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  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 

  ครั้งที่ 4/2563 

วันพฤหัสบดีท่ี 21 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563   

เวลา  09.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Team 

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

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บญุฤทธิ์  สินคา้งาม   ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก   กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์  กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พยุงศักดิ์  อินต๊ะวิชา   กรรมการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุภาพร  ภัสสร    กรรมการ 

6. ดร.กรทิพย์ กันนิการ์      กรรมการ 

7. ดร.คุณากร ขัติศร ี      กรรมการ 

8. ดร.ตระกูล  พรหมจักร     กรรมการ 

9. ดร.บุญร่วม  คดิคา้      กรรมการ 

10. ดร.พันธภรณ์  สุภัคกาญจน์กุล    กรรมการ 

11. ดร.รณกร  สรอ้ยนาค      กรรมการ 

12. ดร.วนิดา แซจ่ึง      กรรมการ 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วัชระ  แลน้อย    ผู้ช่วยคณบดี 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ไวพจน์  กันจ ู    ผู้ช่วยคณบดี 

15. ดร.ธนิกานต ์ สันต์สวสัดิ์              หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ 

16. นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์     เลขานุการ 

รายนามผูไ้ม่เขา้ร่วมประชุม  

 ไม่ม ี

      

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. ในภาคการศึกษา 1/2563 มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบ

ออนไลน์ และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

(COVID-19) อย่างเครง่ครัด 

2. มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและก ากับการด าเนินการในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

3. คณะเกษตรศาสตรฯ์ ได้มอบหมายใหร้องคณบดี ขับเคลื่อนการด าเนินงานแต่ละภารกิจในแต่ละดา้น 

ในไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563 ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายในคณะ การประเมิน
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กรรมการบรหิาร การพจิารณาความดีความชอบประจ าปี  การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการ

สอนออนไลน์ การเปิดหลักสูตรปริญญาเอก Super KPI งานบรกิารวชิาการ การจัดกจิกรรมออนไลน์ ฯลฯ 

4. คณะเกษตรศาสตรฯ์ ได้เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจ

พอเพียงฯ ในรูปแบบออนไลน์ และได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่บริเวณพลับพลาที่ประทับ เป็นจุดจ าหน่ายผลิตผล

ทางการเกษตร 

5. มหาวิทยาลัยมอบหมายให้คณบดี เป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้บุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานที่

ท างาน และให้บุคลากรรายงานผลการปฏิบัติงาน Work from Home เสนอต่อคณบดี 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.1  ด้านยุทธศาสตร์และบรหิารองค์กร 

1. การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา ประจ าปี 2563 อยู่ระหว่างการจัดท าสัญญา จ านวน 7 

รายการ ส่วนอีก 3 รายการ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้มอบหมายให้งานปฏิบัติการ จัดท าร่างระเบียบการใช้ครุภัณฑ์ เพื่อให้การ

ใช้ครุภัณฑเ์ป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และประเมินผลการ

ปฎิบัติงานด้วยระบบ 360 องศา ประมาณเดือนมิถุนายน 2563  

4. หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี อยู่ระหว่างการด าเนินการ และจะน าเข้า

พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบรหิารคร้ังต่อไป 

5. มหาวิทยาลัยจะหกัเงินรายได้ของแต่ละคณะ ในอัตรารอ้ยละ 10 ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการน าเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ   

6. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้จัดซื้อเครื่องกรองน้ าพร้อมตู้กดน้ าเย็น และได้ด าเนินการติดตั้งเครื่อง

ดังกล่าวที่ลานกจิกรรมของคณะ 

7. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ด าเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า ณ ห้องปฏิบัติการกลาง เพื่อรองรับครุภัณฑ์ 

3 เฟส 

8. การด าเนินโครงการ Super KPI อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ 

9. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ด าเนินการจัดซื้อโปรแกรม Zoom เพื่อรองรับการเรียนการสอนและการ

ประชุมออนไลน์ จ านวน 1 โฮส ส าหรับการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คาดว่าจะได้รับสินค้าประมาณเดือน

มิถุนายน 2563 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.2.2  ด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

1. สรุปจ านวนรับเข้าศึกษา TCAS รอบ 1-3 ยืนยันสิทธิ จ านวนทั้งสิน้ 88 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

หลักสูตร TCAS รอบ 1-3 ยืนยันสิทธ ิ(คน) 

วท.บ.(การประมง) 6 

วท.บ.(เกษตรศาสตร)์ 25 

วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร) 8 

วท.บ.(วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร) 22 

วท.บ.(สัตวศาสตร)์ 20 

วท.บ.(สัตวศาสตร)์ +บธ.บ.(การจัดการธุรกจิ) 2 

ตรคีวบโท วท.บ.(การประมง)+บริหารธุรกจิมหาบัณฑติ 2 

ตรคีวบโท วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร)+บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 2 

ทล.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) 1 

รวม 88 

 

2. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยใช้อัตราเดียวกับปีการศึกษา 

2562 

3. มหาวิทยาลัยปรับลดงบประมาณโครงการ Super KPI คา่ผลิตสื่อการสอนออนไลน์ จากรายวิชาละ 

25,000 บาท เป็น 20,000 บาท และคา่ตอบแทนการสอนจากสัปดาห์ละ 1,500 บาท เป็น 1,200 บาท 

4. มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ใชล้ายเซ็นสแกน ในการยื่นค ารอ้งออนไลน์ 

5. การจัดสอบออนไลน์ ให้ทางคณะจัดท าแนวปฏิบัติและแจ้งมหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

6. ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ระบบ reg จะเชื่อมโยงกับโปรแกรม MS team และอาจารย์ผู้สอน

สามารถใช้โปรแกรมอื่นรว่มด้วยได้ เชน่ Zoom, Meeting, Line, facebook เป็นต้น   

7. การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN QA) ระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร และ

ปรญิญาโท 3 หลักสูตร จะด าเนินการประเมินในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563 โดยมุ่งเน้นพิจารณาผลการ

ประเมินงานและแผนการพัฒนาหลักสูตร ส่วนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (EdPEx) จะด าเนินการ

ประเมินในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563 โดยสามารถประเมินแบบออนไลน์ได้ 

8. อาจารย์เนวิชญานิ์ วุฒินิธิศานันท์ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร) 

ทดแทน รองศาสตราจารย์รัตนา อัตตปัญโญ 

9. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจ าปี  2563 ผ่าน

โปรแกรม Zoom จ านวน 4  หลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตร ก าหนดการ 

1. Outcome-Based Education: Backward Curriculum Design ส าหรับ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

22-23 มิถุนายน 2563 

2. AUN QA Implementation and Gap Analysis 19-20 มิถุนายน 2563 

3. การอบรมทบทวนผู้ประเมินระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA 16 กรกฎาคม 2563 

4. การอบรมผู้ประเมินระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์  AUN QA ระดับ รุน่ที่ 1 : 16-18 กรกฎาคม 2563 
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หลักสูตร ก าหนดการ 

หลักสูตร (รุ่นใหม่) 

 

รุน่ที่ 2 : 21-23 กรกฎาคม 2563 

รุน่ที่ 3 : 29-30 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2563 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 ด้านนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  

1. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะจัดท าหลักสูตรปรญิญาเอก (คูข่นาน) 2 ปริญญา อัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษา ภาคเรียนละ 50,000 บาท และจะมีการประชุมเพื่อติดตามการด าเนินงาน ในวันพุธที่  27 

พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตรฯ์   

2. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะด าเนินโครงการฟื้นอาชีพ ฟื้นวัฒนธรรมการเกษตรหลังภาคโควิด 19 

ภายใต้ Super KPI กิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเป็นไทย ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ในพื้นที่ต าบล     

แม่กา ต าบลบ้านถ้ า และอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

3. การด าเนินโครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Super KPI) งบประมาณที่

ได้รับสนับสนุน เป็นจ านวนเงิน 300,000 บาท  จ านวนผลงานที่ Challenge 20 papers จะด าเนินการให้เสร็จ

สิน้ภายในเดือนมิถุนายน 2563   

4. ผศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ ได้รับทุน Unit of Excellence มหาวิทยาลัยพะเยา(ต่อเนื่อง) ปี 

2563 ในระดับ Premier League ซึ่งมีผลการด าเนินงานด้านการตีพิมพ์ และผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ บรรลุ

เป้าหมายตามตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ  

5. PMU จะเปิดรับข้อเสนอโครงการ concept proposal ด้านเกษตรและอาหาร ประมาณมิถุนายน 

2563  

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.4 ด้านสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต 

 1. สรุปข้อมูลการเตรียมความพร้อมการเรียนออนไลน์ มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุม โดยนิสิตได้เสนอให้อาจารย์จัดการเรยีนการสอนระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรมเดียวกัน 

 2. คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้จัดท าวีดีทัศน์คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ  ต้อนรับนิสิตใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2563  

 3. มหาวิทยาลัยขอความรว่มมือให้ทุกคณะ สื่อสารในเชิงบวกเพื่อสรา้งภาพลักษณท์ี่ดีแก่องคก์ร 

 4. มหาวิทยาลัยได้ก าหนดข้อปฏิบัติส าหรับนิสิตที่เดินทางเข้าหอพัก จะต้องรายงานตัวต่อเจ้าของ

หอพักเพื่อส่งข้อมูลไปยังกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลแม่กา  

 5. หอพักภายนอกที่ได้เข้าร่วมช่วยเหลือเยียวยานิสิตจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า โดยลดอัตราค่าเช่ารายเดือน จองหอพักโดยไม่ต้องช าระค่ามัดจ า ฟรีค่าน้ าและค่าอินเทอร์เน็ต 

จ านวนทั้งสิน้ 42 หอพัก 
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 6. คณะได้จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จ านวน 60 ทุน อัตราทุนละ 4,000 บาท เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 

มิถุนายน 2563 โดยนิสิตที่ได้รับทุนดังกล่าวจะต้องท าชั่วโมงกจิกรรมของคณะให้ครบตามที่ก าหนด 

 7. คณะเกษตรศาสตร์ฯ จะด าเนินโครงการติดตามนิสิตภาวะซึมเศร้า โดยได้รับงบประมาณ

สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท 

 8. แผนการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 มีดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม วันที่ การด าเนนิงาน 

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

โครงการอบรมศักยภาพผู้น านิสิต ประจ าปี 2563 7-31 พฤษภาคม 2563 ผ่านระบบ Microsoft Teams 

โครงการ Open UP 18-30 มิถุนายน 2563 ออนไลน์ 

กิจกรรมของคณะ 

แนะน าน้อง Online ครั้งที่ 1 (Super KPI ป้องกันโรค

ซมึเศรา้) 

3-5 มิถุนายน 2563 Facebook สโมสรนิสิต 

ผู้บริหารคณะพบนิสิตทุกช้ันปี 

หัวข้อเสวนา “การเกษตรของไทยจะเป็นอย่างไร คน

ที่เรยีนด้านการเกษตรจะต้องเตรียมตัวอย่างไร” 

4 มิถุนายน 2563 Facebook คณะและสโมสร

นิสิต 

  

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.5 ด้านภูมิทัศน์และบรหิารจัดการฟาร์ม 

 1. ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ได้จัดจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ผ่านช่องทางออนไลน์ 

และมีบริการจัดส่งฟรีในพื้นที่มหาวิทยาลัย ส าหรับการฝากขายสินค้า อยู่ระหว่างการตรวจสอบ(ร่าง)สัญญา

จากหน่วยกฎหมาย  

 2. มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้คณะใช้พื้นที่บริเวณพลับพลาที่ประทับ เพื่อใช้ในการจัดตั้งร้านค้า

ผลผลิตทางการเกษตรของศูนย์ฯ  

 3. เปิดรับสมัครนิสิตช่วยงานภายในศูนย์ จ านวน 10 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 2,500 บาท 

ระยะเวลาการจา้ง 4 เดือน 

 4. คณะจะด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานกิจกรรมของนิสิต ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท า

ใบเสนอราคาจากผูร้ับเหมา พรอ้มทั้งได้ด าเนินการปรับปรุงห้อง AGR 1109 เป็นห้องประชุมย่อยของคณะ 

 5. รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ฯ จะสรุปแจ้งในการประชุมกรรมการบรหิารในคร้ังต่อไป  

 6. ที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย ครัง้ที่ 9/2563 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของ

มนุษยชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 และมอบศูนย์ฯ ด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการอ านวยการของ

หน่วยงาน กอ่นน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  

   

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่อง หัวหน้าศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางพาราฯและหัวหน้าสาขาแจ้งให้ที่

ประชุมทราบ 

1. ดร.พนิตนาฎ อู่พุฒินันท์ ได้แจ้งว่าคณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับงบประมาณในด าเนินโครงการ

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการวิจัย (ESPReL) เป็นจ านวนเงิน 13,000 บาท โดยมี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานแม่ข่าย และจะด าเนินการประเมินในระบบออนไลน์ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 

2563 ซึ่งในอนาคตจะต้องมีการสอบเทียบมาตรฐานครุภัณฑ์ตามมาตรฐานสากลต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 

19 มีนาคม 2563, คร้ังที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 และนัดพิเศษ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 นั้น 

ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่

ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 

มติ  ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 2/2563, คร้ังที่ 3/2563 และนัดพิเศษ

โดยไม่มีการแกไ้ข 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

ล าดับ เรื่อง ผลการปฏิบัติตามมต ิ

1. สถานะการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ได้แจ้งให้ทุกหลักสูตรด าเนินการเบิกค่าใช้จ่ายเงินรายวิชาภายในระยะเวลาที่ก าหนด และทุกหลักสูตรได้ด าเนินการเบิกคา่ใช้จ่ายเงิน

รายวิชาตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเรยีบรอ้ยแล้ว 

2. โครงการในแผนปฏิบตัิการ ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

ผู้รับผิดชอบโครงการได้ด าเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ 

3. โครงการภายใต้ Super KPI  

1. โครงการหลักสูตรระยะสั้นเกษตรพันธุ์

ใหม่  :  การผลิตโคขุนแม่นย า ภายใต้ 

Super KPI หลักสูตรระยะสั้ นที่ มีความ

ร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรวิชาชีพ 

งบประมาณ 20,000 บาท 

2 . โค รงก ารส่ ง เส ริ ม แล ะพั ฒ น าขี ด

ความสามารถด้านการจัดการเรียนการ

สอนด้วยสื่อการสอนออนไลน ์ในศตวรรษที่ 

21 : รายวิชา 206451 Poultry Production 

ภายใต้ Super KPI รายวิชาการจัดการเรยีน

ก ารส อน ด้ วย สื่ อ ก า รส อ นอ อน ไล น์ 

งบประมาณ 25,000 บาท 

3 . โค รงก ารส่ ง เส ริม แล ะพั ฒ น าขี ด

ความสามารถด้านการจัดการเรียนการ

1. ได้รับการอนุมัติโครงการจากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  

2. ได้ด าเนินโครงการ “การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน ภายใต้ Super KPI กิจกรรมหรือ

โครงการที่ส่งเสรมิความเป็นไทย” กจิกรรม “กาดโกง้โคง้” งบประมาณ 50,000 บาท ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2563 

3. มีก าหนดด าเนินโครงการภายใต้ Super KPI ดังนี้ 

    1) โครงการหลักสูตรระยะสั้นเกษตรพันธุ์ใหม่ :  การผลิตโคขุนแม่นย า ภายใต้ Super KPI หลักสูตรระยะสั้นที่มีความร่วมมือกับ

หน่วยงานหรอืองคก์รวิชาชีพ จะด าเนินโครงการในเดือนพฤษภาคม 2563 

    2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อการสอนออนไลน์ ในศตวรรษที่ 21 : 

รายวิชา 206451 Poultry Production ภายใต้ Super KPI รายวิชาการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อการสอนออนไลน์ จะด าเนิน

โครงการในเดือนกรกฎาคม 2563 

    3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อการสอนออนไลน์ ในศตวรรษที่  21 : 

รายวิชา 203334 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเกษตร ภายใต้ Super KPI รายวิชาการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อการสอน

ออนไลน์ จะด าเนินโครงการในเดือนกรกฎาคม 2563 

    4)  โครงการความปลอดภัยทางอาหาร ภายใต้ Super KPI หลักสูตรที่นิสิตได้รับการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการและนักนวัตกร

อย่างเข้มข้น ภายใต้หลักสูตรความปลอดภัยอาหาร จะด าเนินโครงการในเดือนกรกฎาคม 2563 

    5) โครงการระบบฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินโครงการในเดือน
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ล าดับ เรื่อง ผลการปฏิบัติตามมต ิ

สอนด้วยสื่อการสอนออนไลน ์ในศตวรรษที่ 

21 : รายวิชา 203334 การเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืชเพื่อการเกษตร ภายใต้ Super 

KPI รายวิชาการจัดการเรียนการสอนด้วย

สื่อการสอนออนไลน์ งบประมาณ 7,500 

บาท 

4. โครงการความปลอดภัยทางอาหาร 

ภายใต้ Super KPI หลักสูตรที่นิสิตได้รับ

การพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการและ

นักนวัตกรอย่างเข้มข้น ภายใต้หลักสูตร

ความปลอดภั ยอาห าร งบประม าณ 

20,000 บาท 

5. โครงการ “การเสริมสร้างและส่งเสริม

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหย้ัง่ยนื 

ภายใต้ Super KPI กจิกรรมหรือโครงการที่

ส่งเสริมความเป็นไทย” กิจกรรม “กาด

โกง้โคง้” งบประมาณ 50,000 บาท 

6 . โค รงการระบบฐานข้ อมู ล ก ารใช้

ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรในพื้นที่รอบ

มหาวิทยาลัยพะเยา งบประมาณ 300,000 

บาท 

กรกฎาคม 2563 
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ล าดับ เรื่อง ผลการปฏิบัติตามมต ิ

   

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.1 สถานะการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 งบตั้งต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้

ไป  

งบคงเหลือ 

กองทุนเพื่อการศึกษา         

งบเงินอดุหนุน         

1.1 คา่จ้างลูกจา้งช่ัวคราว         

         1.1.1 คา่จ้างช่ัวคราวรายวัน         

             1) คา่จา้งช่ัวคราวรายวันของศนูย์

ยางฯ(7800*6เดอืน*1คน)  

           46,800  -46,800 0 0 

1.2 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ         

        1.2.1 คา่ตอบแทน         

             1) คา่ปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ           20,000   860 19,140 

             2) คา่ตอบแทนการสอน            40,000  -20,000 13,600 6,400 

             3) คา่เบีย้ประชุม            59,320   10,641 48,679 

       1.2.2 คา่ใช้สอย         

            1) คา่ที่พักผูม้ีความรูค้วามสามารถ

พิเศษ 

           36,000   21,000 15,000 

            2) คา่เบี้ยเลีย้ง คา่เช่าที่พัก และค่า

พาหนะ  

     

             - นิเทศนิสิตฝึกงานและสหกจิศึกษา              60,000   37,475 22,525 

             - คา่เดินทางคณะผู้บริหาร            99,400   75,111.36 24,288.64 

             -  คา่พัฒนาบุคลากร            515,100  -190,700 156,325.62 168,074.38 

            3) คา่ใช้จา่ยในการตรวจประเมิน

คุณภาพระดับคณะ/หลักสตูร 

          120,000  -70,000 0 50,000 

            4) คา่ใช้จา่ยในการเตรยีมผลงาน

วิชาการ และฝึกอบรมต่างประเทศ 

           40,000  -40,000 0 0 

            5) คา่ซ่อมแซม/ค่าซอ่มบ ารุงรักษา             52,120 58,597.10 3,522.90 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 งบตั้งต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้

ไป  

งบคงเหลือ 

10,000  

            6) คา่เชา่เครื่องถา่ยเอกสาร/ค่าเช่า

เครื่องพิมพ์ 

           42,000   24,500 17,500 

            7) คา่จดัซื้อของที่ระลึกและเลีย้ง

รับรอง 

            

15,000  

 9,716 5,284 

            8) คา่ใช้จา่ยการสนบัสนุนท าวิจัย

ระดับ    ป.ตรแีละป.โท 

           88,000  -5,200 0 82,800 

            9) คา่บ ารุงสมาชิกประจ าปีของสภา

คณบดีสาขาการเกษตรและสภาอุตสาหกรรม

เกษตร 

            

30,100  

 20,000 10,100 

          10) คา่ใช้จา่ยในการจดัการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา 

          

200,000  

-34,000 101,890 64,110 

          11) คา่ใช้จา่ยในการประชาสัมพันธ์และ

วิเทศสัมพันธ ์

           50,000  -40,500 4,804 4,696 

          12) คา่ใช้จา่ยในการจดัท ารายงาน

ประจ าปี 

             5,000   0 5,000 

          13) คา่เบี้ยประกันอุบตัิเหตุบุคลากร             21,300  -21,300 0 0 

          14) คา่เชา่รถตู้ จ านวน 1 คัน เดือนละ 

31,400 บาท  

         376,800   188,400 188,400 

          15) คา่ใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร 

(ป.โท) 

           75,000   35,186 39,814 

          16) คา่ใช้สอยอื่นๆ           210,505  257,580 46,865 421,220 

          16) คา่สมัครเข้าศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา 

  10,000 10,000 0 

       1.2.3 คา่วัสด ุ         

            1) วัสดุการศึกษา         

              - คา่วสัด ุ เคร่ืองแก้ว สารเคมี            100,000  -20,000 79,500 500 

              - คา่รายวิชา ป.ตร ี(3 ภาค)         300,000  -83,000 123,024 93,976 

            2) วัสดุส านักงาน                    40,000  -20,000 0 20,000 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 งบตั้งต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้

ไป  

งบคงเหลือ 

            3) วัสดุคอมพิวเตอร ์              5,000  30,000 3,870 31,130 

            4) วสัดงุานบา้นงานครัว             

10,000  

 0 10,000 

            5) วัสดุเชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น            65,000   32,340 32,660 

1.3 คา่สาธารณูปโภค         

       1.3.1 คา่สาธารณูปโภค         

            1) คา่ไปรษณยี ์            12,000  10,000 14,330 7,670 

1.4 เงนิอุดหนนุ         

       1.4.1 เงนิอดุหนนุทั่วไป         

        - โครงการในแผนปฏิบตัิการ (ดา้น

วิชาการ+บรหิาร) 

        

            1) โครงการดา้นการเตรียมคนและ

เสรมิสรา้งศักยภาพคน 

         150,000   45,000 105,000 

            2) โครงการสง่เสรมิการบรหิารที่มี

ประสิทธิภาพและโปรง่ใส 

           60,000   0 60,000 

            3) โครงการเสริมสรา้งและพัฒนา

ความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

          100,000  -100,000 0 0 

       1.4.1 อุดหนุนศนูยศ์ึกษาเศรษฐกจิ

พอเพียง 

        200,000  1,037,800 647,195 590,605 

แผนงานการจดัการศึกษาอดุมศึกษา         

กองทุนกจิการนิสติ         

1. อุดหนุนทั่วไป         

           1) โครงการพัฒนานสิิต           70,000   51,206 18,794 

แผนงานการจดัการศึกษาอดุมศึกษา         

กองทุนสนิทรัพย์ถาวร         

1. คา่ครุภัณฑ ์ทีด่ิน และสิ่งกอ่สรา้ง         

1.1 ครุภัณฑ์         
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 งบตั้งต้น  โอน

งบประมาณ 

 รวมยอดใช้

ไป  

งบคงเหลือ 

         1) ครุภัณฑ์ส านักงาน              8,000  209,500 163,199 54,301 

         2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               5,000  -5,000 0 0 

         3) ครุภัณฑ์การเกษตร  9,000  9,000 

         4) ครุภัณฑ์ประชาสัมพันธ ์  30,500  30,500 

กองทุนวิจัย         

1. อุดหนุนทั่วไป         

โครงการด้านการสรา้งงานวิจยัและนวัตกรรม

และการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ + วิจัย

สถาบัน 

           40,000  -40,000 0 0 

กองทุนบรกิารวชิาการ         

1. อุดหนุนทั่วไป         

            1)โครงการบรกิารวชิาการเพื่อพัฒนา

ชุมชน สังคม และประเทศ (โครงการฝึกอบรม

วิชาชีพและนิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล) 

           20,000           20,000                    -    

กองทุนศลิปวัฒนธรรม         

1. อุดหนุนทั่วไป         

            1)โครงการการเสรมิสรา้งและ

ส่งเสรมิการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้

ยั่งยนื 

          20,000           10,000               

10,000  

รวม 

       

3,365,325  

900,000 2,004,635.08 2,260,689.92 

ข้อมูล ณ วนัที่  18 พฤษภาคม 2563     

การโอนเงนิงบประมาณ 

รายการที่โอนออก งบประมาณ รายการที่โอนเข้า งบประมาณ 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 1 

คา่ใช้จา่ยระดับบัณฑติศึกษา 

 

126,000 

 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

 

126,000 
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รายการที่โอนออก งบประมาณ รายการที่โอนเข้า งบประมาณ 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 2 

คา่ใช้จา่ยในการตรวจประเมิน

คุณภาพระดับคณะ/หลักสตูร 

วัสดุการศึกษา 

          

  20,000            

 

70,000  

 

คา่ใช้จา่ยระดับบัณฑติศึกษา 

 

90,000 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 3  

คา่ใช้จา่ยในการตรวจประเมิน

คุณภาพระดับคณะ/หลักสตูร 

27,000 ครุภัณฑ์ส านักงาน 27,000 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 4 

คา่จ้างช่ัวคราวรายวันของศูนย์ยาง  

คา่ตอบแทนการสอน  

คา่ใช้จา่ยในการประชาสัมพนัธ์และ

วิเทศสัมพันธ ์  

คา่เบี้ยเลีย้ง คา่เชา่ที่พักและคา่

พาหนะ  

โครงการเสริมสรา้งและพัฒนา

ความเป็นสากลหรอืนานาชาติ  

คา่ใช้จา่ยในการตรวจประเมิน

คุณภาพระดับคณะ/หลักสตูร  

คา่ใช้จา่ยในการเตรยีมผลงาน

วิชาการ และฝึกอบรมต่างประเทศ  

คา่ใช้จา่ยการสนับสนนุท าวิจยั

ระดับป.ตรแีละป.โท  

วสัดุรายวิชา  

วัสดุส านักงาน  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

คา่สมัครเข้าศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา  

โครงการการเสรมิสรา้งและ

ส่งเสรมิการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมใหย้ั่งยืน  

  

 

46,800 

20,000 

10,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

23,000 

 

40,000 

 

5,200 

 

83,000 

20,000 

5,000 

2,000 

 

10,000 

 

 

ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 

วัสดุคอมพิวเตอร ์

คา่ใช้สอยอื่นๆ 

คา่ซ่อมแซม/คา่ซ่อมบ ารุงรักษา 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

คา่ใช้จา่ยในการจัดการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา 

คา่ไปรษณยี ์

วัสดุเครื่องแก้วสารเคม ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46,800 

30,000 

217,580 

52,120 

56,500 

2,000 

 

10,000 

50,000 
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รายการที่โอนออก งบประมาณ รายการที่โอนเข้า งบประมาณ 

คา่เบี้ยเลีย้ง คา่เชา่ที่พักและคา่

พาหนะ  

คา่เบี้ยประกันอุบัติเหตุบุคลากร 

90,700 

 

21,300 

คา่เบี้ยประกันสุขภาพ 112,000 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 5 

โครงการด้านการสรา้งงานวิจยัและ

นวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้าน

วิชาการ + วิจัยสถาบัน 

 

40,000 

 

คา่ใช้สอยอื่นๆ 

 

40,000 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 6 

ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

9,000 

 

ครุภัณฑ์การเกษตร (จัดซื้อปั๊ม

น้ าหอยโขง่) 

 

9,000 

โอนหมวดเงินคร้ังที่ 7 

คา่ใช้จา่ยในการประชาสัมพนัธ์และ

วิเทศสัมพันธ ์

 

30,500 

 

ครุภัณฑ์ประชาสัมพันธ ์

 

30,500 

 

 

มติ  ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ และได้แจ้งขอ้มลูเพิ่มเติมดงันี้ 

  1. คณะเกษตรศาสตรฯ์ ไดโ้อนงบประมาณที่คาดว่าจะไม่ได้ใช ้ ไปหมวดคา่ใช้สอยอืน่ๆ เพื่อรองรับค่าใช้จา่ย

เร่งด่วนของคณะ เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ของคณะ การสอบเทียบครุภัณฑ์ ฯลฯ  

 2. การเบกิงบประมาณค่าวสัดุรายวิชา จะเริ่มด าเนินการได้หลงัจากเปิดภาคการศึกษา 1/2563 

3. ค่าตอบแทนโครงการวิจัยที่มหาวิทยาลัยจัดสรรชดเชยต้นสังกัด คณะฯ ได้ตั้งงบดังกล่าวอยู่ในหมวดค่า

ใช้สอยอื่นๆ และยังไม่มีผูข้อเบิกเงิน 

 

ระเบียบวาระที่ 4.2  ติดตามโครงการในแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

รหัส

โครงการ 

ช่ือโครงการ งบประมาณ การ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาใน

การจัดกจิกรรม 

   

โครงการด้านการเรียนการสอน     

กษ6301001 โครงการด้านการเตรยีมคนและเสรมิสร้างศักยภาพคน 150,000 
   

  
กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการส่งเสรมิและพัฒนาขีด

ความสามารถด้านวิชาการในศตวรรษท่ี 21 
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รหัส

โครงการ 

ช่ือโครงการ งบประมาณ การ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาใน

การจัดกจิกรรม 

  

กจิกรรมย่อยที่ 1.1 โครงการบูรณาการการจัดการเรยีนการสอน

กับกิจการนิสิตที่เน้นผลการเรียนรูใ้ห้ผูเ้รียนมีทักษะในศตวรรษที่ 

21 (English, IT (Digital), การสื่อสาร การแสดงออก บุคลิกภาพ, 

Talent mobility, ส่งเสรมิอตัลกัษณข์องนิสติ) (20,000 บาท) 

  

4 ธ.ค.62 

  
กจิกรรมย่อยที ่1.2 โครงการอบรมทักษะการใช้เคร่ืองมือและ

การเตรยีมสารเคมีในหอ้งปฏบิัติการ (12,000 บาท) 
  

0 ก.ค. 63 

  

กจิกรรมย่อยที ่1.3 โครงการพัฒนาวิชาการส าหรับนิสติ

บัณฑติศึกษา (เสนอผลงานวชิาการในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/นานาชาติ) โครงการ paper camp (5,000 บาท) 

  

 เลือนเป็นป2ี564 

  
กจิกรรมย่อยที่ 1.4 โครงการติดอาวุธเพื่อเพิม่ศักยภาพการ

สอบแข่งขันสายวิชาการ (8,000 บาท) 
  

 เลือนเป็นป2ี564 

  
กจิกรรมย่อยที ่1.5 สง่เสรมิกจิกรรมพุทธเกษตรเพื่อการด าเนิน

ชีวติ (พัฒนากาย ใจ และบุคลิกภาพ) (5,000 บาท) 
  

4 ธ.ค.62 

  
กิจกรรมย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนิสติคณะ

เกษตรศาสตร์ฯ 
  

   

  
กจิกรรมย่อยที่ 2.1 โครงการน านสิิตศึกษาดูงาน (ภาครัฐ/

เอกชน) (65,000 บาท) 
  

 เลือนเป็นป2ี564 

  
กจิกรรมย่อยที่ 2.2 โครงการเกษตรวชิาการบัณฑิตและ

มหาบัณฑิต (15,000 บาท) 
  

 เลือนเป็นป2ี564 

  กจิกรรมย่อยที่ 2.3 โครงการ FoSTAT (10,000 บาท)    เลือนเป็นป2ี564 

  
กิจกรรมย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของ

คณะ 
  

  

  

กจิกรรมย่อยที่ 3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ดา้นการ

จัดการเรียนการสอน อาจารย์ที่ปรกึษา ตามกรอบมาตรฐาน

อาจารยด์้านการสอน  (5,000 บาท)  

  

4 พ.ย.62 

  

กจิกรรมย่อยที่ 3.2 โครงการสนับสนุนอาจารยใ์นการจดัการ

เรียนการสอนด้วยระบบ I Classroom และสื่อออนไลน์ (5,000 

บาท) 

  

4 พ.ย.62 

รวมโครงการด้านการเรียนการสอน     150,000     

โครงการด้านพัฒนานสิิต    

กษ6301002 โครงการพัฒนานิสติ 70,000    
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รหัส

โครงการ 

ช่ือโครงการ งบประมาณ การ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาใน

การจัดกจิกรรม 

  กจิกรรมย่อยที่ 1 โครงการ 4 จอบ  (15,000)   4 ธ.ค.62 

  กจิกรรมย่อยที่ 2 โครงการไหวค้รู (2,000)    เลือนเป็นป2ี564 

  
กจิกรรมย่อยที่ 3 โครงการพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนสิติใหม ่

(3,000) 
  

0 ก.ค.63 

  กจิกรรมย่อยที่ 4 โครงการกีฬาสัมพนัธ์เกษตร มพ. (5,000)    เลือนเป็นป2ี564 

  กจิกรรมย่อยที่ 5 โครงการศษิย์เกา่สัมพนัธ ์(5,000)   4 ก.พ.63 

  กจิกรรมย่อยที่ 6 โครงการรับขวัญบัณฑิต (10,000)   4 ก.พ.63 

  
กจิกรรมย่อยที่ 7 โครงการพัฒนาผู้น าและสรา้งเครอืข่ายนิสิต  

(10,000) 
  

1 มี.ค.63 

  
กจิกรรมย่อยที่ 8 โครงการทอดผ้าปา่เพื่อกองทนุการศึกษานิสติ

คณะเกษตรศาสตร์  (3,000) 
  

0 มิ.ย.-ก.ค.63 

  
กจิกรรมย่อยที่ 9 โครงการการเตรยีมความพรอ้มของนิสติกอ่น

ฝึกงานและสหกจิศึกษา  (5,000) 
  

4 พ.ย.62 

  กจิกรรมย่อยที่ 10 โครงการปจัฉมินิเทศและ Job fair  (5,000)    เลือนเป็นป2ี564 

  
กจิกรรมย่อยที่ 11 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการ

ผลิตสือ่เพื่อประชาสัมพันธ์  (7,000) 
  

4 มี.ค.-ม.ิย.63 

รวมโครงการด้านพัฒนานสิิต      70,000     

โครงการด้านการบรหิาร      

กษ6305001 โครงการส่งเสรมิการบรหิารที่มีประสิทธภิาพและโปรง่ใส 60,000    

  
กจิกรรมย่อย 1 ส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมในการป้องกัน

การทุจริตแกผู่้บริหาร(15,000) 
  

0  มิ.ย.-ก.ค.63 

  
กจิกรรมย่อย 4 การประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และ

การประเมินผลการปฎิบตัิงานด้วยระบบ 360 องศา (-) 
  

 0 มิ.ย.-ก.ค.63 

  
กจิกรรมย่อย 2 การทบทวนแผนกลยุทธ์ ตดิตาม และประเมิน

ความส าเร็จของปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ (30,000) 
  

0  มิ.ย.-ก.ค.63 

  กจิกรรมย่อย 3 KM เพือ่การพัฒนาองคก์ร (15,000)   0 มิ.ย.-ก.ค.63 

กษ

6305002 
โครงการเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 100,000 

 ยกเลิกโครงการ 

รวมโครงการด้านบรหิาร 160,000    
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รหัส

โครงการ 

ช่ือโครงการ งบประมาณ การ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาใน

การจัดกจิกรรม 

โครงการด้านการวจิยั      

กษ6302001 
โครงการด้านการสรา้งงานวิจยัและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ า

ทางดา้นวิชาการ+วิจัยสถาบัน 
40,000 

   

  กจิกรรมย่อยที่ 1 โครงการ Paper Camp คร้ังที2่ (20,000)    ยกเลิกโครงการ 

  
กจิกรรมย่อยที่ 2 กจิกรรมพฒันาการเขยีนต ารา หนงัสอื 

(20,000) 
  

 ยกเลิกโครงการ 

รวมโครงการด้านการวจิยั 40,000   

โครงการด้านบรกิารวชิาการ     

กษ6303001 
โครงการบรกิารวชิาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

(โครงการฝึกอบรมวิชาชีพและนิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล) 
20,000 

  

  กจิกรรมย่อยที่ 1 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ  (10,000)   4 ม.ค.63 

  กจิกรรมย่อยที่ 2 นิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล (10,000)   4 ม.ค.63 

รวมโครงการด้านบรกิารวชิาการ 20,000    

โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม      

กษ6304001 
โครงการการเสรมิสรา้งและสง่เสรมิการท านุบ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรมใหย้ั่งยืน 
20,000 

   

  
กจิกรรมย่อยที่ 1 โครงการท าบุญคณะฯ เกษตรสงกรานต์ 

(10,000) 
  

 ยกเลิกโครงการ 

  กจิกรรมย่อยที่ 2 โครงการเก่ียวข้าว (10,000)   4 พ.ย.62 

รวมโครงการด้านท านุบ ารงุศลิปะและวัฒนธรรม 20,000    

รวมทั้งสิน้     

460,000  

   

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

4= ด าเนินการเสร็จ  5= ส่งรายงานฉบับสมบูรณ ์ 

  

มติ  ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ และได้แจ้งขอ้มลูเพิ่มเติมดงันี้ 

 1. คณะเกษตรศาสตรฯ์ จะด าเนินโครงการ KM เพื่อการพัฒนาองค์กร ประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 

2563 ทั้งนีจ้ะดูสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อีกครัง้ 

 2. ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา AUN QA และ EdPEx  มีงบประมาณเป็นจ านวนเงิน 

50,000 บาท หากมีเงินคงเหลือจะจัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายการอบรมผู้ประเมินระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA 

ระดับหลักสูตร  
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ระเบียบวาระที่ 4.3 พิจารณาการน าเสนอรายละเอียดการจัดการศึกษาในลักษณะอื่น หลักสูตรระยะสั้น

เกษตรพันธุ์ใหม่ : การผลิตโคขุนแม่นย า 

 ด้วยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จะด าเนินการน าเสนอรายละเอียดการจัดการศึกษาใน

ลักษณะอื่น หลักสูตรระยะสั้นเกษตรพันธุ์ใหม่ : การผลิตโคขุนแม่นย า ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวมีความสอดคล้องและ

สนับสนุนยุทธศาสตรน์โยบายและแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ในด้านการเพิ่ม

ขีดความสามารถ ความยืดหยุ่นและนวัตกรรมในภาคการเกษตร น าไปสู่การพัฒนาและความก้าวหน้าของประเทศ

ต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

แบบฟอร์มการน าเสนอรายละเอียดการจัดการศึกษาในลักษณะอื่น 

คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

รูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) 

 

ชื่อการจัดการเรยีนการสอน (ภาษาไทย) หลักสตูรระยะสั้นเกษตรพันธุ์ใหม ่

(ภาษาองักฤษ) New Agricultural Short Courses 

ชื่อประกาศนียบตัร  

การผลิตโคขุนแมน่ย า   

 

1. วัตถุประสงคข์องการจัดการศึกษา  

1 .1 เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม ก าร เรี ย น รู้  ต ล อด ชี วิ ต  (Life Long Learning) ให้ กั บ เกษ ต รก รผู้ ป ร ะกอบ อ า ชีพ 

การเลี้ยงโคเนือ้ในจังหวัดพะเยา และจังหวัดใกล้เคียง 

1.2 เพื่อยกระดับรายได้และพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกร  

 

2. เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดการศึกษา 

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการตลาดและสังคม และ ด้านขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ 

Research University เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ภายใต้ Super KPI มหาวิทยาลัยพะเยา ด้าน

การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ด้วยการน าระบบการเรียนแบบ

ออนไลน์ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการเรยีนการสอน เปิดสาขาวิชาทางเลือกเฉพาะกลุ่ม การเรียนการสอนด้วย

หลักสูตรระยะสั้นให้คนในวัยท างาน วัยเกษียณ หรือเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาเรียน เข้ามา

สังเกตการณก์ารเรียนการสอน เนื่องจากการเรียนรูใ้นโลกยุคใหม่เป็นการเรียนรูท้ี่ไม่สิ้นสุด เรียนรูต้ลอดชีวติ 

 

3. เครอืข่ายความรว่มมือในการจัดการศึกษา  

3.1 ศูนย์วจิยัและบ ารุงพันธุ์สตัว์พะเยา 

3.2 ส านักงานปศสุัตว์จงัหวัดเชียงราย 
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3.3 ศูนย์วจิยัและพัฒนาอาหารสตัว์เชียงราย   

 

4. สิ่งสนับสนุนการจัดการศึกษา  

4.1 สถานที่เทศบาลต าบลดอยลาน สนับสนุนถานที่การเรยีน 

4.2 ส านักงานปศสุัตว์จงัหวัดวสัดกุารเรียนรูใ้นพื้นที่จริง  

 

5. แผนและจ านวนการรับผู้เรยีน  

มีผูเ้รียน 10 คน 

 

6. คุณสมบัติของผู้เรยีน  

6.1 เกษตรกรที่ประกอบอาชีพหรอืมีประสบการณใ์นการเลีย้งโคเนือ้ 

6.2 เจา้หน้าที่กรมปศสุัตว ์

6.3 บุคคลทั่วไปที่สนใจในอาชีพการเลีย้งโคเนือ้ 

 

7. ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวงั (Expected Learning Outcomes) 

ผูเ้รียนมีความรูก้ารผลติโคเนือ้สมยัใหม่ที่เป็นระบบการผลติอยา่งแมน่ย าเพือ่ใหม้ีรายไดจ้ากการเลี้ยงโคเนือ้

เพิ่มขึน้ 

 

8. รายละเอียดของกจิกรรมการจัดการศึกษา 

ผลลัพธ์การจัดการเรียนรู้ 

(Learning Outcomes) 

เนื้อหาที่เรียน  

(Course Content) 

ระยะเวลา 

(สัปดาห์ท่ี/

จ านวนชั่วโมง) 

วิธีการจัดการ

เรียนรู้ (Learning 

Process) 

ผู้สอนและ

วิทยากรพิเศษ 

1. ผู้ เรียนมี ความรู้ ค วาม

เข้าใจใน สถานการณ์การ

ผ ลิ ต 

โคเนือ้ในอนาคต 

 

บทที่ 1  

-สถานการณ์การผลิตโค

เนื้อในอนาคต 

บรรยาย 

-สถานการณ์การผลิตใน

ปัจจุบัน และแนวโน้มใน

อนาคต 

 

ปฏิบัติการ 

-การ เริ่ ม ต้ น ออก แบบ

ฟ า ร์ ม โ ค เ นื้ อ ใ ห้ มี

ประสิทธิภาพ 

-การท าแผนการผลิตโค

 

 

1 

 

 

 

 

5 

บรรยาย 

ถาม-ตอบ 

 

 

 

 

 

สาธิต 

ให้ลงมือท าถาม-

ตอบในภาคสนาม 

รศ.ดร.โชค โสรัจ

กุล 
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ผลลัพธ์การจัดการเรียนรู้ 

(Learning Outcomes) 

เนื้อหาที่เรียน  

(Course Content) 

ระยะเวลา 

(สัปดาห์ท่ี/

จ านวนชั่วโมง) 

วิธีการจัดการ

เรียนรู้ (Learning 

Process) 

ผู้สอนและ

วิทยากรพิเศษ 

เนื้ อ ให้ ต ร งต าม ค ว าม

ต้องการของตลาด 

-การเชื่อมโยงเครือข่าย

การผลิตการตลาดโคเนื้อ

คุณภาพ 

2. ผู้ เรียนมีความรู้ความ

เข้าใจในเทคนิคการคัดเลือก

และปรับปรุงพั นธุ์ โคเนื้ อ

อย่างแม่นย า 

บ ท ที่  2   เท ค นิ ค ก า ร

คัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์

โคเนือ้อย่างแม่นย า  

บรรยาย 

-การคัดเลือกพันธุ์โคเนือ้ 

-นวัตกรรมผสมพันธุ์อย่าง

แม่นย า 

-การจัดการและการเลี้ยง

โคเนือ้คุณภาพ 

 

ปฏิบัติการ 

-ศึกษาลักษณะประจ า

พันธุ์ที่ตลาดต้องการ 

-การจ าแนกพันธุ์โคเนื้อที่

เหมาะสมกับประเทศไทย 

-เทคนิคการผสมพั นธุ์

อย่างแม่ย า 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

5 

บรรยาย 

ถาม-ตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาธิต 

ให้ลงมือท าถาม-

ตอบในภาคสนาม 

นายชยุต  

ดงปาลีธรรม 

3. ผู้ เรียนมีความรู้ความ

เข้าใจในเทคโนโลยีจัดการ

ฟารม์สมัยใหม่ 

บทที่ 3 เทคโนโลยีจัดการ

ฟารม์สมัยใหม่ 

บรรยาย 

-นวัตกรรมการเลี้ยงโค

เนื้อแม่นย า 

 

ปฏิบัติการ 

-ระบบฐานข้อมูลโคเนื้อ 

-ระบบจัดการฟาร์มโคเนือ้

แม่นย าผ่านแอปลิเคช่ัน 

 

 

1 

 

 

 

5 

บรรยาย 

ถาม-ตอบ 

 

 

 

 

สาธิต 

ให้ลงมือท าถาม-

ตอบในภาคสนาม 

ดร.สุ รีย์พ ร แสง

วงศ์ 
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ผลลัพธ์การจัดการเรียนรู้ 

(Learning Outcomes) 

เนื้อหาที่เรียน  

(Course Content) 

ระยะเวลา 

(สัปดาห์ท่ี/

จ านวนชั่วโมง) 

วิธีการจัดการ

เรียนรู้ (Learning 

Process) 

ผู้สอนและ

วิทยากรพิเศษ 

-ระบบการติดตามการขุน

โคเนือ้ 

4. ผู้เรยีนมีความรู้ความ 

เข้าใจในเทคโนโลยีระบบ

สืบพันธุ์ส าหรับเพิ่มผลผลิต

ลูกโคเนือ้คุณภาพ 

บทที่ 4 เทคโนโลยีระบบ

สื บ พั น ธุ์ ส า ห รั บ เพิ่ ม

ผลผลิตลูกโคเนือ้คุณภาพ 

บรรยาย 

-นวัตกรรมการผลิตลูกโค

เนื้อคุณภาพ 

 

ปฏิบัติการ 

-เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร

ก าหนดเวลาผสมเทียม 

-นวัตกรรมการติดตาม

การตั้งท้อง 

-การดูแลแม่โคหลังคลอด 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

บรรยาย 

ถาม-ตอบ 

 

 

 

 

 

สาธิต 

ให้ลงมือท าถาม-

ตอบในภาคสนาม 

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์  

อินต๊ะวิชา 

5. ผู้ เรียนมีความรู้ความ

เข้าใจในนวัตกรรมการจัด

อาหารโคเนือ้ 

บทที่ 5 นวัตกรรมการจัด

อาหารโคเนือ้  

บรรยาย 

-กลไกการท างานของ

กระเพาะรวม 

-การหมัก และจุลินทรีย์

ในกระเพาะหมัก 

 

ปฏิบัติการ 

-การผลิ ตอาหารหมั ก

คุณภาพสูง 

-การจัด เก็บและถนอม

 

 

1 

 

 

 

 

 

5 

บรรยาย 

ถาม-ตอบ 

 

 

 

 

 

 

สาธิต 

ให้ลงมือท าถาม-

ตอบในภาคสนาม 

ดร.ขรรค์ ชัย  ดั้ น

เมฆ  
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ผลลัพธ์การจัดการเรียนรู้ 

(Learning Outcomes) 

เนื้อหาที่เรียน  

(Course Content) 

ระยะเวลา 

(สัปดาห์ท่ี/

จ านวนชั่วโมง) 

วิธีการจัดการ

เรียนรู้ (Learning 

Process) 

ผู้สอนและ

วิทยากรพิเศษ 

อาหาร 

-ก า ร ให้ อ า ห า รอ ย่ า ง

แม่นย าตามความต้องการ

ของโคเนือ้ 

6. ผู้ เรียนมีความรู้ความ

เข้าใจในการตลาดระบบ

สหกรณ์ และการตลาดโค

เนื้อ 

บทที่ 6 การตลาด 

บรรยาย 

-ร ะ บ บ ส ห ก รณ์ แ ล ะ

การตลาดโคเนือ้ 

 

ปฏิบัติการ 

-ช่องทางการตลาด 

-โอกาสทางการตลาด 

-ความยั่งยืนในอาชีพโค

เนื้อ 

 

1 

 

 

 

5 

บรรยาย 

ถาม-ตอบ 

 

 

 

สาธิต 

ให้ลงมือท าถาม-

ตอบในภาคสนาม 

ผศ.น.สพ.สมชาต ิ

ธนะ 

 

 

 

นายมานติ  

อินต๊ะสาร 

หมายเหตุ การจัดการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของช่ัวโมงทัง้หมด 

 

9. การวัดและการประเมนิผลลพัธ์การเรยีนรู้ 

9.1 การวัดผลการเรยีนรู ้

ผลลัพธ์การจัดการเรียนรู้  

(Learning Outcomes) 

วิธีการวัดผล 

(Measurement Method) 

1. ผู้เรยีนมีความรูค้วามเข้าใจใน  สถานการณ์การผลิต

โคเนือ้ในอนาคต 

1. ถาม-ตอบ  ข้อสอบวัดผล 

2. ผู้เรยีนมีความรูค้วามเข้าใจในเทคนิคการคัดเลือกและ

ปรับปรุงพันธุ์โคเนือ้อย่างแม่นย า 

2.ถาม-ตอบ  ข้อสอบวัดผล 

3. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีจัดการฟาร์ม

สมัยใหม่ 

3. ถาม-ตอบ  ข้อสอบวัดผล 

4. ผู้เรียนมีความรูค้วามเข้าใจในเทคโนโลยีระบบสืบพันธุ์

ส าหรับเพิ่มผลผลิตลูกโคเนือ้คุณภาพ 

4. ถาม-ตอบ  ข้อสอบวัดผล 

5. ผู้เรยีนมีความรูค้วามเข้าใจในนวัตกรรมการจัดอาหาร

โคเนือ้ 

5. ถาม-ตอบ  ข้อสอบวัดผล 

6. ผู้เรยีนมีความรูค้วามเข้าใจในการตลาด 

ระบบสหกรณ์ และการตลาดโคเนือ้ 

6. ถาม-ตอบ  ข้อสอบวัดผล 
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9.2 การประเมินผลลัพธ์การเรยีนรู้ 

ประเมินตามคะแนน 

 

10. การสะสมและเทยีบโอนหน่วยกติ 

10.1 การสะสมหน่วยกิต  

 ระยะเวลา ปฏิบัต ิ30 ช่ัวโมง ทฤษฎี 6 ช่ัวโมง รวม 36 ช่ัวโมง สะสมได้ 1 หน่วยกติ 

10.2 การเทียบโอนหน่วยกิต  

 สามารถเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาการผลิตสัตว์เคี้ยวเอือ้ง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตว

ศาสตร ์ได้ 1 หน่วยกิต  

11. แนวทางการประเมนิและปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาให้ผูเ้รียนประเมินและให้ข้อเสนอแนะ 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อโปรดพิจารณาการ

น าเสนอรายละเอียดการจัดการศึกษาในลักษณะอื่น หลักสูตรระยะสั้นเกษตรพันธุ์ใหม่ : การผลิตโคขุนแม่นย า  

 

มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มมีติเห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

 1. ระเบียบอัตราค่าบริการต่างๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับข้อมูลตามข้อเสนอมหาวิทยาลัย และจะแจ้งให้

ทราบอีกคร้ัง 

 2. ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตและการประเมินหลักสูตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการจะด าเนินการ

ติดตามข้อมูลดังกล่าว และจะแจ้งข้อมูลให้แต่ละหลักสูตรทราบอีกคร้ัง   

  

เมื่อที่ประชุมรับทราบโดยพรอ้มเพรียงกันและไม่มีขอ้หารืออื่นๆ ประธานจึงปดิการประชุมในเวลา  10.43 น. 

                     

                   

                                  

  (นางจุฑามาศ  ทนิกรวงศ์)                                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วิพรพรรณ ์ เนื่องเม็ก) 

 ผู้จัดท ารายงานการประชุม                        ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 


