
 

  

  

 

๑ 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๔ 

วันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ น.   

ณ  หKองประชุม ๓ ช้ัน ๒ สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมM   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผูKมาประชุม  

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. รองศาสตราจารย2 ดร.นิรมล  อุตมอ)าง  หัวหน'าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร   กรรมการ 

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

อุตสาหกรรมเกษตร  

๘. นางสาวปWยะนุช สวัสดี    เลขานุการคณะ       เลขานุการ 

 

ผูKเขKารMวมประชุม  

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

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

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

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

๕. นางสาวอุไรวรรณ ศักยาภินันท2   หัวหน'างานบริหารท่ัวไป 

 

ผูKเขKารMวมประชุมเฉพาะวาระท่ีเก่ียวขKอง 

๑. รองศาสตราจารย2 ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ2  หัวหน'าสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 

๒. ผู'ช)วยศาสตราจารย2สุวรรณา เดชะรัตนางกูร หัวหน'าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ2 

๓. ผู'ช)วยศาสตราจารย2 ดร.ธันยพร ศิริโวหาร  หัวหน'าสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีการอาหาร 

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

๕. อาจารย2 ดร.วรินพร กล่ันกล่ิน   หัวหน'าสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ2ทางทะเล 

 

เร่ิมประชุมเวลา ๘.๓๐ น. 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

๒ 
 
 

วาระท่ี ๑    เร่ืองแจKงท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ ผลการปฏิบัติตามมติ/ข'อคิดเห็นท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร      

ประธานแจ'งให'ที่ประชุมทราบว)า จะมีการติดตามผลการปฏิบัติตามมติ/ข'อคิดเห็นที่ประชุมคณะ  

กรรมการบริหารประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในการประชุม คร้ังถัดไป 
 

             ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 ๑.๒ การรับรองมติของคณะกรรมการบริหารประจำคณะโดยการแจ'งเวียน 

  ยังไม)มีการแจ'งเวียนรับรองมติของคณะกรรมการฯ ในรอบการประชุมน้ี      
 

  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 ๑.๓ การได'รับจัดสรรงบประมาณหมวดค)าครุภัณฑ2 ท่ีดินและส่ิงก)อสร'าง ประจำปeงบประมาณ ๒๕๖๕  

  ประธานแจ'งให'ท่ีประชุมทราบว)า ตามท่ีคณะได'รับจัดสรรงบประมาณหมวดค)าครุภัณฑ2 ท่ีดินและ

สิ่งก)อสร'าง ประจำปeงบประมาณ ๒๕๖๕  นั้น ประธาน ใคร)ขอเน'นย้ำให'สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ติดตามเร)งรัด

การดำเนินงาน โดยเฉพาะด'านการจ'างออกแบบ และขอให'มีการนัดประชุมหัวหน'าโครงการเพ่ือติดตามงานต)อไป  
 

  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

     ๑.๔  การลดค)าธรรมเนียมการศึกษาให'แก)นักศึกษา 

  ประธานแจ'งให'ที่ประชุมทราบว)า ตามที่มหาวิทยาลัยได'ประกาศลดค)าธรรมเนียมการศึกษาในภาค

เรียนที ่ ๑/๒๕๖๔ ลงร'อยละ ๕๐ โดยรัฐบาลจะอุดหนุนคืนให'มหาวิทยาลัย ร'อยละ ๓๐ สำหรับการจัดสรร

ค)าธรรมเนียมการศึกษาให'กับคณะต)างๆ ท่ีนักศึกษาไปลงทะเบียนเรียนน้ัน จะจัดสรรให'คณะลดลง ร'อยละ ๒๐  
   

  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

                ๑.๕ การขยายระยะเวลาการถอนกระบวนวิชา  ภาคการศึกษท่ี ๑/๒๕๖๔ 

    รองคณบดี (ผศ.ดร.สุทัศน2 สุระวัง) แจ'งให'ที่ประชุมทราบว)า มหาวิทยาลัยเชียงใหม)ได'แจ'งการขยาย

ระยะเวลาการถอนกระบวนวิชา  ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๔ ไปจนถึงวันศุกร2ท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

  ท่ีประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมฯ   

 ฝnายเลขานุการท่ีประชุม ได'แจ'งให'ท่ีประชุมทราบว)า   ได'มีการแจ'งเวียนรับรองรายงานการประชุม 

กรรมการบริหารประจำคณะ  คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ทางระบบจดหมายอิเลคทรอนิคส2 ซ่ึง

มีคณะกรรมการได'มีข'อแก'ไขตามรายละเอียดท่ีได'แจ'งให'ท่ีประชุมทราบ ซ่ึงฝnายเลขานุการท่ีประชุมได'ดำเนินการแก'ไข

และนำข้ึนระบบ e-Meeting เปvนท่ีเรียบร'อยแล'ว  
 

 ท่ีประชุมรับทราบ 



 

  

  

 

๓ 
 

วาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง 

   ๓.๑ รายงานผลการตรวจสอบ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร   โดยสำนักงานการตรวจสอบภายใน  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

   รองคณบดี (รศ.ดร.เจิมขวัญ สังข2สุวรรณ) ได'แจ'งให'ที่ประชุมทราบว)า ยังไม)มีรายงานผลการ

ตรวจสอบฯ ในรอบการประชุมน้ี 
   

   ท่ีประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี ๔ เร่ือง เพ่ือพิจารณา  

๔.๑  ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (Performance Review) และผลการดำเนินงานด'านแผนงาน การ

ประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง และการจัดการองค2ความรู' ประจำปe พ.ศ.๒๕๖๔ (ดูรายละเอียดใน

ระบบ e-meeting)               

รองคณบดี (ผศ.ดร. ศรีส ุวรรณ นฤนาทวงศ2สกุล) ได 'รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี ้ วัด  

(Performance  Review) และผลการดำเนินงานด'านแผนงาน การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง และ

การจัดการองค2ความรู' ประจำปe พ.ศ.๒๕๖๔  ดังน้ี  

๑.  รายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด  :    Performance Review  (รายงานผลการดำเนินงาน 

     ตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ2)  

มีรายละเอียดตามท่ีได'นำเสนอในระบบ e –Meeting   

๒.  รายงานผลการดำเนินงานด'านแผนงาน    การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเส่ียง  

     และการจัดการองค2ความรู' 

มีรายละเอียดตามท่ีได'นำเสนอในระบบ e –Meeting   

  ๓.  รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  ประจำปeงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

มีรายละเอียดตามท่ีได'นำเสนอในระบบ e –Meeting    

 

 ทั้งนี้ ประธานได'ฝากให'หัวหน'าโครงการติดตามกำกับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของโครงการ ในกรณี

ของโครงการที่มีผลการดำเนินงานไม)เปvนไปตามเป�าหมาย ควรเสนอแนวทางแก'ไขป�ญหาท่ีสามารถแก'ไขป�ญหาได'ตรงจุด  

นอกจากนี้ ได'มอบหมายให'ผู'ช)วยคณบดี (ผศ.ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล) ประเมินประสิทธิผลของโครงการสร'างการรับรู'

คณะอุตสาหกรรมเกษตรในระดับนานาชาติ กิจกรรมที่ ๒ การปรับปรุง fanpage ภาษาอังกฤษ ในประเด็นของการซ้ือ

พ้ืนท่ีโฆษณาผ)าน facebook fanpage  และกิจกรรมท่ี ๓   การจัดทำ infographic เปvนภาษาต)างประเทศ และมอบหมาย

ให'หัวหน'าศูนย2บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร (ผศ.ดร.ศศิธร ใบผ)อง) ตรวจสอบตัวชี้วัดของโครงการตลาดเชิงรุก

ผลิตภัณฑ2ของศูนย2บริการธุรกิจฯ และหาแนวทางดำเนินการเพื่อให'บรรลุเป�าหมายตัวชี้วัด รวมทั้งหาแนวทางในการปรับ

รูปแบบการจัดโครงการในช)วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน)า ๒๐๑๙ (COVID-19)   ทั้งนี้ ควรพิจารณาปรับเป�าหมาย

เปvนเชิงคุณภาพ เช)น ผลการรับรู' หรือตัวช้ีวัดอ่ืนท่ีมิใช)ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณเพียงอย)างเดียว  
 

 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

 



 

  

  

 

๔ 

๔.๒ แนวทางการเตรียมความพร'อมการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปeการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

             ประธานได'แจ'งให'ท่ีประชุมทราบว)า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได'ออกประกาศ เร่ือง แนวทางการจัดการเรียน

การสอนและการสอบ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปeการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ2การแพร)ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น ประธาน จึงใคร)ขอหารือที่ประชุมถึงแนวทางการเตรียม

ความพร'อมการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปeการศึกษา ๒๕๖๔ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร  สรุปได'

ดังน้ี 

๑. ประธาน มอบหมายให'งานบริการการศึกษา จัดทำแบบสอบถามข'อมูลกระบวนวิชาที่ประสงค2 

    จะเปWดสอนในรูปแบบไฮบริด (Hybrid) ออนไลน2 (Online) และ ออนไซต2 (On-site) และแจ'งให' 

    สาขาวิชาทราบและส)งแบบฟอร2มให'ภายในวันศุกร2ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔  โดยสำนักทะเบียนและ 

    ประมวลผลจะเปWดระบบให'คณะนำข'อมูลเข'าระหว)างวันท่ี ๑๘-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔    

๒. ประธาน มอบหมายให'งานบริหารทั่วไป จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล2ให'เพียงพอสำหรับการเปWด 

               การเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๔ 

๓. ในส)วนของการบริหารจัดการห'องเรียน ห'องปฏิบัติการ ที่ประชุมเสนอให'มีการจัดทำมาตรการ 

               ป�องกันการแพร)ระบาด เช)น การสวมใส)หน'ากากอนามัย/หน'ากากผ'าตลอดเวลา การขอความ 

               ร)วมมืองดเปWดเครื่องปรับอากาศในห'องเรียน/ห'องปฏิบัติการ การลดเวลาทำปฏิบัติการ หรือ 

               การสลับเวลาทำปฏิบัติการ การขอความร)วมมือคณาจารย2และนักศึกษาร)วมกันทำความสะอาด 

               โต�ะ เก'าอ้ี ในห'องเรียน ด'วยแอลกอฮอล2ท่ีคณะจัดเตรียมไว'ให' เปvนต'น 

๔. ขอให'หัวหน'าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (รศ.ดร.นิรมล   อุตมอ)าง) แจ'งข'อมูลแก)อาจารย2และ 

               บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ ๒ ปeการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อให'เกิด 

               ความเข'าใจท่ีถูกต'องในการประชุมสำนักวิชาฯ 

 

๔.๓ บันทึกข'อตกลงความร)วมมือทางวิชาการระหว)างคณะอุตสาหกรรมเกษตรและคณะแพทยศาสตร2 

  รองคณบดี (รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ) ได'เสนอให'ที่ประชุมพิจารณา (ร)าง) บันทึกข'อตกลงความ

ร)วมมือทางวิชาการระหว)างคณะอุตสาหกรรมเกษตรและคณะแพทยศาสตร2 ซึ่งที่ประชุมได'ร)วมกันพิจารณา (ร)าง)  

บันทึกข'อตกลงฯ จากน้ันให'ความเห็นชอบใน (ร)าง) บันทึกข'อตกลงดังกล)าว และมอบหมายให'หน)วยวิเทศสัมพันธ2 งาน

บริหารงานวิจัยฯ ดำเนินการในส)วนท่ีเก่ียวข'องต)อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






