
 

  

  

 

๑ 

  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๖๔ 

วันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.   
ณ  หJองประชุม ๓ ช้ัน ๒ สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมL   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผูJมาประชุม  

๑. ผู'ช)วยศาสตราจารย2 ดร.สุจินดา  ศรีวัฒนะ  คณบดี     ประธานกรรมการ 

๒. ผู'ช)วยศาสตราจารย2 ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศ2สกุล รองคณบดี    กรรมการ 

๓. รองศาสตราจารย2 ดร.พิชญา  พูลลาภ   รองคณบดี    กรรมการ 

๔. รองศาสตราจารย2 ดร.เจิมขวัญ  สังข2สุวรรณ  รองคณบดี    กรรมการ 

๕. ผู'ช)วยศาสตราจารย2 ดร.สุทัศน2  สุระวัง   รองคณบดี    กรรมการ 

๖. ผู'ช)วยศาสตราจารย2 ดร.ศศิธร  ใบผ)อง   หัวหน'าศูนย2บริการธุรกิจ   กรรมการ 

อุตสาหกรรมเกษตร  

๗. นางสาวปUยะนุช สวัสดี     เลขานุการคณะ      เลขานุการ 

 

ผูJไมLมาประชุม (ติดภารกิจ)  

๑. รองศาสตราจารย2 ดร.นิรมล  อุตมอ)าง หัวหน'าสำนักวิชา    กรรมการ 

อุตสาหกรรมเกษตร    

 

ผูJเขJารLวมประชุม  

๑. อาจารย2 ดร.สุภเวท มานิยม    ผู'ช)วยคณบดี 

๒. ผู'ช)วยศาสตราจารย2 ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล  ผู'ช)วยคณบดี 

๓. ผู'ช)วยศาสตราจารย2 ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ2ษา  ผู'ช)วยคณบดี 

๔. ผู'ช)วยศาสตราจารย2 ดร.ทนงศักด์ิ ไชยาโส  ผู'ช)วยคณบดี 

๕. ผู'ช)วยศาสตราจารย2 ดร.เอกสิทธ์ิ จงเจริญรักษ2  หัวหน'าสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร  

(เข'าร)วมประชุมเฉพาะวาระท่ีเก่ียวข'อง) 

๖. ผู'ช)วยศาสตราจารย2 ดร.ปUยวรรณ สิมะไพศาล อาจารย2ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนา- 

ผลิตภัณฑ2 

(เข'าร)วมประชุมเฉพาะวาระท่ีเก่ียวข'อง) 

๗. ผู'ช)วยศาสตราจารย2 ดร.สุฐพัศ คำไทย    อาจารย2ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ  

(เข'าร)วมประชุมเฉพาะวาระท่ีเก่ียวข'อง) 

๕. นางสาวอุไรวรรณ ศักยาภินันท2    หัวหน'างานบริหารท่ัวไป       



 

  

  

 

๒ 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น. 
 
วาระท่ี ๑   เร่ืองแจJงท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ ผลการปฏิบัติตามมติ/ข'อคิดเห็นท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร      
 ผลการปฏิบัติตามมติ/ข'อคิดเห็น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ 

เม่ือวันท่ี  ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๖๔  และ ผลการปฏิบัติตามมติ/ข'อคิดเห็น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ 
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔  รายละเอียดตามที่ได'นำเสนอในที่ประชุมฯ  (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท4าย ๑.๑)    โดยในส)วนของ (ร)าง) ประกาศหลักเกณฑ2การสนับสนุนค)าธรรมเนียมการดำเนินการย่ืน
คำขอรับสิทธิบัตร และ/หรืออนุสิทธิบัตร ที่ประชุมเห็นว)า ไม)ต'องจัดทำเปhนประกาศเนื่องจากมีโครงการประจำปi
รองรับฯ จึงให'กำหนดเปhนหลักเกณฑ2การสนับสนุนแทน 

 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 ๑.๒ การรับรองมติของคณะกรรมการบริหารประจำคณะโดยการแจ'งเวียน 
  ยังไม)มีการแจ'งเวียนรับรองมติของคณะกรรมการฯ ในรอบการประชุมน้ี 
  
              ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ บริษัทนอร2ทอีสรับเบอร2 จำกัด (NER) ขอมอบทุนการศึกษาให'แก)นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย2 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม)  
  รองคณบดี (รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ) ได'แจ'งให'ที่ประชุมทราบว)า บริษัทนอร2ทอีสรับเบอร2 จำกัด 
(NER) มีความประสงค2จะขอมอบทุนการศึกษาให'แก)นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย2  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม) จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (สาขาวิชาละ ๒๐,๐๐๐ บาท เปhนค)าเล)าเรียน และค)าที่พักของ
นักศึกษา) ซึ่งประธาน ได'มอบหมายให'รองคณบดี (ผศ.ดร.สุทัศน2 สุระวัง) และ ผู'ช)วยคณบดี (อ.ดร.สุภเวท        
มานิยม) ดำเนินการในส)วนท่ีเก่ียวข'องโดยด)วนต)อไป 
     
          ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๔ การหารือเพื่อต)อยอดงานวิจัย Plant-Based Food หรือ การพัฒนาผลิตภัณฑ2อาหารจากพืช   
กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
  คุณอภิรักษ2 โกษะโยธิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วี ฟู }ดส2 (ประเทศไทย) จำกัด      
พร'อมด'วย คุณชนะพล พอสม Technical Advisor มีกำหนดเดินทางมายังคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในวันที่ ๒๓ 
กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ น. เพื่อหารือเกี่ยวกับการต)อยอดงานวิจัย  จึงขอเชิญผู'บริหารเข'าร)วมหารือและให'
การต'อนรับในวันและเวลาดังกล)าว  
  
              ท่ีประชุมรับทราบ 
 



 

  

  

 

๓ 

 ๑.๕ การจัดประชุม Interactive meeting เก่ียวกับ Start up IP management 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยมุ )งเน'นผลักดันให'เกิด Start up IP management ซึ ่งได'มอบหมายให'
อุทยานวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี (STEP) เปhนผู'รับผิดชอบหลัก โดยในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ - 
๑๒.๐๐ น. จะมีการจัดประชุม Interactive meeting ประธานจึงมอบหมายรองคณบดี (รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ 
และ ผศ.ดร.สุทัศน2 สุระวัง) และผู'ช)วยคณบดี (ผศ.ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ2ษา และ อ.ดร.สุภเวท มานิยม เข'าร)วม
ประชุมในวันและเวลาดังกล)าว  
    

           ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๖ การยกเว'นคะแนนสอบภาษาอังกฤษ CMU-eGrad เปhนเง่ือนไขในการสำเร็จการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม)จะออกประกาศเกี่ยวกับการยกเว'นคะแนนสอบภาษาอังกฤษ CMU- 
eGrad เปhนเง่ือนไขในการสำเร็จการศึกษา 
            

    ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๗  การประชาสัมพันธ2การฉีดวัคซีนของนักศึกษา 
      มหาวิทยาลัยได'ขอความร)วมมือให'คณะ แจ'งให'ทุกสาขาวิชาทราบและประชาสัมพันธ2การฉีด
วัคซีนให'แก)นักศึกษาในช)วงต'นเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จึงขอแจ'งให'สาขาวิชาเชิญชวนให'นักศึกษามารับการฉีดวัคซีน 
 

       ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๘ การเจรจาเพ่ือทบทวนตัวช้ีวัดคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปi ๒๕๖๕   
  ตามที่คณะผู'บริหารของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได'ไปเข'าร)วมการเจรจาเพื่อทบทวนตัวชี้วัดคำ
รับรองการปฏิบัติงาน ประจำปi ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น ผลการเจรจาทบทวนตัวชี้วัดท่ีได'ปรับ
ค)าน้ำหนัก และค)าเป}าหมาย มีดังน้ี 
  ๑. จำนวนผลงานตีพิมพ2ในฐานข'อมูล scopus ปรับค)าน้ำหนัก เปhน ร'อยละ ๑๕ 
  ๒. ร'อยละของจำนวนผลงาน Scopus Q1 ต)อจำนวนผลงานตีพิมพ2ทั ้งหมดในฐานข'อมูล  
                           Scopus  ปรับค)าเป}าหมายจากร'อยละ ๓๐ เปhนร'อยละ ๔๐ และปรับค)าน้ำหนักเปhน  
                           ร'อยละ ๒๕ 
  ๓. จำนวนนวัตกรรม (นวัตกรรม)/จำนวนผลงานวิจัยที่อยู)ใน TRL ๔-๗ ปรับค)าน้ำหนักเปhน 
                            ร'อยละ ๑๕ 
  ๔. จำนวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรท่ีย่ืนจด ปรับค)าน้ำหนัก เปhน ร'อยละ ๒๕ 

 ๕. จำนวนการให'บริการ IP ต)อปi (สิทธิบัตร) หรือจำนวน Spin off/ Start up ต)อปi (ธุรกิจ)  
            หรือผลงานท่ีเทียบเท)า TRL ๘-๙ ปรับค)าน้ำหนัก เปhน ร'อยละ ๑๕  

  ๖. รายได'จากภาคอุตสาหกรรม หรือชุมชน หรือผู'ใช'งานจริง ปรับค)าน้ำหนัก เปhนร'อยละ ๕  
 

  ท่ีประชุมรับทราบ 



 

  

  

 

๔ 

 ๑.๙ โครงการอบรม เรื่อง เตรียมความพร'อมก)อนสอบปลายภาคของศูนย2นวัตกรรมการสอนและการ
เรียนรู' (TLIC) 
  รองคณบดี (ผศ.ดร.สุทัศน2 สุระวัง) ได'แจ'งประชาสัมพันธ2 โครงการอบรม เรื่อง เตรียมความ
พร'อมก)อนสอบปลายภาคของของศูนย2นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู' TLIC ในวันศุกร2ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ผ)านระบบออนไลน2  
 
    ท่ีประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมฯ   

ฝ�ายเลขานุการที ่ประชุมแจ'งให'ที ่ประชุมทราบว)าได'ม ีการแจ'งเว ียนรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั ้งที ่  ๑๗/๒๕๖๔ เมื ่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๖๔  ทางระบบจดหมาย
อิเลคทรอนิคส2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ 
กันยายน ๒๕๖๔ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี 
๑๕ กันยายน ๒๕๖๔  ซ่ึงท่ีประชุมไม)มีข'อแก'ไข 
   
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง 

๓.๑ การดำเนินงานเพ่ือปรับปรุงตาม Feedback Report EdPEx ๓๐๐   
  ประธานแจ'งให'ที่ประชุมทราบว)า ตามที่คณะกรรมการตรวจประเมินมีกำหนดตรวจเยี่ยมคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ในช)วงปลายปi ๒๕๖๔ นั้น จึงมอบหมายให'มีการจัดเตรียมไฟล2นำเสนอเกี่ยวกับผลการ
ดำเนินงาน เพื่อเตรียมรับการตรวจเยี่ยมต)อไป ต)อไป โดยขอให'นำเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมเดือนตุลาคม 
๒๕๖๔ (การประชุมคร้ังท่ี ๒๐/๒๕๖๔ วันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
 

ท่ีประชุมรับทราบ   
 

๓.๒ การจัดกิจกรรมมอบรางวัลผู'ปฏิบัติงานดีเด)น คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน 

๒๕๖๔ ได'มอบหมายให' ๓ หน)วยงานกำหนดแนวทางการพิจารณาคัดเลือกผู'ปฏิบัติงานดีเด)นและมานำเสนอที่ให'
ประชุมในการประชุมคร้ังต)อไป ซ่ึงท่ีประชุมได'ร)วมกันพิจารณารายละเอียด จากน้ันมีมติและข'อเสนอแนะดังน้ี   

๑. เห็นชอบแนวทางการคัดเลือกตามท่ี ๓ หน)วยงานเสนอ แต)ทั้งน้ี ให'ใช'แนวทางการคัดเลือก 
              ของสำนักงานคณะ    และศูนย2บริการธุรกิจฯ    เปhนแนวทางการคัดเลือกสำหรับบุคลากรสาย 

    สนับสนุน และในส)วนของบุคลากรสายวิชาการ ให'ใช'แนวทางตามพันธกิจ ๔ ด'านของ 
              มหาวิทยาลัย  

 
 
 



 

  

  

 

๕ 

 
๒. ให'กำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการคัดเลือกผู'ปฏิบัติงานดีเด)นระดับคณะ  (เดือนพฤษภาคม  
    เริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ2และมีการพิจารณาภายในเดือนมิถุนายน) โดยจะมีการประกาศ 

               มอบรางวัลพร'อมกับงานแสดงความยินดี และงานเลี้ยงน้ำชาแก)คณาจารย2และบุคลากรคณะ 
               อุตสาหกรรมเกษตร 

๓. ในส)วนของคณะกรรมการคัดเลือกผู'ปฏิบัติงานดีเด)น มอบหมายให'คณะกรรมการที่เกี่ยวข'อง 
               กับรางวัลในแต)ละด'าน เปhนผู 'พิจารณา (อาทิเช)น ที ่ประชุมกรรมการบริหารสำนักวิชา  
               พิจารณาอาจารย2ดีเด)นด'านการสอน ที ่ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ พิจารณา 
               อาจารย2ดีเด)นด'านการบริการวิชาการ  ที่ประชุมคณะกรรมการวิจัย พิจารณาอาจารย2ดีเด)น 
               ด'านการวิจัย เปhนต'น) 

 
ท่ีประชุมรับทราบ   

 
๓.๓ พิจารณาความคืบหน'าของการดำเนินการตามสรุปมติ/ข'อคิดเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการ

อำนวยการประจำคณะ คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔   
 ประธาน ได'ติดตามในประเด็นของข'อเสนอแนะของคณะกรรมการอำนวยการฯ เกี่ยวกับ BCG   

Model ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม)ในพื ้นที ่สถานีวิจัยการเกษตรแม)เหียะ ในด'านของการให'ผู 'ประกอบการ
ภาคเอกชนมาเรียนรู'ในเชิงเทคนิค/การใช'เครื่องมือ อุปกรณ2 ซึ่งประธานได'เน'นย้ำให'ศูนย2บริการธุรกิจฯ จัดทำแผน/
โครงการให'ผู'ประกอบการเข'ามาเรียนรู'เกี่ยวกับเครื่องมือ โดยให'ระบุกิจกรรม ช)วงเวลาที่จะดำเนินการ ผลลัพธ2ท่ี
สร'างมูลค)าเพิ่ม เปhนต'น โดยอาจดำเนินการเปhนแผนเชิงรุกที่จะให'เอกชนเข'ามาปiละสองครั้ง ยกตัวอย)างเช)น มี
โครงการท่ี engage กลุ)มเป}าหมายท่ีจะมาใช'บริการอย)างไร จัดการเรียนรู'เทคนิคการใช'เครื่องมือ ประชาสัมพันธ2
รายการเคร่ืองมือท่ีพร'อมให'บริการ เพ่ือก)อให'เกิดการใช'ประโยชน2 

 
ท่ีประชุมรับทราบ   

 
วาระท่ี ๔ เร่ืองเพ่ือพิจารณา   

๔.๑ เร่ืองเพ่ือพิจารณาอนุมัติ / ให'ความเห็นชอบ 
๔.๑.๑ การขยายเวลาการส )งผลงานการแต )งหร ือเร ียบเร ียงตำราทางว ิชาการ เร ื ่อง 

“Mathematical Transport Models in Food Process Engineering” ของ ผศ.ดร.ยงยุทธ เฉลิมชาติ 
 ประธาน ได'เสนอให'ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง การขยายเวลาการส)งผลงานการแต)งหรือ

เรียบเรียงตำราทางวิชาการ เร่ือง “Mathematical Transport Models in Food Process Engineering” 
ของ ผศ.ดร.ยงยุทธ เฉลิมชาติ ซ่ึงท่ีประชุมพิจารณาแล'ว ให'ความเห็นชอบ  

 
 
 
 
 



 

  

  

 

๖ 

 
 ๔.๑.๒ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ2อันเปhนที่เชิดชูยิ่งช'างเผือก และเครื่องราช  
อิสริยาภรณ2อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปi ๒๕๖๕ 

 ประธาน ได ' เ สนอให 'ท ี ่ ประช ุ มพ ิ จารณาเร ื ่ อ งการ เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ2อันเปhนที่เชิดชูย่ิงช'างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ2อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปi ๒๕๖๕ 

ท่ีประชุมพิจารณาแล'ว ให'ความเห็นชอบ 
 

๔.๑.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ2 หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  รองคณบดีฝ�ายวิชาการ (ผศ.ดร.สุทัศน2 สุระวัง)    ได'เสนอให'ท่ีประชุมพิจารณาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยในวาระ
น้ี มีอาจารย2ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ2 (ผศ.ดร.ปUยวรรณ สิมะไพศาล) เข'าร)วมให'ข'อมูลแก)
คณะกรรมการด'วย ซ่ึงท่ีประชุมพิจารณาแล'ว มีข'อคิดเห็นและข'อเสนอแนะดังน้ี  

  ๑. ควรแก'ไขจำนวนหน)วยกิตให'ถูกต'อง (๑๓๕ หน)วยกิต) 
  ๒. ควรเพ่ิมจำนวนอาจารย2ประจำหลักสูตร  
  ๓. ควรเพิ่มเติมข'อมูลเกี่ยวกับความโดดเด)นที่แตกต)างจากหลักสูตรของสถาบันอื่นท่ี 

                            ใกล'เคียงกัน 
  ๔. ควรเพ่ิมเติมวัตถุประสงค2ท่ีเก่ียวข'องกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ2 
  ๕. ควรปรับแก'ไขการเขียนรูปแบบผลงานทางวิชาการของคณาจารย2ให'เปhนรูปแบบ 

                           เดียวกัน 
  ๖. กระบวนวิชาจุลชีววิทยาเบื ้องต'น (๒๑๕๒๐๗ และ ๒๑๕๒๐๐๘)  เสนอให'ใช' 

                           กระบวนวิชาของคณะ (๖๐๒๑๒๐ และ ๖๐๒๑๒๑ หรือ ๖๐๒๑๒๒ และ ๖๐๒๑๒๓  
                           แทนกระบวนวิชาของคณะวิทยาศาสตร2  

  ๗. ขอให'ปรับแก'ไขคำผิดและรูปแบบการจัดหน'าให'ถูกต'อง เหมาะสม 
  หลังจากนั้น ที่ประชุมให'การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

การพัฒนาผลิตภัณฑ2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ และขอให'จัดทำรูปเล)มหลักสูตรให'แล'วเสร็จภายใน
สิ้นเดือนกันยายน   ๒๕๖๔ และหากมีการยกเลิกการเปUดสอนกระบวนวิชา   ขอให'จัดทำบันทึกข'อความ
แจ'งให'งานบริการการศึกษา ทราบ และดำเนินการต)อไป   

 
๔.๑.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.๒๕๖๕ 
 รองคณบดีฝ�ายวิชาการ (ผศ.ดร.สุทัศน2 สุระวัง)    ได'เสนอให'ท่ีประชุมพิจารณาหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕ โดยในวาระน้ี 
มีหัวหน'าสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ2) เข'าร)วมให'ข'อมูลแก)คณะกรรมการด'วย  
ซ่ึงท่ีประชุมพิจารณาแล'ว มีข'อคิดเห็นและข'อเสนอแนะดังน้ี 

 



 

  

  

 

๗ 

๑. ควรเพิ่มเติมข'อมูลเกี่ยวกับความโดดเด)นที่แตกต)างจากหลักสูตรของสถาบันอื่นท่ี 
      ใกล'เคียงกัน 
๒. ควรปรับลดจำนวนกระบวนวิชา GE ท่ีเปhนวิชา GE เลือกให'เหลือ ๑๒-๑๕ วิชา 
๓. ให'เพ่ิมกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ (ENGL201, ENGL227) ในโครงสร'างหลักสูตร 
๔. ควรปรับแก'ไขรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการของคณาจารย2ให'เปhนรูปแบบ 

               เดียวกัน 
๕. ขอให'ปรับแก'ไขคำผิดและรูปแบบการจัดหน'าให'ถูกต'อง เหมาะสม 

 หลังจากนั้น ที่ประชุมให'การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
กระบวนการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕ และขอให'จัดทำรูปเล)มหลักสูตรให'แล'วเสร็จภายในส้ิน
เดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

 
๔.๑.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๖๕ 
 รองคณบดีฝ�ายวิชาการ (ผศ.ดร.สุทัศน2 สุระวัง)    ได'เสนอให'ท่ีประชุมพิจารณาหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยในวาระน้ี มี
อาจารย2ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (ผศ.ดร.สุฐพัศ คำไทย เอกสิทธ์ิ) เข'าร)วมให'ข'อมูลแก)
คณะกรรมการด'วย    ซ่ึงท่ีประชุมพิจารณาแล'ว มีข'อคิดเห็นและข'อเสนอแนะดังน้ี 

  ๑. ควรแก'ไขจำนวนหน)วยกิตให'ถูกต'อง (๑๓๔   หน)วยกิต) 
  ๒. หมวดท่ี ๒ ข'อมูลเฉพาะของหลักสูตร แผนพัฒนาปรับปรุง ให'ตัดหัวข'อท่ี ๒ ร'อยละ 
      ของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได'รับเงินเดือนเร่ิมต'นเปhนไปตามเกณฑ2 ออก 
  ๓. หมวดท่ี ๓ หัวข'อท่ี ๒ การดำเนินการหลักสูตร ให'ปรับแก'ไขเปhนระบบทวิภาค  
  ๔. หน'า ๑๓ งบประมาณท่ีได'รับจัดสรร ให'ปรับแก'ไขข'อมูลงบประมาณให'เปhนป จจุบัน  
  ๕. ควรปรับลดจำนวนกระบวนวิชา GE ท่ีเปhนวิชา GE เลือกให'เหลือ ๑๒-๑๕ วิชา 
  ๖. ควรปรับแก'ไขรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการของคณาจารย2ให'เปhนรูปแบบ 

                 เดียวกัน 
  ๗. ขอให'ปรับแก'ไขคำผิดและรูปแบบการจัดหน'าให'ถูกต'อง เหมาะสม 

   หลังจากนั้น ที่ประชุมให'การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การบรรจุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ และขอให'จัดทำรูปเล)มหลักสูตรให'แล'วเสร็จภายในสิ้นเดือน
กันยายน ๒๕๖๔ 

 
๔.๑.๖ การเสนอช่ือนักศึกษาเก)ามหาวิทยาลัยเชียงใหม)ดีเด)น ประจำปi ๒๕๖๔  
 ประธาน แจ'งให'ท ี ่ประชุมทราบว)า สำนักว ิชาอุตสาหกรรมเกษตรได'เสนอช่ือ            

คุณติณณ2สัณห2 เทพเกษตรกุล เปhนนักศึกษาเก)ามหาวิทยาลัยเชียงใหม)ดีเด)น ประจำปi ๒๕๖๔ ด'านการ
บริหารธุรกิจหรือการบริหารองค2กร จากน้ัน ประธาน เสนอให'ท่ีประชุมพิจารณา  
  ท่ีประชุมพิจารณาแล'ว ให'ความเห็นชอบ ทั้งน้ี มอบหมายให'ผู 'ช)วยคณบดี (ผศ.ดร.
ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล) และหน)วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดทำข'อมูลเพิ ่มเติมในแบบฟอร2มและ
ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดต)อไป 



 

  

  

 

๘ 

 
๔.๒ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ และผู'บริหารท่ีเก่ียวข'อง   

๔.๒.๑ ผลการดำเนินงานด'านการบริหารทั่วไปและการบริหารทรัพยากรบุคคล  การเงินการคลัง

และพัสดุ และการบริหารจัดการทรัพยากร 

รองคณบดี (รศ.ดร.เจิมขวัญ สังข2สุวรรณ) ได'รายงานผลการดำเนินงานด'านการบริหาร

ทั ่วไป และการบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินการคลัง และพัสดุ และการบริหารจัดการ

ทรัพยากร   ดังน้ี 

๑. ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ณ วันที่ ๑๗ กันยายน  ๒๕๖๔ ประกอบด'วย 

การจำแนกประเภทรายรับที่จัดเก็บได' ข'อมูลค)าใช'จ)าย (เฉพาะงบประมาณเงินรายได') ข'อมูลการ

เบิกจ)ายเงินงบประมาณแผ)นดิน งบประมาณเงินรายได'   ดังมีรายละเอียดตามที่แจ'งให'ที่ประชุม

ทราบ 

๒. รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ2 งบประมาณแผ)นดินและงบประมาณเงินรายได'  ดังมี

รายละเอียดตามที่แจ'งให'ที่ประชุมทราบ   ซึ่งประธาน ได'ให'ข'อสังเกตว)า ในปiงบประมาณนี้มี

รายการกันเงินเบิกเหลื่อมปiเปhนจำนวนมาก ซึ่งจะส)งผลกระทบต)อการได'รับจัดสรรงบประมาณ

หมวดค)าท่ีดินส่ิงก)อสร'าง ในปiงบประมาณ ๒๕๖๖  

๓. ผลการดำเนินงานด'านทรัพยากรบุคคล ดังมีรายละเอียดตามที่แจ'งในที่ประชุม  ซ่ึง

ประธาน ได'ให'ข'อเสนอแนะว)า ในส)วนของผลการดำเนินงานของโครงการด'านทรัพยากรบุคคล 

หากมีตัวช้ีวัดใดท่ีไม)บรรลุเป}าหมาย ควรให'มีการจัดทำแผนแก'ไขปรับปรุงด'วย  

     

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

๔.๒.๒ ผลการดำเนินงานด'านวิชาการ    

รองคณบดี (ผศ.ดร.สุทัศน2 สุระวัง) ได'รายงานผลการดำเนินงานด'านวิชาการ อัน

ประกอบด'วย 

- จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที ่จะรับเข'าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม)ตาม

เป}าหมายในแผน ปiการศึกษา ๒๕๖๕  

- ข'อมูลโครงการท่ีจะรับ (TCAS ๒๕๖๕)  

- ข'อมูลโครงการท่ีจะรับ (IPAS  ๒๐๒๒) 

ดังมีรายละเอียดตามท่ีแจ'งให'ท่ีประชุมทราบ    

 

  ท่ีประชุมรับทราบ 

 



 

  

  

 

๙ 

 ๔.๒.๓ ผลการดำเนินงานด'านการวิจัยและบริการวิชาการ   

รองคณบดี (รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ) ได'รายงานผลการดำเนินงานด'านวิจัยและบริการ

วิชาการ อันประกอบด'วย  

- รายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดปi ๒๕๖๔   

- จำนวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ2และการอ'างอิง   

- เงินสนับสนุนโครงการวิจัย ปiงบประมาณ ๒๕๖๔   

- ความคืบหน'าการเตรียมงาน FAB Conference ๒๐๒๒ 

- สรุปผลความคืบหน'าการดำเนินงานวารสาร FAB  

- สรุปผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ2ผลงานตีพิมพ2 

- สรุปผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ2งานวิจัย 

และในส)วนของด'านบริการวิชาการ ได'มีการดำเนินการดังน้ี 

- โครงการจากงบประมาณแผ)นดิน ประจำปi ๒๕๖๔ : โครงการบริการวิชาการ  

  Molecular Gastronomy  

- ประสานงานการดำเนินงานโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย 

- การประสานงานโครงการยุวชนสร'างชาติ : พัฒนาศักยภาพการท)องเที่ยววิถีชุมชน 

            สร'างสรรค2 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม)      

    

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 ๔.๒.๔  ผลการดำเนินงานด'านวิเทศสัมพันธ2  

ผู'ช)วยคณบดี  (ผศ.ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ2ษา) ได'รายงานผลการดำเนินงานด'านวิเทศ

สัมพันธ2  อันประกอบด'วย  

- การ renew บันทึกข'อตกลงความร)วมมือ MOU ที่ใกล'หมดอายุและที่หมดอายุแล'ว ท้ัง 

            ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย   

- ความคืบหน'าของการดำเนินงานด'านการจัดทำบันทึกข'อตกลงความร)วมมือ  

- การพัฒนาข'อเสนอโครงการบริการวิชาการนานาชาติ  

- กิจกรรมวิเทศสัมพันธ2  

- กิจกรรมบริการวิชาการนานาชาติ 

มีรายละเอียดตามท่ีได'แจ'งในท่ีประชุม    

 

ท่ีประชุมรับทราบ 



 

  

  

 

๑๐ 

๔.๒.๕ ผลการดำเนินงานด'านการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ2  และ

การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ   

ผู'ช)วยคณบดี  (ผศ.ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล) ได'รายงานผลการดำเนินงานด'านการ

บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ2  และการบริหารจัดการทรัพยากรทาง

กายภาพ อันประกอบด'วย  

- การทำความสะอาดอาคารสำนักงานคณะ และอาคาร ๑-๕ ด'วยน้ำยาฆ)าเชื้อ ซึ่งท่ี

ประชุมมีความเห็นว)าควรมีการแจ'งเวียนบุคลากรให'ทราบถึงกำหนดการของการทำความสะอาด

ด'วย 

- การทำความสะอาดลานตัวหนอนระหว)างอาคารสำนักงานคณะ และอาคาร ๑ 

 

ท่ีประชุมรับทราบ  

 

๔.๒.๖   ผลการดำเนินงานด'านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและห'องสมุด 

ผู'ช)วยคณบดี (อ.ดร.สุภเวท มานิยม) ได'รายงานผลการดำเนินงานด'านการพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษาและห'องสมุด  อันประกอบด'วย  

๑. บัญชีรายรับ – รายจ)าย ของสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำเดือน 

               สิงหาคม ๒๕๖๔  

๒. ข'อมูลนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่ได'รับทุนการศึกษา และอุปกรณ2การเรียน  

               ประจำปiการศึกษา ๒๕๖๔  

๓. โครงการแข)งขันวีดีโอเกมคณะอุตสาหกรรมเกษตร     ประจำปiการศึกษา    ๒๕๖๔  

              ระหว)างวันท่ี ๒๐ - ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

๔.๒.๗ ผลการดำเนินงานด'านวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา   มาตรฐานการเรียนการสอน    ห'อง  

ปฏิบัติการ และการวัดประเมินผลการเรียนการสอน     

ผู'ช)วยคณบดี   (ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส)   ได'รายงานผลการดำเนินงานด'าน

วิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มาตรฐานการเรียนการสอน ห'องปฏิบัติการ และการวัด

ประเมินผลการเรียนการสอน อันประกอบด'วย 

- ความก'าวหน'าทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   

- การปรับปรุงหลักสูตร (ต'องดำเนินการให'แล'วเสร็จภายในปiการศึกษา ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



 

  

  

 

๑๑ 

ในส)วนของด'านห'องปฏิบัติการและนักวิทยาศาสตร2 ได'รายงานเก่ียวกับ 

- การดำเนินการด'านนโยบายความปลอดภัยในการตรวจสอบและติดตาม 

  นักศึกษาและผู'ช)วยวิจัยที่ขออนุญาตเข'าใช'ห'องปฏิบัติการ โดยให'มีการเช็นช่ือ 

             และรับสติ๊กเกอร2เพื่อแสดงตัวตน ณ ห'องปฏิบัติการที่ขออนุญาตใช' โดยต'อง 

             แสดงเอกสารขออนุญาตใช'ห'องปฏิบัติการที่รับการลงนามอนุมัติจากคณบดี 

             ร)วมกับบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรท่ี     

             ทางราชการออกให' อนึ่ง นักวิทยาศาสตร2จะมีการตรวจสอบห'องปฏิบัติการ 

             ในช)วงเช'าและบ)าย รอบละ ๑ ครั้ง (ตั้งแต) วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔  เปhน 

             ต'นไป) 

- ผลการประเมิน Peer Evaluation ห'องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ๓-๔๐๒  มี 

             รายละเอียดตามท่ีได'แจ'งในท่ีประชุม    

  

  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

   ๔.๒.๘  ผลการดำเนินงานสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร        

ผู'ช)วยคณบดี   (ผศ.ดร.ทนงศักด์ิ ไชยาโส)   ได'รายงานผลการดำเนินงานของสำนักวิชา

อุตสาหกรรมเกษตร  แทน หัวหน'าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (รศ.ดร.นิรมล อุตมอ)าง)       

อันประกอบด'วย สรุปการประชุมคณะกรรมการต)างๆ ของสำนักวิชาฯ   มีรายละเอียดตามที่แจ'ง

ให'ท่ีประชุมทราบ 

  

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

๔.๒.๙ ผลการดำเนินงานศูนย2บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร   

หัวหน'าศูนย2บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร (ผศ.ดร.ศศิธร ใบผ)อง) ได'แจ'งให'ที่ประชุม

ทราบถึงผลการดำเนินงานศูนย2บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร   ดังน้ี  

๑. รายรับของศูนย2บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ข'อมูล ณ วันท่ี ๒๒ กันยายน  

              ๒๕๖๔    

                          ๒.  รายรับ (หักค)าใข'จ)าย) ของศูนย2ฯ ประจำปiงบประมาณ ๒๕๖๔  

๓. สัดส)วนของรายรับด'านต)างๆ ของศูนย2ฯ มีรายละเอียดตามที่นำเสนอให'ที่ประชุม 

              ทราบ   




