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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 

ครั้งที่ 7/2563 

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน  พ.ศ. 2563 

เวลา  13.30 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.สุภาพร  ภัสสร กรรมการ 

7. ดร.กรทิพย์ กันนิการ์ กรรมการ 

8. ดร.คุณากร ขัติศรี กรรมการ 

9. ผศ.ดร.หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล แทนประธานหลักสูตร 

ความปลอดภัยทางอาหาร 

10. ดร.บุญร่วม  คดิคา้ กรรมการ 

11. ดร.พันธภรณ์  สุภัคกาญจน์กุล กรรมการ 

12. ดร.สุวลี  ฟองอินทร์ แทนประธานหลักสูตร 

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

13. ดร.วนิดา  แซจ่ึง กรรมการ 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์  อินต๊ะวิชา ผู้ช่วยคณบดี 

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์  กันจู ผู้ช่วยคณบดี 

16. ดร.ธนิกานต์  สันต์สวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์ฝกึอบรมวิชาชีพฯ 

17. นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์ เลขานุการ 

 

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  

1. ดร.พนิตนาฎ  อู่พุฒินันท์ ลากิจส่วนตัว 

    

เริ่มประชุมเวลา  13.37น. 

ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. มหาวิทยาลัยจะด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา ผู้เข้ารว่มประชุม ประกอบด้วย 

สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บรหิารคณะ 

2. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ครั้งที่ 

1/2563 ในวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตรฯ์ 
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3. มหาวิทยาลัย จะจัดท าข้อบังคับ/ค าสั่ง/ประกาศ/ระเบียบต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ

นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยจะมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.1  ด้านยุทธศาสตร์และบรหิารองค์กร 

1. คณะเกษตรศาสตรฯ์ ได้จัดท าแผนพัฒนาคณะ ประจ าปีงบประมาณ 2563-2567 และ Super KPI 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 และจัดส่งข้อมูลไปยังมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

2. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ได้อนุมัติงบประมาณโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ให้กับ

คณะเกษตรศาสตร์ฯ จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) “นักเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการจัดการเกษตรสู่ Smart farming” งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 505,260 บาท   

3. งบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และงบพัฒนาจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2564 

คาดว่าจะได้รับอนุมัติโครงการ จ านวน 2 กิจกรรม คือ ด้านเกษตรและด้านอุตสาหกรรม ส าหรับงบประมาณ

โครงการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี 

4. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ด าเนินการประเมินความดีความชอบประจ าปีงบประมาณ 2563 ตาม

เกณฑ์ที่ก าหนดเรียบรอ้ยแล้ว และในปีต่อไปจะมีการปรับสัดส่วนให้เหมาะสม โดยจะน าผลการประเมิน 360 

องศา มาใช้ประกอบการพจิารณา 

5. ส านักงานคณะ ได้จัดท าแบบกรอกภาระงานรายวันและสมุดคุมส่งเอกสาร เพื่อให้การปฏิบัติงาน

เสร็จสิ้นตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

6. คณะจะจัดสรรงบให้ด าเนินโครงการวิจัยสถาบัน จ านวน 5 ทุน เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของ

บุคลากรสายสนับสนุน โดยจะจัดสรรให้นักวทิยาศาสตร ์จ านวน 3 ทุน และส านักงาน จ านวน 2 ทุน ทั้งนีจ้ะให้

บุคลากรเสนอของบประมาณโครงการวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัยก่อนเป็นล าดับแรก หากไม่ได้รับ

งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย คณะจะจัดสรรทุนโครงการวิจัยสถาบัน โดยพิจารณาตามล าดับ

ความส าคัญ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.2  ด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

1. ขอขอบคุณ ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย และ ดร.คุณากร ขัติศรี ที่เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการการ

จัดการสอนรายวิชา GE  ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. ก าหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปรญิญาตร ีประจ าปีการศึกษา 2564 โครงการรับ

ตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาคณะ)  มีรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ กจิกรรม วัน เดอืน ป ี

1 รับสมัครผ่าน www.admission.up.ac.th 5 ตุลาคม-25 ธันวาคม 2563 

2 พิมพ์ใบช าระเงิน ไม่เสียค่าสมัคร 

3 ส่งใบสมัครที่คณะ 5 ตุลาคม-25 ธันวาคม 2563 
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ล าดับ กจิกรรม วัน เดอืน ป ี

4 คณะบันทึกข้อมูลผู้ผา่นการคัดเลือก 15 ตุลาคม 2563-6 มกราคม 2564 

5 ผู้สมัครลงทะเบียนในระบบ TCAS 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 

6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 25 มกราคม 2564 

7 ตรวจร่างกายโรงพยาบาลใกล้บ้าน 25 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2564 

8 สอบสัมภาษณ์ 6 กุมภาพันธ์ 2564 

9 ประกาศรายชื่อผู้ผา่นการสอบสัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2564 

10 ผู้ผา่นการสอบสัมภาษณ์ ยืนยันสิทธิ์ในระบบ 11-14 กุมภาพันธ์ 2564 

11 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 

12 ประกาศรายชื่อผู้ผา่นการคัดเลือก 27 กุมภาพันธ์ 2564 

 

3. โครงการ Super KPI หลักสูตรการพัฒนานิสิตสู่การเป็นผู้ประกอบการและนักนวัตกรอย่างเข้มข้น 

มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการด าเนินงาน เป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท  

4. ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร ์ขอความอนุเคราะห์มายังคณะฯ ติดตามและประชาสัมพันธ์นิสิตที่ไม่

เข้าใช้งานโปรแกรม DynEd  โดยเป็นนิสิตช้ันปีที่ 1 จ านวน 30 ราย และนิสิตชัน้ปีที่ 2 จ านวน 43 ราย 

5.  คณะเกษตรศาสตรฯ์ จะจัดประชุม KM เพื่อเตรียมความพร้อมปรับปรุงหลักสูตร ในวันจันทร์ที่ 21 

กันยายน 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ โดยจะมีการประชุมเพื่อพิจารณา

ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

  5.1 การปรับปรุงหลักสูตรป ี2564 เพื่อใหเ้ปิดการเรียนการสอนได้ทันในปี 2565 

  5.2 ทิศทางการปรับหลักสูตรของคณะ/ภาระงาน 

  5.3 สอดคล้องกับวสิัยทัศน์ของคณะ เน้นการเป็นผู้ประกอบการ 

6. สรุปการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 

  6.1 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปบัณฑิตพันธุ์ใหม่รายวชิา GE ไม่ควรจัดการ

เรียนการสอนแค่ 2 ปี ควรจะครอบคลุมทั้ง 4 ปี 

  6.2 แต่ละคณะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรส าหรับรายวิชา GE ในรอบปี 2564 เพื่อให้เปิด

การเรียนการสอนได้ทันในปี 2565  

   6.3 การเปลี่ยนรูปแบบการฝึกงานสหกิจศึกษา เป็น Cooperative and Work Integrated 

Education: CWIE 

  6.4 การเปิดการเรียนการสอนแบบคลังสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) โดยระบบทะเบียน

สะสมหน่วยกิตส าหรับผู้เรียนที่เข้าศึกษารายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรฝึกอบรม/หลักสูตรระยะ

ยาว หรอืปริญญาตร ีโดยจัดให้มีหลักฐานการสะสมหน่วยกิต และฝากในคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย 

  6.5 การเปิดหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ให้กับอาจารย์ใน

สถาบันอาชีวศึกษา  

  6.6  Super KPI ทางวิชาการ 

หัวข้อ งบประมาณ 

Non Degree 40,000 บาท/วิชา 2-3 หน่วยกิต 
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หัวข้อ งบประมาณ 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เงินรางวัล 10,000 บาท /รายวิชา 

หลักสูตรบัณฑิตผู้ประกอบการ นิสิตมีผลงาน 

นวัตกรรม 

เงินรางวัล 5,000 บาท/ นิสิต/คน 

การจัดการเรยีนการสอนท าให้คุณภาพชีวิตชุมชน

ดีขึ้น 

เงินรางวัล 20,000 บาท/ เรื่อง 

การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียน 

(นวัตกรรม) 

เงินรางวัล 20,000 บาท/ เรื่อง 

EdPEx TQA บ่มเพาะ คณะละ 1-2 คน ฟรคีา่ลงทะเบียน 

  

7. ขอความอนุเคราะห์แต่ละหลักสูตร ส่งข้อมูลรายวิชาที่จะจัดสอบปลายภาค ภายในวันที่ 21 

กันยายน 2563 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 ด้านสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต  

1. มหาวิทยาลัย จะจัดประชุม Super KPI ดา้นกจิการนิสิต ในวันที่ 24 กันยายน 2563 

2. มหาวิทยาลัยจะด าเนินโครงการผูบ้รหิารมหาวิทยาลัยพบผู้บริหารสถานศึกษา (แนะแนวสัญจร) ใน

เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563  

3. ปฏิทนิกจิกรรมด้านกจิการนิสิต ในปีงบประมาณ 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

กจิกรรม วัน เดอืน ป ี

กจิกรรมรับน้องเชิงสรา้งสรรค์ พฤศจิกายน 2563 

กจิกรรมเวียง 27 พฤศจิกายน 2563 

ประกวดดาว-เดือน 28-29 พฤศจิกายน 2563 

บวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 19 ธันวาคม 2563 

 

4. การเปิดการเรียนการสอนแบบคลังสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) คิดช่ัวโมงอบรม 15 ช่ัวโมง/        

1 เครดิต ถ้าครบ 3 เครดิต เทียบได้ 1 รายวิชา และสามารถน ามาเทียบโอนได้ ทั้งนี้คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะ

ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานจัดการเรียนการสอนแบบคลังสะสมหน่วยกิต (Credit Bank)  โดยเน้นวิชาเลือก

เสร ี 

5. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะจัดประชุมทุนการศึกษานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรน่า(โควดิ-

19) ในวันที่ 22 กันยายน 2563 

6. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะด าเนินโครงการยุวเกษตรกร  เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตน าความรู้ออกไป

พัฒนาชุมชนในพืน้ที่อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา   

7. คณะเกษตรศาสตรฯ์ จะด าเนินการจัดซื้อเสือ้พื้นเมืองให้กับบุคลากร ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการเลือกสี

เสือ้  โดยเบิกคา่ใช้จา่ยจากเงิน Block Grant  
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8. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะจัดท าแผนพัฒนาระบบการสื่อสารองค์กร เพื่อน ามาพัฒนาระบบการ

ตัดสินใจของผู้บริหาร 

9. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะด าเนินโครงการไหว้ครู ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. 

และได้รับความอนุเคราะห์จากผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพะเยา จะ

บรรยายให้ความรู้นิสิตในหัวข้อ “ธ.ก.ส. กับความเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาด้านการเกษตร (Smart 

Farming)” 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 ด้านนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

1. การจัดท าหลักสูตรปริญญาเอก ปร.ด.(สหวิทยาการทางการเกษตร) หลักสูตรใหม่ 2564 ได้

ด าเนินการแก้ไขตามที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการเรียบร้อยแล้ว และจะเข้าพิจารณาในการประชุม

คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย ประมาณเดือนกันยายน 2563 

2. นักวจิัยที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ให้ด าเนินการจัดท าเอกสาร

จัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และลงนามอนุมัติโดยคณบดี    

3. โครงการวจิัยงบประมาณแผ่นดิน ปี 2564 อยู่ระหว่างการพจิารณา   

4. ขอให้นักวิจัยจัดเก็บเอกสารใบเสร็จรับเงิน และหลักฐานการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย เนื่องจาก 

สตง.จะมีการสุ่มตรวจเอกสาร  

5. ขอความอนุเคราะห์นักวิจัยจัดเตรยีมข้อเสนอโครงการวิจัย  เพื่อขอรับค าปรึกษากับ สวก. ส าหรับ

ก าหนดการที่ชัดเจนจะแจ้งให้ทราบอีกคร้ัง 

6. สวก.จะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย รอบ 2 ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ผลงานที่เสนอ

ขอรับงบประมาณสนับสนุน จะต้องเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  

7. Super KPI จ านวนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวชิาการระดับนานาชาติ ประจ าปี 2564 

คณะเกษตรศาสตรฯ์ ได้ตั้งค่าเปา้หมาย จ านวน 50 ผลงาน 

8. ค่าตอบแทนโครงการวิจัยร้อยละ 2.5 สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง/ศึกษาดูงาน/พัฒนา

นักวจิัยในหลักสูตร ในอัตรารอ้ยละ 40 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

9. มหาวิทยาลัยพะเยา จะจัดประชุมจัดท าแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด และแผนงานวิจัยโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.) ในวันที่ 25 กันยายน 2563 โดยมี ดร.ปิยรัษฎ์ 

ปริญญาพงษ์เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการ อพ.สธ. และรองหัวหน้าส านักงาน อพ.สธ. ฝ่าย

วิชาการ เป็นวิทยากร ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ารว่มประชุมในวันดังกล่าว 

  

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.5 ด้านภูมิทัศน์และบรหิารจัดการฟาร์ม 

1. รายงานสถานะการเงินของศูนย์ศึกษาเศรษฐกจิพอเพียงฯ มีรายละเอียดดังนี้ 
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แหลง่งบประมาณ จ านวนเงินคงเหลอื อธิบายงบประมาณย่อย จ านวนเงินคงเหลอื 

งบรายได้ ศู นย์ศึ กษาเศรษฐกิ จ

พอเพยีง ฯ 

            971,291.41  งบกระทรวงวัฒนธรรม           209,505.00  

   งบรายได้จากการจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ของศูนย์             761,786.41  

                  971,291.41  

    อธิบายรายละเอยีดการใช้  จ านวน  

งบสนับสนุนจากมหาวิทยาลั ย 

1,230,800 บาท 

   106,799.00  งานเกษตรแฟร์   420,416.00  

    ซ่อมรถไถ     9,786.00  

    งบจ้างคนงานรายวัน+นักวิชาการเกษตร  285,036.00  

    โครงการเพาะเลีย้งกบ   74,965.00  

    วัสดุก่อสร้างโครงการเพาะเลีย้งกบ      39,700.00  

    ดินปลูก        20,000.00  

    โครงการปลานิล       17,745.00  

    วัสดุประปา        33,694.00  

    วัสดุไฟฟา้       11,180.00  

    จัดซือ้วัสดุเกษตร     12,375.00  

    ใบมดีตัดหญ้า     3,000.00  

    โถปัน่     8,774.00  

    โครงการไก่ไข่+อาหารไก่         69,820.00  

    เมล็ดพันธ์ขา้วโพด          1,450.00  

    น้ ามันตัดหญ้า        7,460.00  

    เครื่องตัดหญ้า       16,000.00  

    ต้นไม้      29,600.00  

    ป๊ัมหอยโข่ง       9,000.00  

    แกลบด า     54,000.00  

           1,124,001.00  

       

รวมทุกแหล่งงบประมาณ     1,078,090.41      
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แหลง่งบประมาณ จ านวนเงินคงเหลอื อธิบายงบประมาณย่อย จ านวนเงินคงเหลอื 

แหลง่งบประมาณ   งบประมาณย่อย จ านวนเงิน 

ง บ ร า ย ได้ จ า ก ก า ร จ า ห น่ า ย

ผลิตภัณฑข์องศูนย์ 

       761,786.41  รายได้สาขาเกษตร    46,450.00  

    รายได้สาขาเทคโนโลยชีวีภาพ  5,530.00  

    รายได้สาขาสัตวศาสตร์ 641,877.00  

    รายได้สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร 

   5,120.00  

    รายได้สาขาประมง    47,750.00  

    สินค้าอื่น ๆ      10,814.00  

    ดอกเบ้ียรับจากธนาคาร   4,245.41  

       761,786.41  

ข้อมูล ณ วันท่ี 18 กันยายน 2563   

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่อง หัวหน้าศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางพาราฯและประธานหลักสูตรแจ้งให้ที่

ประชุมทราบ 

1. หน่วยกฎหมายได้แจ้งให้คณะฯ ด าเนินการจัดท าประกาศก าหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการ

และค่าตอบแทน ในการวิเคราะห์ของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร ตาม

ขั้นตอน โดยต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ และคณะกรรมการบริการวิชาการ 

ตามล าดับ กอ่นด าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 

16 กรกฎาคม 2563 นั้น 

ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่

ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 

มติ  ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 6/2563 โดยไม่มีการแกไ้ข 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

ล าดับ เรื่อง ผลการปฏิบัติตามมติ 

1. การพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อน

เงินเดือน ประจ าปี 2563 

 

คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ด าเนินการปรับแก้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบตามที่คณะกรรมการได้เสนอแนะ และ

ได้น าหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนเงินเดือนประจ าปี 2563 และได้จัดส่งผลการ

พิจารณาความดีความชอบ ไปยังมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 

2. การพิจารณาประกาศเรื่อง ก าหนดอัตราการ

ให้บริการทางวิชาการและค่าตอบแทน ในการ

วิเคราะห์ของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการ

น าน าชาติ ด้ าน เกษ ต รแล ะอ าห าร  คณ ะ

เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต  ิพ.ศ. 

2563 

คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้จัดท าประกาศเรื่อง ก าหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการและค่าตอบแทน ในการวิเคราะห์ของศูนย์

ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. 2563 และได้

จัดส่งเอกสารไปยังหน่วยกฎหมาย เพื่อน าเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.1 พิจารณารับรองการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (EdPEx) 

 ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ด าเนินการประชุมประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ (EdPEx)  

ประจ าปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 นั้น  

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

           ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อโปรดพิจารณารับรอง

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (EdPEx) ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

  

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติเห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2563 เป็นจ านวนเงิน 3,853,794 

บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. คา่ธรรมเนียมการศึกษา  2,138,292 บาท 

 2. เงินสะสมปีงบประมาณ 2562  1,056,000 บาท  

 3. คา่เชา่รถตู้ 1 คัน    376,800 บาท 

 3. คา่ตอบแทนงานวิจัย (2.5%)              197,027  บาท 

 4. คา่ชดเชยต้นสังกัด (Talent Mobility)     74,675  บาท 

 5. คา่สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา          11,000  บาท  

โครงการ/รายการ งบประมาณ 

แผนงาน: แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา   

กองทุนเพื่อการศึกษา   

1.2 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   

        1.2.1 คา่ตอบแทน   

             1) คา่ปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ 15,000  

             2) คา่ตอบแทนการสอน 20,000  

             3) คา่เบี้ยประชุม 40,000  

  75,000  

       1.2.2 คา่ใช้สอย   

            1) คา่เบี้ยเลีย้ง คา่เชา่ที่พัก และค่าพาหนะ    

             - นิเทศนิสิตฝึกงานและสหกจิศึกษา   80,000  

             - คา่เดินทางคณะผู้บรหิาร 100,000  

             -  ค่าพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการ 39 คน*10,000 บาท  สายสนับสนุน 24 534,000  
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โครงการ/รายการ งบประมาณ 

คน* 6,000 บาท) 

            3) คา่ใช้จา่ยในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 70,000  

            4) คา่ซ่อมแซม 65,000  

            5) คา่เชา่เครื่องถา่ยเอกสาร 45,000  

            6) คา่จัดซื้อของที่ระลึกและเลีย้งรับรอง 15,000  

            7) คา่ใช้จา่ยการสนับสนุนท าวิจัยระดับป.ตรี 86,000  

            8) คา่บ ารุงสมาชิกประจ าปีของสภาคณบดีฯ 30,000  

           9) คา่ใช้จา่ยในการจัดการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 200,000  

          10) คา่ใช้จา่ยในการประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ 50,000  

          11) คา่ใช้จา่ยในการจัดท ารายงานประจ าปี 5,000  

          12) คา่เชา่รถตู้  376,800  

          13) คา่ใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร 105,000  

          14) คา่พัฒนางานวิจัย และนักวิจัย 108,681  

          14) คา่ใช้สอยอื่นๆ 609,813  

  2,480,294  

       1.2.3 คา่วัสดุ     

            1) วัสดุการศึกษา  

              - คา่วัสดุ  เครื่องแก้ว สารเคมี  100,000  

              - คา่รายวิชา ป.ตร ี(3 ภาค) 216,000  

            2) วัสดุส านักงาน         20,000  

            3) วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,000  

            4) วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000  

            5) วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น 65,000  

  456,000  

1.3 คา่สาธารณูปโภค   

       1.3.1 คา่สาธารณูปโภค   

            1) คา่ไปรษณยี์ 22,000  

1.4 เงินอุดหนุน   

       1.4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป   

        - โครงการในแผนด้านวิชาการ การบรหิาร และการวจิัย   

            1) โครงการด้านการเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคน               175,000  

            2) โครงการส่งเสรมิการบรหิารที่มีประสิทธิภาพและโปรง่ใส               100,000  

            3) โครงการด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้าน 40,000  
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โครงการ/รายการ งบประมาณ 

วิชาการ และวิจัยสถาบัน 

            4) โครงการด้านการเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 40,000  

  355,000  

    

       1.4.1 อุดหนุนศูนย์ศึกษาเศรษฐกจิพอเพียง 200,000  

    

กองทุนกจิการนิสิต   

           1) โครงการพัฒนานิสิต 85,000  

    

กองทุนสินทรัพย์ถาวร   

1.1 ครุภัณฑ์   

         1) ครุภัณฑ์ส านักงาน 40,000  

         3) ครุภัณฑ์การเกษตร 20,000  

         4) ครุภัณฑ์ประชาสัมพันธ์ 30,500  

    

กองทุนบรกิารวชิาการ   

            1) โครงการบรกิารวชิาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ  60,000  

    

กองทุนศิลปวัฒนธรรม   

1. งบเงินอุดหนุน   

1.1 อุดหนุนทั่วไป   

            1) โครงการการเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้

ยั่งยืน 

30,000  

รวม 3,853,794  

  

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ 

1. โครงการด้านการเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน) 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

 กิจกรรมที่  1 โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการ

ในศตวรรษที่ 21 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์   

1 1.1 โครงการบูรณาการการจัดการ

เรียนการสอนกับกจิการนิสิตที่เน้นผล

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ 20,000 ม.ค.-ส.ค. 2564 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ 

1. โครงการด้านการเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน) 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

การ เรี ย น รู้ ให้ ผู้ เรี ย น มี ทั ก ษ ะ ใน

ศตวรรษที่  21 (English, IT (Digital), 

ก า ร สื่ อ ส า ร  ก า ร แ ส ด ง อ อ ก 

บุ ค ลิ ก ภ า พ ,  Talent mobility, 

ส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิต) (20,000 

บาท) 

2 1.2  โครงการอบรมทักษะการใช้

เครื่องมือและการเตรียมสารเคมีใน

ห้องปฏิบัติการ (12,000 บาท) 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ 12,000 มิ.ย.-ส.ค. 2564 

3 1.3 โครงการพัฒนาวิชาการส าหรับ

นิสิตบัณฑิตศึกษา (เสนอผลงาน

วิ ช าก าร ใน ก ารป ระ ชุ ม วิ ช าก าร

ระดับชาติ/นานาชาติ) โครงการ paper 

camp (5,000 บาท) 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ 5,000 ก.พ.-ส.ค. 2564 

4 1 .4  โค รงการพัฒ นาทั กษ ะด้ าน

ภาษาอังกฤษ (10,000 บาท) 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ 10,000 ก.พ.-ส.ค. 2564 

5 1.5 ส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อ

การด าเนินชีวิต (พัฒนากาย ใจ และ

บุคลิกภาพ) (5,000 บาท) 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ 5,000 ก.พ.-ส.ค. 2564 

6 1.6 ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม

ด้านวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา 

(7,000 บาท) 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ ์ 7,000 ก.พ.-ส.ค. 2564 

7 1.7 อบรมการเขียน I THESIS และ

จ ริ ย ธ ร ร ม ใ น ก า ร วิ จั ย ร ะ ดั บ

บัณฑติศึกษา (10,000 บาท) 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ 10,000 ก.พ.-ส.ค. 2564 

 กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะ

วิชาชีพนิสิตคณะเกษตรศาสตรฯ์ 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์   

8 2.1 โครงการน านิสิตศึกษาดู งาน 

(ภาครัฐ/เอกชน) (65,000 บาท) 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ 65,000 ม.ค-ส.ค. 2564 

9 2.2 โครงการเกษตรวิชาการบัณฑิต

แ ล ะ ม ห า บั ณ ฑิ ต  แ ล ะ  Job fair 

(20,000 บาท) 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ 20,000 ม.ค-ส.ค. 2564 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ 

1. โครงการด้านการเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน) 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

10 2.3 โครงการ FoSTAT (10,000 บาท) ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ 10,000 ม.ค-ส.ค. 2564 

 กจิกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาอาจารย์

และบุคลากรของคณะ 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์   

11 3 .1 โค รงก ารพั ฒ น าสม รรถน ะ

อาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน 

อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า  ต า ม ก รอ บ

มาตรฐานอาจารย์ด้ านการสอน  

(6,000 บาท) 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ ์ 6,000 ม.ค.-ส.ค. 2564 

12 3.2 โครงการสนับสนุนอาจารย์ในการ

จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ I 

Classroom และสื่อออนไลน์ (5,000 

บาท) 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ 5,000 ม.ค.-ส.ค. 2564 

รวมงบประมาณ 175,000  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาต ิ

2. โครงการด้านการเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคน (ด้านคุณภาพนิสิต) 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 กจิกรรมที่ 1 กจิกรรมไหว้ครู ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย 2,000 พ.ย. 2563 

2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพบผู้ปกครองและ

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 

ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย 5,000 มิ.ย. 2564 

3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์เกษตร 

มพ. 

ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย 5,000 ก.พ.-ส.ค. 2564 

4 กจิกรรมที่ 4 กจิกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย 5,000 ก.พ. 2564 

5 กจิกรรมที่ 5 กจิกรรมรับขวัญบัณฑิต ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย 10,000 ก.พ. 2564 

6 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนาผู้น าและสรา้ง

เครอืข่ายนิสิต  

ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย 13,000 ต.ค. 2563 

7 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อกอง

ทุนการศึกษานิสิตคณะเกษตรศาสตร์ 

ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย 2,000 เม.ย.-ส.ค. 2564 

8 กิจกรรมที่  8 กิจกรรมการเตรียมความ

พรอ้มของนิสิตกอ่นฝึกงานและสหกจิศึกษา 

ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย 15,000 ม.ค. 2564 

9 กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและ Job ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย 10,000 เม.ย. 2564 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาต ิ

2. โครงการด้านการเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคน (ด้านคุณภาพนิสิต) 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

fair 

10 กิ จก รรมที่  10  ก ารพั ฒ น าหลั กสู ต ร 

‘ผู้ประกอบการด้านอาหารและเกษตร’ 

ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย 13,000 ต.ค. 2563-ก.ย. 

2564 

11 กิจกรรมที่ 11 Food Fish For Farm บริการ

วิชาการเกษตรแบบ Online 

ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย 5,000 ต.ค. 2563-ก.ย. 

2564 

รวมงบประมาณ 85,000  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ 

3. โครงการด้านการสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 กจิกรรมที่ 1 กจิกรรม Paper Camp คร้ังที่2  ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา 20,000 ม .ค .-ก .พ .

2564 

2 กิจกรรมที่  2 กิจกรรมพัฒนาการเขียน

ต ารา หนังสือ 

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา 10,000 ม .ค .-ส .ค . 

2564 

3 กิ จ ก ร ร ม ที่  3  กิ จ ก ร ร ม แ บ่ ง ปั น

ประสบการณ์จากนักวิจัยพี่ เลี้ยงให้กับ

นักวจิัยสายสนับสนุน 

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา 10,000 ม .ค .-ส .ค . 

2564 

รวมงบประมาณ 40,000  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ 

4. โครงการด้านการบรกิารวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล  ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา 20,000 ธ.ค.2563-

ก.พ. 2564 

2 โครงการบริการวิชาการในวันงาน “เกษตร

แฟร์และการประชุมวิชาการการเกษตร

ประจ าปี 

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา 40,000 มี .ค .-ก .ค .

2564 

รวมงบประมาณ 60,000  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ 

5. โครงการด้านการเสริมสรา้งและส่งเสรมิการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมท าบุญคณะฯ 

สงกรานต์ 

ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย 15,000 มี .ค.-เม .ย.

2564 

2 กิ จก รรมที่  3  กิ จ ก รรมส่ ง เส ริม

เอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย

แบบสไตล์เกษตร 

ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย - ก .พ .-มี .ค .

2564 

3 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมกาดโก้งโค้ง-

กนิอยู่วถิลี้านนา  

ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย 15,000 มี .ค.-เม .ย. 

2564 

รวมงบประมาณ 30,000  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ 

6. โครงการด้านการเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการสหกจิศึกษาต่างประเทศ ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย 10,000 พ.ย.2563-

เม.ย. 2564 

2 โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 

ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย 10,000 พ .ค .-มิ .ย .

2564 

3 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับ  

B2 ส าหรับบุคลากร 

ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย 10,000 ก .พ .-มี .ค .

2564 

4 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับ  

A2 ส าหรับบุคลากร 

ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย 10,000 มี .ค.-เม .ย. 

2564 

รวมงบประมาณ 40,000  

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ 

7. โครงการด้านการบรหิารที่มีประสิทธิภาพและโปรง่ใส 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โค ร งก า รก า รพั ฒ น าศั ก ย ภ าพ

บุคลากร 

ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 20,000 พ.ย.2563-ส.ค. 

2564 

2 โครงการKM เพื่อการพัฒนาองคก์ร ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 20,000 พ.ค.-ส.ค. 2564 

3 โครงการการประเมินความพึงพอใจ

ของบุคลากร 

ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก - ก.พ.-ส.ค. 2564 

4 โครงการ การเตรียมความพร้อม

ส าหรับการประเมินคุณธรรมและ

ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก - มี.ค.-ส.ค. 2564 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ 

7. โครงการด้านการบรหิารที่มีประสิทธิภาพและโปรง่ใส 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

ประจ าปี (ITA)  

5 โครงการการทบทวนแผนกลยุทธ์ 

ติดตาม และประเมินความส าเร็จของ

ปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ 

ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 60,000 มี.ค.-ส.ค. 2564 

6 โครงการส านักงานสี เขียว (Green 

office) 

ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก - มี.ค.-ส.ค. 2564 

รวมงบประมาณ 100,000  

 

มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ทั้งนี้โครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 ที่ยกเลิกการด าเนิน

โครงการเนื่องจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า(โควดิ-19) จะเป็นเงินสะสมของปีงบประมาณ 2563 และสามารถ

น ามาใช้ได้ในปีงบประมาณ 2565 ดังนั้นให้แต่ละหลักสูตรใช้งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรกอ่น   

 

ระเบียบวาระที่ 4.3 พิจารณารับรองรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบ

จากโรคไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) 

 ตามที่คณะเกษตรศาสตรฯ์ ได้จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อชว่ยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรน่า

(โควดิ-19) ในอัตราทุนละ 2,000 บาท และมีนิสิตยื่นใบสมัครเพื่อขอรับทุนดังกล่าว จ านวน 119 ทุน นั้น  

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

           ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อโปรดพิจารณารับรอง

พิจารณารับรองรายชื่อนิสิตที่ไดร้ับทุนการศึกษาเพื่อชว่ยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรน่า(โควดิ-19) 

ดังนี้ 

ล าดับ ค าน าหนา้ ชื่อ-นามสกลุ ช้ันปี สาขาวิชา 

1 นางสาว กรีสกุล เหมืองทอง ช้ันปี 4 รหัส 60 เกษตรศาสตร ์

2 นางสาว ศรัญญา สาริน ช้ันปี 3 รหัส 61 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

3 นางสาว ณัฐนันท์ ทองค า ช้ันปี 3 รหัส 61 เกษตรศาสตร์ 

4 นางสาว สุนาถจารี  ปงกา๋ ช้ันปี 3 รหัส 61 สัตวศาสตร์ 

5 นางสาว ภัคจิรา รอ่งหงษ์ ช้ันปี 2 รหัส 62 เกษตรศาสตร์ 

6 นางสาว วลัยพร ไชยพรม ช้ันปี 4 รหัส 60 สัตวศาสตร์ 

7 นางสาว รัฐาพร พันธุ์ทอง ช้ันปี 2 รหัส 62 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

8 นางสาว กุสุมา   ใจสม ช้ันปี 3 รหัส 61 เกษตรศาสตร์ 
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ล าดับ ค าน าหนา้ ชื่อ-นามสกลุ ช้ันปี สาขาวิชา 

9 นาย แวอิบรอเฮ็ม แวสือแม ช้ันปี 3 รหัส 61 เกษตรศาสตร์ 

10 นาย ภูวิศ วิถียุทธ์ ช้ันปี 4 รหัส 60 เกษตรศาสตร์ 

11 นางสาว ศรัญญา สาริน ช้ันปี 3 รหัส 61 เกษตรศาสตร์ 

12 นางสาว กมลชนก บางยิม้ ช้ันปี 3 รหัส 61 ความปลอดภัยทางอาหาร 

13 นาย อัครพจิิตร ส่งมณี ช้ันปี 1 รหัส 63 เกษตรศาสตร์ 

14 นางสาว บรรณฑรวรรณ  ผดุงเดช ช้ันปี 4 รหัส 60 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

15 นางสาว ณัฐชนันท์ ดวงกอ้น ช้ันปี 4 รหัส 60 เกษตรศาสตร์ 

16 นางสาว สิริมา มาลังค์ ช้ันปี 1 รหัส 63 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

17 นางสาว ชะลิดา ทาริยะชัย ช้ันปี 3 รหัส 61 สัตวศาสตร์ 

18 นางสาว ธัญญาทิพย์ จันทรฝ์ั้น ช้ันปี 4 รหัส 60 เกษตรศาสตร์ 

19 นางสาว ฟ้าใส ย้อยยด ช้ันปี 3 รหัส 61 ความปลอดภัยทางอาหาร 

20 นางสาว ชมพูนุท ชาวทะเล ช้ันปี 1 รหัส 63 การประมง 

21 นางสาว ชยุตรา จันทรอ์ร่าม ช้ันปี 3 รหัส 61 สัตวศาสตร์ 

22 นาย ธนกริช  ค าแสน ช้ันปี 1 รหัส 63 เกษตรศาสตร ์

23 นางสาว มาริษา มีสอน ช้ันปี 3 รหัส 61 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

24 นางสาว มณฑาทิพย์ จีนสรา้ง ช้ันปี 3 รหัส 61 สัตวศาสตร์ 

25 นางสาว น้ าทิพย์ สุยะ ช้ันปี 4 รหัส 60 การประมง 

26 นางสาว ณัฐธิกา ข าภักดี ช้ันปี 3 รหัส 61 ความปลอดภัยทางอาหาร 

27 นางสาว เกวลิน ฤาชัยนาม ช้ันปี 2 รหัส 62 สัตวศาสตร์ 

28 นางสาว ศุภดานันทน์ จันต๊ะนาเขต ช้ันปี 4 รหัส 60 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

29 นางสาว ศศิวมิล พรมสอน ช้ันปี 1 รหัส 63 ความปลอดภัยทางอาหาร 

30 นาย กติติชัย จิระ ช้ันปี 1 รหัส 63 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

31 นางสาว ณัฐธิดา อินทกาญจน์ ช้ันปี 1 รหัส 63 สัตวศาสตร์ 

32 นางสาว ภัทราพร สีแตง ช้ันปี 2 รหัส 62 เกษตรศาสตร์ 

33 นาย ธนารักษ์ จงศักดิ์สวัสดิ์ ช้ันปี 4 รหัส 60 การประมง 

34 นางสาว ขวัญฤทัย ถาพรมเทศ ช้ันปี 4 รหัส 60 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

35 นางสาว นลินี ลีเกษร ช้ันปี 4 รหัส 60 การประมง 

36 นาย พิชัยยุทธ สิทธิขันแก้ว ช้ันปี 3 รหัส 61 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

37 นางสาว น้ าผึง้ ลาภวัตรุง่เรือง ช้ันปี 4 รหัส 60 การประมง 

38 นางสาว รุง่นภา หน่อแนว ช้ันปี 4 รหัส 60 สัตวศาสตร์ 

39 นางสาว ศราวดี หรั่งเพชร ช้ันปี 3 รหัส 61 การประมง 

40 นางสาว ณันณุกา  รอดทุ่ง ช้ันปี 4 รหัส 60 การประมง 

41 นางสาว เสาวลักษณ ์เนตรปัญจะ ช้ันปี 2 รหัส 62 เกษตรศาสตร์ 
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ล าดับ ค าน าหนา้ ชื่อ-นามสกลุ ช้ันปี สาขาวิชา 

42 นาย สิรภัทร สีลา ช้ันปี 2 รหัส 62 สัตวศาสตร์ 

43 นาย นนทวัฒน์ ยะแสง ช้ันปี 3 รหัส 61 เกษตรศาสตร์ 

44 นางสาว ภพรัตน์ ศุภศร ช้ันปี 3 รหัส 61 เกษตรศาสตร์ 

45 นางสาว ปิยะกมล มาต้น ช้ันปี 3 รหัส 61 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

46 นางสาว อัญชลี ประตูมมา ช้ันปี 3 รหัส 61 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

47 นาย พิษณุนาถ ขันตี ช้ันปี 2 รหัส 62 การประมง 

48 นางสาว จันทิมา ชาวดร ช้ันปี 2 รหัส 62 การประมง 

49 นาย จักรวาล แสนยศ ช้ันปี 1 รหัส 63 สัตวศาสตร์ 

50 นาย นราวุฒิ ไชยวัฒน์ ช้ันปี 4 รหัส 60 เกษตรศาสตร์ 

51 นางสาว สุพัตรา สุกันทอง ช้ันปี 3 รหัส 61 สัตวศาสตร์ 

52 นางสาว ฐิติชญา แสงเดือน ช้ันปี 2 รหัส 62 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

53 นางสาว ครองขวัญ นิลแก้ว ช้ันปี 1 รหัส 63 สัตวศาสตร์ 

54 นาย ณรงคก์รณ์ มหาไม้ ช้ันปี 1 รหัส 63 เกษตรศาสตร์ 

55 นางสาว พิชญธันญ์ มะโนชัย ช้ันปี 4 รหัส 60 สัตวศาสตร์ 

56 นาย ตถาตา ล้วจิรพันธ์ ช้ันปี 4 รหัส 60 การประมง 

57 นางสาว พัธนิพา สุวรรณชัย ช้ันปี 4 รหัส 60 สัตวศาสตร์ 

58 นาย ธีร์ธวัช ชื่องาม ช้ันปี 4 รหัส 60 เกษตรศาสตร์ 

59 นางสาว พรรณราย พรรณผิว ช้ันปี 2 รหัส 62 สัตวศาสตร์ 

60 นาย ศุภวิชญ์ เกียรติด ารงค์ ช้ันปี 4 รหัส 60 เกษตรศาสตร์ 

61 นางสาว กัญนิภา หมอกมาเมิน ช้ันปี 4 รหัส 60 เกษตรศาสตร ์

62 นาย อดิราภ์ แสงตะคล้อ ช้ันปี 3 รหัส 61 เกษตรศาสตร์ 

63 นางสาว สรณศ์ิร ิวงษ์เจรญิ ช้ันปี 2 รหัส 62 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

64 นางสาว ภาณุวัฒน์ กลิ่นหอม ช้ันปี 4 รหัส 60 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

65 นาย ธนากร ทิค ามูล ช้ันปี 3 รหัส 61 เกษตรศาสตร์ 

66 นาย ศักดิ์ธาดา เจริญพร. ช้ันปี 1 รหัส 63 สัตวศาสตร์ 

67 นาย ณัฐดนัย สุธรรม ช้ันปี 3 รหัส 61 เกษตรศาสตร์ 

68 นาย ศุภวิชญ์ จูสิงห์ ช้ันปี 4 รหัส 60 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

69 นาย สิริเฉลิม ศรีแพงมูล ช้ันปี 3 รหัส 61 สัตวศาสตร์ 

70 นางสาว เปรมฤทัย ผ่องการ ช้ันปี 4 รหัส 60 เกษตรศาสตร์ 

71 นางสาว กรรณกิาร ์ชุ่มเมืองเย็น ช้ันปี 4 รหัส 60 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

72 นางสาว ชุติมนฑ์ พรมมา ช้ันปี 4 รหัส 60 สัตวศาสตร์ 

73 นางสาว นฤมล ต่วนกระโทก ช้ันปี 3 รหัส 61 เกษตรศาสตร์ 

74 นาย พัสกร ยาแก้ว ช้ันปี 4 รหัส 60 เกษตรศาสตร์ 
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ล าดับ ค าน าหนา้ ชื่อ-นามสกลุ ช้ันปี สาขาวิชา 

75 นางสาว พิมพิลัย ค าจ้อย ช้ันปี 4 รหัส 60 สัตวศาสตร์ 

76 นางสาว เอมพิกา โยปินตา ช้ันปี 4 รหัส 60 สัตวศาสตร์ 

77 นางสาว ณัชรมย์ นาโควงค์ ช้ันปี 3 รหัส 61 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

78 นางสาว นุชนาฎ แสนอุ่น ช้ันปี 4 รหัส 60 สัตวศาสตร์ 

79 นางสาว ชลลดา หมวกเหล็ก ช้ันปี 2 รหัส 62 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

80 นางสาว นิตยา โคตรัตน์ ช้ันปี 3 รหัส 61 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

81 นางสาว เจนจิรา ทัดช่ัง ช้ันปี 3 รหัส 61 สัตวศาสตร ์

82 นางสาว ปาริฉัตร ปิ่นใจ ช้ันปี 2 รหัส 62 เกษตรศาสตร์ 

83 นางสาว วิภาดา รอดประเสรฐิ ช้ันปี 2 รหัส 62 การประมง 

84 นางสาว รุง่ฟ้า จั่นเที่ยง ช้ันปี 3 รหัส 61 ความปลอดภัยทางอาหาร 

85 นางสาว สุภลักษณ ์ไชยสงค์ ช้ันปี 4 รหัส 60 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

86 นางสาว พรสุดา จันนันทะ ช้ันปี 4 รหัส 60 เกษตรศาสตร์ 

87 นางสาว ชลันธร ชา่งเงิน ช้ันปี 3 รหัส 61 ความปลอดภัยทางอาหาร 

88 นาย ชลธี บับภาบุญ ช้ันปี 3 รหัส 61 ความปลอดภัยทางอาหาร 

89 นาย ปฏิพัทธ์ ค าอุ่น ช้ันปี 3 รหัส 61 เกษตรศาสตร์ 

90 นางสาว ตรนีุช แก้วมณี ช้ันปี 3 รหัส 61 ความปลอดภัยทางอาหาร 

91 นางสาว กชพร อินทรเ์ลีย้ง ช้ันปี 1 รหัส 63 สัตวศาสตร์ 

92 นาย เกียรติศักดิ์  ใจชุ่ม ช้ันปี 4 รหัส 60 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

93 นาย จักรกฤษ วิชาพร ช้ันปี 3 รหัส 61 สัตวศาสตร์ 

94 นางสาว งามวิภา มั่งมูล ช้ันปี 2 รหัส 62 เกษตรศาสตร ์

95 นางสาว กัญญารัตน์ ศรทรง ช้ันปี 1 รหัส 63 เกษตรศาสตร์ 

96 นางสาว สุชาวลี  ชัยธิ ช้ันปี 2 รหัส 62 สัตวศาสตร์ 

97 นาย สืบพงศ์  ใจสุข ช้ันปี 1 รหัส 63 เกษตรศาสตร์ 

98 นาย ดนัยฤทธิ์ พองาม ช้ันปี 3 รหัส 61 การประมง 

99 นาย CHANTHEARITH NY ช้ันปี 2 รหัส 62 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

100 นางสาว สุกฤตา  โคกกระชาย ช้ันปี 4 รหัส 60 สัตวศาสตร์ 

101 นางสาว ธัญญมาศ กระต่ายน้อย ช้ันปี 4 รหัส 60 สัตวศาสตร์ 

102 นางสาว ชญานี เต้นรัมย์ ช้ันปี 4 รหัส 60 สัตวศาสตร์ 

103 นางสาว เกวลิน สละยอง ช้ันปี 4 รหัส 60 เกษตรศาสตร์ 

104 นาย กติติธัช บุญมาเลิศ ช้ันปี 4 รหัส 60 เกษตรศาสตร์ 

105 นาย ขวัญชัย ชัยชนะ ช้ันปี 1 รหัส 63 สัตวศาสตร์ 

106 นางสาว ณัฐธิกา ข าภักดี ช้ันปี 3 รหัส 61 ความปลอดภัยทางอาหาร 

107 นาย รัตนพงศ์  อภิสิทธิ์พงศ์ ช้ันปี 1 รหัส 63 เกษตรศาสตร์ 
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ล าดับ ค าน าหนา้ ชื่อ-นามสกลุ ช้ันปี สาขาวิชา 

108 นางสาว พรปวณี์ วงคส์ุวรรณ ช้ันปี 4 รหัส 60 เกษตรศาสตร์ 

109 นางสาว จิราภรณ์   พรมแพร ช้ันปี 3 รหัส 61 ความปลอดภัยทางอาหาร 

110 นาย พลอธิปด์ วิมล ช้ันปี 4 รหัส 60 เกษตรศาสตร์ 

111 นางสาว นภาพร กุลจักร์ ช้ันปี 2 รหัส 62 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

112 นางสาว สุพรรษา บุญหล้า ช้ันปี 4 รหัส 60 ความปลอดภัยทางอาหาร 

113 นาย ไชยวัฒน์ สืบศักดิ์วงศ์ ช้ันปี 4 รหัส 60 สัตวศาสตร์ 

114 นางสาว เภาวดี ศรสีอาด ช้ันปี 4 รหัส 60 สัตวศาสตร์ 

115 นางสาว สมิตา จันทรแ์ก้ว ช้ันปี 3 รหัส 61 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

116 นางสาว จารุรัตน์   เสียงโต ช้ันปี 3 รหัส 61 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

117 นางสาว คตีาภัทร ทรวงแสวง ช้ันปี 3 รหัส 61 เกษตรศาสตร์ 

118 นางสาว ปวิชญา กองกูล ช้ันปี 3 รหัส 61 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

119 นางสาว ธนาภา ประสมศรี ช้ันปี 1 รหัส 63 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร 

 

 มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.4 พิจารณารับรองการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

การเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ 

 ด้วยคณะเกษตรศาสตร์ฯ จะด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

การเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ โดยมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

1. ก าหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการด าเนินงานศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค ์ 

2. เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อออกประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารงานของศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจ

พอเพียงฯ รวมทั้งอัตราคา่ใช้จา่ยและการพัสดุ 

3. รับผิดชอบให้มีการจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ

การเงินและทรัพย์สินทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ภายใน 90 วันนับแต่วันสิน้สุดปีงบประมาณ 

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรรายได้ของศูนย์ศึกษาเศรษฐกจิพอเพียงฯ โดยให้จัดท าเป็นประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 

5. เสนอแผนการน าเงินรายได้สะสมไปใช้ในการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงต่อ

คณะกรรมการประจ าส่วนงานและอธิการบดีแล้วแต่กรณ ี

6. พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน 

7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานเพื่อท าหน้าที่ตา่งๆ ตามที่คณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 

8. รับผดิชอบการด าเนินการอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศนีห้รอืกฎระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง 

9. หน้าที่อื่นๆ ตามที่อธิการบดีและแต่กรณีมอบหมาย 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

           ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อโปรดพิจารณารับรอง

การแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐกจิพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ โดยมี

องคป์ระกอบดังนี้ 

1. คณบดีคณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ  ประธานกรรมการ 

2. นายณัฐ โฆษิวากาญจน์     กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

3. นายณรงคชั์ย สุทธิกุลบุตร     กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

4. นางสาวศรีประไพ พูลทรัพย์     กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

5. ประธานหลักสูตร วท.บ.(การประมง)    กรรมการ 

6. ประธานหลักสูตร วท.บ.(เกษตรศาสตร)์   กรรมการ 

7. ประธานหลักสูตร วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร)  กรรมการ 

8. ประธานหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)   กรรมการ 

9. ประธานหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร) กรรมการ 

10. ประธานหลักสูตร วท.บ.(สัตวศาสตร)์    กรรมการ 

11. ประธานหลักสูตร ทล.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร)   กรรมการ 

12. ประธานหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)   กรรมการ 

13. ประธานหลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตรก์ารเกษตร)  กรรมการ 

14. ประธานหลักสูตร วท.ม.(สัตวศาสตร์)    กรรมการ 

15. ประธานหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง) กรรมการ 

16. ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐกจิพอเพียงการเกษตร  กรรมการและเลขานุการ 

และความอยู่รอดของมนุษยชาติ    

  

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.5 พิจารณาเพิ่มรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ

ประมง) 

 ด้วยคณะเกษตรศาสตร์ฯ มีความประสงค์ขอเพิ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมศักดิ์ พินธะ เป็นอาจารย์

ประจ าหลักสูตร เนื่องจากทางสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง มีความประสงคใ์ห้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.คมศักดิ์ พินธะ เป็นกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ นายเสกสรร อุปพงศ์ นิสิตระดับปรญิญาโท แผน ก แบบ ก1  

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
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           ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะเกษตรศาสตรฯ์ เพื่อโปรดพิจารณาให้ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.คมศักดิ์ พินธะ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรวท.ม.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง) 

  

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

1. ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย ได้เสนอแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับอาจารย์แนะแนวของแต่ละ

โรงเรยีน เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในปีงบประมาณ 2564 ในเชิงรุกมากขึน้ หากท่านใดมีเครอืข่ายรว่มกับครูแนะ

แนว ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมที่ ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย 

2. ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย เสนอแนวทางการสนับสนุนให้คณาจารย์/บุคลากร สร้างผลงานเพื่อเข้าร่วมการ

ประกวดรางวัลเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายนอก/ในระดับชาติ   

3. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะด าเนินโครงการประชุม KM เพื่อเตรียมความพร้อมปรับปรุงหลักสูตร ในวัน

จันทรท์ี่ 21 กันยายน 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตรฯ์   

  

เมื่อที่ประชุมรับทราบโดยพรอ้มเพรียงกันและไมม่ีขอ้หารอือืน่ๆ ประธานจึงปิดการประชุมในเวลา  15.04 น. 

                                                    
  (นางจุฑามาศ  ทินกรวงศ์)                                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก) 

 ผู้จัดท ารายงานการประชุม                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 


