วัสดุคอมพิวเตอร ์  20,000  -20000  -     -    

            4) วสัดงุานบา้นงานครัว  20,000  -20000  -     -    

            5) วัสดุเชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น  65,000  20000  67,940   17,060  

1.3 ค่าสาธารณูปโภค      

       1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค      

            1) ค่าไปรษณยี ์  25,000    8,868   16,132  

1.4 เงนิอุดหนนุ      
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รายละเอียดงบประมาณรายจา่ย ประจำปี

งบประมาณ 2565 

 งบตัง้ต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้ไป  งบคงเหลือ 

      1.4.1 โครงการในแผนปฏบิัติการ       

            1) โครงการดา้นการเตรียมคนและ

เสรมิสร้างศักยภาพคน 

 156,000  -38565  101,700   15,735  

            2) โครงการสง่เสรมิการบรหิารที่มี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 100,000  200000  280,000   20,000  

       1.4.2 อุดหนุนการดำเนนิโครงการของ

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

 62,500  270928  163,010   170,418  

       1.4.3 อดุหนุนศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกิจ

พอเพียง 

 60,000    60,000   0  

       1.4.4 อุดหนนุศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและ

บรกิารนานาชาตฯิ 

 148,838    142,608   6,230  

       1.4.5 เงนิอดุหนนุเพื่อพฒันางานวิจัยและ

นักวจิัย (93,873*40%) 

 37,549    3,600   33,949  

กองทุนกจิการนิสติ      

         1) โครงการพัฒนานสิติ  85,000    83,000   2,000  

กองทุนสนิทรัพย์ถาวร      

         1) ครุภณัฑ์สำนักงาน  20,000    19,900   100  

         2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  20,000  10000  -     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    40,000   20,000  

กองทุนศลิปวัฒนธรรม      
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รายละเอียดงบประมาณรายจา่ย ประจำปี

งบประมาณ 2565 

 งบตัง้ต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้ไป  งบคงเหลือ 

         1) โครงการการเสรมิสรา้งและส่งเสรมิ

การทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมใหย้ั่งยนื 

 30,000    30,000   -    

รวม 

3,275,241 -129,815  

2,271,500.80  

 873,925.20  

100 %  72.22   27.78  

ข้อมูลวนัที่ 16  สงิหาคม 2565 

งบประมาณรายได้จากแหล่งเงินอื่นๆ 

แหล่งงบประมาณ งบประมาณคงเหลือ 

ศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง 43,050 

เงินรายได้หน่วยฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติฯ  200,607.88 

บัญชกีองทุนเพื่อการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ฯ  471,729.24 

การโอนงบประมาณ 

รายการท่ีโอนออก งบประมาณ รายการท่ีโอนเข้า งบประมาณ 

โอนหมวดเงินครัง้ท่ี 1 

ค่าใชส้อยอื่นๆ 

 

127,915 

 

โอนเงินค่าธรรมเนยีมการศึกษา 

2/2564 คืนมหาวทิยาลัย 10%  

 

127,915 

โอนหมวดเงินครั้งท่ี 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 
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รายการท่ีโอนออก งบประมาณ รายการท่ีโอนเข้า งบประมาณ 

โอนหมวดเงินครัง้ท่ี 5 

ค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา (ค่า

ต่อวซี่านสิิตกัมพูชา) 

 

1,900  
 

 

โอนเงินไปยังกองบริการการศกึษา 

 

1,900 

  

โอนหมวดเงินครัง้ท่ี 6 

ค่าใชส้อยอื่นๆ 

ค่าใชส้อยอื่นๆ 

เงินวจิัยป.ตรี  

นเิทศนิสติฝึกงาน สาขาเกษตรศาสตร์ 

วัสดุรายวชิา ป.ตรี เกษตรศาสตร์ 2/2564 

งบศกึษาดูงาน เกษตรศาสตร์ 

นเิทศนิสิตฝึกงาน ความปลอดภยัทางอาหาร 

วัสดุรายวิชา ป.ตรี ความปลอดภัยทางอาหาร 2/2564 

งบศกึษาดูงาน ความปลอดภัยทางอาหาร 

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 เทคโนโลยกีารเกษตร 1/2565 

รายวชิาป.โท เทคโนโลยชีีวภาพ 2/2564 

รายวชิาป.โท เทคโนโลยชีวีภาพ 1/2565 

รายวชิาป.โท วิทยาศาสตร์การเกษตร 2/2564  

 

10,000 

20,000 

38,000 

14,920  

 30,700  

 15,305  

 6,741  

 4,197  

5,140  

 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 

 

ครภุัณฑ์คอมพวิเตอร์ 

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

ค่าใชส้อยอื่นๆ 

เงินสนับสนุนโครงการของหลักสูตร 

 

 

10,000 

20,000 

38,000 

237,128 

 

มต ิ   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.2  ติดตามโครงการในแผนปฏบิัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565   

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาใน

การจัดกจิกรรม 

โครงการด้านการเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคน (ดา้นการจัดการเรียนการสอน)    
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ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาใน

การจัดกจิกรรม 

 กจิกรรมที่ 1 โครงการสง่เสรมิและพัฒนาขีดความสามารถด้าน

วิชาการในศตวรรษที่ 21 

    

1 1.1 โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับกิจการนิสิต

ที่เน้นผลการเรียนรูใ้ห้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 (English, IT 

(Digital), การสื่อสาร การแสดงออก บุคลิกภาพ, Talent 

mobility, ส่งเสรมิอัตลักษณ์ของนสิิต) 

15,000 4 20 มี.ค. 2565 

2 1.2 โครงการอบรมทักษะการใช้เคร่ืองมือและการเตรยีมสารเคมี

ในห้องปฏิบตัิการ  

15,000 4 9 ก.ค. 2565 

3 1.3 โครงการพัฒนาวิชาการสำหรับนิสติบัณฑติศึกษา (เสนอ

ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ) 

โครงการ paper  

5,000 4 8 มิ.ย.2565 

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

5 1.5 ส่งเสรมิกจิกรรมพุทธเกษตรเพื่อการดำเนนิชีวติ (พัฒนากาย 

ใจ และบุคลิกภาพ)  

5,000 4 27 มิ.ย. 2565 

6 1.6 ปฐมนิเทศและเตรยีมความพรอ้มดา้นวิชาการในระดับ

บัณฑิตศึกษา  

6,000 4 22 มิ.ย.2565 

7 1.7 อบรมการเขยีน I THESIS และจริยธรรมในการวจิัยระดบั

บัณฑติศึกษา  

5,000 0 29 ส.ค. 2565 

 กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนิสิตคณะ

เกษตรศาสตร์ฯ 

   

8 2.1 โครงการนำนิสติศึกษาดูงาน (ภาครัฐ/เอกชน)  60,000 4 4 ส.ค. 2565 

9 2.2 โครงการเกษตรวชิาการบัณฑิตและมหาบัณฑติ    20,000 4 25 มีนาคม 

2565 

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

 กจิกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของคณะ    
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ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาใน

การจัดกจิกรรม 

11 3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ดา้นการจัดการเรียนการ

สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ตามกรอบมาตรฐานอาจารยด์้านการ

สอน   

6,000 4 24 มิ.ย.2565 

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

รวม   161,000    

โครงการด้านการเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคน (ดา้นคุณภาพนสิิต) 
 

 

1 กจิกรรมที ่1 กจิกรรมไหว้ครู 2,000  4 7 ก.ค. 2565 

2 กจิกรรมที่ 2 กจิกรรมพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 5,000  4 30 พ.ค. 2565 

3 กจิกรรมที่ 3 กจิกรรมกีฬาสัมพันธ์เกษตร มพ. 5,000  1 20 ส.ค. 2565 

4 กจิกรรมที ่4 กจิกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ 5,000  4 14-16 ก.พ. 

2565 

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

2565 

6 กจิกรรมที่ 6 กจิกรรมพัฒนาผู้นำและสรา้งเครอืข่ายนิสิต  -  - ยกเลิกโครงการ 

7 กจิกรรมที่ 7 กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อกองทุนการศึกษานิสิตคณะ

เกษตรศาสตร์ 

2,000  0 ส.ค. 2565 

8 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อน

ฝึกงานและสหกจิศึกษา 

15,000  1 27-28 ส.ค. 

2565 

9 กจิกรรมที่ 9 กจิกรรมปัจฉมินิเทศและ Job fair 10,000  4 23-25 เม.ย. 

2565 

10 กิจกรรมที่ 10 การพัฒนาหลักสูตร ‘ผู้ประกอบการด้านอาหาร

และเกษตร’ 

18,000  4 4 มิ.ย. 2565 

รวม 85,000   

โครงการด้านการเตรยีมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน (สนับสนนุการดำเนินโครงการของ

หลักสูตร) 

 
 

1 โครงการ “พัฒนานิสติด้านการพัฒนาวิชาการและพัฒนาทกัษะ

สู่วิชาชีพ”  หลักสตูร วท.บ.(การประมง) 

42,715 1 20-21 ส.ค. 

2565 

2 โครงการ "การจัดการองค์ความรู ้(KM) เพือ่ดำเนินกิจกรรม 

AUN-QA version 4 และ การปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. 

เกษตรศาสตร์ 2565"  

105,725 0 มิ.ย.-ส.ค. 

2565 
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ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาใน

การจัดกจิกรรม 

3 โครงการ "การฝกึอบรมผู้ควบคุมการผลิตอาหาร" หลักสตูร 

วท.บ. (ความปลอดภยัทางอาหาร) 

27,878 3 4, 20-21 ส.ค. 

2565 

4 โครงการ "สอนเสรมิเพิ่มความรู ้และสรา้งแนวคดิดา้น

เทคโนโลยีการเกษตรสำหรับอนาคต" หลักสูตร ทล.บ

(เทคโนโลยีการเกษตร) 

26,700 1 17, 24 ส.ค. 

2565 

5 โครงการอบรมสัมมนาให้ความรูแ้ก่นิสิต คณาจารย ์และผูส้นใจ 

ในเรือ่ง กระบวนการผลติ การควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน และ

กฎหมายอาหาร หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร)  

9,405 1 20-21 ส.ค. 

2565 

6 โครงการ Update ความรูง้านปศุสัตวย์ุคใหม่กับภาคเอกชน 

หลักสูตร วท.บ. (สตัวศาสตร์) 

66,505 4 2 ส.ค. 2565 

7 โครงการ "Future skills ทักษะแห่งอนาคตหลังยุคโควดิสำหรับ

นักเทคโนโลยีชีวภาพ คร้ังที ่1 หลักสูตร วท.ม. 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

20,000 4 20 ก.ค. 2565 

8 โครงการ “ Help & Care การสรา้งแรงบันดาลใจในการตีพมิพ์

ระดับนานาชาต ิโดยระบบพี่เลีย้ง (Mentoring System)คร้ังที่ 1” 

หลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยีและนวตักรรมการประมง) 

5,000 0 ส.ค. 2565 

9 โครงการ เปิดโลกทัศน ์และพฒันาคุณภาพผลงานวิชาการ  

หลักสูตร วท.ม. (วิทยาศาสตร์การเกษตร) 

24,000 4 1 เม.ย. 2565 

10 โครงการพัฒนาหัวข้อวิจยัสำหรับรองรับนิสติปรญิญาโทรว่มกับ

ผู้ประกอบการทอ้งถิ่น วท.ม. (สัตวศาสตร์)  

5,500 4 7 มิ.ย.2565 

รวม 333,428   

โครงการด้านวิจยัและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม    

1 กจิกรรมที ่1 กจิกรรม Paper Camp คร้ังที2่  20,000 0  8 ก.ย. 2565 

2 กจิกรรมที่ 2 กจิกรรมแบ่งปันประสบการณ์จากนักวจิัยพี่เลีย้ง

ให้กับนักวจิัยสายสนับสนนุ 

20,000 0 12 ก.ย. 2565 

รวม 40,000    

โครงการด้านบรกิารวชิาการด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม      

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

2565 

2 โครงการพัฒนาและเรียนรูก้ระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้

เกษตรสมัยใหมใ่ห้ชุมชน 

40,000 4 23-24 ก.ค. 

2565 
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ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาใน

การจัดกจิกรรม 

รวม 60,000   

โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย     

1 กจิกรรมที ่1 กจิกรรมทำบุญคณะฯ   15,000 4 7 ม.ค. 2565 

2 กจิกรรมที่ 2 กจิกรรมส่งเสรมิเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้า

ไทยแบบสไตล์เกษตร 

- 4 ก.พ.-มี.ค.2565 

3 กจิกรรมที่ 3 กจิกรรมกาดโกง้โคง้-กนิอยู่วิถีล้านนา  15,000 1 24-25 ส.ค. 

2565 

รวม 30,000   

โครงการบรหิารจัดการทันสมยัมีประสิทธิภาพ โปรง่ใส และมีธรรมาภิบาล   
 

 

1 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 30,000 4 9-12 พ.ค. 

2565 

2 โครงการKM เพื่อการพัฒนาองค์กร 20,000 1 23 ส.ค. 2565 

3 โครงการการประเมินความพงึพอใจของบุคลากร - 4 ก.พ.-ส.ค. 

2565 

4 โครงการ การเตรยีมความพรอ้มสำหรับการประเมินคุณธรรม

และความโปรง่ใสของหน่วยงานภาครัฐประจำปี (ITA)  

- 4 มี.ค.-ส.ค. 

2565 

5 โครงการการทบทวนแผนกลยุทธ์ ติดตาม และประเมิน

ความสำเร็จของปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ 

250,000 4 9-12 พ.ค. 

2565 

6 โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) - 4 ส.ค. 2565 

รวม 300,000   

รวมทั้งสิน้ 1,009,428 
 

 

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

 

มต ิ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ   

 

ระเบียบวาระที่ 4.3 รายการผู้ตรวจทานผลวิเคราะห์หน่วยฝึกอบรมวิชาชีพและบรกิารนานาชาติด้านเกษตร 

และอาหาร 

ตามที่หน่วยฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร ได้เปลี่ยนแปลงผู้ลงนามใน

แบบฟอร์มผลการตรวจวิเคราะห์ และได้เชิญผู้ที่มีความเช่ียวชาญในแต่ละด้าน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหน่วย

ฝึกอบรมวิชาชีพฯ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบผลการวเิคราะห์ นั้น 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
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 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อโปรดพิจารณารายการ 

ผู้ตรวจทานผลวิเคราะห์หน่วยฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

  

มต ิ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ และได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 

 1. เพิ่มเติมรายชื่อผู้เช่ียวชาญด้านคุณภาพน้ำ คือ ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล และ ผศ.ดร.กัญญาณัฐ 

สุนทรประสิทธิ์ 

 2. เสนอให้ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ ในนามของหน่วยฝึกอบรมวิชาชีพและ

บริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร  เพื่อให้ผู้ส่งผลการตรวจวิเคราะห์สามารถนำไปเบิกจ่ายได้ถูกต้องตาม 

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง 

  

ระเบียบวาระที ่5 เรื่องอื่นๆ 

 1. นิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ จำนวน 14 คน ได้ขยายเวลาการผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ยังไม่

สามารถชำระเงินได้ทันตามกำหนด  มีแนวทางแก้ไขโดยให้นิสิตขอคนืสภาพนิสิตและชำระค่าปรับ ซึ่งกรณีดังกล่าว

นิสิตสามารถแนบเอกสารการขอทุน กยศ. เพื่อเป็นช่องทางในการช่วยเหลือนิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนต่อ 

 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบ 

 

เมือ่ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรยีงกันและไม่มีขอ้หารืออื่นๆ ประธานจึงปิดการประชุมในเวลา 16.00 น. 

                                                                                      
 (นางจุฑามาศ  ทินกรวงศ์)                                                        (ดร.บุญร่วม  คดิคา้) 

 ผู้จัดทำรายงานการประชุม                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 


