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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 1/๒๕๖3 
วันพฤหัสบดทีี่ 23 เมษายน 2563 

ผ่านการประชุมระบบออนไลน์ (Google Meet) 
**************************** 

รายนามผู้เข้าประชุม 
1. ผศ.ดร.อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดี 
2. ผศ.ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
3. ผศ.ดร.น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
4. ผศ.ดร.กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
5. ผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล หัวหน้าสาขา 
6. ดร.สุธาสิน ี ทองนอก ประธานหลักสูตร 
7. ผศ.ดร.รุ่งทิพย์ จูฑะมงคล ประธานหลักสูตร 
8. ผศ.จรูญ บุญน า ตัวแทนคณาจารย์ 
9. ผศ.ว่าที่ ร.ต.ปรีชา มุณีศรี ตัวแทนคณาจารย์ 
10. รศ.ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก ผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. ผศ.ดร.ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล หัวหน้างานประกัน 
13. ดร.ธณิกานต์ ธรสินธุ ์ เลขานุการ 

รายนามผู้ไม่เข้าประชุม  
1. นายภชภณ  ชนะปราชญ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดภารกิจ) 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุมพร้อมแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภายในหน่วยงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
   ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยด าเนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับการเกลี่ยก าลังคนเพื่อ
กระจายอัตราก าลังให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากยิ่งขึ้นนั้ น ในการนี้คณะอุตสาหกรรม
เกษตรได้ด าเนินปรับปรุงโครงสร้างภายในของคณะฯ โดยมีการยุบรวมสาขาจากเดิมจ านวน ๓ สาขา ได้แก่ สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
เหลือเพียง ๑ สาขา คือ สาขานวัตกรรมอาหารและการจัดการโดยมีการจัดการเรียนการสอนใน ๒ หลักสูตร คือ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี และ 
หลักสูตรเทียบโอน) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาหารและบริการ (หลักสูตรปริญญา
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ตรี ๔ ปี และหลักสูตรเทียบโอน) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกามาส ปุรินทราภิบาล ได้รับการคัดเลือกจากที่
ประชุมให้เป็นหัวหน้าสาขาคนปัจจุบัน 
 ๑.2 การจัดโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
   เมื่อวันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการบริการวิชา
การที่ก่อให้เกิดรายได้ คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร 
(Good Hygiene Practice : GHP) ส าหรับผู้ผลิตอาหาร โดยเป็นโครงการที่ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความ
เชี่ยวชาญ คุณชายกร สินธุสัย ผู้อ านวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และคณะ มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นอาจารย์จากคณะอุตสาหกรรม
เกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ผู้ประกอบการ และนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร รวมถึงนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ ที่เรียนวิชา
ความปลอดภัยและมาตรฐานอาหาร จ านวนทั้งสิ้น 22 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในกระบวนการผลิตอาหารให้ถูกสุขลักษณะที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค   
  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 4/2562 

วันที่  20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม AB 201 อาคารส านักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ 

มติที่ประชุม เห็นชอบและรับรองรายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
    ไม่มี 
    มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 ผลการพัฒนาบุคลากรด้านต าแหน่งทางวิชาการ 

ในรอบระยะเวลา ๖ เดือนที่ผ่านมาบุคลากรสายวิชาการของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
จ านวน ๑ ท่าน คือ ดร.สายใจ แก้วอ่อน ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ ตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๘๔-๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 
นอกจากนี้ยังมีบุคลากรสายวิชาการอีกจ านวน ๑ ท่าน คือ ดร.ธณิกานต์ ธรสินธุ์ ที่ได้ยื่นหลักฐานเพ่ือรับการ
ประเมินการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์เรียบร้อ ยแล้ว
เช่นเดียวกัน ท าให้ปัจจุบันคณะอุตสาหกรรมเกษตรมีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์จ านวนทั้งสิ้น ๑๘ ท่าน จาก ๒๑ ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความยินดีกับ ดร.สายใจ แก้วอ่อน ทีไ่ด้รับ 
การพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และมีข้อเสนอแนะให้คณะฯ ผลักดันและสนับสนุนให้อาจารย์
ในคณะฯ ขอต าแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น นอกจากนี้ควรมีการพิจารณาในประเด็นความดีความชอบเพ่ือปรับขึ้น
เงินเดือนกรณีท่ีอาจารย์ได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือเป็นก าลังใจแก่อาจารย์ 
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๔.๒ การจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อรองรับนโยบายภาครัฐในการพัฒนาประเทศ 
จากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการการพัฒนาข้อเสนอ  

โครงการเพ่ือรองรับนโยบายภาครัฐในการพัฒนาประเทศ ส าหรับหน่วยงานภายในสังกัดวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๙–๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ในการนี้ได้ข้อเสนอโครงการทั้งสิ้นจ านวน ๔ ชุดโครงการ
ประกอบด้วย โครงการนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่ามังคุด (คณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นเจ้าภาพ) โครงการนวัตกรรม
เพ่ือการเพ่ิมมูลค่าสัตว์เศรษฐกิจ (โค - แพะ) (คณะเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพ) โครงการนวัตกรรมเพ่ือสืบสาน
อาชีพพระราชทาน “การเลี้ยงโคนม” (คณะเทคโนโลยีการจัดการเป็นเจ้าภาพ) และโครงการนวัตกรรมเพ่ือการ
จัดการท่องเที่ยว (วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการเป็นเจ้าภาพ) โดยได้มีการพัฒนาชุดโครงการที่
มีการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานในพ้ืนที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เพ่ือประกอบการยื่นข้อเสนอ
โครงการขอรับทุนการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ในล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  

๔.๓ การเข้าร่วมเป็นทีมวิจัยเพื่อการยื่นขอทุน MSCA-RISE-2020 (Marie Skłodowska 
-Curie actions) จากคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) 

ด้วย ผศ.อภิญญา วณิชพันธุ์ ได้รับการทาบทามให้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมวิจัยเพื่อการยื่น 
ขอสมัครรับทุน MSCA-RISE-2020 จากคณะกรรมาธิการยุโรป โดยวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุนเป็นการส่งเสริมการ
สร้างความร่วมมือระดับนานาชาติทั้งในส่วนของสถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจ เพ่ือแลกเปลี่ยนบุคลากรด้าน
งานวิจัยและนวัตกรรม การแบ่งปันข้อมูลความรู้และแนวความคิดจากงานวิจัยเพ่ือออกสู่ตลาดภายนอก โดย ผศ.
อภิญญา ได้รับการทาบทามจากให้เข้าร่วมทีมจาก Associate Professor Dr.Konstantinos Gkatzionis อาจารย์
จาก Department of Food Science and Nutrition, University of Aegean ประเทศกรีซ เพ่ือท าการศึกษา
เกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) ในการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของ
ผู้บริโภคที่มีต่ออาหารและเครื่องดื่มอาหารในพ้ืนที่ต่างๆทั้งในยุโรป เอเชีย และแอฟริกา ร่วมกับตัวแทน
สถาบันการศึกษาในประเทศกรีซ อิตาลี อินโดนีเซีย มาเลเซีย ยูกันดา และบริษัทเอกชนในทวีปยุโรป โดยมี ผศ.
น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร เข้าร่วมเป็นทีมงานในการสมัครขอรับทุนในครั้งนี้ด้วย 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  

4.4 เรื่องท่ีฝ่ายบริหารและวางแผนเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
    4.4.1 แผนการด าเนินงานของฝ่ายบริหารและวางแผน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
(เอกสารแนบฝ่ายบริหารและวางแผน 1)  
       4.4.1.1 แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตร (Framework) 
ซึ่งประกอบด้วย 4 แผนหลัก ดังปรากฏรายละเอียดในหัวข้อ ๔.๒ นอกจากนี้คณะอุตสาหกรรมเกษตรยังจัดตั้ง
ทีมงานเพื่อด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของคณะฯ ได้แก่  

1. หน่วยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมครบวงจร ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.สายใจ แก้วอ่อน 
2. หน่วยบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบ ดร.ธณิกานต์ ธรสินธุ์ 
3. หน่วยวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล 
4. หน่วยคลินิกเคลื่อนที่ด้านอุตสาหกรรมเกษตร ผู้รับผิดชอบ ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล 
   นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง RUTS Volunteer ซึ่งมีอาจารย์ในคณะฯ เป็น 

ส่วนร่วมในทีมงาน เพ่ือให้บริการค าปรึกษาแบบออนไลน์แก่ SMEs และวิสาหกิจชุมชนในช่วงสถานการณ์โรค
ระบาด (โควิด-19)  
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      4.4.1.2 แผนการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพ่ือรองรับการขอมาตรฐานหรือเพ่ือ
เป็นสถานที่รับจ้างเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ ได้แก่ การพัฒนาห้องแปรรูปอาหารแห้งที่ได้มาตรฐาน (AP32) 
ห้องปฏิบัติการเนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐาน (AP11) ห้องประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ (CB204) นอกจากนี้ยัง
มีแผนงานการปรับปรุงห้องปฏิบัติการที่มีอยู่ การซ่อมแซม และจัดซื้อวัสดุเสื่อมสภาพ  
      4.4.1.3 แผนการพัฒนาด้านบุคลากร ทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนซ่ึง
ในช่วงนี้จะเน้นพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ เพ่ือการเรียนการสอนออนไลน์และการท างานของเจ้าหน้าที่ 
     4.4.1.4 การท าความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น กลุ่ม Young Smart 
Farmer กลุ่มนาบอนและบางขัน บริษัท OS ซ่ึงเป็นบริษัทที่ขายสารสกัดและผลิตภัณฑ์จากกัญชง โดยคณะฯ ได้
ร่วมจัดท า MOA เรียบร้อยแล้ว ส าหรับสหกรณ์โคนมพัทลุงได้มีการท า MOU และท าโครงการงบยุทธศาสตร์
ร่วมกัน นอกจากนี้คณะฯ ยังได้รับความร่วมมือจากสมาชิกวุฒิสภา (สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์  สว.จังหวัด
นครศรีธรรมราช) สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ประกอบการ ท าให้
ได้รับงบประมาณจาก วช. ในการวิจัยในหลาย ๆ เรื่อง ได้แก่ โคขุน วัตถุดิบเครื่องแกง เช่น พริกไทย ตะไคร้ พริก
ชี้ฟ้า ขมิ้น และปูด า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับวิทยาลัยในวังโดยอาจารย์ กัญจาวีที่เคยเป็นอาจารย์
จากมหาวิทยาลัยเจ้าคุณทหารลาดกระบังและเคยเป็นผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ดอยค า ชักชวนให้เข้าร่วมโครงการสืบทอด
อาหารไทยในวังเพ่ือสืบทอดให้กับคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจะมีการตั้งศูนยถ์่ายทอดความรู้ที่อ าเภอร่อน
พิบูลย์ ในเร็วๆนี้ 
     4.4.1.5 กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะประกาศรับ
ข้อเสนอโครงการเพ่ือฟ้ืนฟูผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ซึ่งคณะฯ อาจจะได้รับแจ้งให้เขียนข้อเสนอโครงการ
เร็ว ๆ นี้ และจะต้องมีการประชุมเพื่อเตรียมการเขียนโครงการอีกครั้ง 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะว่างานที่ฝ่ายบริหารฯ น าเสนอ กับงาน
ของฝ่ายวิชาการฯ มีลักษณะงานที่คล้ายคลึงกัน ฝ่ายบริหารฯ ควรดูว่าส่วนไหนที่ฝ่ายอื่นไม่ได้ท าและฝ่ายบริหารฯ
ควรท าและน ามาใส่ในแผนงาน แต่ควรเน้นเรื่องการพัฒนาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่จะเป็นการพัฒนาคณะฯ โดย
ควรเน้นในประเด็นดังต่อไปนี้ 
   1. แผนครุภัณฑ์ของคณะฯ เช่น ครุภัณฑ์มีการเสื่อมสภาพต้องจัดหาครุภัณฑ์ที่ทดแทนเป็นเงิน
เท่าไหร่ หรือต้องการครุภัณฑ์ใหม่ท่ีจ าเป็น ซ่ึงต้องท าเป็นแผนว่าจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่  
   2. สิ่งก่อสร้างต้องมีการปรับปรุงและใช้งบประมาณเท่าไหร่ในแต่ละปีงบประมาณ  
   3. วางแผนอนาคตของคณะฯ ว่าจะเป็นอย่างไร และจะเดินไปในทิศทางใด ซึ่งฝ่ายบริหารฯ 
ควรท าเป็นแผนทั้ง 5 ปี ให้ชัดเจน และน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้รับทราบและให้ข้อแนะน า 

4.5 เรื่องท่ีฝ่ายวิชาการและวิจัยแสนอให้ที่ประชุมทราบ 
    4.5.1. การเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 
       คณะฯ เปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนจ านวน 5 รายวิชา ให้กับนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรเทียบโอน จ านวน 3 คน ซึ่งประกอบด้วยรายวิชา 
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ, วิศวกรรมอาหาร 2, เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหาร, การ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร และการวางแผนและควบคุมการผลิต ซึ่งเริ่มเปิดเรียนภาคฤดูร้อนเมื่อวันที่ 20 
เมษายน 2563 โดยเป็นไปตามปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน และเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์  
    4.5.2. การเรียนการสอนผ่าน Thai Mooc ในสถานการณ์ไม่ปกต ิ  
       เนื่องจากขณะนี้เป็นสถานการณ์ในสภาวะที่ไม่ปกติ (โรคระบาดโควิด-19) และ
มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวเพ่ือสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นหลัก กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม จึงมีหนังสือแจ้งผ่านมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยสามารถใช้หลักสูตรที่มีใน Thai 
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Mooc ในการเรียนการสอนบางรายวิชาได้ ซึ่งฝ่ายฯ ได้แจ้งให้ประธานหลักสูตรรับทราบแล้ว เพ่ือให้อาจารย์
สามารถน าไปปรับใช้ในการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 เทอมที่ 1 นอกจากนี้ ดร.สายใจ แก้วอ่อน ก็
ได้รับงบประมาณในการจัดท าหลักสูตร Thai Mooc ในวิชาเทคโนโลยีชีวภาพกับอาหารหมัก ขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการถ่ายท าและคาดว่าจะด าเนินการเสร็จสิ้นตามก าหนด 
    4.5.3. การจัดท า Frame Work งานบริการวิชาการและวิจัย เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณ
จากภาครัฐ       
     การจัดท า Frame Work ของมหาวิทยาลัยได้ข้อเสนอโครงการทั้งสิ้นจ านวน ๔ 
ชุดโครงการประกอบด้วย โครงการนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่ามังคุด โครงการนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่าสัตว์
เศรษฐกิจ (โค แพะ) โครงการนวัตกรรมเพ่ือสืบสานอาชีพพระราชทาน “การเลี้ยงโคนม” และโครงการนวัตกรรม
เพ่ือการจัดการท่องเที่ยว ส าหรับ Frame Work ที่ 1 โครงการนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่ามังคุด คณะอุตสาหกรรม
เกษตรเป็นผู้รับผิดชอบหลักในโครงการ “การเพ่ิมมูลค่ามังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” โดยมีคณะอ่ืน ๆ ร่วมด้วย เช่น คณะเกษตรศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการจัดการ ซึ่งจะเป็นโครงการ
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2565-2568 มีงบประมาณรวมทั้งโครงการประมาณ 7,547,500 บาท ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่
ต้นน้ าได้แก่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมังคุดคุณภาพ การ Re-skill และ 
Up-skill ของเกษตรกร การจัดการสวนมังคุดด้วยนวัตกรรม และการพัฒนานวัตกรรมการเก็บเกี่ยวมังคุด โดยจะ
เป็นการพัฒนานวัตกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมายจาก อ.ช้างกลาง อ.ทุ่งสง อ.ร่อนพิบูลย์ และ อ.ฉวาง โดยคณะ
เกษตรศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนกลางน้ าจะเป็นการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์มังคุดของชุมชน โดย
คณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับคณะเทคโนโลยีการจัดการ เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคก่อน
จะมีการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์มังคุดในชุมชน ส่วนปลายน้ าจะเป็นการพัฒนาระบบตลาดดิจิตัลของมังคุด
และผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตมังคุดให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ โดยคณะเทคโนโลยีการจัดการ
เป็นผู้รับผิดชอบ และสุดท้ายจะเป็นการลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่เป้าหมาย 
    Frame Work ที่ 2 เรื่องโครงการนวัตกรรมเพ่ือสืบสานอาชีพพระราชทาน “การ
เลี้ยงโคนม” คณะอุตสาหกรรมเกษตรไม่ได้เป็นเจ้าภาพหลัก แต่มีการเสนอโครงการ “การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์นม
จากสหกรณ์โคนมพัทลุงผสมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองของจังหวัดพัทลุงด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” งบประมาณ 1,300,000 บาท ส่วน Frame Work ที ่3 โครงการนวัตกรรมเพ่ือการจัดการท่องเที่ยว 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการเสนอโครงการ “การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นด้านการ
ท่องเที่ยว” งบประมาณ 456,800 บาท  
    นอกจากนี้ส านักงานเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งหนังสือมาให้คณะฯ จัดท าข้อเสนอ
โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้แผนงานของส านักงานเกษตรและสหกรณ์ 
คณะฯ จึงได้เสนอโครงการเป็น 2 ส่วนคือ โครงการส่วนแรกเป็นโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาอาชีพของชุมชน
จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 200,000 บาท ซึ่งจะเน้นการเยียวยาเกษตรกรและผู้ว่างงานที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งเป็นโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาอาชีพประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ จ านวน 
7 กิจกรรม ได้แก่ การท้าสลัดโรลพร้อมน ้าสลัดสมุนไพร ๕ สี, การเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ด, การแปรรูปลาดุก, 
การท้าน ้าผลไม้พาสเจอร์ไรซ์, การท้าผลไม้ลอยแก้ว, การท้าแยมและเยลลี่ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และยืดอายุ
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร โครงการส่วนที่ 2 เป็นโครงการที่ถอดออกมาจากโครงการยุทธศาสตร์จังหวัดในปี
ที่ 1 ได้แก่ โครงการเพ่ิมมูลค่ามังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม งบประมาณทั้งสิ้น 
950,000 บาท ซึ่งจะรวมโครงการของคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่องการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์มังคุด
ของชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม งบประมาณ 500,000 บาท ด้วย 
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    4.5.4. สรุปจ านวนนักศึกษา (เอกสารแนบฝ่ายวิชาการและวิจัย 2)  
       รายงานข้อมูลสรุปจ านวนนักศึกษาที่รายงานตัวเรียบร้อยแล้วดังนี้ หลักสูตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตร 4 ปี จ านวน 2 คน หลักสูตรการจัดการอาหารและบริการ 
หลักสูตร 4 ปี จ านวน 1 คน หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรเทียบโอน จ านวน 1 คน 
หลักสูตรการจัดการอาหารและบริการ หลักสูตรเทียบโอน จ านวน 29 คน ยอดรวมนักศึกษาทั้งสิ้น 33 คน ส่วน
รอบถัดไปจะสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 24 เมษายน 2563 ซึ่งจะมีนักเรียนที่สมัครเรียนหลักสูตรการจัดการอาหาร
และบริการ หลักสูตรเทียบโอน จ านวน 5 คน 
    4.5.5. รายงานผลการด าเนินงานฝ่ายวิชาการและวิจัย รอบ 6 เดือน (เอกสารแนบฝ่าย
วิชาการและวิจัย 1) 
      ผลการด าเนินงานฝ่ายวิชาการและวิจัย รอบ 6 เดือน ดังเอกสารแนบโดยสรุป 
ดังนี้  

1. การรับนักศึกษาใหม่ตั้งแต่เดือนธันวาคม-มกราคม 2563 มีกิจกรรม Agro-Industry Open House 
2020 ในวันที่ 23-24 มกราคม 2563 ผู้บริหารและอาจารย์ของคณะฯ เข้าพบอาจารย์แนะแนว
ของโรงเรียนต่าง ๆ  

2. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร วทบ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีการยกร่างหลักสูตรเมื่อ
วันที่  30 ตุลาคม 2562 วิพากษ์หลักสูตรเมื่อวันที่  6 พฤศจิกายน 2562 และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 แต่ยังไม่ได้น าเข้าสู่สภาวิชาการของ
มหาวิทยาลัย เนื่องจากไม่แน่ใจว่าหลักสูตรจะสามารถเปิดสอนได้หรือไม่ ในปีการศึกษา 1/2563 

3. ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 นักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการเกษตรราชมงคลครั้งที่ 5 จ านวน 8 ทักษะ ซึ่งนักศึกษาได้รับรางวัลต่าง ๆ ใน 6 ทักษะ 

4. การน านักศึกษาเข้าร่วมบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 นักศึกษาน าเสนอสรุปโครงการ
ออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นประจ าปี 2562 นักศึกษาเข้าร่วมศึกษาการตรวจรับรองสถานที่เครื่องแกงร่วม
ใจ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 และนักศึกษาได้เข้าร่วมบริการวิชาการ การ
ผลิตไวน์ทุเรียนน้ าให้แก่ผู้ประกอบการไร่ทรัพย์ทวี อ.ปากพนัง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 

5. การบริการวิชาการตามความต้องการของของชุมชน โดยมีอาจารย์ของคณะฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้
ในโครงการอาหารและโภชนาการส าหรับผู้สูงวัย ของศูนย์การศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย 
อ.ทุ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 

6. งานทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ มทร.ศรีวิชัย วิชาการ ประจ าปี 2563 ในวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563 จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร ในวันที่ 11-16 กุมภาพันธ์ 
2563 จัดนิทรรศการวิชาการของหลักสูตรต่าง ๆ นิทรรศการการผลิตโก้โก้และผลิตภัณฑ์ นิทรรศการ
น้ าผึ้งและการตรวจสอบคุณภาพ เป็นต้น 

7. งานวิจัยงบประมาณรายได้ประจ าปี 2563 ได้แก่ การพัฒนาขนมขบเขี้ยวจากข้าวไร่พ้ืนเมืองนคร
เสริมโปรตีนผงผสมจิ้งหรีดด้วยเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์สกรูคู่สู่การผลิตทางการค้า (ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น) 
และผลิตภัณฑ์หมูแดงพร้อมรับประทานสูตรใช้อังคักหรือข้าวแดงที่ผลิตจากข้าวพ้ืนเมืองภาคใต้ (ผศ.
ดร.สายใจ แก้วอ่อน) ส่วนข้อเสนอโครงการวิจัย ววน. ปี 2563 ที่ประกาศผลแล้ว ได้แก่ การสร้างอัต
ลักษณ์อาหารพ้ืนถิ่นและกลไกส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช (ผศ. ว่าที่ ร.ต. 
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ปรีชา มุณีศรี) และการขับเคลื่อนห่วงโซ่ของธุรกิจอาหารทะเลใน จ.ตรัง เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐาน
รากของชุมชนประมงชายฝั่ง (ผศ.ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร) ทุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านผลิตเครื่องแกง
บ้านหนองตาม โครงการที่ได้รับทุนคือ การใช้เครื่องมือ 7QC เพ่ือเพ่ิมยอดขายของผลิตภัณฑ์
เครื่องแกง: กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านผลิตเครื่องแกงหนองตาม (ผศ.ผกามาส ปุรินท
ราภิบาล) และทุนบริษัทสหกรณ์โคนมพัทลุง จ ากัด โครงการที่ได้รับทุนคือ การศึกษาประสิทธิภาพ
ของเครื่องบรรจุนมพาสเจอไรซ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของแผนการผลิต: กรณีศึกษาบริษัทสหกรณ์โค
นมพัทลุง จ ากัด (ผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล) 

   มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะให้คณะฯ ท าความร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ เช่น พัฒนาชุมชน เพ่ิมข้ึนเพื่อการสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆในอนาคต 

4.6 เรื่องท่ีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
    4.6.1 งานที่ด าเนินการผ่านมาแล้ว 
      4.6.1.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการแนะแนวและการประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน (เอกสารแนบฝ่ายพัฒนานักศึกษา 1) 
       ฝ่ายพัฒนานักศึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการแนะแนวและ
ประชาสัมพันธ์ซึ่งมีการด าเนินงานตามเอกสารแนบโดยสรุปดังนี้  
      1. การจัดท าสปอตวิทยุประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา 
      2. การจัดท าหนังสือและส่งไปยังสถานศึกษาเป้าหมาย  
      3. การจัดท าหนังสือไปยัง อบต.เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเปิดสปอตวิทยุ
ประชาสัมพันธ์ 
      4. จัดท าคลิปรับสมัครนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 
      5. การออกแนะแนวตามโรงเรียนต่าง ๆ  
      6. การท าแบนเนอร์รับสมัครนักศึกษาได้ด าเนินการแล้ว  
      7. การเผยแพร่กิจกรรมการเรียนการสอนและงานพัฒนานักศึกษาผ่านสื่อ
ออนไลน์ต่าง ๆ  
      8. การจัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุทุ่งสงด าเนินการร่วมกับงานประชาสัมพันธ์
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ผ่าน สวท. 97.0 MHz ทุ่งสง  
      9. ด าเนินการส่งจดหมายเพ่ือส่งมอบสิทธิพิเศษเรื่องค่าครองชีพหรือค่าที่พัก 
ให้กับโรงเรียนเป้าหมาย       
      10. การจัดท า QR Code เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อและส ารวจความสมัคร
ใจเพ่ือเข้าศึกษาต่อ  
      4.6.1.2 งานทุนการศึกษา 
      ฝ่ายพัฒนานักศึกษาขอแจ้งทุนการศึกษาที่นักศึกษาคณะอุตสาหกรรม
เกษตรได้รับทุนดังนี ้
      -ทุนมูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาน านักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์
เพ่ือพิจารณารับทุนการศึกษา จ านวน 2 คน ได้แก่ นางสาวกรกนก ชูแก้ว และ นายสุรเชษฐ์ สวัสดิวงศ์ นักศึกษา
ชั้ นปี ที่  1 สาขาการจั ดการ อุตสาหกรรมอาหารและบริ ก า ร  เ มื่ อ วั นศุ ก ร์ ที่  6 มี น าคม  2563 ณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
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     -ทุน ผศ.ว่าที่ ร.ต.ปรีชา มุณีศรี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาด าเนินการขอเบิกเงิน
ทุนการศึกษาจาก ผศ.ว่าที่ ร.ต.ปรีชา มุณีศรี ให้แก่ นางสาวอิสรินทร์ ยี่หวา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการ
อุตสาหกรรมอาหารและบริการ จานวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  
     -ทุน ผศ.กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาด าเนินการขอเบิกเงิน
ทุนการศึกษาจาก ผศ.กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา ให้แก่ นางสาวอาซีย๊ะ หวังจิ นักศึกษาชั้นปีที่  4 สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จานวน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)  
      4.6.1.3 งานส่งเสริมมูลค่าเพ่ิมนักศึกษา 
      ฝ่ายพัฒนานักศึกษาด าเนินการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ ภาคฤดูร้อน ในระหว่างวันที่ 2 -6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ประเทศมาเลเซีย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 2 คน คือ นางสาวรูซีลา ติงกูแว และ นางสาวสาลินี มะแอ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
      4.6.1.4 การด าเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ  
      ฝ่ายพัฒนานักศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
      - จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการจัดขยะร่วมกับชุมชนต่าง ๆ รอบรั้วมหาวิทยาลัย
ผ่านแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อโซเชียลมีเดีย ในเดือนมกราคม 2563 เพ่ือตอบโจทย์ 35 ตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัย ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
      - จัดกิจกรรม “แต่งไทยกินกับชั้น” ในวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ โดยเริ่มจัด
กิจกรรมตั้งแตว่ันพฤหัสดีที่ 9 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
      - โครงการ Agroindustry Open House 2020 เปิดบ้านวิชาการสู่การเป็นนัก
อุตสาหกรรมเกษตร ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ 
      - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง บทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพ
การศึกษา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
พ้ืนที่ทุ่งใหญ่  
      - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทไทย เมื่อ
วันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ 
      - น านักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 14 คน เข้าร่วมกิจกรรมแห่ผ้า
ขึ้นธาตุนานาชาติ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 12.00-18.00 น.  
      4.6.1.5 งานสหกิจศึกษาและฝึกงาน 
          นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จ านวน 11 
คน ประกอบด้วยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 5 คน สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
อาหารและบริการ จ านวน 6 คน (เอกสารแนบฝ่ายพัฒนานักศึกษา 2) ขณะนี้นักศึกษาเสร็จสิ้นการฝึกงานแล้ว 
    4.6.2 งานที่วางแผนที่จะท า 
      4.6.2.1 งานสหกิจศึกษาและฝึกงาน 
      4.6.2.1.1 งานสหกิจศึกษาและฝึกงาน 
       - น าส่งนักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและ
บริการเข้าฝึกงาน จ านวน 9 คน (ก าหนดการมีการเลื่อนจากเดือนเมษายนออกไปโดยไม่มีก าหนดเนื่องจาก 
สถานการณก์ารระบาดของโรคโควิด-19)  
    - น าส่งนักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและ
บริการ ชั้นปีที่ 4 เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ถึง
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วันที่ 28 สิงหาคม 2563 จ านวน 3 คน ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ เทศบาลนครตรัง ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 
2563 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 จ านวน 2 คน และก าลังหาสถานที่ปฏิบัติงาน จ านวน 4 คน เนื่องจากสถาน
ประกอบการที่ด าเนินการขอความอนุเคราะห์ในครั้งที่ 1 ได้รับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนเต็มจ านวนที่
ก าหนดแล้ว  
      4.6.2.1.2 กิจกรรม/โครงการ 
         กิจกรรมและโครงการของฝ่ายพัฒนานักศึกษาท่ีจะจัดขึ้นใน
ปีการศึกษา 2563 ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์มีดังนี ้
   - กิจกรรมนักศึกษาใหม่เข้าหอพัก   วันที่ 15-16 มิถุนายน 2563  
   - กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563  
   - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา   เดือน มิถุนายน 2563  
   - โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม  วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563  
  - โครงการรับน้องประชุมเชียร์   วันที่ 29 มิถุนายนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 
2563  
  - โครงการเปิดวาร์ป อก. มทร.ศรีวิชัย จัดท าคลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์หน่วยงานการรับ
สมัคร นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยให้นักศึกษาของคณะฯ เป็นพรีเซนเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  
จ านวน 2 หลักสูตร พร้อมน าเสนอกิจกรรมเพ่ือแสดงความเป็นตัวตนในแต่ละหลักสูตรและถ่ายทอดผ่านคลิป
วีดิโอสั้น ๆ  
   มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะ การประชาสัมพันธ์แบบใหม่ เช่น
ที่มหาวิทยาลัยมหิดลท าเวบเพจเด็กวิทย์ชอบท าอาหาร ให้นักศึกษาท าเมนูต่าง ๆ เช่น ช่วงนี้ควรกินอะไร และ
โฆษณาว่าสามารถเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในแต่ละภาคได้ที่มหาวิทยาลัยไหนบ้าง  ซึ่ง
ควรเป็นการประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่เพ่ือน าเสนอให้นักเรียนเห็นภาพและมีโอกาสในอนาคตอย่างไรบ้าง 
เพราะว่านักเรียนจะไม่สนใจการประชาสัมพันธ์แบบเก่าและหลักสูตรเก่า ๆ ตัวอย่างของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากอุตสาหกรรมจังหวัด บุคลากรจากเบทาโกร และซีพีออล์ 
มาให้ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามผู้ใช้หลักสูตร  
   ผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะว่า คณะฯ ต้องช่วยกันระดมความคิด ศึกษาข้อมูลจากคนที่รู้ และ
พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแบบใหม่ โดยเน้นการจัดล าดับความส าคัญ เป็นผู้น าในการ
กล้าที่จะน าเสนอ และชี้แจงเหตุผลให้มหาวิทยาลัยรับฟัง นอกจากนี้คณะฯ ควรสร้างความแตกต่าง และมองภาพ
ของคณะใน 1 ปีข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไร เตรียมพร้อมส าหรับแผนของคณะฯ ในอนาคต และควรมีแผนที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน 

   4.7 เรื่องของสาขานวัตกรรมอาหารและการจัดการเสนอเพื่อให้ท่ีประชุมทราบ 
      เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “เกษตรราช
มงคล ครั้งที่ 5” ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ และไสใหญ่ โดยในวันที่ 30 มกราคม 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
จ านวน 7 รายการ คือ เทคนิคการอบแห้งผลผลิตเกษตร การแข่งขันการตรวจสอบคุณภาพอาหารกระป๋อง  การ
ตอบค าถามทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การน าเสนอผลงานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอาหาร 
การผลิตซาลาเปาไส้หมู การวิเคราะห์ปริมาณแอมิโลสด้วยเทคนิคสเปคโตรโฟโตเมตรี การออกแบบอาหาร 
Fusion Food (คาว หวาน) และการแข่งขันฟรุตสลัดในน้ าเชื่อมบรรจุขวดแก้ว โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย



 

๑๐ 
 

เทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่งเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ที่
ได้รับเหรียญรางวัลได้แก่ นายปวีณวัฒน์ สุขแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันทักษะการออกแบบอาหาร 
Fusion Food (คาว หวาน) นายศุภชัย ไกรฤกษ์ การแข่งขันทักษะผลิตซาลาเปาไส้หมู และนางสาวสุรีย์มาศ 
เรืองรอด และนางสาวจิตมาศ โสะหาบ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันฟรุตสลัดในน้ าเชื่อมบรรจุ
ขวดแก้ว  
   มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   5.1 พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (เอกสารแนบฝ่าย
วิชาการและวิจัย 3) 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยน าเสนอผลการเรียนของนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 
2/2562 ต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบดังกล่าวตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ 
จากผลการเรียนของนักศึกษาพบว่านักศึกษาบางคนได้ผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (I) เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีค าสั่ง
ให้หยุดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ท าให้ในบางรายวิชาโดยเฉพาะรายวิชาที่เป็น
ปฏิบัติการจะได้ผลการเรียนไม่สมบูรณ์ ส่วนกรณีของนางสาวพัชรีภรณ์ เปีย ยังไม่ได้ลงวิชาสหกิจศึกษาทางการ
จัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการเนื่องจากยังไม่ได้ลงวิชาฝึกงาน และมีปัญหาเรื่องการขาดเรียนและไม่ส่ง
งานตามก าหนด โดยคณะฯ จะด าเนินการท าหนังสือแจ้งผู้ปกครองเรื่องการขาดเรียนและผลการเรียนของ
นักศึกษารายนี้เพ่ือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึงสถานการณ์ของนักศึกษาเพ่ือจะได้ร่วมกันแก้ไขต่อไป 
     หลักสูตรเทียบโอนมีนักศึกษาที่อยู่ในสถานะรอพินิจ จ านวน 2 คน เนื่องจากมีเกรดเฉลี่ย
ต่ ากว่า 2.00 ได้แก่ นางสาวชนัญธิดา บุญต่อ (เกรดเฉลี่ยสะสม 1.88) และนางสาวฐิติพร เชยเทพ (เกรดเฉลี่ย
สะสม 1.90) และนักศึกษายังเหลือหน่วยกิตที่จะต้องลงเรียนอีก 18 และ 11 หน่วยกิต เนื่องจากนางสาวชนัญ
ธิดา บุญต่อ มีปัญหาในการเรียนรู้ที่ค่อนข้างช้ากว่าเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ส่วนนางสาวฐิติพร เชยเทพ มีปัญหาเรื่อง
ขาดความรับผิดชอบในการเรียน โดยสรุปนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหลักสูตร 4 ปี 
ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 5 คน ส่วนหลักสูตรเทียบโอนมีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาในเทอมนี้จ านวน 14 คน และ
จะส าเร็จในภาคฤดูร้อนอีก 3 คน เนื่องจากยังต้องเรียนภาคฤดูร้อนในบางรายวิชา ส่วนนักศึกษาเทียบโอนที่
ตกค้างจากปีก่อนจะส าเร็จการศึกษาในเทอมนี้ ส าหรับหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ 
หลักสูตร 4 ปี นักศึกษาส าเร็จการศึกษาจ านวน 4 คน และยังคงเหลืออยู่อีก 3 คน ส่วนหลักสูตรเทียบโอน 
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาเพียง 1 คน เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่คงเหลือวิชาสหกิจศึกษาทางการจัดการ
อุตสาหกรรมอาหารและบริการ และรายวิชาอ่ืน ๆ ที่ยังเรียนไม่ครบตามหลักสูตร 
    ส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นในหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
ได้แก่ นางสาวอทิตติยา ชูสุวรรณ์ ได้ผลการเรียนเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.65) และ
นางสาวมัซนี อาก๊ะ ได้ผลการเรียนเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.65) ดังนั้นยอดรวม
ผู้ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มีจ านวน 25 คน และจะส าเร็จการศึกษาในภาคฤดู
ร้อนอีกจ านวน 3 คน  

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบและรับรองผลการเรียนของนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2562 

5.2 ผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และคณะฯ รอบ 9 
เดือน (1 กรกฎาคม 2562 –  31 มีนาคม 2563) (เอกสารแนบฝ่ายวิชาการและวิจัย 4) 

   ผศ.ดร.ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล รายงานผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร และคณะฯ รอบ 9 เดือน พบว่าผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ ได้



 

๑๑ 
 

คะแนนเฉลี่ย 4.15 ส าหรับหัวข้อที่คะแนนต่ าคือ ร้อยละของผู้สอนที่ผ่านการสอบภาษาอังกฤษตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด (ตัวบ่งชี้ 1.8 ได้คะแนน 2.38) และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยมี
คะแนนค่อนข้างต่ า (ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ได้คะแนน 2.54)  

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ ผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะให้อาจารย์ก าหนดเวลาในการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์แต่ละท่าน เพ่ือกระตุ้นการสร้างผลงานทางวิชาการของอาจารย์ โดยมอบหมาย
ให้งานประกันคุณภาพฯเป็นผู้รับผิดชอบเพ่ือน าเสนอในการประชุมครั้งหน้า 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
   ไม่มี 
    มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งอาจจะเปลี่ยนเป็นชื่ออ่ืน เช่น เปลี่ยนเป็นชื่อของสาขาและปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันทันสมัยขึ้น ที่ส าคัญอาจารย์ต้องสร้างความเชื่อมั่นกับนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาที่เข้ามาที่คณะฯ 
อาจจะไม่มีความประทับใจในการเรียนที่คณะฯ และควรจะมีอาจารย์บางกลุ่มที่สามารถเข้าไปดูแลนักศึกษา และ
ท าให้นักศึกษากล้าเข้ามาพูดคุย และขอค าปรึกษาจากอาจารย์ 
 
ปิดประชุมเวลา 11.58 น. 
 
 
 
 
 

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


