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เอกสารแนบ 51 
รายงานการประชุมบคุลากรในสงักัดสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ประชุมเม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2561  

รายงานการประชุมคณาจารย์และบคุลากรในสังกัดสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
ประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 – 11.30 น.  

ณ ห้องประชุม 6 ช้ัน 3 อาคารสํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
******************************************************************** 

รายนามผูเ้ข้าร่วมประชุม 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสด์ิ   ประธานที่ประชุม  
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ราขตนะพันธ์ุ  กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ศรสีุริยจันทร์   กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โปรดปราน ทาเขียว อันเจลิ กรรมการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิไลรัก อินธิปัญญา  กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ เฉลมิขาติ  กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิรผิล  กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จอมดวง   กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ  กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรา สุทธสภุา  กรรมการ 

 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ สุระวัง   กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย   กรรมการ 

 13. Assitant Prof. Dr. Tri Indrarini Wirjantoro  กรรมการ 
 14. อาจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ จันทนสกุลวงศ ์   กรรมการ 
 15. อาจารย์ ดร.กัญญรัตน์ สทุธภักติ   กรรมการ 
 16. อาจารย์ ดร.จุไรรัตน์ เม้ากําเนิด   กรรมการ 
 17. อาจารย์ ดร.ชญาน์ทิพ อินสมพันธ์   กรรมการ 
 18. อาจารย์ ดร.ธันยพร ศิริโวหาร    กรรมการ 
 19. อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิมะไพศาล   กรรมการ 
 20. อาจารย์ ดร.พรพิมล อุ้ยจนัทร์ภักดี   กรรมการ 
 21. อาจารย์ ดร.ลินดา ถิรภัทรพันธ์   กรรมการ 
 22. อาจารย์ ดร.ศศิธร ใบผ่อง    กรรมการ 
 23. อาจารย์ ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา   กรรมการ 
 24. อาจารย์ ดร.สิรภัทร แต่สวุรรณ   กรรมการ 
 25. อาจารย์ ดร.สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์   กรรมการ 
 26. อาจารย์ ดร.สุคันธา โอศิริพันธ์ุ    กรรมการ 
 27. อาจารย์ ดร.สุธาสินี ญาณภักดี    กรรมการ  
 28. อาจารย์ ดร.สุฐพัศ คําไทย    กรรมการ 
 29. อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ พงษ์ไทย    กรรมการ 
 30. อาจารย์ ดร.สุภเวท มานิยม    กรรมการ 
 31. อาจารย์กําธร พุทธิขจร     กรรมการ 
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 32. อาจารย์สวุรรณา เดชะรัตนางกูร   กรรมการ 
 33. นางวรางคณา เตมียะ     กรรมการ 
 34. นางสาวอัจฉา เทียมภักดี    กรรมการ 
 35. นางจริยา คําบุญเรือง     กรรมการ 
 36. นางสาวมณฑาทิพย์ ตระการรัตน์สันติ   กรรมการ 
 37. นางสาริกา สุระนาถ     กรรมการ 
 38. นางศุจินันท์ คงอยู่     กรรมการ 
 39. นางสาวสดุาพร วัฒนา    กรรมการ 
 40. นางสุดาลกัษณ์ พุทธวงศ์    กรรมการ 
 41. นางณัฐลักษณ์ บูรณศลิปิน    เลขานุการ  
   
รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภารกิจ) 
 1. ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี   กรรมการ 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล อุตมอ่าง   กรรมการ 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ระวียัน   กรรมการ 
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ เพียรมงคล  กรรมการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ  กรรมการ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธ์ุ  กรรมการ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย โขนงนุช  กรรมการ 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักด์ิ ไชยาโส  กรรมการ 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรณพ เหล่ากุลดิลก  กรรมการ 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ หาญเมืองใจ  กรรมการ 
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา รัตนปิติกรณ์  กรรมการ 
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิขญา พูลลาภ   กรรมการ 
 13. ผู้ข่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล  กรรมการ 
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ม่วงรัตน์   กรรมการ 
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ จิระรัตนรังษี  กรรมการ 
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล กรรมการ 
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วงศ์เรือง   กรรมการ 
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อําพิน กันธิยะ   กรรมการ 
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธ์ิ จงเจรญิรักษ ์  กรรมการ 
 20. อาจารย์ ดร.มล.ญาศินี จกัรพันธ์ุ   กรรมการ 
 21. อาจารย์ ดร.ชิตาพัณณ์ ใบง้ิว    กรรมการ 
 22. อาจารย์ ดร.รณชัย ปรารถนาผล   กรรมการ 
 23. อาจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ สินสุวงศ์วัฒน์   กรรมการ 
 24. อาจารย์รวิศ ทัศคร     กรรมการ 
 25. อาจารย์สมชาย วงศ์สุริยศักด์ิ    กรรมการ 
 26. อาจารย์วิญญู ศักดาทร    กรรมการ 
 27. อาจารย์อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล    กรรมการ 
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 28. นางกนกกาญจน์ พรรณาไทร    กรรมการ 
 29. นางจริญญา เสนาป่า     กรรมการ 
 30. นางจิตรา กลิ่นหอม     กรรมการ 
 31. นางนันท์นภัส เงินคําคง    กรรมการ 
 32. นางสาวมนัญญา หลั่งเมอืง    กรรมการ 
 33. นางสาววรรณิกา คําวังสวัสด์ิ    กรรมการ 
 34. นางสาวสรุินทร์พร ศรีไพรสนธ์ิ    กรรมการ 
 35. นายจีรเดช กาวิละ     กรรมการ 
 36. นายพงศกร ศักยาภินันท ์    กรรมการ 
 37. นายวรพงษ์ ทับรัตน์     กรรมการ 
 38. นายศุภเชษฐ์ พรรณนาไทร    กรรมการ  
 39. นายเสถียร บุญกํ้า     กรรมการ 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
1. วาระเร่ืองแจ้งเพื่อทราบ  
 1.1 ประธานแนะนําอาจารย์ที่ได้รับบรรจุเข้าใหม่ในปี พ.ศ. 2561 จํานวน 2 ท่าน คือ อาจารย์ ดร. สิร
ภัทร แต่สุวรรณ และ อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ พงษ์ไทย คณาจารย์ใหม่ ได้แนะนําประวัติการศึกษา และความ
เช่ียวชาญทางวิชาการ ต่อที่ประชุม 
 1.2 ประธานแจ้งความคืบหน้าจัดทําหลักสูตรสองปริญญาและหลักสูตรนานาชาติ 
  - สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ ทั้งในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก ให้เครือข่ายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศรับทราบ รวมถึงได้จัดกิจกรรม Student Mobility ให้
นั กศึ กษ า/คณ าจาร ย์จากมหาวิทยาลั ย  ณ  ต่ างป ระ เทศ  มาเย่ี ยมชมคณ ะอุตสาหกรรม เกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้มีการหารือเพ่ือวางแผนการมีกิจกรรมและความร่วมมือในการจัดทําหลักสูตรสอง
ปริญญา ระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตร กับ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ได้แก่ University Daekin ประเทศ
อ อ ส เ ต ร เ ลี ย  Guangzhou Institute of Energy Conversion (GIEC) Nangjing Forestry University 
Qingdao Instituite of Bioenergy and Bioprocessing Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน Nonglam 
University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Mandalay University และ Yadanabon University สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพพม่า Kagawa University และ Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น  
  - ผศ.ดร.สมชาย จอมดวง (กรรมการ) ได้แจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมทราบว่า มีความเป็นไป
ได้ในการริเริ่มมีความร่วมมือในการจัดทําหลักสูตรสองปริญญาร่วมกับ มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย ได้แก่ 
University Sultan Zainal Abidin (UniSZA) University Kebangsaan Malaysia (UKM) และ University 
Putra Malaysia (UPM) 
 
 1.3 ประธานแจ้งความคืบหน้าในการปรับปรุงหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 

หลักสูตร ความคบืหนา้ วันที ่
วท.บ.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล) สกอ. รับทราบและให้ความเห็นชอบแล้ว 16 พ.ย. 60 
วท.บ.(วิศวกรรมกระบวนการอาหาร) สกอ. รับทราบและให้ความเห็นชอบแล้ว 2 ก.พ. 61 
วท.บ.(เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์) สกอ. รับทราบและให้ความเห็นชอบแล้ว 2 ก.พ. 61 
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วท.บ.(เทคโนโลยีการบรรจุ) สกอ. รับทราบและให้ความเห็นชอบแล้ว 8 ก.พ. 61 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) ส่ง สกอ. รับทราบ มิ.ย. 61 
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม
เกษตร)  

เข้าที่ประชุมสภา มช.  ก.ค. 61 

 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
2. วาระอ่ืนๆ 
 ที่ประชุม ได้รับแจ้งข้อมูล มขี้อสอบถาม และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังน้ี 

-  ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงการที่วาระหัวหน้าสํานักวิชาฯ วาระที่ 2 จะสิ้นสุด
ลงในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2562 และขอให้ท่านที่ประสงค์จะรับหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าว ได้เตรียมความ
พร้อมในการสมัคร รวมถึงเตรียมทักษะต่างๆ ที่จําเป็นต่อการบริหารงานในตําแหน่งดังกล่าว โดยคณะฯ จะได้
เริ่มกระบวนการสรรหา ในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งประธานฯ ขอให้มีการเริ่มกระบวนการดังกล่าวล่วงหน้า
ด้วยระยะเวลาพอสมควร เพ่ือให้หัวหน้าสํานักวิชาฯ ท่านใหม่ สามารถเร่ิมเรียนรู้กระบวนการทํางานควบคู่ไปกับ
หัวหน้าสํานักวิชาฯ ท่านปัจจุบัน และทําให้การเปลี่ยนผ่านผู้ดํารงตําแหน่งเป็นไปได้อย่างเรียบร้อย  
  - ที่ประชุม เสนอให้นักวิทยาศาสตร์ในกลุ่มปฏิบัติการ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
ปฏิบัติการให้ครบครัน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเมื่อเปิดภาคการศึกษา และพิจารณาจัดลําดับความสําคัญใน
การขออนุมัติจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่มีความจําเป็น เช่น เครื่องครัว วัสดุเคมี และอุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา / แปรรูปอาหารและประสาทสัมผัส เป็นต้น 
  - ผศ.ดร.ยงยุทธ เฉลิมชาติ ได้แจ้งข้อมูลให้ที่ประชุม ทราบว่า ในแต่ละปีจะมีงบประมาณคงเหลือ
จากการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์จากห้องปฏิบัติการด้านกระบวนการอาหารที่ใช้ในการเรียนการสอนกระบวนวิชา 
ประมาณ 50,000 บาท และเสนอว่าทางสาขาวิชาสามารถวางแผนการจัดสรรงบประมาณล่วงหน้า หรือพิจารณา
โอนงบประมาณไปสมทบการจัดหาวัสุอุปกรณ์ และ/หรือ เครื่องมือทางปฏิบัติการที่ต้องการเร่งด่วนก่อนถึง
กําหนดปิดปีงบประมาณ 2561 
  - ที่ประชุม  ได้หารือเก่ียวกับอัตราการรับตําแหน่งอาจารย์ ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร              
ได้ รั บ จั ด ส รรต ามกรอบการ พิ จ ารณ าจากมห า วิท ยาลั ย  ประธาน ได้ แ จ้ งข้ อมู ล ว่ า  ณ  ปั จจุ บั น                 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จะดําเนินการตามกระบวนการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือเปิดรับสมัครอาจารย์ผู้
มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาการจัดการด้านอาหาร (Food Management) โภชนศาสตร์ (Nutrition) และ 
เทคโนโลยีการบรรจุ (Packaging Technology) 
  - ที่ประชุม ร่วมหารือเก่ียวกับทุนสนับสนุนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เช่น ทุนโครงการปริญญา
เอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ซึ่งจะมีเกณฑ์การพิจารณามอบทุนให้แก่คณาจารย์ในกลุ่มวิจัยในสาขา ที่เป็นที่
ต้องการของประเทศ และมีผลงานวิจัยที่มีค่า Impact Factor ในระดับสูง จึงมีข้อเสนอแนะให้มีการส่งเสริมกลุ่ม
คณาจารย์ใหม่ มีกิจกรรมบูรณาการงานวิจัยเข้าด้วยกัน ตามพันธกิจของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่มุ่งเน้นความ
เป็นเลิศทางวิชาการและคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสนับสนุนการเรียน การสอน และ
นําไปถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 
ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือตอบสนอง ความต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของท้องถิ่นภาคเหนือและ
ประเทศ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ภาคเหนือ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ต้องการส่งเสริมและผลักดันการทําวิจัยของคณาจารย์ ให้มีผลงานเก่ียวข้อง
ทางด้านอาหารผู้สูงอายุ ทั้งน้ี รศ.ดร.พรชัย ราชตนะพันธ์ุ ได้เสนอให้มีการปรับเพ่ิมเติมการให้ความสนับสนุนการ
จัดพิมพ์หนังสือ/ตําราทางวิชาการของคณาจารย์ จากเดิม สนับสนุนเฉพาะการจัดพิมพ์ เป็นการสนับสนุนค่า
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ตรวจทานและค่าแปลภาษาต้นฉบับ นอกจากน้ี หัวหน้าสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อ
คณาจารย์ หากมีความประสงค์จะเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้คําปรึกษาในการทําวิจัย การเขียนผลงานทาง
วิชาการ พร้อมทั้งให้การบรรยายแก่นักศึกษาและบุคลากรในสังกัดสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สามารถ
ดําเนินการ  โดยประสานมายังคณะกรรมการสาขาวิชา และสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือจัดสรร
งบประมาณ และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  - ประธาน เสนอต่อที่ประชุม ในกรณีที่ต้องการการแจ้งช่อมเครื่องมือปฏิบัติการที่ชํารุด สามารถ
ติดต่อหัวหน้ากลุ่มนักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายห้องปฏิบัติการ และหัวหน้าสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
ได้โดยตรง เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานซ่อมครุภัณฑ์ชํารุด ให้เครื่องมือปฏิบัติการ อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการ
แก่คณาจารย์   และนักศึกษาต่อไป 
 
 มติที่ประชุม : รับทราบ เรื่องแจ้งข้อมูล ข้อสอบถาม และข้อเสนอแนะ ดังข้างต้น  
 
3. คลินิกหัวหน้าสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
 คณาจารย์ที่ประสงค์หารือข้อสงสัย หรือมีขอ้ซักถามกับหัวหน้าสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร              
เข้าหารือกับหัวหน้าสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นรายบุคคล 
 
ปิดประชุม เวลา 11.30 น.    

 

 

 

 

 

 

            
            
            
     


