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รายงานการประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที ่1/๒๕๖3 
วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563  

ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google meet 
**************************** 

รายนามผู้เข้าประชุม 
 

1. ผศ.ดร.อภิญญา  วณิชพันธุ์ 
2. ผศ.ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร 
3. ผศ.ดร.น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร 
4. ผศ.ดร.กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา 
5. ผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล 
6. ดร.สุธาสิน ี ทองนอก 
7. ผศ.ดร.สายใจ แก้วอ่อน 
8. ผศ.จรูญ บุญน า 
9. ผศ.ละอองวรรณ ศรีจันทร์ 

10. ผศ.ชไมพร เพ็งมาก 
11. ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น 
12. ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน 
13. อ.สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร 
14. ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล 
15. ผศ.ว่าที่ร.ต.ปรีชา มุณีศรี 
16. ผศ.ดร.ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล 
17. ผศ.ดวงเดือน สงฤทธิ์ 
18. ผศ.พูลทรัพย์ อินทรสังข์ 
19. ผศ.ดร.รุ่งทิพย์ จูฑะมงคล  
20. อ.ศรีอุบล ทองประดิษฐ์  
21. ผศ.ดร.ธณิกานต์ ธรสินธุ ์
22. นางสุกัลญา หะริตา 
23. นายธีระวัฒน์ สุขใส 
24. นายธีระพงค์ หมวดศรี 
25. นางดวงชีวัน มนตราลักษณ์ 
26. นางสาวเดือนพัตรา จันทร์สุด 
27. นายอรรถพล พรหมทอง 
28. นางสาวฐิตารีย์ สมรูป 
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รายนามผู้ไม่เข้าประชุม  
 

1. นางสาววรณัน เกิดสุวรรณ (ลาป่วย) 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุมพร้อมแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ  แก้วอ่อน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
ธณิกานต์ ธรสินธุ์ ที่ได้รับการเห็นชอบในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 1.2 การปรับลดค่าบ ารุงการศึกษา  
  มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษาประจ าภาค
การศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (ภาคการศึกษา 3/2562) โดยลดลงจากเดิมร้อยละ 50 และภาค
การศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563 ลดลงจากเดิมร้อยละ 10 เพ่ือประโยชน์แก่นักศึกษาจากการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนมาเป็นการเรียนแบบออนไลน์ และเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ซึ่งจะ
ส่งผลต่องบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ ที่จะลดลงจากที่ได้รับสนับสนุนในปีงบประมาณที่ผ่าน ๆ มาเป็นอย่าง
มาก และคงมีผลกระทบอีกหลาย ๆ อย่างตามมา 
  1.3 การปรับลดงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2564 
  กองนโยบายและแผน ได้แจ้งทราบในที่ประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 เรื่อง 
รัฐบาลปรับลดวงเงินสนับสนุนในส่วนของงบอุดหนุนทั่วไปส าหรับงบประมาณแผ่นดิน ปี 2564 ส่งผลให้
งบประมาณในส่วนของงบด าเนินงานที่เดิมคณะฯ ถูกลดลงมาจากปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ 73.34 (จาก
เดิม 2,219,675 บาท เหลือเพียง 602,299 บาท ในปีงบประมาณ 2563) ส าหรับปีงบประมาณ 2564 
(ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) หมวดงบเงินอุดหนุนทั่วไปในส่วนของค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ถูกตัดหมด
และจะเหลือเพียงงบประมาณในส่วนของค่าวัสดุการศึกษา 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

การรับรองรายงานการประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 
พฤศจิกายน 2562 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตริับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
   
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   4.1 การชี้แจงเกี่ยวกับการปรับปรุงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดและวิธีการเก็บข้อมูลตัวชี้วัด
ของมหาวิทยาลัยฯ 
 ด้านการจัดการศึกษา 
  ข้อ 4 ร้อยละของหลักสูตรที่รับผู้เรียนได้ตามแผน วิธีการนับจ านวนผู้เรียน คือ ให้นับรวมจ านวน
นักศึกษาทั้งในหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอนรวมกันตามจ านวนในแผนรับที่ทางคณะฯ ได้ก าหนดไว้ ไม่ใช่
นับตามแผนรับที่ระบุไว้ในเล่มเล่ม มคอ.2 ของหลักสูตร 
  ข้อที่ 5 ร้อยละของผู้สอนที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning 
  - คะแนนในตัวชี้วัดนี้ยังต่ ากว่าเป้าหมายมากและน่าจะมีความผิดพลาดในการเก็บข้อมูล 
  - รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  ควรมีการทวนสอบ มคอ.3 ว่ามีการระบุข้อมูลการจัดการเรียนรู้
แบบ Active learning ไว้หรือไม่  
  - ควรหารูปแบบวิธีการเก็บข้อมูล เพราะความเป็นจริงอาจารย์ส่วนใหญ่น่าจะมีการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active learning  อยู่แล้ว โดยเฉพาะรายวิชาที่มีการเรียนปฏิบัติการ การน าเสนอหน้าชั้นเรียน หรือ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่นักศึกษาต้องการศึกษาค้นคว้าข้อมูล สังเคราะห์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถรวบรวม
ข้อมูลให้ครอบคลุมมากกว่านี้ ปัญหาน่าจะอยู่ที่เจ้าหน้าที่ที่เก็บข้อมูลยังไมเ่ข้าใจวิธีการเก็บข้อมูลเพ่ือตอบตัวชี้วัด
ดังกล่าว 
   แนวทางการประเมินและการเก็บข้อมูลเพ่ือตอบตัวชี้วัดจัดการเรียนการสอนแบบActive learning  
   1. อาจารย์ผู้สอนใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
สร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน 
   2. อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกันการ
มีวินัยในการท างาน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   3. อาจารย์ผู้สอนใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียน
อ่าน พูด ฟัง คิด และมีกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทักษะการคิดขั้นสูง 
   4. อาจารย์ผู้สอนมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และ
หลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอด  
   5. อาจารย์ผู้สอนอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง
จากความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน 
  ข้อ 6 ร้อยละของผู้สอนที่จัดการเรียนรู้ด้วยระบบ LMS เต็มรูปแบบ 
ที่ประชุมมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบให้มีการเพ่ิมเติมการจัดการเรียนรู้แบบ online ด้วยวิธีอ่ืน ๆ แต่คณะฯ ต้องหา
แนวทางในการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีอ่ืน ๆ ด้วยเช่นกันว่าครบทั้ง 5 ด้าน เหมือนกับในระบบ LMS 
และจากการประชุมร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ทราบว่าระบบการเรียนการ
สอนออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยจะให้อาจารย์ทุกท่านได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนช่วงก่อนสอบกลางภาค ภาค
การศึกษาที่  1/2563 คือ ระบบ Google Meet และ Google Classroom  โดยในรายวิชาศึกษาทั่วไป  
จะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทุกรายวิชา 
  ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
  เกณฑ์การนับชิ้นงานว่าเป็นนวัตกรรม มี 3 ข้อ ดังนี้ 
   1. ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการในหน่วยทรัพย์สินทางปัญญา 
   2. ได้รับรางวัลจากการประกวดระดับชาติหรือนานาชาติ ที่ผ่านมาในส่วนของคณะฯ การเข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะทางเกษตร เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 5 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 -31 มกราคม 2563 โดย
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นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน การออกแบบอาหารฟิวชั่น คาว -หวาน 
และการแข่งขันการผลิตซาลาเปาไส้หมู  ถือว่าเป็นการแข่งขันระดับประเทศ  ประเด็นนี้สามารถใช้นับคะแนน
ตัวชี้วัดข้อที่ 11 คือ ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนได้ แต่ไม่สามารถนับ
คะแนนในตัวชี้วัดข้อที่ 3 ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมได้ 
   3. ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
 ด้านบริหารจัดการองค์กร 
  1. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร 
  ตามแผนเดิม ทางกองบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยจะจัดอบรมให้ แต่เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 จ าต้องเลื่อนเวลาออกไป ดังนั้นหากทางคณะฯ จะจัดอบรมเพ่ือให้ได้คะแนนใน
ตัวชี้วัดดังกล่าว ต้องด าเนินการท าโครงการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีโปรแกรมการอบรมชัดเจนแน่นอน รวมถึงการลง
เวลาของรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมและการออกใบประกาศนียบัตรเมื่อสิ้นสุดการอบรม จึงจะนับคะแนนในข้อนี้ได้ 
อีกแนวทางหนึ่ง คือ ให้บุคลากรที่ Work From Home ทั้งหมดเข้าไปเรียนรู้ผ่านคอร์สออนไลน์ที่บริการฟรี และ
ต้องเป็นคอรส์ที่มีประกาศนียบัตรรับรอง 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
   4.2 เรื่องท่ีฝ่ายบริหารและวางแผนแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    4.2.1 งบประมาณของคณะฯ ประจ าปีงบประมาณ 2563-2564 
      งบประมาณของคณะฯ ประกอบด้วยแหล่งงบประมาณ 2 ประเภท คือ 
งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้  ในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 คณะฯ 
ได้รับการจัดสรรประมาณ 600,000 บาท ซึ่งมีจ านวนลดลงจากที่ผ่านมา เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยฯ คิดตาม
จ านวนนักศึกษา ซึ่งการแบ่งงบประมาณ  จะแบ่งเป็น 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
คณะฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินงานเป็นเงินจ านวน 300,000 บาท โดยผลการด าเนินงานติดลบ 
58,000 บาท  และในครั้งที่ 2 (เมษายน- กันยายน 2563) ได้รับการจัดสรรงบประมาณอีก 301,050 บาท  
เป็นค่าใช้จ่ายหมวดต่าง ๆ รวมทั้งค่าวัสดุโครงการสอนที่จ ากัด ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมา ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร และค่าวัสดุโครงการสอน ซึ่งในบางรายการคณะฯ ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณส าหรับการท างาน
ของบุคลากรได้  ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ากระดาษและหมึก ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าโทรศัพท์ ค่าซ่อมหรือซื้อ
วัสดุ เป็นต้น  และปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีนโยบายลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 10 % จากปกต ิท าให้
มีผลกระทบต่องบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ อย่างแน่นอน  ทั้งงบบุคลากร งบด าเนินงาน งบอุดหนุน  
งบรายจ่ายอื่น 
      ส าหรับงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 งบประมาณแผ่นดินจะ
ได้รับการจัดสรรเฉพาะค่าวัสดุทางการศึกษา รายการอ่ืนจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  จะต้องเบิกจ่ายจาก
งบประมาณเงินรายได้แทน ในส่วนของโครงการบริการวิชาการ โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต้องขอ
อนุมัติจากเงินรายได้เท่านั้น  ส่วนโครงการเพ่ิมเติมสามารถเขียนเสนอเพ่ือขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ แต่
ต้องระบุชื่อที่ตรงตามภารกิจยุทธศาสตร์ที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนดเท่านั้น และสามารถขออนุมัติโครงการได้
ตลอดทั้งป ี
  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
    4.2.2 การจัดท าแผนของฝ่ายหรือสาขา ให้ด าเนินการดังนี้ 

1. ตอบโจทย์งานประกันคุณภาพการศึกษารอบปี 2563 
- แผนปฏิบัติงาน 5 ปี  (ทุกฝ่าย/สาขา/หน่วยงานย่อย) 
- แผนปฏิบัติงานประจ าปี ประจ าปี 2563 (ทุกฝ่าย/สาขา/หน่วยงานย่อย) 
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- การสรุปและเพ่ิมเติม (ส่วนที่ขาด) 
2. การปรับแผนปฏิบัติงาน 

- แผนปฏิบัติงาน 5 ปี 
- แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2563 (จากปัจจุบัน) โครงการ ครุภัณฑ์ (เตรียม

สเปค ใบเสนอราคา 2 คู่เทียบ)  สิ่งก่อสร้าง (พร้อมแบบรูปรายการ) ให้มีความพร้อมตลอดเวลา 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
     4.2.3 การติดตามและประเมินความเสี่ยง 
      แนวทางการปรับตัวของคณะฯ จากสถานการณ์ความเสี่ยงของคณะฯ คือ จ านวน
นักศึกษา และงบประมาณที่น้อยลง  แนวทางการปรับตัวมีหลายส่วน ประกอบด้วย  
 1. การจัดท าหลักสูตรระยะสั้น  Non-degree โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และหัวหน้างาน
บริการวิชาการ ท าหน้าที่ขับเคลื่อนงานดังกล่าวให้เป็นไปตามความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายในคณะฯ 
 2. การเขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือของบประมาณจากกระทรวง อว.  หรืองบประมาณจังหวัด หรือ
งบประมาณระดับภาค โดยทุกฝ่ายหรือสาขาสามารถด าเนินการเขียนโครงการได้ ในส่วนของโครงการยุทธศาสตร์
จังหวัด/ภาคใต้  จะต้องด าเนินการเขียนโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์
ด้านความม่ันคงทางอาหาร ส าหรับ มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้มีการน าเสนอโครงการจ านวน 4 
โครงการใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการเกษตร ประกอบด้วย  นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่ามังคุด โดยมี ผศ.ดร.
น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร เป็นผู้รับผิดชอบ  นวัตกรรมเพื่อสืบสานอาชีพพระราชทานการเลี้ยงโคนม เน้นที่พัทลุง  
โดยมี ผศ. ณรงค์ชัย ชูพูล เป็นผู้รับผิดชอบ  นวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่าสัตว์เศรษฐกิจ โคแพะ โดยมีคณะ
เกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร. เสาวณีย์ ชัยเพชร เป็นผู้รับผิดชอบ และนวัตกรรมเพ่ือการจัดการการท่องเที่ยว ผอ. 
ขวัญหทัย ใจเปี่ยม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการเป็นผู้รับผิดชอบ โดยคณะฯ มอบหมาย
หลักสูตรการจัดการอาหารและบริการ ดร. สุธาสินี  ทองนอก และ ผศ.ดร. ธณิกานต์ ธรสินธุ์ เข้าไปมีส่วนร่วม
จัดท าข้อเสนอโครงการ 
 3. งานวิจัย  โดยมี ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือขอ
งบประมาณทั้งจากแหล่งงบประมาณภายในมหาวิทยาลัย และแหล่งงบจากภายนอก เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
 4. การจัดท าผลิตภัณฑ์ ด าเนินการการโดยสาขาวิชา 
 5. การปรับตัวของบุคลากรภายในหน่วยงาน  มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ มอบฝ่าย/สาขา ระดมความคิด วางแผน และน าเสนอแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 
 
    4.3 เรื่องท่ีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    4.3.1 การเรียนการสอนในภาคการเรียนที่ 1/2563 
     - การปฐมนิเทศด าเนินการแบบออนไลน์โดยคณะฯ เป็นผู้ด าเนินการ 
     - วิชาเรียนหมวดศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษา 1/2563 จะด าเนินการแบบออนไลน์
ทั้งหมด 
     - รายวิชาของคณะฯ ให้ด าเนินการภาคทฤษฏีแบบออนไลน์ก่อนการสอบกลางภาค 
ถ้ามีภาคปฏิบัติให้ด าเนินการหลังสอบกลางภาค 
     - มหาวิทยาลัยฯ อนุมัติงบประมาณส าหรับการเรียนการสอนแบบ  Active 
learning ซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยจะใช้ Google Classroom และ Google Meet โดย
ทางมหาวิทยาลัยฯ จะมีการจัดอบรมตัวแทนจากคณะฯ ผ่านทางห้องประชุมออนไลน์ Zoom meeting เพ่ือให้
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ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ การจัดท าเอกสารประกอบการสอนแบบสื่อที่
มีความทันสมัย เข้าใจง่าย นอกเหนือจากการใช้ Microsoft Power point และสามารถน าความรู้กลับมา
ถ่ายทอดให้กับคณาจารย์ภายในคณะฯ ไดใ้นล าดับต่อไป 
     - ให้คณะฯ ส ารวจความพร้อมของนักศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการและวิจัย และฝ่ายพัฒนานักศึกษาด าเนินการจัดท าแบบส ารวจเพ่ือให้
นักศึกษากรอกข้อมูล 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
    4.3.2 การจัดท าหลักสูตร Non-degree และหลักสูตรระยะสั้น 
     - มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้คณะฯ จัดท าหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือน ามาใช้เป็นแนว
ทางการจัดโครงการเยียวยาฟ้ืนฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากการทรวง อว. และรัฐบาล (กระทรวง อว. งบประมาณ 1.7 ล้านบาท งบจากรัฐบาล พรบ. เงินกู้ 
300,000 ล้านบาท) คิดค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้เข้าอบรมตามความเป็นจริงของหลักสูตร 
     - คณะฯ ควรออกแบบหลักสูตร Non-degree ที่มีศักยภาพและตอบสนอง
อุตสาหกรรมหลัก S-curve และ New S-curve มีการออกใบรับรอง อาจจะมีหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องร่วม
ด าเนินการมีการลงทะเบียนและสามารถเข้าสู่ระบบการเรียนแบบ Credit bank ได้ ก าหนดส่งหัวข้อวันที่ 18 
พฤษภาคม 2563 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
   4.3.3 การจัดท าหลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา ร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 
    จากการประชุมร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในการจัดท าหลักสูตร
ปริญญาควบ 2 ปริญญา เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการครูของอาชีวศึกษา โดยมีหลักการให้นักศึกษาเรียนจบ
ภายในระยะเวลา 4 ปี และได้รับปริญญาจากทั้ง 2 คณะ บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรดังกล่าวจะมีความช านาญใน
สาขาวิชาชีพและการเป็นครู ในส่วนของวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี สามารถเทียบโอนได้ใน 2 หลักสูตร 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
   4.3.4 การจัดท าโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2563 และ งบรายได้ปีงบประมาณ 2564 
    การจัดท า Frame Work งานบริการวิชาการและวิจัย เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณจาก
ภาครัฐ 
    1. การเพิ่มมูลค่ามังคุดนวัตกรรม 
     ชื่อโครงการ : การเพ่ิมมูลค่ามังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม งบประมาณ 7,547,500 บาท     
    2. การสืบสานอาชีพการเลี้ยงโคนม 
     ชื่อโครงการ : การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์นมจากสหกรณ์โคนมจังหวัดพัทลุงผสมสาร
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพในข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองของจังหวัดพัทลุงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม วงเงิน 1 ,300,000 
บาท  
    3. การท่องเที่ยว 
     โครงการ การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยแลความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว 
งบประมาณ 456,800 บาท 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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   4.3.5 งานบริการวิชาการ 
    4.3.5 .1 ฝ่ายวิชาการและวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดท า RUTS 
Volunteer เพ่ือช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาส าหรับผู้ประกอบการต่าง ๆ ในช่วงโควิด -19 ในเรื่องการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์  และด้านอ่ืน ๆ ซึ่งตอนนี้คณะฯ มีรายชื่ออาจารย์ที่อาสาเป็นผู้สาน
ต่อ จ านวน 9  ท่ าน  ประกอบด้วย ผศ.ดร.เสาวณี ย์  ชัย เพชร ผศ.ดร. น้ อมจิตต์   แก้วไทย อัน เดร                  
ผศ.ดร. สายใจ  แก้วอ่อน  ผศ. ว่าที่ ร.ต. ปรีชา  มุณีศรี ผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล ผศ. จรีพร เชื้อเจ็ดตน     
ผศ.ดร. ธณิกานต์ ธรสินธุ์ ดร. สุธาสินี ทองนอก และ ผศ.ดร. สุภาษิต ชูกลิ่น 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ     
    4.3.5.2 การเสนอโครงการยุทธศาสตร์ ส านักงานเกษตร และสหกรณ์ 
     4.3.5.2.1 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาอาชีพของชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
200,000 บาท 
     4.3.5.2.2 การเพ่ิมมูลค่ามังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม งบประมาณ 950,000 บาท ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ (คณะอุตสาหกรรมเกษตร  500,000 
บาท) 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
   4.3.6 โครงการวิจัย  
    4.3.6.1 การขอข้อมูลการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจากหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย 

1. หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยฯ 
2. ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ/ผลงานที่ได้พัฒนาจากผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
3. เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีการใช้ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ไปปรับปรุง/พัฒนา 
4. ผลงาน ผลิตภัณฑ์  หรือรางวัลที่ เกิดขึ้นอันมีผลจากการใช้ผลงานวิจัย/งาน

สร้างสรรค์ไปปรับปรุงหรือพัฒนา(ถ้ามี) 
    4.3.6.2 การส่งเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าหนดประชุมชี้แจงการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยเงินรายได้ ปีงบประมาณ 
2564 ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Google Meet ตาม link ที่
ปรากฏ  meet.google.com/enq-gziv-dix โดยในปี งบประมาณ  2564 ผศ.ณรงค์ชัย ชู พู ล  ได้ เสนอ
โครงการวิจัย 1 เรื่อง คือ ผลิตภัณฑ์นม 
    4.3.6.3 การเตรียมความพร้อมจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยเร่งด่วนที่ตอบสนอง
ผลกระทบจากโควิด-19 เฉพาะนักวิจัยที่ยังไม่ได้ทุนวิจัย ปี 2563 โดยสามารถเสนอโครงการวิจัยไปยัง
สถาบันวิจัยและพัฒนาในประเด็นด้านการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการแก้ปัญหาสถานการณ์
การเกิดโรคระบาดโควิด-19 ด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร ด้านวิจัยด้านการสร้างเศรษฐกิจชุมชน และด้าน
การจัดการการท่องเที่ยว  
    4.3.6.4 การเตรียมความพร้อมจัดท าข้อเสนอโครงการรองรับ AIC เป็นโอกาสที่ดี
ส าหรับการจัดท าแผนระยะยาวของคณะฯ  เนื่องจากทุกจังหวัดจะมีการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและ
นวัตกรรม (AIC) ส าหรับมหาวิทยาลัยฯ คณะเกษตรศาสตร์จะเป็นผู้ประสานงานหลัก รูปแบบการท างานมี 6 
ภาคี โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกร ภาควิชาการ  ส าหรับจังหวัด
นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่วน มทร.ศรีวิชัย ตั้งศูนย์ที่  มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ภาคเอกชน 
ภาคกระทรวงพาณิชย์  ศูนย์ AIC ทางรัฐบาลต้องการผลักดันให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Center Of Excellent) 
แต่ส าหรับพ้ืนที่ทุ่งใหญ่สามารถสร้างเป็นหน่วยวิจัยเฉพาะทาง หน่วยทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้ชุมชน



 

๘ 
 

สร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถจ าหน่ายได้ ส าหรับงบประมาณศูนย์ AIC จะเป็นผู้อนุมัติ โดยต้องเสนอของบประมาณ
ผ่านจังหวัด  
    4.3.6.5 การด าเนินงานเรื่อง คูปองวิทย์เพ่ือโอทอป 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สืบเนื่องจากคูปองวิทย์เพ่ือโอทอปจังหวัดนครศรีธรรมราช มีใบสมัครตกค้างที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ประมาณ 40 
โครงการ เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุใหม่ 2019 โดย ผศ. ณรงค์ชัย ชูพูล เห็น
ว่าเป็นโอกาสที่คณะฯ จะด าเนินการพิจารณาเสนอโครงการที่สามารถแก้ปัญหาให้กับชุมชนได้อีกช่องทางหนึ่ง 
โดยมีงบประมาณสนับสนุนโครงการละ 150,000-200,000 บาท ภายใต้เงื่อนไขท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีก าหนด โดยทางคลีนิกเทคโนโลยีจะรับผิดชอบโครงการที่ยังไม่ด าเนินการประมาณ 20 โครงการ 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  
  4.3.7 งานประกันคุณภาพการศึกษา และ การด าเนินกิจกรรม 5 ส 
   งานประกันคุณภาพการศึกษาได้รายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน ไปยังมหาวิทยาลัย
ฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยมีคะแนนการตรวจประเมินจากเอกสาร ดังนี้ 
    - หลักสูตรการจัดการอาหารและบริการ มีคะแนนเท่ากับ 3.21 โดยมีข้อที่ได้รับคะแนน
ค่อนข้างต่ าคือ คุณภาพของอาจารย์ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในหลักสูตร 
    - หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีคะแนนเท่ากับ 3.23 และคาดว่าจะ
มีคะแนนเพ่ิมอีกจากตัวบ่งชี้ที่ยังอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล รอบ 9 เดือน มีคะแนนเท่ากับ 0 แต่จะเพ่ิมขึ้นเท่ากับ 
5 ในรอบ 12 เดือน 
    - คะแนนระดับคณะฯ มีคะแนนเบื้องต้นเท่ากับ 4.15 ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มี
ประเด็นที่คณะฯ ได้ค่าคะแนนลดลง คือ งบประมาณงานวิจัยที่ได้รับจัดสรรน้อยลง ซึ่งน้อยกว่า 60 ,000 บาท 
ท าให้คะแนนในส่วนดังกล่าวลดลง 
   ในส่วนการด าเนินกิจกรรม 5 ส ด้วยทางมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดการตรวจ 5 ส เฉพาะภายใน
หน่วยงาน ไม่มีการตรวจจากคณะกรรมการภายนอก โดยทางแผนกงานได้ก าหนดให้แต่ละส่วนงานด าเนิน
กิจกรรม 5 ส ให้เป็นงานประจ าทุกวันในช่วงเวลา 15.30 - 16.30 น. โดยก าหนดวันตรวจเลื่อนจากเดิมคือ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยต้องส่งผลการด าเนินงานไปยังมหาวิทยาลัย 
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563     
  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.4 เรื่องท่ีฝ่ายพัฒนานักศึกษาแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    4.4.1 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563  
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ ประเภท

งบประมาณ 
วันที่ด าเนิน
โครงการ 

สถานที ่ หมายเหตุ 

1 โครงการปัจฉมินิเทศนกัศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 

เงินรายได ้ มีนาคม 2563 มทร.ศรีวิชัย  
พท.ทุ่งใหญ่ 

ยกเลิก 
การจัด 

2 สร้างสรรค์ขบวนพาเหรดศรีวิชัยเกมส์ 
ครั้งท่ี 13 

เงินรายได ้ สิงหาคม 2563 มทร.ศรีวิชัย 
สงขลา 

ไม่มี
งบประมาณ 

3 ค่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม 

เงินรายได ้ มิถุนายน 2563 วัดในอ าเภอ 
ทุ่งใหญ ่

ไม่มี
งบประมาณ 

4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2563 

เงินรายได ้ มิถุนายน 2563 มทร.ศรีวิชัย  
พท.ทุ่งใหญ่ 

ไม่มี
งบประมาณ 

5 แข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งท่ี 
13 

เงินแผ่นดิน สิงหาคม 2563 มทร.ศรีวิชัย 
สงขลา 

งบ 
150,000 



 

๙ 
 

   
  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  
   
   4.4.2 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการเปิดวาร์ปหลักสูตรมุ่งสู่ เป้าหมาย 
งบประมาณในการด าเนินโครงการ 27,000 บาท    
     ฝ่ายพัฒนานักศึกษาด าเนินการจัดโครงการเพ่ือการประชาสัมพันธ์เชิงรุกรูปแบบ
ใหม่ในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานไปสู่นักเรียนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายและบุคคลภายนอกท่ีมีความ
สนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตรผ่านทางช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยการน าเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ความ
เข้าใจการเรียนการสอนภายในคณะฯ ผ่านทางคลิปวีดิโอสั้นๆ และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความทันสมัย ตอบ
โจทย์ความต้องการของนักเรียนนักศึกษาในปัจจุบันได้อย่างลงตัว ระยะเวลาด าเนินการคือ กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 
2563 โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

1. ด าเนินการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เช่น โฟมบอร์ด สแตนดี้ 
และ Roll up ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

2. ด าเนินการจัดท าคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมเกษตรจ านวน  
2 หลักสูตร คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และหลักสูตรการจัดการอาหารและบริการ ช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

2.1 แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงาน และด าเนินการจัดประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อม
ส าหรับการด าเนินงาน 

2.2 ประสานงานเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ในการถ่ายคลิปวิดีโอ 
2.3 ประสานงานกับอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพ่ือจัดเตรียมอุปกรณ์และวัสดุส าหรับ

การถ่ายท าประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
3. ด าเนินการออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก โดยการน าสื่อประชาสัมพันธ์ที่ 
ด าเนินการจัดท าพร้อมวิดีโอ คลิป ออกบูทตามสถานที่ต่างๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จ านวนไม่

น้อยกว่า 5 แห่ง เช่น สถานศึกษา/ห้างสรรพสินค้า ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563 พร้อมท าการเก็บ
ข้อมูล ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมบูท 

4. ด าเนินการเผยแพร่คลิปประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 หลักสูตร 
คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และหลักสูตรการจัดการอาหารและบริการ ผ่านทางช่องทาง
สื่อ สังคมออนไลน์ เว็บไซต์ (Website) แฟนเพจ (Fanpage) และแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line Application) 
  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
แผนการจัดกิจกรรม โดยทางฝ่ายพัฒนานักศึกษาท่ีรับผิดชอบโครงการนี้ต้องปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
ในส่วนของการจัดท าคลิปวิดีโอเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตร จ าเป็นต้องให้ทางแต่ละหลักสูตรพิจารณาด าเนินการ 
โดยทางฝ่ายมีเงินสนับสนุนค่าจ้างจัดเตรียมวัตถุส าหรับการถ่ายท าจ านวนจ ากัด และแจ้งมายังฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาเพ่ือด าเนินการต่อ พร้อมระบุวันเวลาส าหรับให้ทางฝ่ายฯ ด าเนินการถ่ายท าคลิป ในส่วนของการจัดท า
สื่อประชาสัมพันธ์ ทางฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้ด าเนินการติดต่อร้านแล้ว รอข้อมูลเกี่ยวกับคณะและหลักสูตรที่มี
ความชัดเจนเพื่อส่งต่อให้ร้านออกแบบ โดยการด าเนินการไม่สามารถยืมเงินได้ ช าระเงินแบบเครดิตเท่านั้น  
   มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะจาก ผศ.ดร. น้อมจิตต์  แก้วไทย อันเดร 
ว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาแล้วไม่ควรคืนเงิน ให้ปรับรูปแบบการด าเนินการแทน 
 

4.5 เรื่องทีส่าขานวัตกรรมอาหารและการจัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
       ไม่มี 



 

๑๐ 
 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
   
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   5.1 การจัดท า website ภาคภาษาอังกฤษของคณะ 
    อธิการบดีได้มอบหมายให้คณะฯ ด าเนินการจัดท า Website ภาคภาษาอังกฤษ โดย
คณะฯ ต้องหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยผลักดันให้เกิดขึ้นข้อเสนอแนะจาก ผศ.ดร. น้อมจิตต์ แก้วไทย 
อันเดร ให้ข้อเสนอแนะว่า website ภาคภาษาอังกฤษควรจะมีแค่ประเด็นหลัก ๆ  ไม่จ าเป็นต้องแปลเป็น
ภาษาอังกฤษทุกส่วนที่ประกอบอยู่ใน website และในส่วนที่เป็นข้อมูลส่วนตัว ประวัติของอาจารย์ที่แขวนไว้ใน 
website  โดยขอให้อาจารย์เตรียมข้อมูลที่เป็นภาคภาษาอังกฤษไว้ และกรอกลงใน Website 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบมอบอาจารย์ทุกท่านจัดท าข้อมูลประวัติเป็นภาษาอังกฤษ  
และส่งให้คุณอรรถพล พรหมทอง น าข้อมูลแสดงไว้ใน Website คณะฯ 
 

5.2 การจัดตั้ง AG - Excellence Consulting Team เพื่อบริการให้ค าปรึกษาแก้ไข
ปัญหาให้กับนักศึกษา 

   ทางมหาวิทยาลั ยฯ มอบหมายให้ คณ ะฯ ด าเนิ นการจัดตั้ ง  AG - Excellence 
Consulting Team เพ่ือบริการให้ค าปรึกษาแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษา โดยให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาด าเนินการ
ส ารวจความต้องการของนักศึกษาทั้งคณะฯ และคัดเลือกบุคลากรเข้ามาเป็นคณะกรรมการในการให้ค าปรึกษา
แก่นักศึกษาในประเด็นต่าง ๆ เพื่อเป็นการให้ค าปรึกษาเบื้องต้นกับนักศึกษาภายในคณะฯ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ มอบฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะในที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
   ไม่มี 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 
 

             
   (ดร. ธณิกานต์ ธรสินธุ์)                                                                

                   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
           

             
               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วณิชพันธุ์) 
              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


