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รายนามผู้ไม่เข้าประชุม  
 ไม่มี  
เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุมพร้อมแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ การวางแผนใช้เงินรายได้สะสม  
  กองคลังของมหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะฯ ทราบเรื่องการวางแผนการใช้เงินรายได้สะสม
ตามไตรมาส เพ่ือรวบรวมเป็นเล่มงบประมาณปี 2564 สืบเนื่องจากแผนเดิมที่คณะฯ ได้เสนอขอใช้เงิน
งบประมาณรายได้สะสมจากมหาวิทยาลัยในลักษณะงานต่าง ๆ ในไตรมาสที่ 1 ได้แก่ โครงการปรับปรุงห้อง 
Extruder ตึก AP3 ให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ 20 กว่ารายการ และการขอ
เพ่ิมเงินในส่วนของงบด าเนินงานของคณะฯ รวมงบประมาณที่เสนอขอทั้งสิ้น 750,000 บาท โดยมหาวิทยาลัย
ก าหนดว่าคณะฯ จะสามารถขอใช้เงินรายได้สะสมไตรมาสละ 1 ครั้ง ผลสรุปว่ามหาวิทยาลัยอนุญาตให้ใช้เงิน
รายได้สะสมเฉพาะโครงการปรับปรุงห้อง Extruder เป็นเงิน 150,000 บาท และมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ใช้
เงินรายได้สะสมในส่วนโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และการขอเพ่ิมเงินงบด าเนินงานของคณะฯ ท าให้ขณะนี้คณะฯ 
อยู่ในสภาวะวิกฤตเรื่องการขาดเงินงบประมาณเพ่ือจ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้างเหมา (พิจารณาต่อในฝ่ายบริหาร) 
  ดังนั้นการขอใช้เงินงบประมาณรายได้สะสมในปีงบประมาณ 2564 จึงมอบหมายให้ฝ่าย
และสาขาพิจารณาเรื่องกรอบการใช้เงินรายได้สะสมในไตรมาสที่ 2, 3 และ 4 เพ่ือการเตรียมความพร้อมเรื่อง
การวางแผนงบประมาณตลอดทั้งปี เพ่ือคณะฯ จะได้พิจารณาเสนอต่อมหาวิทยาลัยในล าดับต่อไป และไม่ควรมี



 

   
 

แผนซ้ าซ้อนกับงบประมาณแผ่นดินเพราะโดยส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยจะอนุญาตให้ใช้งบประมาณเงินรายได้สะสม
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน และเมื่อฝ่ายและสาขาท าแผนกรอบวงเงินรายได้สะสมรวม
รวมเป็นเล่มแล้ว จะสามารถขอได้ตามกรอบวงเงินหรือโครงการที่ก าหนดไว้เท่านั้น 
  ส่วนเรื่องการขอต าแหน่งอาจารย์ใหม่ในกรณีของสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตรมีแนวโน้มว่ามหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติ จึงอยากให้สาขาวางแผนเพ่ือขอใช้เงินรายได้สะสมในการจ้าง
อาจารย์ใหม่ หรือท าโครงการเพ่ือขอใช้เงินของมหาวิทยาลัยเพ่ือส่งอาจารย์ที่มีอยู่ไปอบรมเพ่ือให้ได้รับใบ
ประกาศนียบัตร ดร.สุธาสินี ทองนอก แจ้งว่ารุ่นน้องที่เคยทาบทามไว้ได้งานท าแล้วจึงมีโอกาสสูงที่จะไม่ได้สมัคร
ถ้ามีการเปิดรับสมัคร คณบดีจึงเสนอแนวทางการแก้ปัญหาคือ 1. ให้สาขาวางแผนของบประมาณเพ่ือจ้าง
อาจารย์ที่เกษียณแล้วมาช่วยสอน 2. ท าโครงการให้อาจารย์สาขาอ่ืนไปอบรมเพ่ือมาสอนในบางวิชา 3. ในช่วง
ปิดเทอมนี้ให้อาจารย์ไปฝังตัวในสถานประกอบการ (โครงการ Quick Win) ซึ่งในปีนี้อาจารย์ต้องท าโครงการ
ร่วมกับสถานประกอบการด้วยและไปฝังตัวในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 1 เดือน ดร.สุธาสินี ทองนอก เสนอ
เพ่ิมเติมให้อาจารย์ในคณะฯ เข้าไปเรียนในวิชาที่อาจารย์ในหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ
ก าลังสอนอยู่ในเทอมนี้ เพ่ือจะได้สามารถมีความรู้ในการสอนนักศึกษาหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
และบริการ  
  1.2 โครงการเพื่อย่ืนของบยุทธศาสตร์ปี 2564-2569 
  มหาวิทยาลัยมอบหมายให้คณะฯ ท าโครงการเพ่ือของบประมาณจากงบยุทธศาสตร์
จังหวัดตั้งแต่ปี 64-69 โดยให้เน้นพ้ืนที่จังหวัดพัทลุงและกระบี่ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีเครือข่ายอยู่แล้ว เช่น 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราชให้เน้นการท าโครงการกับสหกรณ์โคนมพัทลุง เพ่ือการของบประมาณยุทธศาสตร์
จังหวัดโดยให้คณะฯ จัดท าข้อเสนอโครงการต่าง ๆ เสนอไปยังสหกรณ์โคนมแล้วสหกรณ์ก็จะด าเนินการเพ่ือขอ
งบยุทธศาสตร์จังหวัดต่อไป อธิการบดีแนะน าว่าไม่ควรเสนอโครงการย่อย ๆ แต่ควรจะท าในภาพรวมของทั้ง
คณะฯ เพ่ือการเชื่อมโยงกับงบยุทธศาสตร์ของจังหวัดและท าให้เกิดผลกระทบและรูปธรรมที่ชัดเจน ซึ่งในขณะนี้
คณะฯ ได้ด าเนินการท าโครงการโรงงานต้นแบบเพ่ือการแก้ไขปัญหาผลผลิตด้านการเกษตร เช่น ผลผลิตทาง
การเกษตรล้นตลาดหรือผลผลิตตกเกรดซึ่งมีงบประมาณรวมของโครงการประมาณ 40 ล้านบาท ประกอบด้วย
สายการผลิตผลผลิตเกษตรบรรจุกระป๋องและการท าแห้ง ซึ่งจะรวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและสามารถผ่านการ
รับรองมาตรฐานรวมทั้งการเป็นโรงงานเพ่ือให้สามารถรับจ้างผลิตได้ด้วย ซึ่งในอนาคตอาจารย์ภายในคณะฯ 
อาจจะต้องปรับตัวเพ่ือมาท างานในโรงงานต้นแบบเนื่องจากจ านวนนักศึกษาที่ลดลง โดยอธิการบดีจะยื่นข้อเสนอ
โครงการในการประชุมกับกลุ่มผู้ว่า ซึ่ง ผศ.ดร.น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร และคณบดีได้เขียนโครงการ ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ และได้ส่งโครงการให้กับอธิการบดีแล้ว ซึ่งจะแจ้งผลให้ทราบในล าดับต่อไป 
 ๑.3 การมอบอ านาจให้คณบดีและผู้อ านวยวิทยาลัยปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเรื่องการ
บริหารการเงิน  
  เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้คณะและวิทยาลัยสามารถด าเนินการบริหาร
เรื่องเงิน พัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีการมอบอ านาจให้คณบดีและผู้อ านวยการมีอ านาจ
บริหารการเงินในเรื่องต่าง ๆ 4 ประเด็นคือ 1. อ านาจการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีภายใต้วงเงินครั้งละไม่เกิน 300,000 บาท 2. อ านาจพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐโครงการที่ไม่เกิน 300,000 บาท 3. อ านาจการเก็บรักษาวงเงินทดรองจ่ายโครงการ
ที่ไม่เกิน 300,000 บาท 4. การลงนามในการผ่อนผันและแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยมอบอ านาจให้
คณบดีสามารถเซ็นอนุมัติโครงการต่าง ๆ ได้ ไม่ต้องผ่านเรื่องไปยังอธิการบดี มหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให้คณะฯ 
ส่งรายชื่อบุคลากรเพ่ือแต่งตั้งการด าเนินการดังกล่าวที่สอดคล้องกับค าสั่งมอบอ านาจซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการทั้งหมด 7 ชุด ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ ซึ่งคณะฯ 



 

   
 

จะต้องด าเนินงานทั้งฝ่ายบัญชี พัสดุ และการเงิน แต่เนื่องจากคณะฯ มีข้อจ ากัดเรื่องไม่มีบุคลากรที่จบด้านนี้
โดยตรง จึงเสนอต่อมหาวิทยาลัยว่าคณะฯ สามารถด าเนินการได้ในข้อที่เก่ียวกับอ านาจการก่อหนี้ผูกพันและการ
ลงนามในการผ่อนผันและแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนเรื่องอ านาจพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุและอ านาจการเก็บรักษาวงเงินทดรองจ่าย ขอให้วิทยาเขตนครศรีธรรมราชด าเนินการ มหาวิทยาลัย
แจ้งว่าถ้ารับมอบอ านาจต้องรับมอบทั้งหมด แต่เนื่องจากคณบดีชี้แจงถึงความจ าเป็นเนื่องจากขาดบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญและขาดแคลนงบประมาณในการจ้างบุคลากรเพ่ิม มหาวิทยาลัยจึงอนุญาตให้ยกเว้นเฉพาะคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรเพียงคณะฯ เดียวที่อ านาจทางการเงินยังต้องขึ้นอยู่กับวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ส่วนคณะฯ 
อ่ืน ๆ คณบดีและผู้อ านวยการสามารถเซ็นอนุมัติโครงการต่าง ๆ ได้ ยกเว้นคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่จะต้องรอ
การยกเลิกค าสัง่จึงจะสามารถด าเนินการโครงการต่าง ๆ ได้ตามปกติ 
  1.4 การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน (TOR) 
  จากการประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมีมติปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจากเดิม 70-30 เปอร์เซ็นต์ (70 เปอร์เซ็นต์จะเป็นเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ และ 30 
เปอร์เซ็นต์จะเป็นคะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ) โดยหลักเกณฑ์ใหม่จะเปลี่ยนเป็น 80-20 
เปอร์เซ็นต์ โดยปรับลดคะแนนด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ และใน 80 เปอร์เซ็นต์ จะ
มีการแบ่งย่อยเป็น 40, 20 และ 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง 40 เปอร์เซ็นต์จะเป็นเกณฑ์กลางของมหาวิทยาลัย 20 
เปอร์เซ็นต์เป็นเกณฑ์ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง 35 ตัวชี้วัด และ 40 เปอร์เซ็นต์เป็นเกณฑ์ของคณะที่จะ
ขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ไปในแนวทางของคณะ การปรับเกณฑ์ใหม่จะช่วยให้คณะสามารถขับเคลื่อนองค์กรได้มาก
ขึ้น ซึ่งจะมีการท าประชาพิจารณ์เกณฑ์ใหม่ให้ทุกคณะได้ทบทวนก่อน ซึ่งจะใช้เกณฑ์ใหม่ในรอบประเมินเดือน
มีนาคม 2563 
 ๑.5 ประธานกลุ่ม Young Smart Farmer เชิญคณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมประชุม 
  คุณพัฒน์ธานิศ พัฒนเจริญ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาเกษตรอินทรีย์นาบอน 
แจ้งว่าจะมีการประชุมกลุ่ม Young Smart Farmer 14 จังหวัดภาคใต้ ในวันที่ 22-23 มกราคม 2563 ที่
จังหวัดสงขลา จะเรียนเชิญอาจารย์ไปเป็นที่ปรึกษาและเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางวิชาการในการปรับปรุง
คุณภาพผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งรายละเอียดโครงการจะส่งมาอีกครั้ง โดยจะส่งชื่อคณบดีและอาจารย์ที่มี
ความเหมาะสมเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพ่ือสร้างเครือข่ายกับกลุ่มเกษตรกร Young Smart Farmer 14 
จังหวัดภาคใต้ 
  1.6 กิจกรรมงานทุ่งใหญเ่กษตรแฟร ์
  รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง รองวิทยาเขตนครศรีธรรมราชมอบหมายให้คณะอุตสาหกรรม
เกษตรท าโครงการเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 50,000 บาท แต่มหาวิทยาลัยไม่สนับสนุน
งบประมาณโดยแจ้งให้ขอเงินสนับสนุนจากผู้จัดงานแทน จากการประชุมงานทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์พบว่าผู้จัดงาน
จ่ายค่าใช้สถานที่ 200,000 บาท ซึ่งจะใช้ส าหรับจ่ายค่าน้ า ค่าไฟ การเก็บขยะและการท าความสะอาดพ้ืนที่ จึง
ไม่มีเงินเหลือที่จะแบ่งให้คณะต่าง ๆ ดังนั้นขณะนี้จึงมีเฉพาะคณะเกษตรศาสตร์ที่มีงบประมาณในการจัดงาน
เนื่องจากได้ท าแผนขอใช้เงินจากเงินรายได้สะสมจากมหาวิทยาลัยประมาณ 650,000 บาท ดังนั้นในที่ประชุม
จึงให้คณะเกษตรศาสตร์ไปคุยกับผู้จัดงานอีกครั้ง หรือขอเงินจากผู้สนับสนุนเอกชนรายอ่ืน ๆ เพ่ือจะได้เป็นเงิน
สมทบส าหรับการจัดงานของคณะอ่ืน ๆ ประมาณ 30,000 บาท แต่ยังไม่ทราบว่าจะได้รับงบประมาณหรือไม่ 
ซึ่งถ้าได้รับงบประมาณก็จะแบ่งให้สาขาต่าง ๆ โดยคณะฯ มีแผนด าเนินกิจกรรมในงานทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ดังนี้  
    1.6.1. จัดอบรม GHP ในระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ ซึ่งจะประชาสัมพันธ์
ส่งแผ่นพับไปยังวิทยาลัย มหาวิทยาลัย โรงแรม ร้านอาหาร และกลุ่มวิสาหกิจต่าง ๆ โดยจะมีค่าลงทะเบียน 
1,000 บาท ค่าใช้จ่ายจะมีอาหารเที่ยง อาหารเย็น และอาหารว่าง ไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องวิทยากรแต่จะต้องจ่าย
ค่าที่พักให้กับวิทยากรเป็นเงินประมาณ 9,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าได้ 30 คน 



 

   
 

ขณะนี้คณะฯ ได้ด าเนินการท าเป็นโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้เสนอต่อมหาวิทยาลัยแล้ว และเริ่ม
ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว 
    1.6.2. สหกรณ์โคนมพัทลุงจะน ารถขายนมพัทลุงมาตั้งที่งานและให้นักศึกษา
ของคณะฯ ขายผลิตภัณฑ์นมพัทลุงในช่วงเวลาดังกล่าว หลังจากเสร็จงานจะไปจัดมุมขายที่ครัวศรีวิชัย 
    1.6.3. เชิญชวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีเครือข่ายให้มาเปิดร้านขายของ เช่น 
กลุ่มเครื่องแกง การขายของหรือผลิตภัณฑ์ในวิชาเรียนต่าง ๆ ของนักศึกษา 
    1.6.4. การสาธิตเครื่องมือต่าง ๆ ของคณะฯ ที่เคลื่อนย้ายสะดวก น ามาจัด
แสดงสาธิตในงาน 
  นอกจากนี้ ผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล แจ้งว่าจะมีการอบรมใบปาล์มหมักเป็นอาหาร
สัตว์ ซึ่งจะใช้งบประมาณจากงานวิจัยของ ผศ. ณรงค์ชัย ชูพูล 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 
1/2563 เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
   
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 เรื่องที่ฝ่ายบริหารและวางแผนแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    4.1.1 ร่างปฏิทินแผนงานฝ่ายบริหารและวางแผนที่แจกให้จะเป็นแผนงานของฝ่ายที่จะ
ด าเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ และจะเพ่ิมช่องของฝ่ายและสาขาที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีก 1 ช่องในร่างปฏิทิน
แผนงาน 
    4.1.2 แผนเงินรายได้สะสมปีงบประมาณ 2563 ขอให้สาขาและฝ่ายส่งภายในวันที่ 17 
มกราคม 2563 ซึ่งแบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้สะสม ประจ าปีงบประมาณ 2563 ได้
ส่งไปทางอีเมล์แล้ว และขอให้เน้นด้านที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่น การซ่อมแซมเครื่องมือต่าง ๆ จะต้องเป็น
เครื่องมือที่มีผลกระทบต่อนักศึกษา และในแผนจะต้องแนบใบเสนอราคา เหตุผล และความจ าเป็นในการใช้งาน
ประกอบรายละเอียดที่มีหลักฐานที่เพียงพอเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยจะสามารถยื่นแผนขอใช้เงินรายได้
สะสมในไตรมาสที่ 1, 2 และ 3  
    4.1.3 การท าแผนปฏิบัติงานปี 64 ให้แต่ละฝ่ายส่งข้อมูลได้ที่คณบดี ภายในวันที่ 24 
มกราคม 2563  
    4.1.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานจะมีการประเมินในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์     
จึงขอให้สาขาส่งคะแนนประเมินที่ฝ่ายตรงตามเวลา ผศ. ผกามาส ปุรินทราภิบาล เสนอให้อาจารย์ทุกท่านส่ง
แฟ้มการปฏิบัติงาน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 และถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถส่งข้อมูลเพ่ิมเติมได้ 
    4.1.5 รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังเอกสารแนบ ถ้าไม่มีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมภายในพรุ่งนี้ ทางฝ่ายจะด าเนินการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง คณบดีมีขอเสนอแนะให้ ผศ. ผกามาส ปุรินทราภิบาล 
พูดคุยกับ ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น เพ่ือกันเงินส่วนหนึ่ง (ประมาณ 30,000 บาท) ส าหรับซื้ออุปกรณ์ที่ใช้กับ



 

   
 

เครื่องวัดสีที่มีการแตกช ารุดไม่สามารถใช้งานกับเครื่องวัดสีได้ โดยอาจจะปรับลดจ านวนโต๊ะปฏิบัติการหรือส่วย
อ่ืน ๆ และเพ่ิมใบประเมินราคาสุทธิเพ่ือยืนยันราคาเป็นเวลา 30 วัน ส าหรับครุภัณฑแ์ต่ละรายการ 
    4.1.6 งานสารสนเทศจะท าแผนอบรมด้านสารสนเทศให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ติดที่
บอร์ดและประชาสัมพันธ์ออนไลน์ส าหรับรายการอบรมสารสนเทศในหัวข้อต่าง ๆ ขอให้อาจารย์เข้าร่วมตาม
โปรแกรมดังกล่าว 
    4.1.7 การรวบรวมข้อมูลของตัวชี้วัดทั้ง 35 ตัวชี้วัดทั้งของฝ่ายและคณะฯ คุณอรรถพล 
พรหมทอง จะเป็นคนรวบรวมและขอให้ส่งเอกสารตามเวลา โดยทั้ง 35 ตัวชี้วัดมีข้อมูลผู้รับผิดชอบระบุใน
เอกสารแล้ว ส่วนการประเมินตัวชี้วัด 35 ตัวชี้วัดและการประเมินความเสี่ยง คณะฯ จะต้องมีการประเมินส่งทุก
รอบ 6, 9 และ 12 เดือน และให้รวบรวมส่งมาที่ฝ่ายล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนการประเมิน มติที่ประชุมให้คุณ
อรรถพล พรหมทอง แจ้งไปทุกฝ่ายและเม่ือใกล้ถึงเวลาส่งข้อมูลให้แจ้งเตือนอีกครั้ง  
    4.1.8 ค่าใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินตามเอกสารแนบ มหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณ
600,ooo บาท ให้คณะฯ ในปีนี้ เพราะฉะนั้น 6 เดือนแรกจะได้รับประมาณ 300,000 บาท ส าหรับค่าใช้จ่าย
เงินเดือนค่าจ้างเหมาจะมีเงินจ่ายตั้งแต่เดอืนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 จ านวน 200,000 บาท ก็
จะหมดเงินงบประมาณและจะขอใช้เงินจากเงินรายได้ในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม 2563 ส่วนค่าเช่า
เครื่องถ่ายเอกสารเดือนละ 3,200 บาทต่อเดือนจะมีเงินจ่ายถึงเดือนตุลาคม 2562 ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์จะมี
เงินจ่ายถึงเดือนธันวาคม 2562 ส่วนค่ากระดาษและค่าหมึกเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน 2562 ยังค้าง
จ่ายเป็นเงิน 20,ooo บาท และ 14,654 ตามล าดับ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงจะมีจ่ายถึงเดือนตุลาคม 2562 และค่า
สาธารณูปโภคส่วนใหญ่เป็นค่าโทรศัพท์จะใช้เงินรายได้  
    นอกจากนี้จะมีรายรับจากค่าวัสดุโครงการสอน 82,100 และมีรายจ่ายเดือนธันวาคม 
67,500 บาท จึงมีเงินเหลือ 14,600 แต่ละไปหักลบกับค่าใช้จ่ายส่วยอ่ืนท าให้มีงบประมาณติดลบทั้งสิ้นเป็น
เงิน 41,507.39 บาท (จากข้อมูลเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563) ส่วนเอกสารหน้าที่ 2 จะเป็นการประมาณ
การเงินที่จะได้รับในรอบ 6 เดือนหลัง อีก 300,000 บาท เอกสารหน้าที่ 3 แสดงรายรับ-รายจ่ายรายได้
ประจ าปี 2563 มีรายรับ 708,000 บาท และต้องจ่ายเงินสมทบ เช่น เงินสมทบค่ากิจกรรม เงินสมทบ มทร. 
เงินสมทบ วข. เงินสมทบงานวิจัย มทร. และเงินสมทบงานวิจัย จึงมีเงินเหลือที่สามารถใช้ได้ 202,366 บาท ใน
ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2562- 31 ธันวาคม 2562) คณะฯ มีรายจ่ายค่าจ้าง เงินประจ าต าแหน่ง และเงิน
สมทบประกันสังคมทั้งหมด 104,019 บาท (ข้อมูลเมื่อวันที่  29 มกราคม 2563) และมีเงินเหลือสุทธิ 
98,347 บาท ส าหรับเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ก็จะมีรายจ่ายเท่าเดิมคือ 104,019 บาท แต่จะมีเงิน
คงเหลือให้ใช้ได้เพียง 98,347 บาท ท าให้เงินงบประมาณในส่วนนี้ก็ยังไม่เพียงพอ ดังนั้นขณะนี้คณะฯ จึงมี
ปัญหาด้านการเงินไม่สามารถจ้างลูกจ้างเหมาได้เพราะไม่สามารถน าเงินรายได้มาใช้ได้ ส่วนเงินงานฟาร์มก็ยังไม่
เพียงพอในการจ่ายค่าจ้างตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเงินงบประมาณไม่เพียงพอ 
คือ แนวทางที่ 1. ผู้บริหารไม่รับเงินค่าต าแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม จะได้เงินประมาณ 68,000 บาท 
(หัวหน้าสาขาเดือนละ 3,000 บาท x 3 ท่าน, รองคณบดีเดือนละ 5,000 บาท x 3 ท่าน, คณบดีเดือนละ 
10,000 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท x 2 เดือน รวมเป็นเงินทั้งหมด 68,000 บาท) เพ่ือแก้ปัญหาเบื้องต้น
และน าไปจ่ายเงินที่ยังคงค้างจ่าย เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และอ่ืน ๆ โดยมอบหมายให้ ผศ.
ดร.กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา ไปศึกษาข้อมูลว่าการบริจาคเงินค่าต าแหน่งให้คณะฯ สามารถน าไปลดหย่อนภาษี
ได้หรือไม่ แนวทางที่ 2. การท าโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้เพ่ือให้มีรายได้เข้าคณะฯ แนวทางที่ 3. 
การจัดกิจกรรมเพ่ือหารายได้ เช่น การขายล็อตเตอรี่ แต่แนวทางที่น าเสนอคณะฯ ก็ยังคงมีปัญหาเรื่องการจ่าย
เงินเดือนลูกจ้างเหมาทั้งหมด 5 คน มติที่ประชุมจึงให้เลิกจ้างลูกจ้างเหมาบางคนและให้อาจารย์มาช่วยงานฝ่าย
ต่าง ๆ มีมติให้ยังคงจ้าง คุณเจริญ คงเพ็ชร และนางเสาวรส คล้ายคลิ้ง ปิดครัวศรีวิชัย และเลิกจ้างลูกจ้างเหมา



 

   
 

ทั้งหมด 3 คนได้แก่ นางจ านรรจ์พร ช่วยแก้ว นางสาวรัชนี จันทร์ส่อง และ นางสาวเบญจวรรณ คงเมือง และ
จะต้องแจ้งให้ลูกจ้างเหมาทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 1 เดือน และจะให้ท างานจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 
นอกจากนี้ได้มอบหมายให้ ผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล มาช่วยงานแผน และมอบหมายให้ ผศ.ดร.รุ่งทิพย์ จูฑะมงคล 
มาช่วยงานฝ่ายวิชาการและเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณบดี 
    4.2 เรื่องท่ีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    4.2.1 คณะฯ จะมีการจัดงาน Open House ในระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563 
โดยจะเน้นกิจกรรมที่สร้างแรงบัลดาลใจให้เห็นความส าคัญของหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
และหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ โดยจะนัดประชุมอีกครั้งในวันที่ 13 มกราคม 2563  
และจะมีการแบ่งทีมเพ่ือไปคุยกับโรงเรียนเพ่ือเชิญคุณครูและนักเรียนเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
    มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

4.3 เรื่องท่ีฝ่ายพัฒนานักศึกษาแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    ไม่มี  
   มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  

4.4 เรื่องทีส่าขาวิชาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     4.4.1. เรื่องท่ีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
       ไม่มี 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
  4.4.2. เรื่องที่สาขาเทคโนโลยีชีวภาพแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
      ไม่มี 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
   4.4.3. เรื่องที่สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
      ไม่มี 
    มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ไม่มี 
       มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
   ไม่มี 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 17.45  น. 
 

 (ดร. ธณิกานต์ ธรสินธุ์)                                                                
                 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
           
                                                                                   (ผศ.ดร.อภิญญา วณิชพันธุ์) 
           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


