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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 3/๒๕๖3 
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 

ผ่านการประชุมระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 
**************************** 

รายนามผู้เข้าประชุม 
1. ผศ.ดร.อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดี 
2. ผศ.ดร.กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
3. ผศ.ดร.น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
4. อ.สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร 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.สุภาษิต ชูกลิ่น อาจารย์ผู้ร่วมท าหลักสูตร 
13. ดร.สายใจ แก้วอ่อน อาจารย์ผู้ร่วมท าหลักสูตร 
14. ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน อาจารย์ผู้ร่วมท าหลักสูตร 
14. ดร.ธณิกานต์ ธรสินธุ ์ เลขานุการ 

รายนามผู้ไม่เข้าประชุม  
1. นายภชภณ  ชนะปราชญ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดภารกิจ) 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.11 น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุมและเลขานุการแจ้งระเบียบวาระให้ที่ประชุมทราบเพ่ือพิจารณาวาระต่าง ๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
   เนื่องด้วย ผศ.เสาวณีย์ ชัยเพชร รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนได้ขอลาออกจาก
ต าแหน่งด้วยปัญหาด้านสุขภาพ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 คณะฯจึงได้มีการสลับต าแหน่งรองคณบดี ให้ 
ผศ.กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา จากเดิมด ารงต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มา
ด ารงต าแหน่งรอบคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และแต่งตั้งให้อาจารย์สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร ให้ด ารงต าแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แทน ผศ.กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา และได้ท าหนังสือขอ
เสนอรายชื่อทั้ง 2 ท่านให้ทางมหาวิทยาลัยท าค าสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ  
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 ๑.2 แผนพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
   คณะฯ ได้น าเสนอแผนพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน
และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนงบประมาณต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 
หลังจากนั้นสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนจากสภามหาวิทยาลัยจ านวน 3 ท่าน เพ่ือ
ก ากับติดตามแผนการด าเนินงานของคณะฯ ต่อไป 
 ๑.3 การเกษียณอายุราชการของบุคลากรในคณะฯ  
   ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมามีบุคลากรของคณะฯ ที่เกษียณอายุราชการในปี 
2563 จ านวน 2 คน ได้แก่ ผศ.ละอองวรรณ ศรีจันทร์ และผศ.ชไมพร เพ็งมาก ท าให้คณะฯ มีบุคลากรสาย
วิชาการคงเหลือจ านวน 19 คน 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะให้คณะฯ ท าเรื่องเสนอขอบุคลากร
ด้านอาหารและโภชนาการที่ขาดแคลนไปยังมหาวิทยาลัยฯ อีกครั้ง เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2563 
เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 (วาระเวียน) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 รายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
จากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 1/63 คณะกรรมการประจ าคณะฯ มี 

ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งคณะฯ ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวดังต่อไปนี้ 
 4.1.1 แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

 ปัจจุบันคณะฯ มีบุคลากรฝ่ายวิชาการจ านวน 19 คน แบ่งเป็นอาจารย์จ านวน 3  
คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 16 คน ในระยะที่ 1 (ปี 2564-2565) มีบุคลากรจ านวน 3 คน ได้แก่ ผศ.
ดร.น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น และผศ.ดร.กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา แสดงความประสงค์ที่
จะยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ ซึ่งคาดว่าจะมีอย่างน้อย 1 คน ที่สามารถยื่น
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในปีงบประมาณ 2564 ส่วนอาจารย์อีก 3 คน ประกอบด้วย ดร.สุธาสินี 
ศรีวิไล อ.สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร และอ.ศรีอุบล ทองประดิษฐ์  ก าลังอยู่ในระหว่างการด าเนินงานวิจัยเพ่ือการ
ตีพิมพ์ก่อนที่จะยื่นเป็นหลักฐานประกอบการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
ล าดับต่อไป 
  ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในปี 2563 มีพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนได้ปรับเลื่อนต าแหน่งจากระดับปฏิบัติการเป็นระดับช านาญการจ านวน 1 คน คือ นางสุกัลญา หะริตา 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายวิชาการและวิจัย นอกจากนีค้ณะฯ ได้ด าเนินการชี้แจงรายละเอียดเรื่องการ
ปรับเลื่อนต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนได้เตรียมพร้อมส าหรับการประเมิน
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น 
 4.1.2 แผนกลยุทธ์ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการปี 64 
  คณะฯ ได้จัดประชุมเพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ใน
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 โดยได้เชิญ รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง เป็นวิทยากรในการประชุมแผนดังกล่าว ซึ่งจะน า
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แผนพัฒนาคณะฯ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันน ามาปรับเปลี่ยนเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การ
ด าเนินงานและแผนปฏิบัติงานประจ าปีของคณะฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดท าแผนดังกล่าว โดยในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งถัดไป คาดว่าจะสามารถน าเสนอรายละเอียดแผนกลยุทธ์การด าเนินงาน
และแผนปฏิบัติงานประจ าปีต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ได ้

4.1.3 การแก้ไขปัญหาเรื่องนักศึกษา 
 จากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะให้คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ 

เพ่ือดูแลและให้ค าปรึกษากับนักศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาจึงด าเนินการส ารวจนักศึกษาเรื่อง
บุคลากรที่นักศึกษาภายในคณะฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ ให้
ความไว้วางใจในการปรึกษาปัญหาต่าง ๆ มากท่ีสุด ผลสรุปคือนักศึกษาส่วนใหญ่ได้ให้ความไว้วางใจขอค าปรึกษา
จาก ผศ.ละอองวรรณ ศรีจันทร์ แต่เป็นที่น่าเสียดายเนื่องจาก ผศ.ละอองวรรณ ศรีจันทร์ ได้เกษียณอายุราชการ
ไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ดังนั้นคณะฯ จึงด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังกล่าวซึ่งประกอบด้วย
ผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ หัวหน้าสาขา และหัวหน้าหลักสูตร รวมถึงบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ คุณสุกัลญา หะริตา, 
คุณเดือนพัตรา จันทร์สุด, คุณดวงชีวัน มนตราลักษณ์ และคุณฐิตารีย์ สมรูป ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่ในค าสั่งแต่งตั้ง
ดังกล่าว เป็นรายชื่อบุคคลที่นักศึกษาให้ความไว้วางใจในการปรึกษาปัญหาต่างๆเป็นล าดับรองลงมา 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   5.1 การพิจารณา Cur 02 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง) 
       ตามที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับมอบหมายให้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางหลักสูตรฯ ได้มอบหมายให้ ผศ.ผกามาส ปุรินท-
ราภิบาล ประธานหลักสูตรน าเสนอ แบบการเสนอหลักสูตรปรับปรุง (Cur02) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง) ต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ ซึ่งประธานหลักสูตรได้น าเสนอต่อที่ประชุมเป็นเวลา
ประมาณ 15 นาที  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัยเข้ามาเป็นแกนน าในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวร่วมกับประธานหลักสูตร โดยให้อาจารย์ทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร และให้ด าเนินการปรับปรุงและแก้ไข Cur 02 ตาม
ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นต่าง ๆ และส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง โดยมีประเด็น
ข้อเสนอแนะส าคัญโดยสรุปดังนี้ 
   1. ในกรณีที่มีเรื่องนวัตกรรมมาเกี่ยวข้องกับหลักสูตรจะต้องเน้นไปใน 3 แนวทาง ได้แก่ 
Product innovation, Process innovation และ Service innovation 
   2. ควรให้อาจารย์ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรหรืออาจจะมี
โมดูลที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ิมข้ึนอีก 1 โมดูล 
   3. ชื่อสาขาเทคโนโลยีการอาหารยังไม่ทันสมัยและอาจจะไม่ดึงดูดให้นักศึกษาสนใจเข้ามา
สมัครเรียน อาจจะเปลี่ยนไปใช้ชื่ออ่ืนเช่น เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร 
   4. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตรเขียนได้ละเอียดชัดเจน แต่ยังไม่มีความ
ชัดเจนเรื่องโครงสร้างของหลักสูตร รายวิชาที่เปิดสอน และจ านวนหน่วยกิต เป็นต้น 
   5. ในหน้าที่ 4 มีการจัดแผนการศึกษาที่ให้นักศึกษาเรียนรู้แบบ Working Integrate 
Learning (WIL) ร่วมกับ Module ในวิชาชีพเลือก (ด้านเทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรมอาหาร หรือ ด้านการ
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เพ่ิมผลผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร) ท าให้เกิดความสับสัน เนื่องจากตอนที่น าเสนอมีทั้งสองโมดูลแต่ในเนื้อหา 
Cur 02 เป็นแบบให้เลือกโมดูลเดียว ดังนั้นควรเปลี่ยนจากค าว่า “หรือ” เป็นค าว่า “และ” (ด้านเทคโนโลยี
อาหารและนวัตกรรมอาหาร และด้านการเพ่ิมผลผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร) 
  6. ในหน้าที่ 4 ตารางที่ 1.6 ผลการด าเนินงานหลักสูตรที่ผ่านมา ควรเขียนแผนการรับ
นักศึกษาในระยะเวลา 5 ปี ว่าวางแผนรับนักศึกษาจ านวนเท่าไหร่ในแต่ละปี และไม่ควรเขียนเรื่องจ านวน
นักศึกษาที่ลดลงในแต่ละปีเนื่องจากเป็นข้อมูลที่เป็นด้านลบ 
  7. โครงสร้างของหลักสูตรไม่มีความชัดเจนเนื่องจากการน าเสนอมีการแบ่งโครงสร้างออกเป็น 
2 โมดูล แต่ไม่มีการอธิบายว่าในโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยกี่หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาบังคับ วิชาพ้ืนฐาน และ
วิชาชีพกี่หน่วยกิตและมีรายวิชาอะไรบ้างในแต่ละโมดูล 
  8. ในหน้าที่ 6-8 หัวข้อที่ 1.10 รายวิชาที่สร้างใหม่ที่ตอบสนองต่อโลกปัจจุบันและอนาคต 
ควรมีการปรับแก้ไขในบางรายวิชา เนื่องจากไม่มีความชัดเจนและมีความซ้ าซ้อน เช่น วิชาปฏิบัติการระบบความ
ปลอดภัยและระบบประกันคุณภาพ ไม่ควรเขียนว่าเป็นวิชาปฏิบัติการแต่อาจจะรวมรายวิชาเป็น 3 หน่วยกิต : 
ซึ่งรวมปฏิบัติการด้วย โดยรายวิชาความปลอดภัยในอาหารและระบบประกันคุณภาพเป็นวิชาที่มีความเกี่ยวข้อง
กัน หากแยกออกมาเป็นรายวิชาปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต จะเกิดความสับสนและเข้าใจผิดได้ ส่วนรายวิชาปฏิบัติ
วิศวกรรมอาหาร 1 (0-3-0) มีเฉพาะปฏิบัติการแต่ไม่มีทฤษฎี ควรเขียนเปรียบเทียบให้ชัดเจนว่าหลักสูตรเก่ามี
รายวิชาอะไรบ้างและหลักสูตรปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงรายวิชาอะไรบ้าง  
  - กลุ่มวิชาบังคับควรเขียนแยกเป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจน เนื่องจากมาตรฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหารจะแบ่งเป็น 5 หมวดได้แก่ หมวดที่ 1 การแปรรูปและวิศวกรรม หมวดที่ 2 เคมีอาหาร
และโภชนาการ หมวดที่ 3 การควบคุมคุณภาพ หมวดที่ 4 จุลินทรีย์อาหาร และหมวดที่ 5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ซ่ึงในแต่ละหมวดควรระบุให้ชัดเจนว่าประกอบด้วยรายวิชาอะไรบ้าง  
  - กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์และภาคสนาม เช่น วิชาฝึกงานทางเทคโนโลยีอาหาร 1, 2 และ 3 
มีการเขียนหน่วยกิตไม่สอดคล้องกับชั่วโมงฝึกงาน 
  - กลุ่มวิชาชีพเลือกควรรวมวิชาเข้าด้วยกัน เช่น วิชาเทคโนโลยีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ประมง 
ควรเพ่ิมหัวข้อเป็นเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์ประมง (Meat Poultry and Fishery Products 
Technology)  
  - วิชาเทคโนโลยีอาหารใหม่ซ้ าซ้อนกับวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร  
  - วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมอาหาร และ
วิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมอาหาร มีความซ้ าซ้อนกันควรปรับชื่อรายวิชาให้
ชัดเจน  
  - วิชาอาหารเฉพาะพันธกิจควรเปลี่ยนชื่อเป็นอาหารฟังก์ชั่น  
  - วิชาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงโภชนเภสัชไม่แน่ใจว่ารายละเอียดเนื้อหาวิชาจะครอบคลุมทั้ง 3 
หน่วยกิตหรือไม ่ 
  - วิชากฎหมายและข้อก าหนดทางอาหารควรตัดออกเนื่องจากไม่ทันสมัยซึ่งอาจจะน าไปรวมกับ
วิชาความปลอดภัยในอาหารได้  
  - วิชาการจัดการการผลิตและห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมอาหารและวิชาการจัดการ 
  - โลจิสติกส์และคลังสินค้าอุตสาหกรรมอาหารมีความซ้ าซ้อนกันและสามารถรวมเป็นวิชา
เดียวกันได้  
  - วิชาการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรสามารถน าไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของวิชาความปลอดภัย
และระบบประกันคุณภาพ  
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  - ควรตัดวิชาการควบคุมและบ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมอาหาร และวิชา
ระบบอาหาร  
  - วิชาการออกแบบผังโรงงานซึ่งสามารถเน้นเรื่องการบ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ใน
อุตสาหกรรมอาหารได ้
  9. ควรเปลี่ยนเป้าหมายการมีงานท าของบัณฑิต จากเดิมท่ีเน้นบัณฑิตที่จบไปท างานเป็นนักวิจัย
ในอุตสาหกรรมอาหาร ควรเปลี่ยนเป้าหมายของบัณฑิตเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร และควรเพ่ิม
รายวิชาต่าง ๆ เช่น วิชาธุรกิจ Start up ในอุตสาหกรรมอาหาร วิชาการตลาดซึ่งเน้นตลาดออนไลน์ แทนวิชา
เศรษฐศาสตร์และการตลาดในธุรกิจอาหาร ควรคิดชื่อรายวิชาให้ทันสมัยกับโลกยุคปัจจุบัน 
  10. หลักสูตรประกอบด้วย 2 โมดูล ได้แก่ด้านเทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรมอาหาร และด้าน
การเพ่ิมผลผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร แต่รายวิชาที่ไม่เขียนไม่สอดคล้องกับโมดูลที่น าเสนอ 
  11. วิธีการสอนควรเขียนให้ชัดเจนว่าเป็นการสอนแบบใดทั้งเรื่องการฝึกงานและการฝึกสหกิจ
ควรมีรายละเอียดว่าต้องเรียนที่คณะฯ จ านวนกี่ชั่วโมงหรือกี่หน่วยกิต “และเนื้อหาในการฝึกงานหรือฝึกสหกิจมี
ความสอดคล้องกับแต่ละโมดูล ถ้าเป็นการฝึกสหกิจควรท าข้อตกลงกับโรงงานให้ชัดเจนเพ่ือให้การฝึกมีความ
สอดคล้องกับโมดลูของหลักสูตร” 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
  6.1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 
มหาวิทยาลัย)  
   คณะฯ ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัยให้จัดท าข้อเสนอโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยมีพ้ืนที่เป้าหมายที่คณะฯ รับผิดชอบ
และได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในการด าเนินงานเฟสที่ 1 มี
จ านวนทั้งสิ้น 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอน, ต าบลหลักช้าง อ าเภอช้างกลาง และต าบลเขาโร 
อ าเภอทุ่งสง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งหมด ซึ่งจะเน้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น 
เช่น นมแพะ น้ าผึ้ง พืชไร่ ได้แก่ ข้าว ถั่ว และธัญพืช เครื่องแกง และผลิตภัณฑ์จากปลาดุก เป็นต้น กิจกรรมที่จะ
เกิดขึ้นจะเน้นไปทางการอบรมสร้างอาชีพ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร และการเชื่อมโยง
ผลิตภัณฑ์อาหารรวมถึงสินค้าเกษตรอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่อาหารกับการท่องเที่ยวของชุมชน โดยโครงการนี้คณะฯ จะท า
ให้สามารถจ้างคนมาท างานได้ทั้งหมด 60 คน โดยแต่ละต าบลสามารถจ้างงานได้ต าบลละ 20 คน แบ่งเป็น
บุคคลทั่วไปจ านวน 5 คน บัณฑิตท่ีจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี จ านวน 10 คน และนักศึกษาปัจจุบันจ านวน 5 คน  
   มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 12.05 น. 
 
 

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


