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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 4/2563 
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563  

ณ ห้องประชุม AG 23 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย  
และผ่านการประชุมระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 

 
****************************************** 

 

รายนามผูม้าประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดี  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูม ิ ศุภลักษณ์ปัญญา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
4. อาจารย์สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกามาส ปุรินทราภิบาล หัวหน้าสาขา  
6. อาจารย์สุธาสินี ทองนอก หัวหน้าหลักสูตร วท.บ.          

(การจัดการอาหารและบริการ) 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ บุญน า ตัวแทนคณาจารย์  
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ ร.ต.ปรีชา มุณีศรี ตัวแทนคณาจารย์  
9. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก ผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นางสาวฐิตารีย์ สมรูป เลขานุการ  (แทน) 

 
รายนามผู้ไม่มาประชุม  
 

1. นายภชภณ  ชนะปราชญ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดภารกิจ) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดภารกิจ) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิพย์  จูฑะมงคล หัวหน้าหลักสูตร วท.บ. 

(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร) 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณิกานต์ ธรสินธุ ์ เลขานุการ  (ลาป่วย) 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์ 
1. อาจารย์ศรีอุบล ทองประดิษฐ์ หัวหน้างานนโยบายและแผน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาษิต ชูกลิ่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. 

(สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีพร เชื้อเจ็ดตน อาจารย์ผู้รับผิดชอบการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. 

(สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร) 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งท่ีประชุม 

1. เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมากิจกรรมที่คณะฯ ได้ด าเนินการเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากที่
มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดท า MOU ร่วมกับสหกรณ์โคนมพัทลุง โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เข้าไปมี
บทบาทในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับทางสหกรณ์โคนมพัทลุง เป็นผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวรสสละ และเมื่อ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้น าตัวอย่างทีพั่ฒนาขึ้นตามความต้องการของ
สหกรณ์โคนมพัทลุงไปให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องของสหกรณ์โคนมฯ ได้ทดสอบชิมเพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะ และ
ด าเนินการพัฒนาต่อยอดในขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้ทางคณะฯ ได้จัดท าข้อเสนอโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นม
ชนิดใหม่เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากสหกรณ์โคนมพัทลุงส าหรับด าเนินกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ โดยมี
หัวหน้าทีมในการท างานครั้งนี้ คือ ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล    

2. คณบดี และ ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล พร้อมหัวหน้าหน่วยงานและตัวแทนจากหน่วยงานจาก
วิทยาเขตนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมกับปศุสัตว์จังหวัดพัทลุงและปศุสัตว์อ าเภอต่างๆในจังหวัดพัทลุง              
ที่ต้องการให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยช่วยพัฒนาเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยง           
โคนม โดยในส่วนของคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดท าข้อเสนอโครงการพัฒนาผู้เลี้ยงโคนมเป็นผู้ประกอบการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์นมรุ่นใหม่ โดยของบประมาณปี พ.ศ. 2565 จากกรมปศุสัตว์ผ่านทางส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดพัทลุง เป็นเงิน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) โครงการเป็นในลักษณะการจัดอบรมการ
ท าผลิตภัณฑ์นมที่หลากหลาย โดยมีอาจารย์ศรีอุบล ทองประดิษฐ์ เป็นหัวหน้าโครงการและได้ด าเนินการยื่น
ข้อเสนอโครงการผ่านทางอาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ซึ่งเป็นผู้ประสานงานกับ
ทางส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เพ่ือของบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

1.3 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับการประสานจาก อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ คณะ
เทคโนโลยีการจัดการให้จัดท าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัด
พัทลุง เพ่ือของบประมาณปี พ.ศ. 2565 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านทางช่องทางกองพัฒนาสหกรณ์ภาค
การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ในลักษณะของการพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตที่มีการผสมแป้งข้าวกล้องสังข์หยด              
ที่เป็นพืชเอกลักษณ์ของจังหวัดพัทลุง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดท าข้อเสนอโครงการมีอาจารย์ศรีอุบล ทอง
ประดิษฐ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  เลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ 
Zoom meeting  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
2.1 ปรับแก้วาระที่ 1 ข้อ 1.1 จากข้อความเดิม “และได้ท าหนังสือขอเสนอรายชื่อทั้งสอง

ท่าน ให้ทางมหาวิทยาลัยท าค าสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ” เป็น “และได้เสนอเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือได้
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อต่อไป” 

2.2 ตัดค าว่า “ไม”่ ซึ่งอยู่ในระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อที่ 10 ออก 
2.3 ตรวจสอบข้อมูลและเรียบเรียงข้อความ ข้อที่ 11 จากเดิม“และไปฝึกงานหรือฝึกสหกิจ

แบบใดที่สอดคล้องกับโมดูลที่น าเสนอ”อีกครั้งเนื่องจากข้อความยังไม่ชัดเจน  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
อันสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ให้หลักสูตรที่รับนักศึกษาไม่ได้ตามแผนย้อนหลัง 5 ปี งดรับนักศึกษาในหลักสูตร
ดังกล่าว เป็นเหตุให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่เข้าเกณฑ์
ดังกล่าว ไม่สามารถรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 ได้อีก เป็นเหตุให้มีความจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง
หลักสูตรใหม่เพ่ือให้สามารถเปิดรับนักศึกษาใหม่ได้  โดยจะมีการน าเสนอรายละเอียดดังกล่าวในระเบียบวาระที่ 
5 ต่อไป 
  3.2 การขับเคลื่อนงานด้านบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ โดยคณะฯ ได้ด าเนินการ
ทบทวนประกาศก าหนดอัตราการเรียกเก็บการให้บริการวิชาการ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับรายละเอียดและเขียนโครงการตามแบบฟอร์มใหม่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมทั้งน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริการวิชาการระดับหน่วยงานเพ่ือขอมติเห็นชอบ และจัดท าประกาศเสนอต่อหน่วยบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไป สิ่งที่ทางคณะฯ ได้จัดท าเพ่ิมเติม คือ การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยทาง
งานบริการวิชาการของคณะฯ ได้จัดท าเว็บไซต์การประชาสัมพันธ์การเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
โดยมีการแปลง URL เว็บไซต์เป็น QR Code เพ่ือง่ายต่อการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้สนใจเข้าถึงข้อมูลและ
สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นในหลักสูตรต่างๆ ข้อมูลต่างๆ ที่อัพขึ้น Google site เช่น รายละเอียด
หลักสูตร ข้อมูลวิทยากร ช่องทางการติดต่อ พร้อมทั้งได้อัพโหลด QR Code ไว้ที่เว็บไซต์ของคณะ 
  3.3 การเตรียมเอกสารหลักฐานเพ่ือการยื่นขอรับรองสถานที่ผลิตอาหารส าหรับการ
ให้บริการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์แก่หน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ทางคณะฯ ได้ติดตั้งไว้เพ่ือจะขอ 
อย. เป็นลักษณะผลิตผลิตภัณฑ์จากเครื่อง Extruder และการอบแห้ง คณะฯ ได้เสนอเรื่องขออนุมัติใช้               
เงินรายได้สะสมในการปรับปรุงห้อง ในขณะนี้ได้มีผู้ประกอบการติดต่อให้คณะอุตสาหกรรมเกษตรผลิต
ผลิตภัณฑ์ประเภทผักอบแห้ง 
  3.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ คณะฯ ได้ประสานงานกับสหกรณ์โคนม
พัทลุงในการเพ่ิมช่องทางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของคณะฯ เนื่องจากสหกรณ์โคนมพัทลุงได้ประมูลพ้ืนที่ เพ่ือจัด
จ าหน่ายสินค้าภายใน มทร.ศรีวิชัย สงขลา และยินดีให้ความอนุเคราะห์กับทางคณะฯ เพ่ือวางจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ที่ทางคณะฯ ได้จัดท าขึ้น คณะฯก าลังด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมตัวใหม่ที่ยังไม่มีวางจ าหน่ายใน
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ท้องตลาดเพ่ือวางจ าหน่ายผ่านช่องทางดังกล่าวโดยจะเริ่มต้นในเดือน มกราคม 2564 และทางคณะฯ ได้มี
การวางแผนเพ่ิมช่องทางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เดิมที่ทางคณะมีอยู่จะเน้นการขายออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Lazada 
หรือ shopee และคณะฯ จะด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหน่ายเชิง
พาณิชย์ในล าดับต่อไป 
   
 มติที่ประชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  4.1 เรื่องท่ีฝ่ายบริหารและวางแผนแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 4.1.1 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้สะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
ทางฝ่ายฯ ได้ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปยังกองนโยบายและแผน มีงบประมาณใช้จ่ายที่ขอใช้ รวม 414,000 บาท 
แบ่งเป็น ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดและดูแลบริเวณคณะอุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 189,000 บาท 
และค่าใช้สอยส าหรับการด าเนินงาน จ านวน 225 ,000 บาท (รายละเอียดดังเอกสารแนบหน้า 9 - 12) 
ส าหรับสาเหตุที่ต้องขอใช้งบประมาณรายได้สะสม เนื่องจากคณะฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณที่จ ากัดไม่เพียงพอ              
ต่อการบริหารจัดการภายในคณะ โดยมีเงินรายได้สะสมท้ังสิ้น 1,779,337.87 บาท ขอใช้ไป 23.27% เป็น
จ านวนเงิน 414,000 บาท คงเหลือ 1,365,337.87 บาท และอยู่ในขั้นตอนรออนุมัติจากมหาวิทยาลัยต่อไป 
   
 มติที่ประชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 
   
  4.2 เรื่องท่ีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 4.2.1  งานวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ประจ าปี 2563 และ 2564 
 - งบประมาณภายนอก ประจ าปีงบประมาณ 2563 คณะได้ด าเนินการจัดท า
ข้อเสนองานวิจัยโครงการยกระดับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสู่ตลาดออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผักผลไม้ของกลุ่มเกษตรรายใหญ่ โดย
ได้รับงบประมาณสนับสนุน จ านวน 500,000 บาท ก าหนดเสร็จสิ้นการด าเนินงานวิจัยเสร็จสิ้น ภายในเดือน
พฤษภาคม 2564 
 - งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณาจารย์ของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรจ านวน 2 ท่าน ได้ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณและด าเนินการจัดท าสัญญาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 139,500 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 1. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวชนิดพองกรอบเสริมอินูลินที่ผลิต
จากข้าวกล้องสังข์หยดพัทลุงด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน ได้รับงบประมาณจ านวน 49,500 บาทรับผิดชอบ
โดย อาจารย์สุธาสินี  ทองนอก  
 2. โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากมังคุดส าหรับชุมชน
เพ่ือการจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ ได้รับงบประมาณจ านวน 90,000 บาท รับผิดชอบโดย อาจารย์สุวิจักขณ์ ห่านศรี
วิจิตร ชุมชนกลุ่มเป้าหมายคือ พ้ืนที่อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  



5 
 

  4.2.2 รายงานผลจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 แบบ
โควตา ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 – 22 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้  
  - หลักสูตร วท.บ.การจัดการอาหารและบริการ หลักสูตร 4 ปี มีผู้สมัครทั้งสิ้น
จ านวน 8 คน 
  - หลักสูตร วท.บ.การจัดการอาหารและบริการ หลักสูตรเทียบโอน มีผู้สมัครทั้งสิ้น 
จ านวน 18 คน 
          รวมจ านวนทั้งสิ้น  26 คน 
 
   ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร อยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร และหากการปรับปรุงแล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 จะด าเนินการเปิดรับนักศึกษาในรอบรับตรงอิสระ 
  4.2.3 การด าเนินโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
 1. การจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.)  
 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับวิทยากรจากคณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมให้บริการทางวิชาการกับธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาถ้ าพรรณรา ในลักษณะการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการเพ่ิม
ทักษะการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการฟ้ืนฟูลูกค้ารายคนเพ่ือแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากปี 
2563 ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาถ้ าพรรณรา ที่จัดให้กับเกษตรกรผู้
ปลูกปาล์มและยางพาราในอ าเภอถ้ าพรรณนา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีจ านวนผู้เข้าอบรม 150 คน 
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้และแนวทางในการบริหารจัดการเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมรายได้   
ในการผลิตปาล์มและยางพาราด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมเพ่ือสร้างรายได้เสริมส าหรับ
ธุรกิจเกษตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ชูพูล และ
อาจารย์ศรีอุบล ทองประดิษฐ์ เป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจากเห็ด 
สับปะรด และเพ่ิมมูลค่าจากเศษเหลือทิ้งจากปาล์ม ทั้งนี้ คณะฯ ได้ใช้โอกาสดังกล่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตร
อบรมระยะสั้นของทางคณะฯให้แก่ผู้เข้าอบรมได้รับทราบด้วย นอกจากนี้คณะฯ ยังได้รับบริหารจัดการ
โครงการอบรมในครั้งนี้ทั้งหมด รวมถึงการจัดบริการอาหาร สถานที่จัดอบรม การประสานงานวิทยากร เพ่ือ
เป็นการสร้างโอกาสการรับจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวให้กับหน่วยงานภายนอกเพ่ือเป็นช่องทางในการ
สร้างรายได้เข้าสู่คณะฯอีกช่องทางหนึ่ง  
 นอกจากนี้ คณะฯยังได้รับโอกาสจัดงานในรูปแบบเดียวกันอีก 2 ครั้ง ให้กับธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาฉวาง จ านวนผู้เข้าอบรม 220 คน ในวันที่ 8 ธันวาคม 
2563 และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาทุ่งใหญ่ จ านวนผู้เข้าอบรม 500 คน 
ในระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2563 ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีที่หน่วยงานภายนอกจะได้รู้จักคณะฯ มาก
ยิ่งขึ้น และสร้างโอกาสในการหารายได้จากการที่จะรับจัดกิจกรรมในรูปแบบเดียวกันในครั้งต่อๆไป 
   2. บริษัทเจซับพลาย ซึ่งเป็นบริษัทของศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร แจ้งความ
จ านงผ่านทางรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เรื่องความสนใจในการท า OEM ร่วมกับทางคณะฯ ในการผลิตมี
ผลิตภัณฑ์ผักอบแห้ง ซึ่งทางบริษัทฯ มีสูตรในการท าเรียบร้อยแล้วและทางคณะฯ ก าลังอยู่ในขั้นตอนการ
จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นของรับเลขสถานที่ผลิตอาหารในล าดับต่อไป  
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   3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้แจ้งให้คณะจัดท าโครงการบริการ
วิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และก าหนดส่งโครงการในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 โดยทางคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ได้เลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดสารพิษนาไม้ไผ่ ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งทางกลุ่มผลิตข้าว ลูกเดือย ข้าวไร่ที่ปลอดสารพิษเป็นกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินโครงการ 
โดยทางกลุ่มมีความประสงค์ให้คณะฯ ช่วยเหลือเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกเดือยในน้ ากะทิ และผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มจากข้าว 
 
   มติที่ประชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาให้ด าเนินการในเชิงรุกเรื่องสื่อออนไลน์ 
2. เป็นโอกาสที่ดีที่หน่วยงานภายนอกให้ความไว้วางใจคณะฯ ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให้ ดังนั้นคณะฯจะต้องรักษาความลับของของสูตรการผลิตไว้เป็นอย่างดีเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
คณะและในฉลากผลิตภัณฑ์จะต้องระบุไว้ว่า ผลิตโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร .ศรีวิชัย และให้คิด
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการให้รอบคอบครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ไม่ควรจะถูกหรือแพงจนเกินไป 

 
  4.3 เรื่องท่ีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   4.3.1 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในไตรมาสที่ 4 ปีการศึกษา 2562 และไตรมาส 
1 ปีการศึกษา 2563 

  งานสวัสดิการนักศึกษา 
1. ทุน กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2563 
 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ด าเนินการสอบสัมภาษณ์และคัดเลือก

นักศึกษาทุน กยศ. ประกอบด้วย  
- ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา  จ านวน   5 คน 
- ผู้กู้รายใหม่    จ านวน 12 คน 
 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ได้อนุมัติให้นักศึกษาทั้ง  17 ราย ได้รับทุน กยศ.

ประจ าปีการศึกษา 2563 
2. ทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2563 
 นางสาวกัญญาภัค  ยี่หวา นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร และ

บริการ ชั้นปีที่ 4 ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาจาก สมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 
2563 จ านวน 15,000 บาท เป็นเวลาต่อเนื่อง 2 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 ถึง ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้เงื่อนไขที่นักศึกษาจะต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.00 

3. การจัดกิจกรรม Big Cleaning ตามนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสาย
พันธุ์ใหม่ โคโรนา 2019  

 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ด าเนินการจัดท า Big Cleaning ภายใน
พ้ืนที่ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยจัดให้มีการก าหนดพ้ืนที่เว้นระยะห่างในการเข้ารับบริการภายในคณะฯ 
มีการจัดวางเจลล้างมือจุดต่างๆ และ มีการแจกเจลล้างมือพร้อมกับหน้ากากอนามัยแก่นักศึกษาและเจ้าหน้าที่
ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์โดยคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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4. ทุนการศึกษาเด็กดีวันปิยมหาราช 
 นางสาวกรกนก ชูศรี นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ ชั้นปี 

ที่  2 ได้รับทุนการศึกษาเด็กดีวันปิยมหาราช จ านวนเงิน 1 ,500 บาท ณ ที่ว่าการอ าเภอทุ่งใหญ่ จ.
นครศรีธรรมราช 

5. ทุนการศึกษา มทร.ศรีวิชัย 
 นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับทุนการศึกษา มทร.ศรีวิชัย จ านวน 5 ทุน ทุนละ 

15,000 บาท ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 

5.1 นายศุภชัย ไกรลาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 
   และบริการ 
5.2 นางสาวศิริอนงค์  สงข า  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

  อาหารและบริการ 
5.3 นายทศกร  สุขลิ้ม  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร

และบริการ 
5.4 นายปวีณวัฒน์  สุขแก้ว  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

  อาหารและบริการ 
5.5 นายเกียรติชัย  พลสวัสดิ์  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

  อาหารและบริการ 
6. ทุนการศึกษามูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ 
 นายสุรเชษฐ์  สวัสดิวงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ 

ได้รับทุนการศึกษาจาก มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์  โดยนักศึกษาจะได้รับค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าลงทะเบียนเรียน
เทอมละ 12,000 บาท  ค่าหอพัก เดือนละ 500 บาท (หากนักศึกษาได้พักอยู่หอพัก) และค่าใช้จ่ายในการครอง
ชีพตลอดปีการศึกษา รวม 10 เดือนๆ ละ 1,200 บาท  

 งานพัฒนานักศึกษา 
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563  

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาออนไลน์ ผ่านระบบออนไลน์ 
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563  

 ผลการด าเนินงาน 
1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  64 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อโครงการในภาพรวม  87.83 
3. ร้อยละ 87.89 ของผู้ เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ ที่ ได้รับในวัน

ปฐมนิเทศไปใช้ประโยชน์ได้  
2. การเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ ได้ด าเนินการประสานอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ฯ เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์สอนปรับพ้ืนฐานให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 22-30 มิถุนายน 
2563 จ านวน 4 รายวิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาเคมีพ้ื นฐาน และวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
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3. การติดต่อประสานงานเพ่ือส่งตัวนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
และบริการเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้ด าเนินการจัดท าเอกสารเพ่ือประสานงานส่งตัวนักศึกษา เข้า
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 ภาคการศึกษาที่ 1  
 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ (เทียบโอน) 

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563  จ านวน 9 ราย  ปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาในสถานประกอบการ จ านวน 3 หน่วยงาน  ดังนี้ 

1. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
2. เทศบาลนครตรัง 
3. เทศบาลนครภูเก็ต 
ภาคการศึกษาที่ 2  
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ  (เทียบโอน) 

จ านวน 5  ราย ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564  จ านวน 5 ราย และ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ หลักสูตร 4 ปี จ านวน 9 ราย 
ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี 
หลังจากนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการฝึกงานอันเป็นผลมาจากการระบาดของ
โรคไวรัสโคโรน่า 2019 ระบาดในช่วงระหว่างภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ท าให้นักศึกษาไม่สามารถออก
ฝึกงานได้ เป็นเหตุให้ต้องเลื่อนการฝึกงานมาฝึกหลังจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเสร็จในภาคเรียนที่ 2/2563) 
มีสถานประกอบการที่รับนักศึกษาฝึกสหกิจทั้งสิ้น จ านวน 7 หน่วยงาน  ดังนี้ 

1. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
2. โรงพยาบาลควนขนุน 
3. เทศบาลนครตรัง 
4. เทศบาลเมืองกระบี่ 
5. ทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
6. เทศบาลเมืองชุมพร 
7. ร้านหลานตาชูสเต็กเฮ้าส์ 
ส าหรับงานสหกิจศึกษา ย้ายไปอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายวิชาการและวิจัยตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
4. การจัดกิจกรรมเลือดใหม่ อก.จิตอาสาพัฒนาสังคม 

สโมสรนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเลือดใหม่ อก.จิตอาสา
พัฒนาสังคม ภายใต้แนวคิด“ปณิธานความดี ท าดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือถวายเป็นพระ
ราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 
ตุลาคม 2563 โดยเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่เน้นบ าเพ็ญประโยชน์ในด้านการพัฒนา ท าความสะอาด ปรับปรุง
ภูมิ และปลูกพืชผักสวนครัวในสวนสมุนไพรเพ่ือให้นักศึกษาได้น ามาใช้ ในการเรียนการสอนในคาบปฏิบัติการ 
เอ้ือต่อการเรียนการสอนช่วยในการลดค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดซื้อวัตถุดิบ รวมทั้งปลูกไม้ประดับรอบๆ อาคาร
เรียนของคณะอุตสาหกรรมเกษตรให้มีความสวยงาม น่าอยู่อาศัยมากยิ่งข้ึน 
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5. การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ “เก่ง ดี มีสุข” 
สโมสรนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ “เก่ง ดี มีสุข” เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ 
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็น
ทั้งคนเก่ง คนดี และมีความสุขในการใช้ชีวิต สามารถเป็นผู้ซึ่งคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น เป็นที่ต้องการ
ของสถานประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต สามารถปรับตัวท างานในสถานที่ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

ผลการด าเนินงาน 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในโครงการ ร้อยละ 89.77 
 ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 72 คน จากเป้าหมาย 73 คน คิดเป็นร้อยละ 98.63 
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา 
 อยากให้มีการจัดโครงการลักษณะการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 
 อยากให้จัดอาหารว่างให้มีความหลากหลาย 

 งานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1. การจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2563 
 สโมสรนักศึกษาได้ด า เนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู  ร่วมกับส านักงานวิทยาเขต

นครศรีธรรมราช พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ โดยมีการจัดกิจกรรมขึ้นพร้อมกันใน  2 สถานที่ เพ่ือลดการรวมตัวกันของคน
หมู่มากตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  โดยกิจกรรมที่ 1 จัด
กิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ มีการส่งตัวแทนของคณะฯ ร่วมถือพานไหว้คร ูและกิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรม 
ณ ห้องประชุม AG 21 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม และเรียนเชิญอาจารย์ภายใน
คณะฯร่วมกิจกรรมผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษาใหม่ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาของคณะอุตสาหกรรม
เกษตรได้รับรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  รางวัลพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม ได้แก่  
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ 

ชั้นปีที่ 4  
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ นักศึกษา

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ ชั้นปีที่ 3 
  รางวัลพานไหว้ครู ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ 
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ นักศึกษา

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ ชั้นปีที่ 1  
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร ชั้นปีที่ 1 
  รางวัลชมเชย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ 

ชั้นปีที่ 2 
2. การจัดกิจกรรมท าบุญคณะและมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 
 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมท าบุญคณะและงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุ

ราชการ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย 
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โดยในปีการศึกษา 2563 มีอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ จ านวน 2 ท่าน คือ ผศ.ละอองวรรณ ศรีจันทร์ และ 
ผศ.ชไมพร เพ็งมาก 

 
 งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อ 
 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ โดยงานประชาสัมพันธ์และงานแนะแนวการศึกษาต่อ ได้ด าเนินงาน

ด้านประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
1. ท าสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัครเข้าศึกษาต่อของคณะอุตสาหกรรม

เกษตร และจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งไปยัง อบต. ต่างๆ จ านวน 41 แห่ง เพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์เปิดสปอตในช่วงเสียงตามสายของหมู่บ้าน 

2. ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาต่อตามสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เพจคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
เฟสบุ๊คส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ภายในคณะ และแท็กไปยังนักศึกษาปัจจุบันเพ่ือช่วยกระจาย
ข่าวสารการรับสมัครไปยังรุ่นน้องในสถาบันเดิมของนักศึกษา 

3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ผ่านกลุ่มไลน์ต่างๆ เช่น ไลน์กลุ่มศิษย์
เก่า ไลน์กลุ่มนักศึกษาในปัจจุบัน 

4. ออกบธูประชาสัมพันธ์หลักสูตรในสถานที่ต่างๆ จ านวน 3 แห่ง  และออกแนะแนวการศึกษา
ต่อยังโรงเรียนต่างๆ จ านวน 10 โรงเรียน 
4.2.2 แผนการด าเนินงานต่อไปในไตมาสที่ 1 และ 2  

 งานพัฒนานักศึกษา 
สโมสรนักศึกษาก าหนดจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในคณะเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพนักศึกษา

และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ระบาด ส่งผลให้การจัด
กิจกรรมใน ภาคเรียนที่ 1 เช่น กิจกรรมรับน้อง กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ถูกยกเลิก
ไป ท าให้นักศึกษาใหม่และรุ่นพ่ียังไม่รู้จักกันและยังไม่มีการสร้างความรู้จักกันเท่าที่ควร ทางสโมสรนักศึกษา 
จึงขอจัดกิจกรรมในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ และ อาคารกิจกรรม มทร.ศรีวิชัย 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

สโมสรนักศึกษา ก าหนดจัดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องส านักงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาคารคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคนใหม่ที่จะมารับหน้าที่ต่อจากชุดเดิม 

 สวัสดิการนักศึกษา 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ ด าเนินการจัดท าข้อมูลเสนอรายชื่อนักศึกษาเพ่ือขอรับพิจารณา
ทุนการศึกษา โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ จาก มูลนิธิอายิโมโต๊ะ ก าหนดส่งภายในวันที่ 15 
ธันวาคม 2563 

 งานแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 
- ออกแนะแนวการศึกษาในเดือนธันวาคม  2563 จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 

1. โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก  ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 
2. โรงเรียนปัญญาทิพย์ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2563 
3. โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 

- จัดท าสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา  จ านวน 2 ชิ้นงาน 
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- เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 1 
ช่องทาง คือ Youtube Channel 

    
 มติที่ประชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเล่มแผนกลยุทธ์ 5 ปี 
    
 มติที่ประชุม  ทีป่ระชุมเห็นชอบ  
 
   5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564 คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเล่มแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564 
    
   มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบและมีข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิให้ปรับแก้ไข
แผนปฏิบัติงาน รวมทั้งได้ให้แนวทางในการแก้ไขแผนปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ให้คณะฯ วางแผนในภาพรวมว่าจะตั้งเป้าหมายให้คณะฯ พัฒนาไปในทิศทาง
ไหนและต้องด าเนินการอะไรบ้าง (What to do?) โดยดูจากแผนกลยุทธ์ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 

2. วางแผนการด าเนินงานว่าจะต้องด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้คณะสามารถพัฒนา
ไปในทิศทางที่วางไว้ โดยเลือกงานที่มีความส าคัญและต้องท าด่วนที่สุดมาด าเนินการ ระบุงาน วิธีการและ
ระยะเวลาเสร็จสิ้น (How to do?) งานที่มีส าคัญที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วน เช่น งานหลักสูตร งานวิจัย งาน
บริการวิชาการ 

3. แก้ไขปัญหาการขาดแคลนงบประมาณด าเนินการ เช่น ยุบสาขา และภาค 
คงเหลือเพียงประธานหลักสูตร เพ่ือลดค่าต าแหน่ง ลดปัญหาจ านวนภาระงานมากกว่าภาระงานปกติใน
อาจารย์บางท่าน 

 
   5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินต้นฉบับต ารา           
ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 

ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติภูมิ  ศุภลักษณ์ปัญญา ได้ด าเนินการส่งแบบ
ค าขอประเมินต้นฉบับต าราเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร  ในการนี้ คณะฯ จึงขอเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินต้นฉบับต าราก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานชิ้นดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ หน้าที่ 23 – 38 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิให้ระมัดระวังใน

การคัดลอกข้อมูลที่อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ควรใช้วิธีท าความเข้าใจเรียบเรียงเนื้อหาใหม่ตามความเข้าใจ
ของผู้วิจัย  
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 5.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการเรียนของนักศึกษาสังกัดคณะอุตสาหกรรม
เกษตร ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ตามที่งานทะเบียนและวัดผล ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้
ด าเนินการประมวลผลการเรียนของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบฝ่ายวิชาการและวิจัย 1 

 
มติที่ประชุม  ทีป่ระชุมเห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
1. นักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องการเรียน ทางคณะฯ จะต้องรีบด าเนินการแก้ไข

ปัญหาให้นักศึกษาอย่างรวดเร็ว เช่น เรียกนักศึกษามาคุย เชิญผู้ปกครองมาคุย หรือ ท าหนังสือแจ้งผู้ปกครอง 
2. การมอบหมายให้อาจารย์สอนในหนึ่งรายวิชาไม่ควรเกิน 2 ท่าน/1 รายวิชา

ให้ใช้วิธีการมอบหมายให้อาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงเข้ามาสอน  
3. สืบเนื่องจากการรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งมีการก าหนดคุณสมบัติผู้สมัครในหลากหลายสาขา ส่งผลให้นักศึกษามีปัญหา
ในการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ควรจัดให้มีการเรียนเพิ่มเติมก่อนเปิดภาคการศึกษา 

  5.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานสรุปผลการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 
ส าหรับรายวิชาที่เปิดท าการเรียนการสอนประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
   ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้จัดท ารายงานสรุปผลการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 
ส าหรับรายวิชาที่เปิดท าการเรียนการสอนประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 28 รายวิชา 
โดยในการจัดท า มคอ.3 ประจ าภาคเรียนนี้ได้เน้นการจัดท า มคอ.3 ที่ระบุรายละเอียดการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active learning และเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามการจัดการศึกษาแบบ Outcome Based 
Education ตามการประกันคุณภาพแบบ AUN-QA ที่มหาวิทยาลัยจะน าระบบประกันคุณภาพดังกล่าวมาใช้
เป็นครั้งแรกในการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบฝ่ายวิชาการและวิจัย 2 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนรายวิชา มคอ.3 จ านวนรายวิชา มคอ.4 รวม 
วท.บ. สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมอาหารและบริการ 

21 3 24 

วท.บ.สาขาวิชาการจัดการอาหาร
และบริการ 

2  - 2 

วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

2  - 2 

รวม 25 3 28 
 
มติที่ประชุม  ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
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 5.6 รายงานผลการด าเนนิงานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร หน้าที่ 43 - 47  

  ตามที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ด าเนินการรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  ในการนี้ฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   5.6.1 ผลการด าเนินงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมอาหารและบริการ  มีผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 
3.21 อยู่ในระดับคุณภาพดี โดยด้านปัจจัยน าเข้า (Input) มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 3.19 อยู่ในระดับคุณภาพดี 
ด้านกระบวนการ (Process) มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 3.25 อยู่ในระดับคุณภาพด ี

  5.6.2 ผลการด าเนินงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร มีผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 องค์ประกอบ ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 3.63 อยู่ใน
ระดับดี โดยด้านปัจจัยน าเข้า (Input) มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 3.43 อยู่ในระดับดี ด้านกระบวนการ (Process)           
มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 3.44 อยู่ในระดับคุณภาพดี ด้านผลลัพธ์ (Output) มีค่าเฉลี่ยที่ 4.47 อยู่ในระดับ
คุณภาพดีมาก 

  5.6.3  ผลการด าเนินงานระดับคณะ ผลการประเมินตนเองภาพรวมทุกองค์ประกอบ
รวม 19 ตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4.64 อยู่ในระดับดีมาก ผลการประเมินตามเกณฑ์ สกอ. 13 ตัว เท่ากับ 4.80 อยู่ใน
ระดับดีมาก ผลการประเมินตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยก าหนด 6 ตัว เท่ากับ 4.31 อยู่ในระดับดี 

 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริม 

1. ครุภัณฑ์มีความพร้อมรองรับการเรียนการสอน 
2. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านคุณวุฒิ ผลงานทางวิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข 

1. การจัดท าหลักสูตรที่มีการบูรณาการถึงศาสตร์อ่ืนๆ ที่ทันสมัย 
2. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะฯ 
3. การจัดท าโครงการต่างๆ เพ่ือรองรับการพัฒนาตนเอง 

  
 ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริม 

1. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท างาน 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข 

1. ขวัญและก าลังใจในการท างาน 
2. ระบบการบริหาร 
     - ความชัดเจนในด้านภาระงาน ควรระบุให้ตรงกับต าแหน่งที่บรรจุเพ่ือความก้าวหน้าในสายงานที่
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รับผิดชอบ 
     - การสื่อสารในองค์กร 
     - การประชุมสายสนับสนุนเพื่อชี้แจงงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งที่ตรงกับสายงานที่รับผิดชอบ 

  
 ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริม 

1. การลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง 
2. การควบคุม ก ากับ ดูแลของอาจารย์ 
3. ความรู้ ความสามารถ การถ่ายทอดองค์ความรู้ 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข 

1. เพิ่มทักษะการทดสอบทางประสาทสัมผัส 
2. การศึกษาดูงานในรายแต่ละรายวิชา 

 

  ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ส าเร็จการศึกษา 

จุดแข็ง/แนวทางเสริม 

1. อาจารย์ดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี 
2. นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข 

1. คณะฯควรหาเวทีให้นักศึกษาแสดงผลงานทางวิชาการ 
 

  ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการ/นายจ้าง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริม 

1. บัณฑิตเรียนรู้ได้เร็ว ท างานได้จริง 
2. มีความขยัน อดทน จิตสาธารณะ 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข 

1. เพ่ิมความรู้ทางด้านการประกันคุณภาพอาหาร 
2. ควรเพิ่มทักษะทางภาษา 
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  ผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
 องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 

จุดแข็ง/แนวทางเสริม 

1. คณาจารย์มีคุณวุฒิสูง มีความรู้ความสามารถในการท างานวิจัย 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข 

1. การท าผลงานวิชาการ และการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย 
2. การขอสนับสนุนโครงการวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก 

 องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง/แนวทางเสริม 

1. มีการด าเนินงานด้านงานบริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และสังคม 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข 

1. ควรมีการจัดท าแผนโครงการบริการวิชาการตามค าร้องขอของหน่วยงานภายนอก 

  องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง/แนวทางเสริม 

คณะมีบุคลากรที่มีศักยภาพทั้งคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และอยู่ในวัยท างานที่สามารถสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างโอกาสของการแข่งขัน 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข 

1. คณะฯควรมีการก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานรายงานตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี  และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีการประเมินผล ค่าเป้าหมาย และน าเข้าประชุม
กรรมการบริหารเป็นระยะ เป็นการปรับปรับปรุงพัฒนา 
2. คณะฯควรทบทวน ต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตร มาวิเคราะห์หาแนวทางเพ่ือการปรับปรุง 
พัฒนา สร้างประสิทธิภาพให้กับคณะต่อไป 
3. คณะฯควรมีการทบทวนความเสี่ยงจากทุกพันธกิจ น าปัจจัยภายนอก มาวิเคราะห์โอกาสและ
ผลกระทบ แสดงแผนบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน น าเสนอผู้บริหารเพ่ือแสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงลดลง
อย่างเป็นรูปธรรม 
4. คณะฯควรแสดงให้เห็นระบบการจัดการความรู้ และองค์ความรู้ที่ได้จากแต่ละพันธกิจที่สามารถน า
ใช้ในการปฏิบัติจริง 
5. คณะฯควรมีการก ากับ ติดตาม แผนบริหารและพัฒนาตามประเด็นกลยุทธ์ ประเมินค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัดและน ามาปฏิบัติ 

  มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ 
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   5.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง (Cur02) หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร 

 ด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร ได้ด าเนินการจัดท าแบบเสนอการปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุง (Cur02) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร หน้าที่ 49 - 68  

 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบและมีข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

1. รายวิชาสหกิจศึกษาควรจะคงมีไว้ในหลักสูตรปรับปรุง 2564 เนื่องจาก 
เป็นนโยบายจากมหาวิทยาลัยฯ ให้ทุกคณะบรรจุรายวิชาสหกิจศึกษาในโครงสร้างหลักสูตร  

2. การเปรียบเทียบรายวิชาและหน่วยกิตของหลักสูตรปรับปรุง 2560 และ 
2564 ควรเขียนให้มีความชัดเจน เช่น ยุบรวมหรือควบรวมเป็นหนึ่งรายวิชา หากรายวิชาใดท่ีมีอยู่ในหลักสูตร
ปรับปรุง 2560 แต่ไม่มีในหลักสูตรปรับปรุง 2564 ให้เขียนว่า ยุบเลิก และในรายวิชาใดทดแทนรายวิชาใด 
จะต้องระบุรายวิชาในช่องให้ตรงกัน 

3. ไม่ควรตัดรายวิชาเคมีวิเคราะห์ออก เนื่องจากวิชาเคมีวิเคราะห์จะเป็น
รายวิชาที่มีความส าคัญและเป็นพ้ืนฐานให้กับนักศึกษาที่ต้องการประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม หาก
ตัดออกไปจะท าให้นักศึกษาขาดทักษะในการตรวจวิเคราะห์  

4. ไม่ควรตัดรายวิชาสถิติพ้ืนฐานออกเนื่องจากนักศึกษาท่ีต้องเรียนในรายวิชา
สัมมนาและปัญหาพิเศษจะไม่มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการท าวิจัย 

5. รายวิชาการจัดการของเสียอุตสาหกรรมอาหาร ไม่ควรจัดให้นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 เรียน เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ยังไม่มีทักษะพ้ืนฐานมาก่อน 

6. รายวิชาการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ในความรู้เบื้องต้นควร
เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนที่จะเข้าไปเรียนรู้ระบบงานจริงในโรงงาน 

7. ควรให้อาจารย์ทุกท่านในคณะฯ ระดมความคิดเพ่ือจัดท าหลักสูตรให้เสร็จ
เพ่ือจะได้เห็นมุมมองที่หลากหลาย 

8. ในรายวิชาการออกแบบการทดลองและวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร ไม่ควรจะตัดออก เนื่องจากเป็นรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องน าความรู้ไปใช้ในการออกแบบ
การทดลองเพ่ือท าปัญหาพิเศษ 

9. วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีขนมขบเคี้ยว แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษจาก 
Innovation and Technology in Snack Food  เป็น Snack Food Technology and Innovation 

10. วิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผักผลไม้และเครื่องดื่ม แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ 
จาก Fruit and Vegetable Products Technology and Beverages เป็น Fruit and Vegetable 
Beverage Technology  

11. วิชาธัญพืชและขนมอบ แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษจาก Cereal Products 
Technology and Bakery เป็น  Cereal Products and Bakery Technology  

12. ย้ายรายวิชาเทคโนโลยีอาหารใหม่ กับ รายวิชานาโนเทคโนโลยีทางอาหาร 
จากโมดูล 1 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร ไปอยู่ในโมดูล 3 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร 
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13. วิชาการวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารแก้ไขชื่อ
ภาษาอังกฤษจาก Planning and Production Control in Food Industry เป็น Production Planning 
and Control in Food Industry 

14. วิชาเทคโนโลยีชีวภาพส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรมแก้ไขชื่อ
ภาษาอังกฤษจาก Biotechnology for Innovative Food Products เป็น Biotechnology for Food 
Products Innovation  

15. รายวิชาผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัสดุเศษเหลือ แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษจาก New 
Products of Waste เป็น New Products from by Products  

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
    ประธานในที่ประชุม เสนอให้มีการยุบเลิกต าแหน่งหัวหน้าสาขา สืบเนื่องจากปัจจุบัน 
คณะฯมีการจัดการเรียนการสอนเพียง 2 หลักสูตร และอาจารย์ทั้งหมดสังกัดในสาขาเดียวกัน คือ สาขา
นวัตกรรมอาหารและการจัดการ หัวหน้าสาขาจึงมีบทบาทค่อยข้างน้อย การจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะ
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหลักสูตร ประกอบกับจะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายเงินประจ าต าแหน่งของ
หัวหน้าสาขาท่ีใช้เงินรายได้ของคณะที่มีอยู่ค่อนข้างจ ากัด จึงเห็นควรให้มียุติการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าสาขา 
และปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยประสานการท างานเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนและเรื่องอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับนักศึกษาและอาจารย์ผ่านหัวหน้าหลักสูตรโดยตรง  
 
     มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และให้ทางคณะฯด าเนินการท าหนังสือถึงมหาวิทยาลัย
เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
ปิดประชุมเวลา 14.22 น. 
 
 
 

  (นางสาวฐิตารีย์ สมรูป)                                                                
                 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
           (ผศ.ดร.อภิญญา วณิชพันธุ์) 
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


