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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 

ครั้งที่ 2/2564 

วันพฤหัสบดทีี่ 18 กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2564 

เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ 

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

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์  สินคา้งาม ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ  แลน้อย กรรมการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรมงคล  สุวรรณภูมิ กรรมการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี  ปานพรหมมินทร์ แทนประธานหลักสูตร 

   วท.บ.(การประมง) 

7. ดร.คุณากร ขัติศรี กรรมการ 

8. ดร.ตระกูล  พรหมจักร กรรมการ 

9. ดร.บุญร่วม  คดิคา้ กรรมการ 

10. ดร.พันธภรณ์  สุภัคกาญจน์กุล กรรมการ 

11. ดร.พนิตนาฎ  อู่พุฒินันท์ กรรมการ 

12. ดร.รณกร  สรัอยนาค กรรมการ 

13. ดร.วนิดา  แซจ่ึง กรรมการ 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์  กันจู ผู้ช่วยคณบดี 

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์  อินต๊ะวิชา ผู้ช่วยคณบดี 

16. ดร.ธนิกานต์  สันต์สวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์ฝกึอบรมวิชาชีพฯ 

17. นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์ เลขานุการ 

 

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ภัสสร ติดภารกจิ 

    

เริ่มประชุมเวลา  09.10 น. 

ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน หรอื O-NET 

ของนักเรียนช้ัน ม.6 ในปีการศึกษา 2565 ส่งผลให้คะแนน O-NET ต้องถูกยุติการใช้ในคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัย 

2. ในปีการศึกษา 2565 นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะมีจ านวนประมาณ 

500,000 คน และคาดว่าจ านวนผู้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จะลดลงประมาณ 50-60% จากจ านวน

ทั้งหมด 
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3. สืบเนื่องจากสถานการณก์ารระบาดของโรคโควดิ-19 ได้แพรร่ะบาดในวงกวา้ง แนวทางการจัดการ

เรียนการสอนจะด าเนินการตามประกาศและนโยบายของจังหวัดพะเยา   

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.1  ด้านยุทธศาสตร์และบรหิารองค์กร 

1. คณะเกษตรศาสตรฯ์ ได้รับอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 

2564 จ านวน 2 รายการ คอื  

1) เครื่องตรวจวัดทางสรรีวทิยาพรอ้มชุดอุปกรณ ์จะจัดท าสัญญาในวันที่ 25 มกราคม 2564  

2) เครื่องเคลื่อนย้ายโปรตีนจากเจลสู่เมมเบรนพร้อมเครื่องจ่ายไฟฟ้า ได้ด าเนินการจัดซื้อ  

จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเรียบร้อยแล้ว 

2. ครุภัณฑ์การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 กองแผนงานได้จัดส่งรายละเอียดไปยังส านัก

งบประมาณเพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะทราบผลการพจิารณาในเดือนกันยายน 2564 

3. มหาวิทยาลัยก าหนดให้คณะฯ จัดท าข้อมูลเพื่อเตรยีมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564 และขอความอนุเคราะห์ทุกท่าน

ตอบแบบประเมินแบบวัดการรับรูผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผ่านระบบออนไลน์ 

4. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ด าเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณทางเดินหน้าห้องส านักงาน ช้ัน 1, 

ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 และ 3 และหน้าห้องปฏิบัติการช้ัน 4 ช้ันละ 1 ตัว สว่นทางเดินหน้าห้องปฏิบัติการ ช้ัน 2 

และ 3 ได้ติดตั้งชัน้ละ 2 ตัว 

5.  คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ต าบล จ านวน         

5 ต าบล ได้แก่ ต าบลแม่กา ต าบลบ้านต  า ต าบลบ้านถ้ า ต าบลบ้านเหล่า และต าบลศรีถ้อย ซึ่งกระทรวงการ

อุดมศึกษาฯ (อว.) ได้แจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการ ลงพื้นที่เพื่อประเมินศักยภาพของแต่ละ

ต าบล และจัดส่งข้อมูลไปยังกระทรวงเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.2  ด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา   

1. ก าหนดการรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 มีรายละเอียดดังนี้ 

หลักสูตร ก าหนดการ 

ยืนยันสิทธิ TCAS64 รอบ 1 22-23 ก.พ. 64 

รับสมัคร 11 ก.พ.-15 มี.ค. 2564 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ

ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา 

4 พ.ค. 2564 

ตรวจร่างกาย (บางสาขา) 4-6 พ.ค. 2564 

สอบสัมภาษณ์ (บางสาขา) 7 พ.ค. 2564 

ประกาศรายชื่อผู้ผา่นการสัมภาษณ์และมีสิทธิยืนยันสิทธิเข้าศึกษา 10 พ.ค. 2564 
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หลักสูตร ก าหนดการ 

ยืนยันสิทธิ TCAS64 รอบ 2 10-11 พ.ค. 2564 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 15 พ.ค. 2564 

 

2.  สรุปจ านวนนักเรยีนที่มีสิทธิเข้าศึกษา TCAS64 รอบ 1  มีรายละเอียดดังนี้ 

หลักสูตร โควตาคณะ โควตาครูแนะแนว โควตาเรียนด ี โควตา

อาชีวะ อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 1 อันดับ 2 

เกษตรศาสตร์ 43 52 74 11 24 - 

การประมง 11 22 34 7 20 - 

สัตวศาสตร์ 55 84 77 28 53 - 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร 

32 47 52 22 44 - 

ความปลอดภัยทางอาหาร 22 30 54 2 20 2 

เทคโนโลยีการเกษตร 12 19 13 4 7 2 

คูข่นานสัตวศาสตร์ 11 12 23 11 8 - 

ตรคีวบโทการประมง 4 4 2 - 2 - 

ตรีควบโทความปลอดภัย

ทางอาหาร 

10 5 10 - 5 - 

รวม 200 275 339 85 183 4 

  

3.  ขอความอนุเคราะห์แต่ละสาขาปรับปรุงหลักสูตรและด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่

ก าหนด โดยมีปฏิทนิการด าเนินการ ดังนี้ 

หนว่ยงาน ปฏทิินการน าเสนอหลักสูตร พ.ศ. 2564 

ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

คณะกรรมการ

บริหารคณะ 

18/2/64 18/3/64 22/4/64 20/5/64 17/6/64 15/7/64 19/8/64 16/9/64 21/10/64 18/11/64 16/12/64 

กบศ.ตรวจสอบ            

คณะกรรมการ

วชิาการ 

9/2/64 9/3/64 8/4/64 11/5/64 8/6/64 13/7/64 10/8/64 14/9/64 12/10/64 9/11/64 14/12/64 

คณะกรรมการ

พจิารณา

กลั่นกรอง

หลักสูตร 

23/2/64  27/4/64  29/6/64  31/8/64  26/10/64  28/12/64 

สภา

มหาวทิยาลัย 

 6/3/64 17/4/64 29/5/64  16/7/64 21/8/64  2/10/64 13/11/64 25/12/64 

อว.รับทราบและ

อนุมัต ิ
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4. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN QA) ระหว่าง

เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 โดยหลักสูตรที่จะด าเนินการประเมินโดยกรรมการภายนอก คือ หลักสูตร 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) และหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) และให้ด าเนินการกรอก

ข้อมูล CHE QA Online ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

5. ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา (EdPEX) ปีการศึกษา 2563 ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 

2564 

6. ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก, ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ และ ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย เป็น

ตัวแทนคณะ เข้าร่วมอบรมการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุน

คา่ใช้จา่ยในการลงทะเบียน 

7. กองบริการการศึกษา ได้แจ้งแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set เพื่อใช้ส าหรับการ

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ 

8. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะจัดกิจกรรมน าเสนอผลงานการฝึกงานสหกิจศึกษา ในวันที่ 31 มีนาคม 

2564  

9. มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่องมาตรการและค าแนะน าการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส      

โคโรนา2019 (โควิด-19) ระยะที่ 2 ส าหรับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 2 

กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายจังหวัดพะเยา และให้ปฏิบัติตามอย่างเครง่ครัด 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 ด้านสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต  

1. คณะเกษตรศาสตรฯ์ ได้ประกาศมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตระดับปริญญาโท ทุนละ 10,000 บาท 

จ านวน 3 ทุน และทุนละ 18,000 บาท จ านวน 4 ทุน มีผู้ยื่นใบสมัครเพื่อขอรับทุนดังกล่าวจ านวน 7 ราย และ

จะด าเนินการสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. 

2. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะด าเนินการเลือกตั้งสโมสรนิสิตในระบบออนไลน์ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 

2564 เวลา 09.00-21.00 น. 

3. นักเรยีนที่ผา่นการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตรฯ์ TCAS รอบที่ 1 มจี านวน 423 คน และ

คณะได้ด าเนินการจัดส่งสายรัดข้อมือ ไปยังนักเรียนกลุ่มดังกล่าว เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเข้ามาศึกษาต่อ

คณะเกษตรศาสตรฯ์ 

4. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมไลฟ์สดพบนิสิตใหม่ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และจะจัด

กจิกรรมอีกคร้ัง ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 

5. นิสิตคณะเกษตรศาสตรฯ์ ได้เข้ารว่มเป็นกรรมการสภานิสิต จ านวน 1 คน  

6. มหาวิทยาลัยจะด าเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยมีนิสิตช้ันปีที่ 1 เป็นตัวแทนคณะเข้าร่วม

กิจกรรมดังกล่าว เป็นระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งในระหว่างนี้คณะฯ จะด าเนินการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนิสิต

อย่างต่อเนื่อง 
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7. ผู้อ านวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม มีความสนใจในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ

คณะเกษตรศาสตร์ฯ โดยคณะมีความคาดหวังที่จะใช้วิชาการจัดการศึกษาในลักษณะอื่นเพื่อสะสมหน่วยกิต

เครดิตแบงคใ์ห้กับนักเรยีนในกลุ่มเป้าหมายซึ่งก าลังศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 

8. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะด าเนินโครงการยุวชนอาสาในพื้นที่อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา โดยจัด

กจิกรรมเชิงออกแบบให้กับนักเรยีนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 

9. ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย และดร.คุณากร ขัติศรี จะเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

รว่มกับเทศบาลต าบลศรีถ้อย อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 

10. มหาวิทยาลัยไม่ได้ส่งรายชื่อนิสิตเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2563 เนื่องจากนิสิตไม่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด 

11. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะด าเนินโครงการท าบุญคณะ และประชุมบุคลากร ในวันพฤหัสบดีที่ 4 

มีนาคม 2564 

12. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะจัดกิจกรรมประกวดผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร รางวัลที่ 1      

เงินรางวัล 2,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท และรางวัลที่ 3 เงินรางวัล 500 บาท 

13. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ และคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ จะจัดกิจกรรมกาดเวิ้งว้าวเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 16.00-

20.00 น. ณ ลานจอดรถหน้าคณะเภสัชศาสตร์ รูปแบบของกิจกรรมจะมีการจัดบูทแสดงผลิตภัณฑ์จาก        

4 คณะ การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ และการแสดงดนตรีวง BCA  Music Band จากคณะบริหารธุรกิจและ

นิเทศศาสตร์ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 ด้านนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

1. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ก าหนด Super KPI ด้านการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ 

2564 จ านวน 50 ผลงาน และมีผูส้่งผลงานเพิ่มเติมในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 3 ผลงาน 

2. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการ (Project Brief) และได้ด าเนินการเสร็จสิ้น

เรียบร้อยแล้ว จ านวน 3 โครงการ คอื โครงการทักษะการพูดและน าเสนองาน  โครงการเทคนิคการผสมเทียม 

และการเหนี่ยวน าการเป็นสัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในโค กระบือ  และโครงการการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ

ไม้ดอกไม้ประดับอย่างง่าย    

3. ตามที่คณะได้น าเสนอโครงการนักวิจัยพบแหล่งทุน สวทช.เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 

โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาคาดว่าจะเร่ิมด าเนินโครงการในเดือนมีนาคม 2564 ส าหรับโครงการนักวิจัย

พบแหล่งทุน สวก. จะทราบผลการพจิารณาประมาณเดือนมีนาคม 2564 

   

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.5 ด้านภูมิทัศน์และบรหิารจัดการฟาร์ม  
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1. การปรับปรุงก่อสร้างอาคารภายในศูนย์ฯ ได้ด าเนินการตรวจรับงาน งวดที่ 1 และงวดที่ 2  

เรียบร้อยแล้ว 

2. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ขอความอนุเคราะห์โต๊ะปฏิบัติการ (โต๊ะแลป) จากคณะพลังง านและ

สิ่งแวดล้อม จ านวน 5 ตัว โดยจะแบ่งเป็นโตะ๊เล็ก ได้จ านวน 10 ตัว 

3. การด าเนินการจัดตั้งรา้นกาแฟ อยู่ระหว่างการติดตั้งระบบน้ า ไฟ และเคาน์เตอร์ 

4. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จะเปิดพื้นที่ให้บุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป เข้าเยี่ยมชมและ

เก็บผักด้วยตนเอง ณ พืน้ที่ปฏิบัติการสาขาเกษตรศาสตร ์ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่อง หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ และประธานหลักสูตรแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.  การด าเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ ทางกองกฎหมายฯ ได้แจ้งให้คณะจัดท าบันทึกข้อความ

ขออนุมัติประกาศจัดตั้งศูนย์ฯ ขึน้มาใหม ่พรอ้มทั้งบรรจุแผนการจัดตั้งศูนย์ฯ ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

2. ดร.พันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กุล ขออนุมัติงบประมาณในการจัดซื้ออาหารแพะ เนื่องจากจะน า     

ลูกแพะมาเลี้ยงเพิ่มเติมจ านวน 10 ตัว โดยคณบดีให้เบิกงบประมาณจากค่าใช้จ่ายของศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกจิพอเพียง 

3. ตามที่สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร ได้สอบถามการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์จากห้องปฏิบัติการ

ช้ัน 4 มายังห้องปฏิบัติการช้ัน 2 ทางคณะฯ ได้สอบถามกับงานปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว และได้รับแจ้งว่าได้

ด าเนินการย้ายครุภัณฑ์ของอุทยานวิทยาศาสตร์ จากห้องปฏิบัติการช้ัน 4 มายังห้องปฏิบัติการช้ัน 2 จ านวน 

10 รายการ ซึ่งเป็นครุภัณฑท์ี่ยังไม่ได้โอนมายังคณะ 

4. นักเรียนทุนพระราชทานกัมพูชาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี จะเดินทางมาเรียนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ โดยค่าใช้จ่ายในระดับ

ปรญิญาตร ีเบิกจากโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชด าริ   

  

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 

21 มกราคม 2564 นั้น 

ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่

ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 

มติ  ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 1/2564 โดยไม่มีการแกไ้ข 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง  

รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะเกษตรศาสตรฯ์ ในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที ่21 มกราคม 2564    

ล าดับ เรื่อง ผลการปฏิบัติตามมต ิ

1. การปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.(สัตวศาสตร์) และ ปร.ด.(นวัตกรรม

การผลิตและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(หลักสูตรสหวิทยาการ) 

อยู่ระหว่างการน าเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. การพจิารณารับรองหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree program) 

จ านวน 5 หลักสูตร ดังนี้ 

1.  การเพิ่มมูลคา่ผลผลิตทางการเกษตรโดยเทคโนโลยีการหมัก 

2.  การผลิตและแปรรูปสมุนไพรไทยแบบปลอดภัย 

3.  การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพืชขั้นพืน้ฐาน 

4.  การเตรยีมกล้าเชือ้จุลินทรยี์อย่างง่าย 

5.  โลกของสัตว์เลีย้ง 

อยู่ระหว่างการน าเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

3. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าและรับผิดชอบหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 ที่คงค้าง จ านวน 4 หลักสูตร เนื่องจากอาจารย์มีจ านวน

ไม่ครบตามคุณสมบัติของอาจารย์และผลงานวิชาการตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรดังนี้ 

1.  หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

2.  หลักสูตร วท.ม.(สัตวศาสตร)์ 

3.  หลักสูตร วท.บ.(สัตวศาสตร)์ 

4.  หลักสูตร วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร) 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
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ล าดับ เรื่อง ผลการปฏิบัติตามมต ิ

4. การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการเปิดหลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตร์

การอาหารและการจัดการความปลอดภัยทางอาหาร) หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ.2564 

อยู่ระหว่างการน าเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

5. การขออนุมัติปรับคุณวุฒิการศึกษา พรอ้มขออนุมัติเปลี่ยนต าแหน่ง

จาก คนงาน เป็นนักวชิาการเกษตร (นายจักรพันธ์ ฐานิจสรณ์) 

อยู่ระหว่างการน าเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.1 สถานะการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ 2564 

 งบตั้งต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้

ไป  

งบคงเหลือ 

กองทุนเพื่อการศึกษา         

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ     

        1.1.1 คา่ตอบแทน     

             1) คา่ปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ  15,000    -     15,000  

             2) คา่ตอบแทนการสอน  20,000    -     20,000  

             3) คา่เบีย้ประชุม  40,000    11,850   28,150  

       1.1.2 คา่ใช้สอย     

            1) คา่เบี้ยเลีย้ง คา่เชา่ที่พัก และค่า

พาหนะ  

    

             - นิเทศนิสิตฝึกงานและสหกจิศึกษา    80,000  30,000  -     110,000  

             - คา่เดินทางคณะผู้บรหิาร  100,000    10,733   89,267  

             -  คา่พัฒนาบุคลากร   534,000    156,500   377,500  

            3) คา่ใช้จา่ยในการตรวจประเมิน

คุณภาพระดับคณะ/หลักสตูร 

 70,000    -     70,000  

            4) คา่ซ่อมแซม/คา่ซอ่มบ ารุงรักษา  65,000   16,340   48,660  

            5) คา่เชา่เครื่องถา่ยเอกสาร  45,000    14,000   31,000  

            6) คา่จัดซื้อของที่ระลึกและเลีย้ง

รับรอง 

 15,000    2,500   12,500.00  

            7) คา่ใช้จา่ยการสนบัสนุนท าวิจัย

ระดับป.ตรแีละป.โท 

 86,000    -     86,000  

            8) คา่บ ารุงสมาชิกประจ าปีของสภา

คณบดีสาขาการเกษตรและสภาอุตสาหกรรม

เกษตร 

 30,000    10,000   20,000  

          9) คา่ใช้จา่ยในการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา 

 200,000    20,300   179,700  
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ 2564 

 งบตั้งต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้

ไป  

งบคงเหลือ 

          10) คา่ใช้จา่ยในการประชาสัมพันธ์และ

วิเทศสัมพันธ ์

 50,000    41,000   9,000  

          11) คา่ใช้จา่ยในการจดัท ารายงาน

ประจ าปี 

 5,000    -     5,000  

          12) คา่เชา่รถตู ้จ านวน 1 คัน เดือนละ 

31,400 บาท  

 376,800    125,600   251,200  

          14) คา่ใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร   105,000    105,000   -    

          15) คา่ใช้สอยอื่นๆ  609,813  -104,180  37,271   438,362  

          16) คา่พัฒนางานวิจยัและนักวจิัย  108,681    -     108,681  

          17) คชจ.ในการด าเนนิงานศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกจิพอเพียง 

 200,000   1,626,000   1,313,429   512,571  

       1.1.3 คา่วัสด ุ         

            1) วัสดุการศึกษา     

              - คา่วสัด ุ เครื่องแกว้ สารเคมี   100,000    11,608     88,392  

              - คา่รายวิชา ป.ตร ี(3 ภาค)  216,000    91,200     124,800  

            2) วัสดุส านักงาน          20,000    -     20,000  

            3) วัสดุคอมพิวเตอร ์  35,000    -     35,000  

            4) วสัดงุานบา้นงานครัว  20,000    -     20,000  

            5) วัสดุเชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น  65,000    18,870   46,130  

1.2 คา่สาธารณูปโภค     

       1.3.1 คา่สาธารณูปโภค     

            1) คา่ไปรษณยี ์  22,000    8,219   13,781  

1.3 เงินอดุหนุน     

       1.3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป     

        - โครงการในแผนปฏิบตัิการ (ดา้น

วิชาการ+บรหิาร) 

    



 - 11 - 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ 2564 

 งบตั้งต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้

ไป  

งบคงเหลือ 

            1) โครงการดา้นการเตรียมคนและ

เสรมิสรา้งศักยภาพคน 

 175,000  -30,000  10,000   135,000  

            2) โครงการสง่เสรมิการบรหิารที่มี

ประสิทธิภาพและโปรง่ใส 

 100,000    -     100,000  

            3) โครงการเสริมสรา้งและพัฒนา

ความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 40,000    -     40,000  

กองทุนกจิการนิสติ         

1. อุดหนุนทั่วไป         

           1) โครงการพัฒนานสิิต  85,000    35,000   50,000  

กองทุนสนิทรัพย์ถาวร     

1. คา่ครุภัณฑ ์ทีด่ิน และสิ่งกอ่สรา้ง     

1.1 ครุภัณฑ์     

         1) ครุภัณฑ์ส านักงาน  40,000    -     40,000  

         2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    35,310  35,310 0.00 

         3) ครุภัณฑ์การเกษตร  20,000    -     20,000  

         4) ครุภัณฑ์ประชาสัมพันธ ์  30,500    -     30,500  

         5) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   8,000   8,000   0.00   

         6) ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถราง)   1,990,200    1,990,200  

         7) ครุภัณฑใ์นการปรับปรุงอาคารและ

สิ่งกอ่สรา้ง (ปรับปรุงใต้ถุนคณะ) 

 60,870 60,870 0.00 

กองทุนวิจัย     

โครงการด้านการสรา้งงานวิจยัและนวัตกรรม

และการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

 40,000    39,850   150  

กองทุนบรกิารวชิาการ         

1. อุดหนุนทั่วไป         

            1)โครงการบรกิารวชิาการเพื่อพัฒนา

ชุมชน สังคม และประเทศ  

 60,000    19,000   41,000.00  
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ 2564 

 งบตั้งต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้

ไป  

งบคงเหลือ 

กองทุนศลิปวัฒนธรรม     

1. อุดหนุนทั่วไป     

            1)โครงการการเสรมิสรา้งและสง่เสรมิ

การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมใหย้ั่งยนื 

 30,000    -     30,000  

รวม 

 3,853,794   3,616,200  2,232,449.71   5,237,544.29  

7,469,994.00 

(100 %) 

 29.89 %  70.11 % 

ข้อมูลวนัที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 

 

งบประมาณรายได้จากแหล่งเงินอื่นๆ 

แหล่งงบประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 

รายละเอียดงบประมาณยอ่ย จ านวนเงนิ

คงเหลือ 

ศูนย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง 1,114,099.56 งบกระทรวงวัฒนธรรม  209,505.00  

  งบรายได้ศูนย ์   904,594.56 

    1,114,099.56  

ศูนย์ฝกึอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติดา้น

เกษตรและอาหาร 

  161,743.23   รายไดส้่วนงาน (เข้าคณะ 3%)  6,614.55  

  รายไดศู้นย ์  155,128.68  

    161,743.23  

บัญชกีองทุนเพื่อการศึกษา คณะเกษตรศาสตร ์ฯ  294,499.97    

เงินคงเหลอืจากหลักสูตร Smart Farming  104,390.00    

 

การโอนเงนิงบประมาณ 

รายการที่โอนออก งบประมาณ รายการที่โอนเข้า งบประมาณ 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 1 

คา่ใช้จา่ยอืน่ๆ 

 

8,000 

 

ครุภัณฑ์วิทยุและไฟฟ้า 

 

8,000 
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รายการที่โอนออก งบประมาณ รายการที่โอนเข้า งบประมาณ 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 2 

คา่ใช้จา่ยอืน่ๆ 

 

35,310 

 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

(ห้องสตูดโิอของคณะ) 

 

35,310 

เงินโอนจากมหาวิทยาลยั   

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถราง) 

ศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง 

 

1,990,200 

1,626,000 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 3 

โครงการน านสิิตศึกษาดูงาน (ภาครัฐ/เอกชน) 

 

30,000 

 

นิเทศนิสติฝึกงานและสหกจิศกึษา 

 

30,000 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 4 

คา่ใช้สอยอื่นๆ 

 

60,870 

 

ครุภัณฑ์ในการปรับปรุงอาคารและ

สิ่งกอ่สรา้ง (ปรับปรุงใต้ถุนคณะ) 

 

60,870 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 5 

คา่ใช้สอยอื่นๆ 

 

30,000 

 

ครุภัณฑ์วิทยุและไฟฟ้า (ตดิกล้อง

วงจรปดิ) 

 

30,000 

 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ทั้งนี้รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร ได้แจ้งข้อมูล

เพิ่มเติมในที่ประชุมดังนี้ 

 1.  โครงการพัฒนาต าราของบุคลากรสายวิชาการ อยู่ระหว่างการประสานงานกับวิทยากร และจะแจ้ง

ก าหนดการให้ทราบอีกคร้ัง 

 2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หากสาขาใดไม่สามารถเดินทางไปนิเทศนิสิต

ฝึกงานในพืน้ที่เสี่ยงได้ ขอให้ด าเนินการนิเทศนิสิตฝึกงานผ่านระบบออนไลน์ และจัดส่งของที่ระลึกทางไปรษณยี์ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.2 ติดตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาใน

การจัดกจิกรรม 

  

โครงการด้านการเรียนการสอน     

 กิจกรรมที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้าน

วิชาการในศตวรรษที่ 21 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาใน

การจัดกจิกรรม 

1 1.1 โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับกิจการนิสิต

ที่เน้นผลการเรยีนรู้ให้ผูเ้รียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 (English, IT 

(Digital), การสื่ อสาร การแสดงออก บุ คลิกภาพ , Talent 

mobility, ส่งเสรมิอัตลักษณข์องนิสิต) 

20,000 4 5 ก.พ. 2564 

2 1.2 โครงการอบรมทักษะการใชเ้ครื่องมือและการเตรยีมสารเคมี

ในห้องปฏิบัติการ  

12,000 0 มิ.ย.-ส.ค. 2564 

3 1.3 โครงการพัฒนาวิชาการส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (เสนอ

ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ) 

โครงการ paper  

5,000 0 ก.พ.-ส.ค. 

2564 

4 1.4 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ  10,000 0 ก.พ.-ส.ค. 

2564 

5 1.5 ส่งเสรมิกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อการด าเนินชวีิต (พัฒนากาย 

ใจ และบุคลิกภาพ)  

5,000 0 ก.พ.-ส.ค. 

2564 

6 1.6 ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมด้านวิชาการในระดับ

บัณฑติศึกษา  

7,000 0 ก.พ.-ส.ค. 

2564 

7 1.7 อบรมการเขียน I THESIS และจริยธรรมในการวิจัยระดับ

บัณฑติศึกษา  

10,000 0 ก.พ.-ส.ค. 

2564 

 กิจกรรมที่  2  โครงการพัฒ นาทั กษะวิชา ชีพนิสิ ตคณ ะ

เกษตรศาสตรฯ์ 

   

8 2.1 โครงการน านิสิตศึกษาดูงาน (ภาครัฐ/เอกชน)  65,000 0 ม.ค-ส.ค. 2564 

9 2.2 โครงการเกษตรวิชาการบัณฑิตและมหาบัณฑิต และ Job 

fair  

20,000 0 ม.ค-ส.ค. 2564 

10 2.3 โครงการ FoSTAT  10,000 0 ม.ค-ส.ค. 2564 

 กจิกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของคณะ    

11 3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการ

สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์ด้านการ

สอน   

6,000 4 5 ต.ค. 2563 

12 3.2 โครงการสนับสนุนอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนด้วย

ระบบ I Classroom และสื่อออนไลน์  

5,000 0 ม.ค.-ส.ค. 

2564 

รวมโครงการด้านการเรียนการสอน    175,000     
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาใน

การจัดกจิกรรม 

โครงการด้านพัฒนานสิิต   

1 กจิกรรมที่ 1 กจิกรรมไหว้ครู 2,000 4 1 ต.ค. 2563 

2 กจิกรรมที่ 2 กจิกรรมพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 5,000 0 มิ.ย. 2564 

3 กจิกรรมที่ 3 กจิกรรมกฬีาสัมพันธ์เกษตร มพ. 5,000 0 ก.พ.-ส.ค. 

2564 

4 กจิกรรมที่ 4 กจิกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ 5,000 0 ก.พ. 2564 

5 กจิกรรมที่ 5 กจิกรรมรับขวัญบัณฑิต 10,000 0 ก.พ. 2564 

6 กจิกรรมที่ 6 กจิกรรมพัฒนาผู้น าและสรา้งเครอืข่ายนิสิต  13,000 0 ม.ค.-ส.ค. 

2564 

7 กจิกรรมที่ 7 กจิกรรมทอดผ้าป่าเพื่อกองทุนการศึกษานิสิตคณะ

เกษตรศาสตร์ 

2,000 0 เม.ย.-ส.ค. 

2564 

8 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อน

ฝึกงานและสหกจิศึกษา 

15,000 4 10-11 ต.ค. 

2563 

9 กจิกรรมที่ 9 กจิกรรมปัจฉมินิเทศและ Job fair 10,000 0 เม.ย. 2564 

10 กิจกรรมที่ 10 การพัฒนาหลักสูตร ‘ผู้ประกอบการด้านอาหาร

และเกษตร’ 

13,000 4 21-22 พ.ย. 

2563 

11 กิจกรรมที่ 11 Food Fish For Farm บริการวิชาการเกษตรแบบ 

Online 

5,000 4 28-29 พ.ย. 

2563 

รวมโครงการด้านพัฒนานสิิต 85,000   

โครงการด้านการบรหิาร      

1 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 20,000 0 พ.ย.63-ส.ค. 64 

2 โครงการKM เพื่อการพัฒนาองคก์ร 20,000 0 พ.ค.-ส.ค. 

2564 

3 โครงการการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร - 0 ก.พ.-ส.ค. 

2564 

4 โครงการ การเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณธรรม

และความโปรง่ใสของหน่วยงานภาครัฐประจ าปี (ITA)  

- 0 มี.ค.-ส.ค. 

2564 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาใน

การจัดกจิกรรม 

5 โครงการการทบทวนแผนกลยุทธ์  ติดตาม และประเมิน

ความส าเร็จของปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ 

60,000 0 มี.ค.-ส.ค. 

2564 

6 โครงการส านักงานสีเขียว (Green office) - 0 มี.ค.-ส.ค. 

2564 

รวมโครงการด้านบรหิาร 100,000    

โครงการด้านการวจิยั      

1 กจิกรรมที่ 1 กจิกรรม Paper Camp คร้ังที2่  20,000 4 16-17 ธ.ค. 

2563 

2 กจิกรรมที่ 2 กจิกรรมพัฒนาการเขียนต ารา หนังสือ 10,000 4 16-17 ธ.ค. 

2563 

3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์จากนักวิจัยพี่เลี้ยง

ให้กับนักวจิัยสายสนับสนุน 

10,000 4 28 ต.ค. 2563 

รวมโครงการด้านการวจิยั 40,000   

โครงการด้านบรกิารวชิาการ     

1 โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล  5,000 4 28 ม.ค. 2564 

2 โครงการบริการวิชาการในวันงาน “เกษตรแฟร์และการประชุม

วิชาการการเกษตรประจ าปี 

55,000 3 ธ.ค.-ก.ค.2564 

รวมโครงการด้านบรกิารวชิาการ 60,000   

โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     

1 กจิกรรมที ่1 กจิกรรมท าบุญคณะฯ สงกรานต์ 15,000 0 มี.ค.-เม.ย.2564 

2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้า

ไทยแบบสไตล์เกษตร 

- 4 พ.ย.-ธ.ค. 

2563 

3 กจิกรรมที่ 4 กจิกรรมกาดโกง้โคง้-กินอยู่วถิลี้านนา  15,000 0 มี.ค.-เม.ย. 

2564 

รวมโครงการด้านท านุบ ารงุศลิปะและวัฒนธรรม 30,000   

โครงการด้านการเสรมิสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ     

1 โครงการสหกจิศึกษาต่างประเทศ 10,000 0 พ.ย.2563-

เม.ย. 2564 

2 โครงการส่ ง เสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาใน 10,000 0 พ.ค.-ม.ิย.2564 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ การ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาใน

การจัดกจิกรรม 

ต่างประเทศ 

3 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับ  B2 ส าหรับบุคลากร 10,000 0 ก.พ.-มี.ค.2564 

4 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับ  A2 ส าหรับบุคลากร 10,000 0 มี.ค.-เม.ย. 

2564 

รวมโครงการด้านการเสรมิสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 40,000   

รวมทั้งสิน้   530,000    

หมายเหตุ :  0 = ยังไม่ได้ขออนุมัติ   1= ขออนุมัติแล้ว   2= แต่งตั้งกรรมการแล้ว   3= ด าเนินการแล้วบางส่วน    

4= ด าเนินการเสร็จ  5= ส่งรายงานฉบับสมบูรณ ์ 

  

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ  

 1. โครงการปัจฉมินิเทศและ Job fair จะด าเนินโครงการประมาณเดือนเมษายน  2564 

 2. โครงการท าบุญคณะ จะด าเนินโครงการในวันที่ 4 มีนาคม 2564 

 3. โครงการ KM  เพื่อการพัฒนาองค์กร “หัวข้อการจัดซื้อจัดจ้าง” จะด าเนินโครงการประมาณเดือน

มีนาคม 2564 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

1. คณะจะจัดท าแนวปฏิบัติในการมาปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรยึดถอืและปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน โดยจะ

จัดเก็บใบลงเวลาการปฏิบัติงานทุกวันศุกร์ 

2. ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนโครงการอบรมบริการวิชาการ ได้จัดเก็บไว้ในบัญชีของศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง  และจะน ามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมบริการวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน ใน

ปีงบประมาณ 2565 

3. คณะเกษตรศาสตรฯ์ จะด าเนินการปรับปรุงพืน้ที่โดยรอบคณะ และจะทาสีบรเิวณใต้ถุนอาคาร 

4. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ประสานงานไปยังหน่วยจัดหารายได้ เพื่อขอติดตั้งตู้ Bear Box คาดว่าจะใช้

ระยะเวลาในการส ารวจพืน้ที่และติดตั้ง ประมาณ 2-3 เดือน  

  

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบ  

 

 เมื่อที่ประชุมรับทราบโดยพรอ้มเพรียงกันและไมม่ีขอ้หารอือืน่ๆ ประธานจึงปิดการประชุมในเวลา  10.30 น. 

                                                             
  (นางจุฑามาศ  ทินกรวงศ์)                                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก) 

  ผู้จัดท ารายงานการประชุม                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


