
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๕ 

วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.   
ณ  หHองประชุม ๓ ช้ัน ๒ สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมJ  และระบบ Zoom meeting 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ผูHมาประชุม ณ หHองประชุม ๓ สำนักงานคณะ   

๑. ผู&ช(วยศาสตราจารย1 ดร.สุจินดา  ศรีวัฒนะ  คณบดี     ประธานกรรมการ 

๒. ผู&ช(วยศาสตราจารย1 ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศ1สกุล รองคณบดี    กรรมการ 

๓. รองศาสตราจารย1 ดร.พิชญา  พูลลาภ   รองคณบดี    กรรมการ 

๔. รองศาสตราจารย1 ดร.เจิมขวัญ  สังข1สุวรรณ  รองคณบดี    กรรมการ 

๕. ผู&ช(วยศาสตราจารย1 ดร.สุทัศน1  สุระวัง   รองคณบดี    กรรมการ 

๖. ผู&ช(วยศาสตราจารย1 ดร.ยงยุทธ เฉลิมชาติ รักษาการหัวหน&าสำนักวิชา กรรมการ     

อุตสาหกรรมเกษตร    

๗. นางสาวปTยะนุช สวัสดี     เลขานุการคณะ     เลขานุการ 

 
ผู#มาประชุมด#วยระบบ ZOOM 

๑. ผู&ช(วยศาสตราจารย1 ดร.ศศิธร  ใบผ(อง   หัวหน&าศูนย1บริการธุรกิจ   กรรมการ 

อุตสาหกรรมเกษตร 

 
ผูHเขHารJวมประชุม  ณ หHองประชุม ๓ สำนักงานคณะ   

๑. อาจารย1 ดร.สุภเวท  มานิยม    ผู&ช(วยคณบดี 

๒. ผู&ช(วยศาสตราจารย1 ดร.สรญา  เขียวนาวาวงศ1ษา  ผู&ช(วยคณบดี 

๓. ผู&ช(วยศาสตราจารย1 ดร.ทนงศักด์ิ ไชยาโส  ผู&ช(วยคณบดี 

๔. นางสาวอุไรวรรณ ศักยาภินันท1    หัวหน&างานบริหารท่ัวไป 

 

ผูHควบคุมระบบ 

๑. นางสาวปTยะนุช สวัสดี     เลขานุการคณะ     

 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๐๕ น. 
 
 
 
 



  

  

  

 

๒ 

วาระท่ี ๑   เร่ืองแจHงท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ ผลการปฏิบัติตามมติ/ข&อคิดเห็นท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร      

 ผลการปฏิบัติตามมติ/ข&อคิดเห็น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ 

เม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕  และ ผลการปฏิบัติตามมติ/ข&อคิดเห็น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามที่ได&นำเสนอในที่ประชุมฯ  (รายละเอียดตาม

เอกสารแนบท4าย ๑.๑)   ซ่ึงประธานได&ติดตามผลการปฏิบัติตามมติฯ สรุปได&ดังน้ี 

 ๑.๑.๑ การจำหน(ายผลิตภัณฑ1ของศูนย1บริการธุรกิจฯ ในรูปแบบออนไลน1 โดยมอบหมายให&มีการ 

                              จำหน(ายผลิตภัณฑ1ผ(านช(องทางออนไลน1ต(างๆ ท่ีลูกค&าสามารถส่ังซ้ือได&ตลอดเวลา 

 ๑.๑.๒ ตามที่หน(วยทรัพยากรบุคคลได&ประสานงานกับหน(วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื ่อจัด 

                              ฝiกอบรมการจัดเกี่ยวกับ digital transformation/digital skill ในประเด็นของการเพ่ิม 

                              ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่บ&าน (work from home) หรือการปฏิบัติงานนอกที่ต้ัง  

                              (Work from everywhere) นั้น ประธานเห็นว(าควรให&มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 

                              ด&าน digital transformation ของคณะ โดยระบุทักษะของบุคลากรที่ต&องการ/จำเป�นใน 

                              การ transform ดังกล(าวด&วย 
 

  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ การรับรองมติของคณะกรรมการบริหารประจำคณะโดยการแจ&งเวียน 
  ยังไม(มีการแจ&งเวียนรับรองมติของคณะกรรมการฯ ในรอบการประชุมน้ี 
         

  ท่ีประชุมรับทราบ 

 
 ๑.๓  ผลการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญการพัฒนาโปรแกรมตามความต&องการของหน(วยงาน 

  รองคณบดี (ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ1สกุล) ได&แจ&งให&ที ่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการ

พิจารณาจัดลำดับความสำคัญการพัฒนาโปรแกรมตามความต&องการของหน(วยงาน รายละเอียดตามที่แจ&งในท่ี

ประชุม 
 

  ท่ีประชุมรับทราบ 

 
  
 
 
 
 
 



  

  

  

 

๓ 

 
วาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมฯ   

ฝ�ายเลขานุการที ่ประชุมแจ&งให&ที ่ประชุมทราบว(าได&มีการแจ&งเวียนรับรองรายงานการประชุมคณะ 

กรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ทางระบบจดหมายอิเลคทรอนิคส1 ซ่ึง

คณะกรรมการฯ ไม(มีข&อแก&ไข 
 

   ท่ีประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง 

 ไม(มี 
 
วาระท่ี ๔ เร่ืองเพ่ือพิจารณา   

๔.๑ เร่ืองเพ่ือพิจารณาอนุมัติ / ให&ความเห็นชอบ 

๔.๑.๑ ผลการให&ลำดับข้ัน ประจำภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๔ 

รักษาการหัวหน&าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (ผศ.ดร.ยงยุทธ เฉลิมชาติ) ได&เสนอให&ท่ี

ประชุมพิจารณาผลการให&ลำดับขั้น ประจำภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล&ว 

รับรองผลการให&ลำดับข้ัน ประจำภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๑๒๖ กระบวนวิชา  

ที่ประชุมพิจารณาแล&ว รับรองผลการให&ลำดับขั้น ประจำภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๔ 

จำนวน ๑๒๖ กระบวนวิชา  

ทั้งน้ี ในอีก ๔ กระบวนวิชามีการเลื่อนการส(งผลลำดับขั้น โดยกระบวนวิชา ๖๐๑๔๙๙, 

๖๐๒๔๙๙, ๖๐๓๔๙๙ เลื่อนการพิจารณาผลลำดับขั้นของนักศึกษาทุกคน  และกระบวนวิชา 

๖๐๕๓๑๖ เลื่อนการพิจารณาผลลำดับขั้นของนักศึกษาจำนวน ๑ คน  เนื่องจากนักศึกษาติดเช้ือ

ไวรัส COVID-19  ซ่ึงจะได&มีการแจ&งเวียนขอความเห็นชอบในลำดับข้ันกระบวนวิชาดังกล(าวต(อไป   

นอกจากน้ี ท่ีประชุมมีข&อสังเกตและข&อเสนอแนะดังน้ี 

๑. ผลลำดับขั ้นกระบวนวิชาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีการอาหาร 

(กระบวนวิชา ๖๐๑๓๕๑ และ ๖๐๑๓๕๒) กรณีไม(มีการสอบและให&คะแนนจากการส(งงาน ควรมี

การปรับเกณฑ1การประเมินให&สามารถแยกแยะนักศึกษาออกเป�นกลุ(มๆ ได&   

๒. ผลลำดับข้ันกระบวนวิชาของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (กระบวนวิชา ๖๐๒๑๒๑) มี

การแบ(ง section มากเกินไป และมีจำนวนนักศึกษาในแต(ละ section น&อยกว(า ๑๕ คน จึงขอให&

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรหารือร(วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพิจารณาปรับลด

จำนวน section ดังกล(าวเพ่ือไม(ให&มีการคิดภาระงานเกินจริง 

 
 



  

  

  

 

๔ 

๔.๑.๒ (ร(าง) ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม( เรื่อง แนวปฏิบัติการ

จัดทำบัตรประตูอิเล็กทรอนิกส1 (Key Card)  

 รองคณบดี (รศ.ดร.เจิมขวัญ สังข1สุวรรณ) ได&เสนอให&ที่ประชุมพิจารณา(ร(าง) ประกาศ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม( เรื ่อง แนวปฏิบัติการจัดทำบัตรประตู

อิเล็กทรอนิกส1 (Key Card) และมีการแก&ไขตามรายละเอียดที่แจ&งในที่ประชุม จากนั้นที่ประชุม 

ให&ความเห็นชอบใน (ร(าง) ประกาศฯ ดังกล(าว 

 
๔.๒ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ และผู&บริหารท่ีเก่ียวข&อง   
 ๔.๒.๑ ผลการดำเนินงานด&านการบริหารทั่วไปและการบริหารทรัพยากรบุคคล  การเงินการคลัง 

          และพัสดุ และการบริหารจัดการทรัพยากร 

 รองคณบดี (รศ.ดร.เจิมขวัญ สังข1สุวรรณ) ได&รายงานผลการดำเนินงานด&านการบริหาร 

          ทั่วไป การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินการคลัง และพัสดุ และการบริหารจัดการทรัพยากร    

          ดังน้ี 

  ๑. ผลการดำเน ินงานและฐานะทางการเง ิน ณ ว ันท ี ่  ๑๑ ม ีนาคม ๒๕๖๕  

      ประกอบด&วย การจำแนกประเภทรายรับที่จัดเก็บได& ข&อมูลค(าใช&จ(าย (เฉพาะ 

      งบประมาณเงินรายได&) ข&อมูลการเบิกจ(ายเงินงบประมาณแผ(นดิน งบประมาณเงิน 

      รายได& ดังมีรายละเอียดตามท่ีแจ&งให&ท่ีประชุมทราบ 

  ๒. ผลการดำเนินงานด&านทรัพยากรบุคคล ดังมีรายละเอียดตามท่ีแจ&งให&ท่ีประชุมทราบ   

  ๓. รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ1งบประมาณแผ(นดินและงบประมาณเงินรายได&  ดังมี 

                รายละเอียดตามที่แจ&งให&ที่ประชุมทราบ โดยประธานได&ติดตามการดำเนินการด&าน 

                การจัดซื้อจัดจ&างสิ่งก(อสร&างรายการที่ยังล(าช&าไม(เป�นไปตามแผน โดยขอเน&นย้ำให& 

                เร(งดำเนินการโดยเร็ว       
 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

๔.๒.๒ ผลการดำเนินงานด&านวิชาการ    

 รองคณบดี   (ผศ.ดร.สุทัศน1 สุระวัง)   ได&รายงานผลการดำเนินงานด&านวิชาการ       

อันประกอบด&วย 

 ๑. ความคืบหน&าการปรับปรุงหลักสูตร (๒๕๖๕)  และเปTดหลักสูตรใหม( (๒๕๖๕) 

 ๒. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม( คร้ังท่ี ๕๖ 

 



  

  

  

 

๕ 

 ๓. สรุปจำนวนผู &สมัคร TCAS รอบท่ี 2 QUOTA+ IPASS (ป�การศึกษา ๒๕๖๐- 

                           ๒๕๖๕)  

 ๔. ผลการประเมินกระบวนวิชาประจำภาคการศึกษาท่ี ๒ ป�การศึกษา ๒๕๖๔ 

 โดยในส(วนของความคืบหน&าการปรับปรุงหลักสูตร ที่ประชุมได&มอบหมายให&สำนัก

วิชาอุตสาหกรรมเกษตรแจ&งสาขาวิชาวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีการอาหารให&รีบดำเนินการ

แต(งต้ังกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือเสนอให&มหาวิทยาลัยพิจารณาต(อไป  

 นอกจากนี้ ประธานได&หารือในที่ประชุมเกี ่ยวกับการปรับปรุงบรรยากาศ/สภาพ 

แวดล&อมภายในคณะเพื่อสร&างความผูกพันและรองรับนักศึกษาต(างชาติที ่จะเข&ามาศึกษาใน

หลักสูตรนานาชาติ ซ่ึงจะนำประเด็นน้ีไปหารือในรายละเอียดในการประชุมต(อไป 
 

  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 ๔.๒.๓ ผลการดำเนินงานด&านการวิจัยและบริการวิชาการ   

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

วิชาการ อันประกอบด&วย  

  ๑. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด ป�งบประมาณ ๒๕๖๕ 

  ๒. จำนวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ1และการอ&างอิง ป�ปฏิทิน ๒๕๖๕   

 ๓. เงินสนับสนุนโครงการวิจัย ป�งบประมาณ ๒๕๖๕   

 ๔. ผลประเมินการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ FAB Conference ๒๐๒๒ 

 ๕. สรุปผลความคืบหน&าการดำเนินงานวารสาร FAB  

 ๖. การพัฒนาข&อเสนอโครงการ Food Safety CMU ระยะท่ี ๔  

 ๗. หารือความร(วมมือด&านบริการวิชาการกับคณะสังคมศาสตร1  

   ในการนี ้ ประธานให&ข&อเสนอแนะว(า ควรมีการปรับรูปแบบการนำเสนอข&อมูล

งบประมาณวิจัย โดยให&ระบุค(าเป�าหมายในไฟล1นำเสนอ 
 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 

 ๔.๒.๔  ผลการดำเนินงานด&านวิเทศสัมพันธ1  

 ผู&ช(วยคณบดี  (ผศ.ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ1ษา) ได&รายงานผลการดำเนินงานด&าน

วิเทศสัมพันธ1  อันประกอบด&วย  

 ๑. ความคืบหน&าของการดำเนินงานด&านการจัดทำบันทึกข&อตกลงความร(วมมือ  

                  (MOU)     

 ๒. การพัฒนาข&อเสนอโครงการบริการวิชาการนานาชาติ  



  

  

  

 

๖ 

 ๓. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต(างชาติ 

 ๔. กิจกรรม Internship 

 ๕. กิจกรรมประชาสัมพันธ1อ่ืนๆ  
 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

๔.๒.๕ ผลการดำเนินงานด&านการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ1  และ

การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ   

เลขานุการคณะ (น.ส.ปTยะนุช สวัสดี) ได&รายงานผลการดำเนินงานด&านการบริหารจัดการ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ1  และการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ  อัน

ประกอบด&วย การติดป�ายประชาสัมพันธ1 “การสร&างเกราะป�องกันไวรัสโคโรนาด&วยการล&างมือ”

การกวาดใบไม&แห&ง พ้ืนท่ีโดยรอบคณะฯ และการจัดตกแต(งสวนเพ่ือต&อนรับบัณฑิต    
 

ท่ีประชุมรับทราบ  

 

๔.๒.๖ ผลการดำเนินงานด&านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและห&องสมุด 

 ผู&ช(วยคณบดี (อ.ดร.สุภเวท มานิยม) ได&รายงานผลการดำเนินงานด&านการพัฒนา

คุณภาพนักศึกษาและห&องสมุด  อันประกอบด&วย  

 ๑.  บัญชีรายรับ – รายจ(าย ของสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำ  

                   เดือนกุมภาพันธ1 ๒๕๖๕ 

 ๒.  รายช่ือนักศึกษาท่ียังไม(ผ(านกระบวนวิชากิจกรรม ๖๑๐๑๐๑   

  ๓.  ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม( (ทุนส(วนกลาง) ประจำป�การศึกษา ๒๕๖๕ 

 ๔. กิจกรรมทำแนวกันไฟร(วมกับเทศบาลแม(เหียะ เม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕ 

 ๕. สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร แจ&งการยกเลิกจัดกิจกรรม “ค(ายอาสา 

                  พัฒนาชุมชนอย(างย่ังยืน ประจำป�การศึกษา ๒๕๖๔” 

 ๖. การแต(งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา  

 ๗. กิจกรรมที ่พ ัฒนานักศึกษาให&มีทักษะการเป�น Influencer เพื ่อขับเคลื ่อน 

                   อุตสาหกรรมเกษตร มีแนวทางใน ๓ ด&าน ได&แก( การสื่อสาร การคิดนอกกรอบ  

                   และความเป�นผู&ประกอบการให&กับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
   

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 



  

  

  

 

๗ 

๔.๒.๗ ผลการดำเนินงานด&านวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา  มาตรฐานการเรียนการสอน    

ห&องปฏิบัติการ และการวัดประเมินผลการเรียนการสอน     

 ผู&ช(วยคณบดี   (ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส)   ได&รายงานผลการดำเนินงานด&านวิชาการ

ระดับบัณฑิตศึกษา มาตรฐานการเรียนการสอน ห&องปฏิบัติการ และการวัดประเมินผลการเรียน

การสอน อันประกอบด&วย 

 ๑. ความก&าวหน&าทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   

 ๒. ความก&าวหน&าในการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 ในส(วนของด&านห&องปฏิบัติการและนักวิทยาศาสตร1 ได&มีการกำจัดและขนย&ายสารเคมี

ของเสียเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕   มีการสำรวจข&อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร1 และดำเนินการ

ตามนโยบายความปลอดภัยตามข&อกำหนดของศูนย1 SH&E (Center for Safety, Occupational 

Health and Environment) 
 

  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

   ๔.๒.๘  ผลการดำเนินงานสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร        

 รักษาการหัวหน&าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (ผศ.ดร.ยงยุทธ เฉลิมชาติ) ได&รายงาน

ผลการดำเนินงานของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเป�นสรุปการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สำนักวิชาฯ คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕   อันประกอบด&วย  

   ๑. กิจกรรมป¥จฉิมนิเทศ ป�การศึกษา ๒๕๖๔  

   ๒. โครงการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ1  

   ๓. การสุ(มตรวจ ATK เดือนกุมภาพันธ1 ๒๕๖๕ 

   ๔. การพิจารณาเสนอชื่ออาจารย1ผู&สมควรเป�นอาจารย1ดีเด(นแห(งชาติ ประจำป� พ.ศ.  

                 ๒๕๖๕ 

   ๕. การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด(น ประจำป� พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   ๖. การพิจารณาลำดับข้ัน ประจำภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๔ 

   ๗. การพิจารณากระบวนวิชาเปTดใหม(  

   ๘. การหารือเก่ียวกับการลดข้ันตอนเปTดกระบวนวิชาใหม(/การปรับปรุงกระบวนวิชา  

 

 

 

 

 



  

  

  

 

๘ 

 โดยรักษาการหัวหน&าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได&หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการลด

ขั้นตอนการพิจารณาการเปTดวิชาใหม(/ปรับปรุงวิชา โดยที่ประชุมพิจารณาแล&วเห็นว(าในกรณีท่ี

เป�นการพิจารณากระบวนวิชาปรับปรุง ให&เสนอจากสาขาวิชามายังที่ประชุมคณะกรรมการ

วิชาการประจำคณะได&โดยตรง และหากเป�นการพิจารณาหลักสูตรหรือกระบวนวิชาเปTดใหม( ให&

สาขาวิชาเสนอผ(านที่ประชุมกรรมการบริหารสำนักวิชาฯ เพื่อให&ความเห็นชอบเบื้องต&นก(อน

นำเข&าพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ 
 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 

๔.๒.๙ ผลการดำเนินงานศูนย1บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร   

 หัวหน&าศูนย1บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร (ผศ.ดร.ศศิธร ใบผ(อง) ได&แจ&งให&ท่ี

ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานศูนย1บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร   ดังน้ี  

 ๑. รายรับของศูนย1บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ข&อมูล ณ วันท่ี ๒๑ มีนาคม                       

                  ๒๕๖๕    

                          ๒. สัดส(วนของรายรับด&านต(างๆ ของศูนย1ฯ มีรายละเอียดตามที่นำเสนอให&ที่ประชุม 

                                       ทราบ   

 ๓. ผลการดำเนินงานโครงการวิจัย/บริการวิชาการ (โครงการตามสัญญาจ&างจาก 

        แหล(งทุนภายนอก) ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ๔. โครงการฝiกอบรมต(างๆ ของศูนย1บริการธุรกิจฯ ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ๕. โครงการฝiกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร เรื ่อง อายุการเก็บรักษาอาหาร  

                  ระหว(างวันท่ี ๒๑-๒๕ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕ ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 ๖. งานประชาสัมพันธ1ของศูนย1บริการธุรกิจฯ  

 ๗. การจัดการโรงงานต&นแบบ 

 ๘. โครงการท่ีอยู(ระหว(างเสนอของบประมาณ ประจำป� พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 ในการนี้ ประธานได&ให&ข&อเสนอแนะว(าควรมีการปรับรูปแบบการนำเสนอข&อมูล

รายรับของศูนย1ฯ โดยขอให&ระบุเป�าหมายรายรับตามคำรับรอง (PA) และรายได&สุทธิหลังหัก           

ค(าใช&จ(าย   
   

ท่ีประชุมรับทราบ 
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           ๔.๒.๑๐ ผลการดำเนินงานสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร  

 เลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร (น.ส.ปTยะนุช สวัสดี) ได&รายงานผลการดำเนิน 

งานสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร อันประกอบด&วย  

 ๑. สรุปผลการประชุมหัวหน&างาน เรื่องแจ&งเพื่อทราบต(างๆ ป¥ญหาอุปสรรค ข&อเสนอ  

                  แนะ  อันประกอบด&วย  

       ๑.๑ การติดตามเงินยืมและการส(งใช&เงินยืม  

     ๑.๒ การขอความร(วมมือเป�นจิตอาสา ประจำ ณ ศูนย1 Community Isolation  

                        มหาวิทยาลัยเชียงใหม( มช. และช(วยงานวันรับปริญญา    

     ๑.๓ การลดข&อผิดพลาด/เพิ่มประสิทธิภาพในงานนโยบายและแผนฯ โดยหน(วย 

                        สารสนเทศ ได&จัดทำโปรแกรมปฏิทินประชุมออนไลน1 (อยู(ระหว(างอัพเดท 

                        เวอร1ชั่นเป�น โปรแกรมปฏิทินประชุม/กิจกรรม) มีรายละเอียดตามท่ีแจ&งให&ท่ี 

                        ประชุมทราบ 

     ๑.๔ หัวหน&างาน นำเสนอสรุปสิ่งที่ได&รับจากการเข&าร(วมการฝiกอบรม ในช(วงเดือน  

                                  ธันวาคม ๒๕๖๔  

     ๑.๕ การจัดทำคู(มือปฏิบัติงานตามแนวทางระบบเอกสารคุณภาพ ISO 9001  

                                   (Internal Audit) ของสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

        ๑.๖ การพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาโปรแกรมตามความต&องการ 

                        ของหน(วยงาน 

    ๒.  กิจกรรม “แนะนำองค1กรแก(บุคลากรใหม(” เม่ือวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 ๓.  ความคืบหน&าการจัดทำปฏิทินกิจกรรม 

 ในการน้ี ท่ีประชุม ได&ให&ข&อเสนอแนะดังน้ี 

 ๑. สำนักงานคณะ ควรจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู&ส่ิงท่ีได&รับจากการฝiกอบรมของ  

       หัวหน&างานและเลขานุการคณะให&แก(บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ 

 ๒. สำนักงานคณะควรนำแนวคิด LEAN มาปรับใช&ในการปฏิบัติงานในสำนักงานคณะ 

                  อย(างเป�นรูปธรรม อย(างน&อยจำนวน ๑ ช้ินงาน 

 ๓. ที่ประชุมเสนอให&เตรียมการขอรับการตรวจประเมินการดำเนินงานด&านการจัดทำ 

                  คู (มือปฏิบัติงานตามแนวทางระบบเอกสารคุณภาพ ISO 9001 จากหน(วยงาน 

                  ภายนอก 

 
 

ท่ีประชุมรับทราบ 
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