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รายนามผู้ไม่เข้าประชุม  
 ไม่มี  
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุมพร้อมแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่าง ๆ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ การขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสม  
  มีหนังสือจากกองนโยบายและแผนแจ้งให้คณะฯ ท าแผนการใช้เงินรายได้สะสมครั้งที่ 
2/2563 ภายในวันที่ 3 เมษายน 2563 เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในเดือนพฤษภาคม 2563 
ตามท่ีได้แจ้งให้ฝ่ายและสาขาท าแผนเพ่ือขออนุญาตใช้เงินรายได้สะสมของคณะฯ ก่อนหน้านี้ ขณะนี้ข้อมูลต่าง ๆ 
ได้ถูกรวบรวมไว้ที่ฝ่ายบริหารและวางแผนแล้ว ซึ่งฝ่ายบริหารฯ จะด าเนินการส่งไปเฉพาะแผนของฝ่ายและสาขา
ที่ได้รับข้อมูล 
  1.2 การขออัตราต าแหน่งอาจารย์ใหม่ทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ 
  คณะฯ ได้รับการยืนยันจากรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช               
(รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง) ว่ามหาวิทยาลัยไม่อนุมัติการขอต าแหน่งอาจารย์ใหม่ ด้วยสาเหตุที่จ านวนอาจารย์
และจ านวนนักศึกษาไม่สมดุลกัน เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยไม่เห็นชอบที่จะเพ่ิมจ านวนบุคลากร เนื่องจากปัจจุบัน
มีบุคลากรหลายท่านที่ไม่มีชั่วโมงสอนหรือมีชั่วโมงสอนน้อย ซึ่งมหาวิทยาลัยเสนอแนวทางการ Up skill ให้กับ
บุคลากรที่มีอยู่ เพ่ือให้สามารถด าเนินการสอนในหลักสูตรการจัดการอาหารและบริการได้ ดังนั้นขอให้           
ฝ่ายวิชาการและวิจัย และสาขาร่วมกันท าแผนเพ่ือแก้ไขปัญหานี้โดยเร็ว เนื่องจากหลักสูตรการจัดการอาหารและบรกิาร 
(ฉบับปรับปรุงใหม)่ มีผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรง 3 ท่าน ตามเกณฑ์ สกอ. คือ ผศ.ดร.อภิญญา วณิชพันธุ์ 
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ผศ.พูลทรัพย์ อินทร์สังข์ และ ดร.สุธาสินี ทองนอก แต่ ผศ.พูลทรัพย์ อินทร์สังข์ จะเกษียณอายุราชการ          ใน
ปี 2564 ดังนั้นควรมีแผนรองรับเพ่ือการนี ้

 ๑.3 การประชุมแผน Framework เพื่อของบประมาณจากจังหวัด 
  จากการส่งตัวแทนของคณะฯ เข้าร่วมการประชุม framework เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 
2563 เพ่ือร่วมกันท าแผนของบยุทธศาสตร์จังหวัด หลังจากนั้นมีการประชุมร่วมกับสหกรณ์โคนมและประชุม
ร่วมกับจังหวัดพัทลุงซึ่งมีข้อสรุปจากการประชุมดังกล่าวดังนี้ ในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีโครงการหลัก
ทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่ 1. นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่ามังคุด คณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบหลัก      
2. นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสัตว์เศรษฐกิจ (โคและแพะ) คณะเกษตรศาสตร์และคณะสัตวแพทย์ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
3. นวัตกรรมเพ่ือสืบสานอาชีพพระราชทาน (การเลี้ยงโคนม) คณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
4. นวัตกรรมเพ่ือการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
ซึ่งจะต้องส่งโครงการเพ่ือของบประมาณจากมหาวิทยาลัยก่อน หลังจากนั้นจึงจะน าข้อเสนอไปเสนอของบ
ยุทธศาสตร์จากจังหวัด โดยทุกคณะฯ ในพ้ืนที่นครศรีธรรมราชจะเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกโครงการ และจะมีการ
แบ่งผู้รับผิดชอบทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยจะมีการประชุมเพ่ิมเติมเพ่ือหารือเรื่องนี้ร่วมกับคณะอ่ืน ๆ 
ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 นี้ 

  1.4 การมอบอ านาจให้คณบดีและผู้อ านวยวิทยาลัยปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเรื่อง 
การบริหารการเงิน 
  จากการประชุมครั้งก่อนเรื่องการมอบอ านาจให้คณบดีและผู้อ านวยวิทยาลัยปฏิบัติ
ราชการแทนอธิการบดีเรื่องการบริหารการเงิน และคณะฯ ได้ชี้แจงถึงความจ าเป็นเนื่องจากขาดบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญและขาดแคลนงบประมาณในการจ้างบุคลากรเพ่ือมาปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการรับมอบอ านาจ
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงอนุญาตให้ยกเว้นเฉพาะคณะอุตสาหกรรมเกษตรเพียงคณะฯ เดียวที่ ยังด าเนินการ
แบบเดิม ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ส่งหนังสือการยกเลิกค าสั่งมายังคณะฯ แล้ว ดังนั้นการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุและการเงิน ยังด าเนินการเหมือนเดิมทุกประการ  
 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 

1/2563 เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขในหน้าที่ 37 ย่อหน้าที่ 2 

บรรทัดที่ 11 เปลี่ยนแปลงจากนางจ านรรจ์พร ช่วยแก้ว แก้ไขเป็น นางสาวจ านรรจ์พร ช่วยแก้ว คณบดีเสนอให้
เลขานุการส่งรายงานการประชุมให้กับคณะกรรมการบริหารล่วงหน้าทางอีเมล์ เพ่ือที่คณะกรรมการบริหาร
คณะฯ จะได้อ่านก่อนที่จะเข้าประชุม และสามารถแจ้งการแก้ไขก่อนหรือระหว่างการประชุมได้ จะได้ไม่เสียเวลา
ในการประชุม   

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
ไม่มี 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 เรื่องที่ฝ่ายบริหารและวางแผนแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
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    เรื่องของฝ่ายบริหารและวางแผนน าไปหารือในหัวข้อเรื่องเพ่ือพิจารณา 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  

    4.2 เรื่องท่ีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    ฝ่ายวิชาการและวิจัยรายงานจ านวนนักศึกษาที่สอบสัมภาษณ์และรายงานตัวแล้วใน
หลักสูตรการจัดการอาหารและบริการ (หลักสูตรเทียบโอน) จ านวน 17 คน หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร (หลักสูตร 4 ปี) จ านวน 2 คน ส าหรับนักเรียนที่จะรายงานตัวใน TCAS รอบที่ 2 ประกอบด้วย
หลักสูตรการจัดการอาหารและบริการ (หลักสูตรเทียบโอน) จ านวน 18 คน หลักสูตรการจัดการอาหารและ
บริการ (หลักสูตร 4 ปี) จ านวน 1 คน ส่วนหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรเทียบโอน) 
จ านวน 3 คน และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตร 4 ปี) จ านวน 2 คน 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

4.3 เรื่องท่ีฝ่ายพัฒนานักศึกษาแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    4.3.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการแนะแนวและการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 
(รายละเอียดตามเอกสาร หน้า 42-43) 
     ฝ่ายพัฒนานักศึกษาน าเสนอผลการด าเนินตามแผนการแนะแนวและการ
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ดังเอกสารแนบ ในภาพรวมได้ด าเนินการตามแผนที่วางไว้แต่จะต้องมีการแก้ไขในส่วน
ของชื่อสาขาวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นสาขานวัตกรรมอาหารและการจัดการ 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  

4.4 เรื่องทีส่าขาวิชาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     ไม่มี 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ คณบดีเสนอแนะให้หัวหน้าสาขาเลือกอาจารย์ในสาขาเพ่ือ
เป็นเลขานุการของสาขาในการจัดการงานธุรการในสาขา และมอบหมายให้หัวหน้าสาขาจัดประชุมประธาน
หลักสูตรเพ่ือเตรียมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการเกลี่ยรายวิชาส าหรับปีการศึกษาหน้า อาจจะ
จัดสอนในรูปแบบ group teaching และให้ค านึงถึงความเหมาะสมของอาจารย์ด้วย โดยสาขาสามารถท าแผน
ผ่านโครงการ quick win ของบประมาณให้อาจารย์ในสาขาไปอบรมเพ่ือให้ได้ใบประกาศนียบัตรและกลับมาสอน
ในหลักสูตรได้ นอกจากนีจ้ากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ท าให้นักศึกษาจะมีปัญหาเรื่องการ
ฝึกงานและการฝึกสหกิจในเทอมหน้า เพราะขณะนี้มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาไปฝึกงานหรือฝึกสหกิจ
ในช่วงนี้ ส่วนโครงการออมสินยุวพัฒน์ถ้าต้องมีการลงพ้ืนที่ในชุมชนต่าง ๆ ควรลงพ้ืนที่เฉพาะอาจารย์ แต่ไม่ควร
น านักศึกษาไปร่วมลงพ้ืนที่ด้วยเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่ปกติ    

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   5.1  เรื่องข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน (TOR) 
     จากเอกสารแนบระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 2 ประจ าเดือน มีนาคม 
2563 มีเกณฑ์ใหม่ส าหรับการประเมินบุคลากรโดยเฉพาะสายวิชาการ ข้อ 6 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ส าหรับข้าราชการต าแหน่งวิชาการ ในองค์ประกอบที่ 1 ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งมีคะแนน 80 คะแนนนั้น ให้
มีน้ าหนักการประเมินร้อยละ 100 และแบ่งสัดส่วนน้ าหนักการประเมินเป็นร้อยละ 40, 20 และ 40 โดยร้อย
ละ 40 แรกจะเป็นเกณฑ์กลางของมหาวิทยาลัย ส่วนร้อยละ 20 จะเป็นคะแนนด้านยุทธศาสตร์ และอีกร้อยละ 
40 จะเป็นการก าหนดตัวชี้วัดโดยคณะฯ โดยยึดตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ เป็นหลัก และจะลดการประเมิน
สมรรถนะจากเดิมร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 20 ซึ่งจะต้องไม่ซ้ าซ้อนกับเกณฑ์หลักที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้แล้ว



 

๔ 
 

ส่วนกรณีของฝ่ายสนับสนุนจากเดิมร้อยละ 70 เปลี่ยนเป็นร้อยละ 100 และแบ่งเป็นร้อยละ 20 ให้หน่วยงาน
ประเมินโดยใช้ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 10 หน่วยงานประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านยุทธศาสตร์ และร้อยละ 
70 เป็นอ านาจของหน่วยงานในการก าหนดตัวชี้วัด ในที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นข้อตกลงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (TOR) ทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุน ซึ่งมีข้อสรุปจากการประชุมดังนี้  

ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน (TOR) สายวิชาการ (40 เปอร์เซ็นต)์ 
บังคับ 
 1. จัดท าโครงการยุทธศาสตร์ Framework ทั้ง 4 เรื่อง ๆ ละ (20 เปอร์เซ็นต์) (หัวหน้าแผนเป็นคนประเมิน) 
 2. จัดท าหลักสูตรออนไลน์ (5 เปอร์เซ็นต์) 
เลือก 
 1. งานที่ประธานหลักสูตรมอบหมาย (5 เปอร์เซ็นต์) 
 2. งานที่หัวหน้าสาขามอบหมาย (5 เปอร์เซ็นต์) 
 3. การเข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ (5 เปอร์เซ็นต์)  
 4. กิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้เข้าคณะฯ (5 เปอร์เซ็นต์) 

ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน (TOR) สายสนับสนุน (70 เปอร์เซ็นต์) 
เกณฑ์กลาง (30 เปอร์เซ็นต์) 
 1. การเข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ (5 เปอร์เซ็นต์) 
 2. ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ (5 เปอร์เซ็นต์) 
 3. ผลการด าเนินงานกิจกรรม 5ส (5 เปอร์เซ็นต์) 
 4. การเข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์ (5 เปอร์เซ็นต์) 
 5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (5 เปอร์เซ็นต์) 
 6. การพัฒนางานเข้าสู่ระบบออนไลน์ (5 เปอร์เซ็นต์) 
ส่วนเกณฑ์ของฝ่าย (40 เปอร์เซ็นต์) ให้รองคณบดีแต่ละฝ่ายพิจารณาให้เหมาะสมกับงาน 

ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน (TOR) หัวหน้าสาขา (40 เปอร์เซ็นต์) 
 1. การจัดท าโครงการยุทธศาสตร์ Framework ทั้ง 4 เรื่อง ๆ ละ (20 เปอร์เซ็นต์) 
 2. ผลการด าเนินงานตามระบบงานประกันของหลักสูตร ( 10 เปอร์เซ็นต์) 
 3. งานนวัตกรรมของสาขา (10 เปอร์เซ็นต์) 

ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน (TOR) รองคณบดี 
 1. ผลจากการประเมินตัวชี้วัด (35 ตัวชี้วัด) 
 2. ภารกิจของแต่ละฝ่ายที่จะพัฒนาในรอบ 6 เดือน ซึ่งควรเป็นการพัฒนางานใหม่ ๆ และแตกต่างจาก
ตัวชี้วัด 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารฯ แบ่งการ
ใส่รายละเอียดการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ 

   5.2 เรื่องการบริหารงานในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)  
      เพ่ือเป็นการลดการระบาดของโรค คณะฯ มีข้อเสนอแนะแนวทางในการลดการติดเชื้อ
จากโรคระบาดดังกล่าว เช่น อาจารย์อาจจะต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการสอบเป็นรูปแบบออนไลน์  
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หรือให้อาจารย์ท างานจากที่บ้าน (work from home) แต่คณะฯ ต้องมีหลักเกณฑ์ในการประเมินการท างานที่
เหมาะสมด้วย โดยขอให้แต่ละฝ่ายฯ กลับไปคิดการประเมินอาจารย์ ในกรณีที่ต้องท างานจากที่บ้าน แต่ก็ต้องรอ
ประกาศอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยอีกครั้ง ส่วนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานจะต้องจัดที่นั่งให้
นั่งห่างกัน หรือจะต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาถ้าอยู่ร่วมกัน หรือแบ่งเจ้าหน้าที่บางส่วนมานั่งปฏิบัติงานที่ชั้น 2 
เพ่ือไม่ให้ห้องส านักงานมีจ านวนบุคลากรมากเกินไป ส่วนการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ อาจจะต้อง
ประชุมเฉพาะอาจารย์ในคณะฯ และส่งเป็นรายงานการประชุม (เวียน) ไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ในส่วนของ
ครัวศรีวิชัยจะปรับให้เป็นการสั่งอาหารไปรับประทานและห้ามไม่ให้มีการนั่งรับประทานในร้าน 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ 

   5.3 เรื่องการจัดผังห้องแปรรูปให้ได้มาตรฐาน  
     ที่ประชุมเสนอให้ ผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล ด าเนินการประสานกับ ผศ.ดร.สุภาษิต ชู
กลิ่น และ ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน เรื่องการวางแปลนห้องเพ่ือปรับปรุงห้องให้ได้มาตรฐานทั้งห้อง  Extruder และ
ห้องผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ส่วนอาคารแปรรูป AP2 ให้ ผศ.ดร.กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ติดตามเรื่องและวางสายการผลิต ในส่วนผลิตภัณฑ์เบเกอรี่มอบหมายให้ ผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล ด าเนินการ
ประสานกับ ผศ.พูลทรัพย์ อินทรสังข์ และ ผศ.ดวงเดือน สงฤทธิ์ โดยขอให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการวางแปลน วาง
แผนการจัดวางครุภัณฑ์ และการกั้นห้องเพ่ือให้สอดคล้องกับการขอมาตรฐานน าเสนอต่อคณะฯ และเมื่อคณะฯ 
ได้รับงบประมาณก็จะได้ด าเนินการตามแผนได้ย่างรวดเร็ว 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ 

   5.4 เรื่องงบประมาณของคณะฯ  
     จากเอกสารแนบจะเป็นเงินประมาณการค่าจ้างลูกจ้างเหมาทั้ง 5 คน ส่วนในเดือน
มีนาคมจะมีเงินงบประมาณจาก กยศ. ส าหรับจ่ายค่าจ้างของนางสาวจ านรรจ์พร ช่วยแก้ว และนางสาวรัชนี จันทร์ส่อง 
หลังจากนั้นจะไปใช้เงินรายได้งานฟาร์มและเงินรายได้สะสม ส่วนลูกจ้างเหมาอีก 3 คน จะใช้เงินงบประมาณอีก 
6 เดือนหลัง นอกจากนี้เงินงบประมาณใน 6 เดือนแรกยังมีงบประมาณติดลบ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างใกล้       
ปิดเทอมจึงท าให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ือซื้อวัสดุส านักงานมากนัก แต่เมื่อเปิดเทอมก็ต้องมีการซื้อถุงขยะ น้ ายา
ล้างจาน น้ าแก๊ส และค่าซ่อมแซมเครื่องมือต่างๆ เป็นต้น ส่วนงบประมาณแผ่นดินใน 6 เดือนแรก ได้รับ
งบประมาณ 300,000 บาท ค่าใช้จ่ายจะประกอบด้วยค่าถ่ายเอกสาร ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
และค่าวัสดุโครงการสอน เป็นต้น ส่วนค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้จะประกอบด้วยค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
และลูกจ้างเหมา เงินค่าประจ าต าแหน่ง ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายเพ่ือการตรวจประกันคุณภาพ เป็นต้น  
   มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะมอบหมายให้ ผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล 
เขียนแผนการด าเนินงานครัวศรีวิชัย เช่น การท าให้ครัวศรีวิชัยมีรายได้เพ่ิมขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ และสรุปรายรับ-รายจา่ย
ในเดือนมีนาคมเพ่ือรายงานต่อคณะฯ ในการพิจารณาเรื่องการด าเนินการเรื่องครัวศรีวิชัยอีกครั้ง 

   5.5. เรื่องของฝ่ายพัฒนานักศึกษาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
      ฝ่ายพัฒนานักศึกษาข้อค าแนะน าเรื่องแนวทางการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
งาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (ดังเอกสารแนบหน้า 47-
48) ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ข้อที่ 26 ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าต่อมรดกวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมข้อที่ 27 จ านวนวิสาหกิจวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาด้วยนวัตกรรม ข้อที่ 28 จ านวนชุมชนที่มีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหาการจัดการขยะ และข้อที่ 29 จ านวนนวัตกรรมที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์กรตาม
องค์ประกอบของ Green Campus เนื่องจากคณะฯ จะไม่ได้คะแนนในตัวชี้วัดนี้ เพราะอาจารย์จะเป็นคน
ประดิษฐ์หรือคิดค้นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และฝ่ายฯ จะรวบรวมผลงานอาจารย์ไป
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คิดคะแนนตัวชี้วัด cแต่จากการด าเนินการที่ผ่านมา ไม่มีอาจารย์สร้างนวัตกรรมในหัวข้อดังกล่ าว ท าให้ไม่ได้
คะแนนตัวชี้วัดนี้ 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะว่าฝ่ายฯ อาจจะเลือกท าในบางตัวชี้วัดที่มี
แนวโน้มว่าสามารถท าได้ เช่น ข้อที่ 28 จ านวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการจัดการขยะ และข้อที่ 29 
จ านวนนวัตกรรมที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์กรตามองค์ประกอบของ Green Campus ซึ่งอาจะต้องขอความ
ร่วมมือกับชุมชน อาจารย์ และนักศึกษาเพ่ือให้สามารถตอบตัวชี้วัดบางตัวได้ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
   ไม่มี 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

ปิดประชุมเวลา 17.00  น. 

 

 
 

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


