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รายงานการประชุมประเมินความก้าวหน้า ก ากับ ติดตามแผนพัฒนาศักยภาพ 
และความสามารถในการบริหารจัดการภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  

**************************** 
รายนามผู้เข้าประชุม 

1. ศาสตราจารย์สุวัจน ์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
5. นายสมยศ  ศรีเพ่ิม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ  ศุภลักษณ์ปัญญา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อมจิตต์  แก้วไทย อันเดร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
9. นางสาวสุวิจักขณ์  ห่านศรีวิจิตร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิพย์  จูฑะมงคล อาจารย์ประจ า 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ  แก้วอ่อน อาจารย์ประจ า 
12. นายศรีอุบล  ทองประดิษฐ์ อาจารย์ประจ า 
13. นางดวงชีวัน มนตราลักษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
  
รายนามผู้ไม่เข้าประชุม  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ประจ าวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

ติดภารกิจ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ชัย  ชูพูล อาจารย์ประจ า ติดภารกิจ 
 
รายนามผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 

1. นางพิชามญชุ์  วัฒนสุข รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ประธาน ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  กล่าวเปิด
ประชุมพร้อมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องการติดตามความก้าวหน้าแผนพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการ
บริหารจัดการภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ก่อนน าเสนอข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย โดยมีคณะผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าหลักสูตร หัวหน้างาน เข้าร่วมการประชุม  
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วณิชพันธุ์  น าเสนอความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ตามแผนแผนพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 4 กุมภาพันธ์ 2564) โดยมีรายละเอียดการน าเสนอข้อมูลดังนี้ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก าหนดให้คณะอุตสาหกรรมเกษตรขับเคลื่อนงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ จ านวน 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและผู้เรียนที่มีความรู้
ทางวิชาการ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมเกษตรแบบครบวงจร มีความสามารถในการจัดการอาหาร
และบริการที่สามารถแข่งขันและปรับตัวเข้ากับสภาวการณ์ของสังคมปัจจุบันทั้งรูปแบบปกติ และหลักสูตร
ออนไลน์  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรม เกษตร และ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่  1  การผลิตบัณ ฑิตและผู้ เรียนที่ มีความรู้ทางวิชาการ เชี่ ยวชาญทางวิชาชีพ 
ด้านอุตสาหกรรมเกษตรแบบครบวงจร มีความสามารถในการจัดการอาหารและบริการที่สามารถแข่งขันและ
ปรับตัวเข้ากับสภาวการณ์ของสังคมปัจจุบันทั้งรูปแบบปกติ และหลักสูตรออนไลน์   

1.1 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เนื่องจากผู้เรียนไม่เป็นไปตามแผนการ
รับนักศึกษา จึงมีความจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างเร่งด่วน โดยกระบวนการด าเนินงานอยู่ในขั้นตอน
การน าเสนอ CUR 02 เข้าคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย โดยปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษา
แจ้งความประสงค์เข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าว แต่คณะฯ ไม่สามารถด าเนินการรับสมัครผ่านระบบได้ เนื่องจาก
ไม่มีชื่อหลักสูตรดังกล่าวแสดงในระบบ  

ข้อเสนอแนะจากอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
1. เปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาได้ โดยด าเนินการในระดับคณะฯ เพื่อไม่ให้กระทบกับระบบการ

รับสมัครปกติ เนื่องจากคณะฯ มีความจ าเป็นในเรื่องการเพ่ิมจ านวนนักศึกษา จึงอนุญาตให้
คณะฯ ด าเนินการเป็นกรณีพิเศษ โดยคณะฯ สามารถบริหารจัดการเรื่องการรับสมัครนักเรียน 
นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้ภายในหน่วยงาน โดยให้รายงาน
ต่อฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยทราบด้วย และต้องมีจ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่า 10 คนต่อ
หลักสูตร 

2. การปรับปรุงหลักสูตรควรมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นภารกิจเร่งด่วน หากสามารถ
ด าเนินการให้เสร็จทันระยะเวลาก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ จะมีผลต่อนักศึกษาที่สามารถเรียน
ในหลักสูตรใหม่ได้ 

1.2 การจัดท าหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) คณะฯได้มีการพัฒนาหลักสูตรที่คณะฯ มีแผนการ
ด าเนินงาน ในช่วงเดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป ส าหรับในเดือนมกราคม 2564 คณะฯ ได้ด าเนินการจัด
ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น จ านวน 3 หลักสูตร แบบไม่มีค่าใช้จ่าย และในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไปจะ
เป็นการจัดอบรมหลักสูตรแบบออนไลน์ ส าหรับช่องทางการประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ได้แก่ 
การประชาสัมพันธ์ผ่ านทางเวปไซต์คณะฯ การไลฟ์สดผ่านเพจคณะฯ และมหาวิทยาลัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช Fanpage Facebook  และ Line Application  เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยคณะฯ มีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือสร้างอาชีพ จ านวน 5 ชุด
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โครงการ ประกอบด้วย ชุดอาหารว่าง ชุดขนมไทย ชุดแปรรูปผลผลิตการเกษตร ชุดแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อและ
ปลา และชุดส าหรับผู้ประกอบการและการใช้เทคโนโลยี  ภายในเดือนมีนาคม 2564 จะจัดอบรมหลักสูตรการ
ท าขนมจีบ ซาลาเปา  การผลิตข้าวหมากเพ่ือสุขภาพ เทคโนโลยีการผลิตขนมขบเคี้ยว และหลักสูตรการท ากิมจิ 
ตามล าดับ 
 ข้อเสนอแนะจากอธิการบดีและรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 

1. หลักสูตรที่จัดอบรมมีความโดดเด่นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับท้องตลาด 
2. หลักสูตรที่จัดมาจากความต้องการของชุมชนหรือตลาดหรือไม่ ควรมีการส ารวจความต้องการ

ของตลาดก่อนการจัดท าหลักสูตร 
3. คณะฯ ควรมีความชัดเจนส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม ประเด็นหลักในการจัด

อบรมควรมีความน่าสนใจ ไม่ใช่แค่การอบรมหลักสูตรการผลิตอาหารแบบธรรมดา หากเปิด
หลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ท าให้ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการอบรม ก็ถือได้
ว่าไม่บรรลุเป้าหมาย 

4. หลักสูตรระยะสั้ นที่ จะด าเนินการ ควรเป็นหลักสูตรที่ สามารถสร้างอาชีพได้จริ ง  
ในสถานการณ์ยุคโควิด -19 วิทยากรมีความน่าสนใจ สถานที่จัดอบรมมีความพร้อม 
สะดวกสบาย สามารถสร้างทักษะแบบครบวงจร ทั้งกระบวนการผลิต การตลาด ควร
ถ่ายทอดองค์ความรู้ มีการสอนการจัดท าแผนธุรกิจ เพ่ือให้กลุ่มผู้เข้ารับการอบรมสามารถยื่น
เสนอขออนุมัติงบประมาณกับสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้ ถึงจะเป็นจุดดึงดูดความสนใจของ
กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม ทั้งแบบต้องการมีหน้าร้านและแบบไม่มีหน้าร้าน 

5. คณะฯ ต้องมีการสร้างภาคีเครือข่าย เช่น พัฒนาการชุมชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่มีการท างาน
ร่วมกับชุมชน เพ่ือให้คณะฯ เข้าถึงชุมชน และสามารถรับทราบข้อมูลส ารวจความต้องการ
ของชุมชน เพ่ือน าข้อมูลจากการส ารวจ มาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ืออบรมกลุ่มเป้าหมาย
ต่อไป 

6. มหาวิทยาลัยฯ ยินดีสนับสนุนงบประมาณให้กับหลักสูตรที่มีการท างานร่วมกันแบบ 
บูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด 
พาณิชย์จังหวัด ภาคีเครือข่ายชุมชน สามารถให้ผู้รับการอบรมสร้างอาชีพได้จริง 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และสร้างนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือการใช้
ประโยชน์ของชุมชน สังคม และผู้ประกอบการ โดยคณะฯ มีความเข้มแข็งด้านการวิจัยเนื่องจากคณะฯ ได้รับ
จัดสรรงบประมาณงานวิจัย จากแหล่งทุนภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2564 คณะฯ 
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากโครงการวิจัย Matching Fun  และงบประมาณจาก อวน. รวมเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 8 ล้านบาท 
 ข้อเสนอแนะจากอธิการบดีฯ 

1. ผู้รับผิดชอบงานวิจัยของคณะฯ ควรแบ่งตามความเชี่ยวชาญของแต่ละคน และส่งเสริมให้เกิด
การท างานร่วมกันตามพันธกิจ 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ คณะฯ ได้มีแผนการด าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์
เพ่ือการจ าหน่าย โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย ประกอบด้วย  
  - ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น   
  - ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวด้วยเครื่อง Extruder  
  - ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์   



 

๔ 
 

  - ผลิตภัณฑ์การแปรรูปนมจากสหกรณ์โคนมพัทลุง  เช่น นมพาสเจอร์ไรส์ผสมข้าวสังข์หยด 
นมเปรี้ยวพร้อมดื่มรสสละ โยเกิร์ตรสสละ นมข้นหวาน ค็อทเทจชีส และมีการส่งเสริมให้บุคลากรอบรมสร้าง
ความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตผลิตภัณฑ์นมในล าดับต่อไป 
 ข้อเสนอแนะจากอธิการบดีฯ 
 1. คณะฯ มีผลิตภัณฑ์หลายชนิด แต่ขาดผลิตภัณฑ์เด่น (Product Champion) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
ความโดดเด่น น่าสนใจ และต่อยอดการจ าหน่ายเชิงพาณิชย์  
 2. การสร้างผลิตภัณฑ์ต้องศึกษาข้อมูล Input Output ควรมีการทบทวนข้อมูลว่า ผลิตภัณฑ์ที่จะ
ด าเนินการผลิตมีความโดดเด่นกว่าผลิตภัณฑ์ท่ีจ าหน่ายตามท้องตลาดหรือไม่ การแข่งขันทางการตลาดไม่ควรท า
ผลิตภัณฑ์ที่มีจ าหน่ายในท้องตลาดแล้ว เนื่องจากเราไม่สามารถแข่ งขันกลไกทางการตลาดกับเอกชนได้  
ความเสียเปรียบมีโอกาสสูง  
 3. คณะฯ มีแผนการสร้างสถานที่ผลิตที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งการลงทุนค่อนข้างสูง หากผลิตภัณฑ์ไม่มี 
ความโดดเด่นหรือแตกต่างกับท้องตลาด ก็ไม่ควรลงทุน 
 4. ปัจจุบันสหกรณ์โคนมพัทลุงที่ได้สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ประสบปัญหาผลิตภัณฑ์นม 
ทั้งนมพาสเจอร์ไรส์ และนมยูเอซที เหลืออยู่ในคลังสินค้า ไม่สามารถจ าหน่ายออกสู่ท้องตลาดได้หมด น้ านมสด
เหลือค้างในกระบวนการผลิต โดยคณะเทคโนโลยีการจัดการได้เข้าไปดูแลเรื่องการตลาดให้กับสหกรณ์โคนม  
ณ ปัจจุบัน เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์สามารถจ าหน่ายภายในและภายนอกประเทศ และมหาวิทยาลัยฯ ต้องการให้ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากนม ที่มีอายุการเก็บรักษาได้นาน และเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ เพ่ือให้สหกรณ์โคนมสามารถจ าหน่ายสินค้าออกสู่ตลาดได้ ตามที่คณะฯ เสนอผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์
ผสมข้าวสังข์หยด นมเปรี้ยวพร้อมดื่มรสสละ โยเกิร์ตรสสละ นมข้นหวาน ค็อทเทจชีส ถือได้ว่า ยังไม่ตอบโจทย์
ความต้องการของตลาด และสถานประกอบการ หากคณะฯ สามารถด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากนมให้เป็นที่
ต้องการของตลาดได้ ทางสหกรณ์โคนมพัทลุงก็สามารถสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการได้อย่างแน่นอน 
 5. คณะฯ ควรศึกษาความเชี่ยวชาญของบุคลากรของคณะฯ และผลิตภัณฑ์ที่คณะฯ สามารถพัฒนาได้ 
เพ่ือค้นหาสถานประกอบการที่มีเป้าหมายเดียวกันและต่อยอดเชิงธุรกิจ 
 6. ผลิตภัณฑ์ควรมีความโดดเด่น มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถหาวัตถุดิบ  
ได้ง่ายเพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
 7. ในอนาคต พ้ืนที่ ด้ านหน้ ามหาวิทยาลัยจะปรับเป็นร้านสะดวกซื้อ Seven-Eleven และ  
ร้านจ าหน่ายเครื่องดื่ม Amazon คณะฯ จะมีแนวทางอย่างไรในการน าผลิตภัณฑ์เพ่ือวางจ าหน่ายในสถานที่
ดังกล่าว หรือ แม้กระท่ังการมีหน้าร้านเป็นของตัวเอง ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับพ้ืนที่ดังกล่าวข้างต้น  
4. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างศูนย์นวัตกรรมอาหาร  คณะฯ ได้ด าเนินการด้านการรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพทาง
กายภาพ เคมี และชีวภาพ ของผลผลิตและสินค้าทางการเกษตร โดยด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งข้อมูลอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ และอัตราค่าบริการ เพ่ือให้ผู้ที่
สนใจติดต่อขอรับบริการ อีกทั้งคณะฯ ยังด าเนินงานด้านการให้บริการทางวิชาการแก่กลุ่มต่าง ๆ เช่น ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาต่าง ๆ วิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนต าบลต่าง ๆ ทั้ง
ประเภทการให้บริการวิชาการแก่สังคม และการให้บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้  
 ข้อเสนอแนะจากอธิการบดีฯ และรองอธิการบด ี
 1. คู่แข่งทางด้านการให้บริการศูนย์วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ของผลผลิตและ
สินค้าทางการเกษตร มีที่ไหนบ้าง และคณะฯ มีความโดดเด่นกว่าที่อ่ืนอย่างไร เนื่องจากการจัดตั้งศูนย์มีการ
ความเสี่ยงสูง หากไม่คุ้มทุนก็ไม่ควรลงทุน 
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 2. กลุ่มผู้รับบริการต้องมีความชัดเจน การตรวจวิเคราะห์ไม่ควรมีเฉพาะการตรวจวิเคราะห์ทั่วไป  
แต่ควรเฉพาะเจาะจงเรื่องการให้บริการ ควรน าข้อมูลงานที่สามารถตรวจวิเคราะห์ เช่น สามารถตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ตัวไหนได้บ้าง โดยใช้เครื่องมือประเภทใด ไม่ควรน าเครื่องมือที่คณะฯ มีมาเป็นตัวตั้ง เพราะเครื่องมือ
บางประเภทไมเ่หมาะสมต่อการน าไปเผยแพร่ 
 3. ราคาต่อตัวอย่าง มีความหลากหลาย การตรวจวิเคราะห์บางรายการคิดอัตราค่าบริการเป็นจ านวน
ตัวอย่าง บางรายการคิดอัตราค่าบริการเป็นรายชั่วโมง/รายวัน ซึ่งไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 4. อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เพ่ือการตรวจวิเคราะห์จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับการน าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือใช้
ประกอบการตัดสินใจของผู้รับบริการ  
   มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 
คณะผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย 
 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
 
 

   
 (นางดวงชีวัน  มนตราลักษณ์)                                                                

           ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

             
               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วณิชพันธุ์) 
              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


