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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 

ครั้งที่ 9/2565 

วันพฤหัสบดีที่ 15  กันยายน พ.ศ. 2565   

เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาพนักงาน 

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

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.พนิตนาฎ  อู่พุฒนิันท์ กรรมการ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  พิทักษ์พล 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.คุณากร ขัติศรี กรรมการ 

14. ดร.ธนาพร  บุญมี กรรมการ 

15. ดร.พันธภรณ์  สุภัคกาญจน์กุล กรรมการ 

16. ดร.ยุพารัตน์  โพธิเศษ กรรมการ 

17. นางสาวเนวิชญานิ์  วุฒินิธิศานันท์ กรรมการ 

18. นางจุฑามาศ  ทินกรวงศ์ เลขานุการ 

 

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล  พรหมจักร  ติดภารกจิ   

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

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

เห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ประกาศใช้ในวันที่ 27 กันยายน 

2565 มสีาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงและแตกต่างไปจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 ดังนี ้

 1) อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่จำเป็นต้องเป็น

บุคลากรสายวิชาการ 
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 2) สภาสถาบันอุดมศึกษา สามารถกำหนดคุณวุฒิท่ีสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรได้ 

 3) คุณสมบัติของอาจารย์พิเศษ เปิดกวา้งมากขึน้ โดยที่คุณวุฒิการศึกษาจะไม่ใช่ข้อจำกัด 

 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

เฉพาะผลงานตีพมิพ์เท่านั้น แต่สามารถใช้ผลงานนวัตกรรม สิทธิบัตร หรอืผลงานสรา้งสรรค์มาทดแทนได้ 

 

มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.1 ด้านนโยบายและพัฒนาองค์กร 

1. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้จัดส่งแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 ไปยังกองแผนงาน

เรียบร้อยแล้ว และจะเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองต่อไป 

2. มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 ในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 

ภายในศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีง จำนวน 1 หลัง  ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารกันเงินเหลือ่มปี   

3. ข้อมูลสถานะทางการเงินของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในการประชุม

คร้ังต่อไป 

 

มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.2 ด้านวิชาการและประกันคุณภาพ     

1. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะเปิดการเรียนการสอน Non degree จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักสูตรการผลิตสัตว์ (แพะ) เศรษฐกจิตัวใหม่แบบมืออาชีพ 

2) หลักสูตรนวัตกรรมการเลีย้งกบเชิงพาณิชย์แบบครบวงจร 

3) หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตเห็ดเศรษฐกจิอัจฉริยะ 

2. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอสำรวจรายวิชาของคณะ ที่มีความประสงค์จะจัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบการเรียนล่วงหน้า (Pre degree) กำหนดส่งข้อมูลภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 

3. ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้แจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษของนิสิต มีรายละเอียดดังนี ้
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ผลคะแนน รหัส 62 รหัส 63 รหัส 64 รหัส 64 

C1 4    

B2+ 2    

B2 2    

B1+ 2 2 1  

B1 หรอื 60 คะแนนขึน้ไป 6  3  

A2+ 3  3 1 

A2 หรอื 40-59 คะแนน 13 5 1 2 

A1+ 1  4 3 

A1 หรอื 20-39 คะแนน 44 11 23 12 

Pre-A1 หรอื 0-19 คะแนน 1 3 18 14 

Starter 0  14 9 

ยังไม่ได้สอบ 5 60 74 181 

 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดดังนี้ 

หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร) 1. นางสาวยุพารัตน์  โพธิเศษ 

2. นางสาวหทัยทิพย์  นิมิตรเกียรติไกล 

3. นางสาวธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์ 

4. นางสาวอัญชลี ระวังการ 

5. นายธัชพล เมธารัชกุล 

ทล.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) 1. นางสาวพนิตนาฎ  อู่พุฒินันท์ 

2. นางสาวกฤษณา  พุกอินทร ์

3. นางสาวรวสิรา  รื่นไวย์ 

4. นางสาวสุมนา เหลืองฐิติกาญจนา 

5. นางสาวธนาพร  บุญม ี

วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 1. นางสาวเนวิชญานิ์ วุฒินิธิศานันท์ 

2. นางสาวสกลุคุณ  มากคุณ 

3. นายคุณากร  ขัติศรี 

4. นายรณกร  สรอ้ยนาค 

5. นายไผ่แดง  ขวัญใจ 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) 1. นางสาวพันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กุล 

2. นางสาวธนาพร  บุญมี 

3. นายโชค โสรัจกุล 

4. นายสมชาติ  ธนะ 
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หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

5. นางสาววนิดา แซ่จงึ 

วท.บ.(นวัตกรรมและเทคโนโลยีการประมง) 1. นางสาวกรทิพย์ กันนิการ์ 

2. นางสาวดุจฤดี ปานพรหมมินทร์ 

3. นายเกรยีงไกร สีตะพันธุ์ 

4. นางศิรลิักษณ์ ตันเจริญ 

5. นางสาวกัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ 

วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 1. นายบุญร่วม  คดิคา้ 

2. นายมนัส ทิตย์วรรณ 

3. นางสาวภาวินี จันทร์วจิิตร 

4. นายไวพจน์  กันจู 

5. นางสาวสุกัลยา  ภู่ทอง 

วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 1. นางสาวสุภัค มหัทธนพรรค 

2. นางสาวสุภาพร  ภัสสร 

3. นายขรรค์ชัย  ดั้นเมฆ 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การเกษตร) 1. นางวิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก 

2. นายบุญฤทธิ์  สินคา้งาม 

3. นางวาสนา  พิทักษ์พล 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการความ

ปลอดภัยทางอาหาร) 

1. นายตระกูล  พรหมจักร 

2. นางสาวสุวลี  ฟองอินทร์ 

3. นางสาวศิรกิาญจน์ สันพา 

ปร.ด.(นวัตกรรมผลิตภาพทางทรัพยากรธรรมชาติและ

การจัดการ) หลักสูตรสหวิทยาการ 

1. นายไพบูลย์ ปะนาเส 

2. นายพยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา 

3. นายพิชญะ คำอ้าย 

 

 5. ขอความอนุเคราะห์ประธานหลักสูตรตรวจเช็คสถานะหลักสูตรในระบบ เพื่อให้ อว. รับทราบ 

ภายในวันที ่31 ตุลาคม 2565 กรณมีีการแกไ้ขให้รบีดำเนินการโดยเร่งด่วน เนื่องจากมีผลต่อการกู้ยืมเงิน กยศ. 

6. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ประเมินคุณภาพการศึกษา EdPEx เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ผลการประเมิน

ได้ 124 คะแนน 

7. กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 TCAS1 เปิดรับสมัคร

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์ฯ เปิดรับ 4 โครงการดังนี้ 

 1) โควต้าครูแนะแนว 

2) โควต้าคณะ 

3) โควต้าเรยีนดี 

4) โควต้าอาชีวะ 
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มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 ด้านวิจัย นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

1. ขอแสดงความยินดีกับผูท้ี่ได้รับทุน Fundamental Fund (FF) ประจำปี 2566 

2. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะดำเนินโครงการคลินิกวิชาการ ในเดือนพฤศจิกายน 2565 และจะเชิญ 

ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด  แทนออมทอง เป็นวิทยากรโครงการดังกล่าว 

3. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะเดินทางไปประชุมหารอืเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย และการรับนิสิตมา

ศึกษาต่อในระดับบัณฑติศึกษา ณ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2565 

 

มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.4 ด้านพัฒนาคุณภาพนิสิต    

1. ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนิสิตที่มีปัญหาสุขภาพจิต เพื่อรับการประเมินและให้คำปรกึษา

โดยทีมสุขภาพจิตร่วมกับจิตแพทย์ และรายงานให้ผูบ้รหิารทราบเป็นประจำทุกเดือน 

2. นิสิตที่ยืมเงิน กยศ.รายเกาและรายใหม่ ที่สงเอกสารกอนวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ขณะนี้ไดรับเงิน 

ค่าครองชีพเรียบรอยแล้ว ส่วนนิสิตที่ส่งเอกสารหลังจากวันที่ 15 สิงหาคม 2565 อยู่ระหว่างการดำเนินการของ

ธนาคารกรุงไทย โดยมีนิสิตที่สง่เอกสารการกูย้ืมเงนิ จำนวนทั้งสิน้ 58 ราย ทั้งนี ้กยศ.จะเปิดระบบอีกคร้ังในวันที่ 15 

กันยายน 2565 

3. ท่านใดที่มีความประสงค์จะบริจาคเงินทุนการศึกษาของนิสิต สามารถติดต่อขอบรจิาคได้ที่นายจักรพ์งศ์ 

ธุระพ่อค้า 

4. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้มอบหมายให้นายจักร์พงศ์ ธุระพ่อค้า ประสานงานกับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัด

เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ ลำพูน เพื่อขอเข้าแนะแนวการศึกษา จำนวน 13 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 12-23 

กันยายน 2565 

5. ปฏิทนิกจิกรรมนิสิต ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2565 มีรายละเอียดดังนี้ 

กำหนดการ กจิกรรม 

9- 21 สิงหาคม 2565 กจิกรรมมหกรรมกฬีา มหาวิทยาลัยพะเยา  

23 สิงหาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการกจิการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา  

26 สิงหาคม 2565 กจิกรรมอบรมดานสุขภาพจิต สําหรับบุคลากรคณะเกษตรศาสตรฯ  

27-28 สิงหาคม 2565 กจิกรรมอบรมสหกจิศึกษาและเตรยีมความพรอมฝกงาน นิสิตช้ันปที่ 4  

2-3 กันยายน 2565 กจิกรรม UP –Identity (กจิการนิสิตคณะ) 

12 กันยายน 2565 กจิกรรม Show and Share  (สโมสรนิสิต-ชมรม) 

 

มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่อง หน่วยฝึกอบรมวิชาชีพฯ และประธานหลักสูตรแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. นิสิตสาขาวิชาความปลอดภยัทางอาหารที่มีภาวะซึมเศร้า ขณะนีไ้ด้กลับมาเรียนในมหาวิทยาลัยตามปกติ  

2. สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร ขอเปิดสอนรายวิชา Pre Degree จำนวน 2 รายวิชา 

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ไม่ขอเปิดสอนรายวิชา Pre Degree 

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง ขอประชุมหารือเรื่องการเปดิสอนรายวิชา Pre Degree กับ

อาจารย์ภายในหลักสูตรอีกคร้ัง   

5. นิสิตคู่ขนานสัตวศาสตร์+บริหารธุรกิจ ขอลาออกจากหลักสูตรคู่ขนาน เพื่อศึกษาต่อในหลักสูตร วท.บ.

(สัตวศาสตร์ ) 

6. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จะดำเนินโครงการการเขียนเล่มปัญหาพิเศษ ในเดือนกันยายน 2565 โดยเบิก

งบประมาณจากรายวิชาปัญหาพิเศษ 

7. คณบดีจะเข้าร่วมโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร 

ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเชียงเหนือ ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2565 

   

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ตามที่ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ฯ ครั้งที่ 8/2565  เมื่อวันที่ 18 

สิงหาคม 2565 นั้น 

ฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม

พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่8/2565 โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง   

-ไม่ม-ี 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 สถานะการเงนิ ประจำปีงบประมาณ  

รายละเอียดงบประมาณรายจา่ย ประจำปี

งบประมาณ 2565 

 งบตัง้ต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้ไป  งบคงเหลือ 

กองทุนเพื่อการศึกษา         

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัด ุ     

        1.1.1 ค่าตอบแทน     
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รายละเอียดงบประมาณรายจา่ย ประจำปี

งบประมาณ 2565 

 งบตัง้ต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้ไป  งบคงเหลือ 

             1) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ  15,000  -15,000  -     -    

             2) ค่าตอบแทนการสอน  20,000  -20,000  -     -    

             3) ค่าเบีย้ประชุม  40,000    30,290   9,710  

             4) เงินประจำตำแหน่งผู้ช่วยคณบด ี  25,000  25,000   -    

       1.2.2 ค่าใช้สอย      

            1) ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าเช่าที่พัก และค่า

พาหนะ  

     

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

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

             -  ค่าพัฒนาบุคลากร  

(39*7500)+(25*5000) 

 417,500  -222,500  188,835   6,165  

            2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน

คุณภาพระดับคณะ/หลักสตูร 

 70,000    70,000   -    

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

            4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่า

เครื่องพิมพ์ 

 45,000  27,000  66,000   6,000  

            5) ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลีย้ง

รับรอง 

 15,000    1,120   13,880  

            6) ค่าใช้จ่ายการสนบัสนุนทำวิจัย

ระดับป.ตรแีละป.โท 

 80,000  -38,000  29,500   12,500  

            7) ค่าบำรงุสมาชิกประจำปีของสภา

คณบดีสาขาการเกษตรและสภาอุตสาหกรรม

เกษตร+สัตวศาสตร ์

 50,000    40,000   10,000  

            8) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา 

 200,000  -91,900  79,852   24,448  

           9) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และ

วิเทศสัมพันธ ์

 50,000    49,996   4  

          10) ค่าใช้จ่ายในการจดัทำรายงาน

ประจำปี 

 5,000    5,000   -    

          11) ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน เดือนละ  376,800    345,400   31,400  
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รายละเอียดงบประมาณรายจา่ย ประจำปี

งบประมาณ 2565 

 งบตัง้ต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้ไป  งบคงเหลือ 

31,400 บาท  

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

          13) ค่าใช้สอยอื่นๆ  370,054  9,950  236,880   143,124  

       1.2.3 ค่าวัสด ุ      

            1) วัสดุการศึกษา      

              - ค่าวสัด ุ เครื่องแก้ว สารเคม ี  100,000    99,968  32  

              - ค่ารายวิชา ป.ตร ี(3 ภาค)  216,000  -117,797  98,123   80  

            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  77,990   7,010  

1.3 ค่าสาธารณูปโภค      

       1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค      

            1) ค่าไปรษณยี ์  25,000    9,396   15,604  

1.4 เงนิอุดหนนุ      

      1.4.1 โครงการในแผนปฏบิัติการ       

            1) โครงการดา้นการเตรียมคนและ

เสรมิสรา้งศักยภาพคน 

 156,000  -38,565  106,700   10,735  

            2) โครงการสง่เสรมิการบรหิารที่มี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 100,000  200,000  289,900   10,100  

       1.4.2 อุดหนุนการดำเนนิโครงการของ

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

 62,500  270,928  262,782   70,646  

       1.4.3 อดุหนุนศนูย์การเรยีนรู้เศรษฐกจิ

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  
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รายละเอียดงบประมาณรายจา่ย ประจำปี

งบประมาณ 2565 

 งบตัง้ต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้ไป  งบคงเหลือ 

กองทุนกจิการนิสติ      

         1) โครงการพัฒนานสิติ  85,000    85,000   -    

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   10,500   29,500  

กองทุนบรกิารวชิาการ      

         1) โครงการบรกิารวชิาการเพื่อพัฒนา

ชุมชน สังคม และประเทศ (การถ่ายทอดองค์

ความรูเ้กษตรสมัยใหมใ่ห้ชุมชนและนิทรรศการ 

1 คณะ 1 โมเดล) 

 60,000    40,000   20,000.00  

กองทุนศลิปวัฒนธรรม      

         1) โครงการการเสรมิสรา้งและส่งเสรมิ

การทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมใหย้ั่งยนื 

 30,000    30,000   -    

รวม 
3,275,241 -129,815 2,641,338.40   500,287.60  

100 %  83.97   15.91 

ข้อมูลวนัที่ 14 กันยายน 2565 

งบประมาณรายได้จากแหล่งเงินอื่นๆ 

แหล่งงบประมาณ งบประมาณคงเหลือ 

ศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง 467,427.93 

เงินรายได้หน่วยฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติฯ  216,654.88 

บัญชีกองทุนเพื่อการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ฯ  471,729.24 

การโอนงบประมาณ 

รายการท่ีโอนออก งบประมาณ รายการท่ีโอนเข้า งบประมาณ 
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รายการท่ีโอนออก งบประมาณ รายการท่ีโอนเข้า งบประมาณ 

โอนหมวดเงินครัง้ท่ี 1 

ค่าใชส้อยอืน่ๆ 

 

127,915 

 

โอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

2/2564 คืนมหาวทิยาลัย 10%  

 

127,915 

โอนหมวดเงินครั้งท่ี 2 

งบพฒันาบุคลากร 

 

200,000 

 

โครงการทบทวนแผนฯ  

 

200,000 

โอนหมวดเงินครัง้ท่ี 3 

ค่าเดนิทางผู้บริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการจัดการระดับบัณฑิตศกึษา 

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร 

วัสดุสำนักงาน 

วัสดุคอมพวิเตอร์ 

วัสดุงานบ้านงานครัว 

 

25,000  

 60,000  

 25,000  

 20,000  

 20,000  

 20,000 

 

เงินประจำตำแหน่งผู้ช่วยคณบด ี 

ค่าใชส้อยอื่นๆ 

 

25,000 

145,000 

โอนหมวดเงินครั้งท่ี 4 

ค่าใชส้อยอื่นๆ 

 

36,135  
 

 

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ค่าซ่อมครุภัณฑ ์

โครงการอบรมการใชเ้ครื่องมือ 

 

27,000 

4,135 

5,000 

โอนหมวดเงินครัง้ท่ี 5 

ค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา (ค่า

ต่อวซี่านสิิตกัมพูชา) 

 

1,900  
 

 

โอนเงินไปยังกองบริการการศกึษา 

 

1,900 

  

โอนหมวดเงินครัง้ท่ี 6 

ค่าใชส้อยอื่นๆ 

ค่าใชส้อยอื่นๆ 

เงนิวจิัยป.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 

 

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  

 

ครภุัณฑ์คอมพวิเตอร์ 

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

ค่าใชส้อยอื่นๆ 

เงินสนับสนุนโครงการของหลักสูตร 

 

 

10,000 

20,000 

38,000 

237,128 
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รายการท่ีโอนออก งบประมาณ รายการท่ีโอนเข้า งบประมาณ 

งบศกึษาดูงาน สัตวศาสตร์ 

วัสดุรายวชิา ป.ตรี สัตวศาสตร์ 1/2565 

นเิทศนิสติฝึกงานสาขาสัตวศาสตร์ 

วัสดุรายวชิา ป.ตรี เทคโนโลยกีารเกษตร 2/2564 

วัสดรุายวชิา ป.ตรี เทคโนโลยกีารเกษตร 1/2565 

รายวชิาป.โท เทคโนโลยชีีวภาพ 2/2564 

รายวชิาป.โท เทคโนโลยชีวีภาพ 1/2565 

รายวชิาป.โท วิทยาศาสตร์การเกษตร 2/2564  

 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 การ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาใน

การจัดกจิกรรม 

โครงการด้านการเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคน (ดา้นการจัดการเรียนการสอน)    

 กจิกรรมที่ 1 โครงการสง่เสรมิและพัฒนาขีดความสามารถด้าน

วิชาการในศตวรรษที่ 21 

    

1 1.1 โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับกิจการนิสิต

ที่เน้นผลการเรียนรูใ้ห้ผูเ้รียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 (English, IT 

(Digital), การสื่อสาร การแสดงออก บุคลิกภาพ, Talent 

mobility, ส่งเสริมอัตลักษณ์ของนสิิต) 

15,000 4 20 มี.ค. 2565 

2 1.2 โครงการอบรมทักษะการใช้เคร่ืองมือและการเตรยีมสารเคมี

ในหอ้งปฏิบตัิการ  

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

บัณฑติศึกษา  

6,000 4 22 มิ.ย.2565 
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ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาใน

การจัดกจิกรรม 

7 1.7 อบรมการเขยีน I THESIS และจริยธรรมในการวจิัยระดบั

บัณฑติศึกษา  

5,000 4 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 

 กจิกรรมที ่3 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของคณะ    

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 กจิกรรมกฬีาสัมพันธ์เกษตร มพ. 5,000  4 20 ส.ค. 2565 

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

2565 

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

2565 

6 กจิกรรมที่ 6 กจิกรรมพัฒนาผู้นำและสรา้งเครอืข่ายนิสิต  -  - ยกเลิกโครงการ 

7 กจิกรรมที ่7 กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อกองทุนการศึกษานิสิตคณะ

เกษตรศาสตร์ 

2,000  4 ก.ย. 2565 
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ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาใน

การจัดกจิกรรม 

8 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อน

ฝึกงานและสหกจิศึกษา 

15,000  4 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   

โครงการด้านการเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคน (สนับสนนุการดำเนินโครงการของ

หลักสูตร) 

 
 

1 โครงการ “พัฒนานิสติด้านการพัฒนาวิชาการและพัฒนาทกัษะ

สู่วิชาชีพ”  หลักสตูร วท.บ.(การประมง) 

42,715 4 20-21 ส.ค. 

2565 

2 โครงการ "การจัดการองค์ความรู ้(KM) เพือ่ดำเนินกิจกรรม 

AUN-QA version 4 และ การปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. 

เกษตรศาสตร์ 2565"  

105,725 4 10-11 ก.ย. 

2565 

3 โครงการ "การฝกึอบรมผู้ควบคุมการผลิตอาหาร" หลักสตูร 

วท.บ. (ความปลอดภยัทางอาหาร) 

27,878 4 4, 20-21 ส.ค. 

2565 

4 โครงการ "สอนเสรมิเพิ่มความรู ้และสรา้งแนวคดิดา้น

เทคโนโลยีการเกษตรสำหรับอนาคต" หลักสูตร ทล.บ

(เทคโนโลยีการเกษตร) 

26,700 4 17, 24 ส.ค. 

2565 

5 โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่นิสิต คณาจารย ์และผูส้นใจ 

ในเรื่อง กระบวนการผลติ การควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน และ

กฎหมายอาหาร หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร)  

9,405 4 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 ก.ย. 2565 

9 โครงการ เปิดโลกทัศน ์และพฒันาคุณภาพผลงานวิชาการ  

หลักสูตร วท.ม. (วิทยาศาสตร์การเกษตร) 

24,000 4 1 เม.ย. 2565 
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ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาใน

การจัดกจิกรรม 

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  ก.ย. 2565 

2 กิจกรรมที่ 2 กจิกรรมแบ่งปันประสบการณ์จากนักวจิัยพี่เลีย้ง

ให้กับนักวจิัย 

20,000 4 8 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 

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 4 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 4 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 250,000 4 9-12 พ.ค. 
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ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาใน

การจัดกจิกรรม 

ความสำเร็จของปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ 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 การพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหนง่อธกิารบดมีหาวิทยาลัยพะเยา 

 โดยส่วนงาน 

ตามทีไ่ด้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางสุภกร  พงศบางโพธิ์ ให้ดำรงตำแหน่ง 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 2 มกราคม 

2562 และจะครบวาระในการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 24 ธันวาคม 2565  นั้น 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝ่ายเลขานุการ จงึขอเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อโปรดพิจารณาการเสนอ

ชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยาโดยส่วนงาน โดยมีปฏิทนิดำเนินการรับเสนอชื่อผู้สมควร

ดำรงตำแหนง่อธิการบดี ดังนี ้

วันท่ี 15 กันยายน 2565 1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการสรร

หาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบด ีมหาวิทยาลัย

พะเยา 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการประจำหน่วยเสนอชื่อคณะ

เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

    1. ผศ.ดร.พยุงศักดิ์  อินต๊ะวิชา  ประธานกรรมการ 

    2. ผศ.ดร.สุกัลยา  ภู่ทอง         กรรมการ 

    3. นางสาวเสาวนีย์ จอมสว่าง   กรรมการและ  

                                                                    เลขานุการ 

 

1. ปฏทิินการดำเนินการสรรหาผู้สมควรตำแหน่ง

อธิการบดมีหาวิทยาลัยพะเยาของคณะกรรมการสรรหา 

2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับท่ี 1/2565 

3. ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับท่ี 2/2565 

4. ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับท่ี 3/2565 

5. นโยบายและเป้าหมายของการพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา โดย สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

วันท่ี 15 กันยายน 2565 2. ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรง

ตำแหน่งอธิการบดมีหาวิทยาลัยพะเยา และปฏิทิน

ดำเนินการภายในคณะ 

1. ประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารคณะ

เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

2. https://www.facebook.com/agriupnews  

วันท่ี 15 กันยายน 2565 

เวลา 08.30-16.30 น. 

1. แจง้ เพิ่ม-ถอน ชื่อบุคลากรในสังกัดคณะ

เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

1. แจง้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจำหน่วยเสนอชื่อ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ชั้น 1  

สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

วันท่ี 15 กันยายน 2565 

เวลา 08.30-16.30 น. 

1. เสนอชื่อล่วงหน้าทางไปรษณีย์ บุคลากร 1 คน 

เสนอไม่เกิน 1 ชื่อ 

1. จัดส่งทางไปรษณีย์ถึงประธานกรรมการประจำหน่วย

เสนอชื่อโดยส่งเป็นเอกสารลับและจัดส่งทางไปรษณีย์ด่วน

https://www.facebook.com/agriupnews
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พิเศษ (EMS) จ่าหน้าถึงประธานกรรมการประจำหน่วย

เสนอชื่อ ท่ีอยู่ เลขที่ 19 หมู่ท่ี2 ตำบลแม่กา อำเภอเมอืง

พะเยา จังหวัดพะเยา 56000 โดยถอืเอาวัน เวลาท่ีท่ีทำ

การไปรษณีย์ตน้ทางออกใบรับฝากหรอืวันเวลาที่ท่ี

ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นสำคัญ 

วันท่ี 15 กันยายน 2565 

เวลา 08.30-16.30 น. 

1. เสนอชื่อล่วงหน้าดว้ยตนเอง หรือทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) บุคลากร 1 คน เสนอไม่เกิน 

1 ชื่อ 

1. ดำเนินการดว้ยตนเอง ให้จัดทำเป็นจดหมายปิดผนึกส่ง

ถงึ ประธานกรรมการประจำหน่วยเสนอชื่อ โดยส่งเป็น

เอกสารลับ ผ่านหัวหน้าสำนักงาน เพื่อลงทะเบียนรับ

เอกสาร ณ ชั้น 1 สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

2. กรณีจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ใหส้่ง

ถึงประธานกรรมการประจำหน่วยเสนอชื่อในช่องทาง 

payungsuk.in@up.ac.th  

วันท่ี 16 กันยายน 2565 

เวลา 09.00-15.00 น. 

1. เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

มหาวิทยาลัยพะเยา ณ หน่วยรับเสนอชื่อ ห้อง 

AGR1101 ชั้น 1 อาคารคณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

บุคลากร 1 คน เสนอไม่เกิน 1 ชื่อ 

 

ขั้นตอนเสนอชื่อ 

1. ตรวจสอบรายชื่อหน้าหน่วยรับเสนอชื่อ 

2. แสดงหลักฐานบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย/บัตร

ประจำตัวประชาชน/บัตรท่ีทางราชการออกให้เพื่อแสดง

ตัวตน 

3. ลงชื่อรับบัตรเสนอชื่อ และเสนอชื่อในคูหาหน่วยเสนอ

ชื่อ 

4. หย่อนบัตรในหีบ/กล่องปิดผนึกรับเสนอชื่อในหน่วยรับ

เสนอชื่อ 

5. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับเสนอชื่อ (15.00 น.) หรอื มีผู้มา

ใชส้ทิธิ์ครบถ้วนตามจำนวน (รอ้ยละ 100) ให้

คณะกรรมการประจำหน่วยเสนอชื่อปิดหบี/กล่องรับเสนอ

ชื่อ และตรวจสอบพร้อมขานรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ ณ 

หน่วยรับเสนอชื่อ  

6. คณะกรรมการประจำหน่วยเสนอชื่อสรุปผลการรับ

เสนอชื่อเรยีงตามตัวอักษร ไม่นับความถี่ เสนอข้อมูล

คณะกรรมการประจำคณะ 

วันท่ี 21 กันยายน 2565 

เวลา 19.00 น. ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ Zoom 

1.ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  1. พิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ได้รับการ

เสนอ พร้อมประวัติ ผลงาน เหตุผลประกอบ เสนอรายชื่อ 

ไม่เกิน 3 คน เสนอคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง

อธิการบดมีหาวิทยาลัยพะเยา ตามแบบฟอร์มท่ีกำหนด

ภายในวันท่ี 23 กันยายน 2565 

 

โดยมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี ้

1. ปฏิทนิการดำเนินการสรรหาผู้สมควรตำแหน่งอธิการบดมีหาวิทยาลยัพะเยาของคณะกรรมการสรรหา 

2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2565 

3. ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 2/2565 

mailto:payungsuk.in@up.ac.th
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4. ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 3/2565 

5. นโยบายและเป้าหมายของการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา โดย สภามหาวิทยาลยัพะเยา 

  

มต ิ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.4    การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทล.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) พ.ศ. 

2563 

 ด้ วย  คณ ะเกษตรศ าสตร์ ฯ  ได้ มี ก าร เปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ป ระจำและรั บผิ ดชอบห ลักสู ต ร  

ทล.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) พ.ศ. 2563 โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขดังนี ้

1. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก นางสาวกฤษณา พุกอินทร์ 

เป็น นางพรประภา แสนหลวง เนื่องจาก นางสาวกฤษณา พุกอินทร์ ย้ายไปเป็นอาจารยป์ระจำหลกัสูตรและอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววทิยา  

2. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก ดร.ธนาพร บุญมี เป็น  

ดร.วิภาศิริ สุนทรชัย เนื่องจาก ดร.ธนาพร บุญมี ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

3. ปรับตำแหน่งทางวิชาการ จาก ดร.พนิตนาฎ อู่พุฒินันท์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนิตนาฎ  

อู่พุฒินันท์ 

4. ปรับตำแหน่งทางวิชาการ จาก ดร.สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมนา 

เหลืองฐิติกาญจนา  

5. เพิ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ภัสสร เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร 

6. เพิม่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหัทธนพรรค เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร 

7. เพิ่ม ดร.วนิดา แซ่จงึ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร 

8. เพิ่ม ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร 

  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

           ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อโปรดพิจารณารับรอง

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทล.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุม 

  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที ่5 เรื่องอื่นๆ 

 1. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะดำเนินโครงการ Dinner Talk ในวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ รา้น 

Casamio 
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มติ    ทีป่ระชมุพิจารณาแล้ว มีมตริับทราบ 

 

เมือ่ที่ประชุมรับทราบโดยพรอ้มเพรยีงกนัและไม่มีขอ้หารืออื่นๆ ประธานจึงปิดการประชุมในเวลา 11.00 น. 

         

                                                                                      
 (นางจุฑามาศ  ทินกรวงศ์)                                                        (ดร.บุญร่วม  คดิคา้) 

 ผู้จัดทำรายงานการประชุม                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 


