
 

  
  

 

๑ 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

คร้ังท่ี ๑๕/๒๕๖๕ 
วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.   

ณ  หIองประชุม ๓ ช้ัน ๒ สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมK  
ผูIมาประชุม     
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. รองศาสตราจารย1 ดร.นิรมล อุตมอ(าง    หัวหน&าสำนักวิชา     กรรมการ  

อุตสาหกรรมเกษตร 

๗. นางสาวปTยะนุช สวัสดี     เลขานุการคณะ     เลขานุการ 

 

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

อุตสาหกรรมเกษตร 

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

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

๓. นางสาวอุไรวรรณ ศักยาภินันท1    หัวหน&างานบริหารท่ัวไป 

 
เร่ิมประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น. 
 
วาระท่ี ๑ เร่ืองแจIงท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ ผลการปฏิบัติตามมติ/ข&อคิดเห็นที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะอุตสาหกรรม

เกษตร      

ประธานแจ&งให&ที่ประชุมทราบว(า จะมีการติดตามผลการปฏิบัติตามมติ/ข&อคิดเห็นที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตรในการประชุมคร้ังถัดไป 
 

             ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 



 

  
  

 

๒ 
 
 ๑.๓ การยกเลิกการใช&คีย1การ1ดประตูสำนักงานคณะในช(วงเวลาทำการ 
  ประธานได&แจ&งให&ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการยกเลิกการใช&คีย1การ1ดประตูสำนักงานคณะใน
ช(วงเวลาทำการ ต้ังแต(วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป_นต&นไป โดยมอบหมายให&งานบริหารท่ัวไป แจ&งเวียนบุคลากร
และนักศึกษาทราบต(อไป 
  
วาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมฯ   

  ฝbายเลขานุการที่ประชุมได&แจ&งให&ที่ประชุมทราบว(า ได&มีการแจ&งเวียนรับรองรายงานการ
ประชุมกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทางระบบจดหมาย
อิเลคทรอนิคส1  ซ่ึงท่ีประชุมพิจารณาแล&ว ไม(มีข&อแก&ไข   

 

 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง 
   ๓.๑ รายงานผลการตรวจสอบ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร   โดยสำนักงานการตรวจสอบภายใน  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม( 
    รองคณบดี (รศ.ดร.เจิมขวัญ สังข1สุวรรณ) ได&แจ&งให&ที่ประชุมทราบว(า ยังไม(มีรายงานผล
การตรวจสอบ ในรอบการประชุมน้ี   
   

   ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 ๓.๒  ความก&าวหน&าในการดำเนินงานตาม Feedback Report และ ข&อสังเกตที ่พบ (Key 
Themes) ในส(วนท่ีเป_นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารประจำคณะ       
  ที่ประชุมได&ร(วมกันพิจารณา Feedback report : ข&อสังเกตที่พบ (Key themes) ในส(วนท่ี
เป_นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารประจำคณะ  จำนวน ๔ ประเด็น ดังมีรายละเอียดตามท่ีแจ&งในท่ี
ประช ุม โดยประธานได &ต ิดตามการดำเน ินการแก & ไขตาม Feedback report และข &อส ังเกตท ี ่พบ                 
(Key Themes) ในส(วนที ่เป_นความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดอื ่นๆ ด&วย นอกจากนี ้ มอบหมาย            
รองคณบดี (ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ1สกุล) ประสานงานกับผู&ช(วยคณบดี (อ.ดร.สุภเวท มานิยม)  เพ่ือ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิจากการจัดโครงการด&านการทำประโยชน1ให&ชุมชน   
 

 
 ๓.๓ การประเมินค(างานตำแหน(งชำนาญการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน   

           ประธาน ได&เสนอให&ที่ประชุมพิจารณาค(างานตำแหน(งชำนาญการของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน  ที่ประชุมพิจารณาแล&วให&ความเห็นชอบและมอบหมายหน(วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป 
ดำเนินการในส(วนท่ีเก่ียวข&องต(อไป 

 



 

  
  

 

๓ 
 
วาระท่ี ๔ เร่ือง เพ่ือพิจารณา  

 ๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแผนกลยุทธ1และแผนปฏิบัติการ ประจำป}งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 
  รองคณบดี (ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ1สกุล) ได&แจ&งให&ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายงานผล
การดำเนินงานตัวชี้วัดแผนกลยุทธ1และแผนปฏิบัติการ ประจำป}งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการภายใต&แผนปฏิบัติการ ประจำป}งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อสิ้นไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม 
๒๕๖๔ – ๕ สิงหาคม  ๒๕๖๕)   ดังมีรายละเอียดตามท่ีแจ&งในท่ีประชุม   
  โดยประธานได&ติดตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ1และแผนปฏิบัติการที่ยังไม(บรรลุเป�าหมาย (ด&าน
วิจัย) ซ่ึงท่ีประชุมมีข&อเสนอแนะว(าควรให&หัวหน&าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (รศ.ดร.นิรมล อุตมอ(าง) แจ&งให&
คณาจารย1ในที่ประชุมของสำนักวิชาฯ ได&รับทราบเกี่ยวกับผลกระทบต(างๆ ของการไม(บรรลุตามตัวชี้วัด รวมท้ัง
เพ่ือเป_นการกระตุ&นการจัดทำผลงานตีพิมพ1ของคณาจารย1 ท้ังน้ีควรใช&มาตรการจูงใจเพ่ือให&คนทำงานมีความสุข
ด&วย โดยในการประชุมครั้งต(อไป รองคณบดี (รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ) จะนำเสนอรายการผลงานตีพิมพ1และผล
การดำเนินงานด&านวิจัยต(างๆ ให&ท่ีประชุมทราบเป_นข&อมูล  

          นอกจากนี้ ที่ประชุมมอบหมายให&หน(วยทรัพยากรบุคคลส(งข&อมูลการเดินทางไปให&บริการ
วิชาการ ณ ต(างประเทศให&หน(วยวิเทศสัมพันธ1 เพื่อให&หน(วยวิเทศสัมพันธ1สรุปข&อมูลส(งให&งานนโยบายและ    
แผนฯ เพ่ือดำเนินการต(อไป 
 
 ๔.๒ ความคืบหน&าการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดงานครบรอบ ๓๐ ป} คณะอุตสาหกรรม
เกษตร   
  ประธาน ได&ติดตามความคืบหน&าการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดงานครบรอบ ๓๐ ป} 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ซ่ึงท่ีประชุมพิจารณาแล&ว สรุปได&ดังน้ี 
  ๑. เห็นชอบให&นิมนต1พระสงฆ1จากวัดสันปbาสัก จำนวน ๙ รูป โดยมอบหมายให&เลขานุการ
คณะ (น.ส.ปÇยะนุช สวัสดี) ดำเนินการต(อไป 
  ๒. ประธานรับจะไปประสานงานกับคณะเกษตรศาสตร1เกี่ยวกับการจัดบูธจำหน(ายสินค&า
บริเวณหน&าคณะ ในช(วงงานเกษตรภาคเหนือ (๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕)   โดยมอบหมาย ดังน้ี 

    ๒.๑ ให&ประธานฝbายนิทรรศการฯ (ผศ.ดร.สุทัศน1 สุระวัง) ประสานไปยังงานบริหาร  
                     งานวิจัยฯ เกี่ยวกับการจัดนิทรรศการภายในงาน โดยนำผลงานที่จัดแสดงในช(วง  
                     งานวันเกษตรภาคเหนือให&มาจัดในงานคล&ายวันสถาปนาฯ ด&วย 
    ๒.๒  ให&ประธานฝbายระดมทุนฯ (รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ) ประชาสัมพันธ1ให&ผู&สนับสนุนมา 
                     จัดบูธภายในงาน 
    ๒.๓  ให&ผู&ช(วยคณบดี (อ.ดร.ชิตาพัณณ1 ใบง้ิว) เตรียมจัดทำแผนการประชาสัมพันธ1เก่ียวกับ 
                     การจัดงานคล&ายวันสถาปนาคณะฯ ให&ศิษย1เก(าทราบ 
 



 

  
  

 

๔ 
 

 ๔.๓ การเสนอช่ือผู&สมควรได&รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจำป}การศึกษา ๒๕๖๕ 
  ประธานเสนอให&ที ่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผู &สมควรได&รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำป}
การศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล&ว เห็นชอบให&เสนอชื่อผู&สมควรได&รับปริญญากิตติมศักด์ิ (บุคคลผู&มี
ผลงานวิชาการดีเด(นตามความในข&อ ๘.๓ ของข&อบังคับ) ประจำป}การศึกษา ๒๕๖๕ โดยมอบหมายให&หน(วย
ทรัพยากรบุคคล งานบริหารท่ัวไป ดำเนินการกรอกข&อมูลแบบประวัติและดำเนินการในส(วนท่ีเก่ียวข&องต(อไป 
 
 ๔.๔ การพิจารณาสรรหานักศึกษาเก(ามหาวิทยาลัยเชียงใหม(ดีเด(น ประจำป} ๒๕๖๕ 
  ประธานเสนอให&ท่ีประชุมพิจารณานักศึกษาเก(ามหาวิทยาลัยเชียงใหม(ดีเด(น ประจำป} ๒๕๖๕ 
ซึ่งที ่ประชุมพิจารณาแล&ว เห็นชอบให&เสนอชื่อ นายติณห1สัณห1 เทพเกษตรกุล เป_นผู&สมควรได&รับรางวัล
นักศึกษาเก(ามหาวิทยาลัยเชียงใหม(ดีเด(น ประจำป} ๒๕๖๕ โดยมอบหมายให&หน(วยพัฒนานักศึกษา งานบริการ
การศึกษาฯ ดำเนินการในส(วนท่ีเก่ียวข&องต(อไป  
  
 ๔.๕ รายงานผลการประเมินทดลองงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ราย (นายสรณัฐ 
สามสี) 
  ประธานเสนอให&ที ่ประชุมพิจารณารายงานผลการประเมินทดลองงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ราย (นายสรณัฐ สามสี) ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล&วให&ความเห็นชอบในรายงานผลการ
ประเมินทดลองงานของพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล(าว 
 
 ๔.๖ รายงานผลการประเมินปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือข้ึนเงินเดือน ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
  ประธานเสนอให&ที ่ประชุมพิจารณารายงานผลการประเมินปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือ       
ขึ้นเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล&วให&ความเห็นชอบรายงานผลการประเมิน
ปฏิบัติงานของบุคลากร ดังกล(าว   
 
 ๔.๗ การคิดภาระงานสายสนับสนุน 
  ประธานได&แจ&งให&ที่ประชุมทราบว(า ตามที่กลุ(มนักวิทยาศาสตร1ได&มีการคิดเกณฑ1ภาระงาน
เพื่อประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติงานประจำป}นั้น ในการน้ี ประธานมีข&อเสนอแนะว(าควรให&มีการ
ปรับปรุงเกณฑ1การคิดภาระงานและนำมาผ(านที่ประชุมสำนักวิชาฯ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ก(อน
นำไปใช&ในการคิดภาระงานต(อไป โดยท่ีประชุมพิจารณาแล&ว ให&ความเห็นชอบ  
  
 
 
 
 



 

  
  

 

๕ 
 
 ๔.๘ การพิจารณาทุนสนับสนุนการปฏิบัติสหกิจศึกษาให&แก(นักศึกษา 
  หัวหน&าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (รศ.ดร.นิรมล อุตมอ(าง) ได&เสนอให&ที่ประชุมพิจารณา
ทุนสนับสนุนการปฏิบัติสหกิจศึกษาให&แก(นักศึกษา ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล&วให&ความเห็นชอบ พร&อมท้ัง
มอบหมายให&สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรดำเนินการในส(วนท่ีเก่ียวข&องต(อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองอ่ืนๆ   

 
ปZดประชุม เวลา ๑๓.๔๐ น. 
 

 
 

(นางสาวปZยะนุช สวัสดี) 
  เลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ 

ผูIจัดทำรายงานการประชุมฯ 
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 
 

         (รองศาสตราจารย] ดร.เจิมขวัญ สังข]สุวรรณ) 
รองคณบดี 

  ผูIตรวจรายงานการประชุมฯ 
      ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕  

 
 

          


