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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ)งที่ประชุมทราบ 

1.1 เรื่องท่ีประธานแจ)งท่ีประชุมทราบ 

1.1.1 ขอบคุณคณาจารย2เจ8าหน8าท่ี ท่ีฝ(าย ทุกสาขา และนักศึกษาทุกคน ท่ีร�วมมือร�วมใจในการ
จัดงาน ทุ�งใหญ�วิชาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี ๗ (๒8-30 มกราคม ๒๕๕๙) และงานราชมงคล       
ศรีวิชัยแฟร2 ๒๐๑๖ (๒๑-๒๕ กุมภาพันธ2 ๒๕๕๙) ณ มทร.ศรีวิชัย สงขลา 

1.1.2 มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให8ความเห็นชอบในการปรับค�าตอบแทน (เลื่อนเงินเดือน) 
พนักงานมหาวิทยาลัย (ท่ีบรรจุก�อน ๑ ธ.ค.๕๗) ร8อยละ ๔  มีผลต้ังแต� ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 



1.1.3 มหาวิทยาลัยฯ ได8ร�างระเบียบฯ ว�าด8วย กองทุนส�งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙  
คาดว�าจะประกาศใช8ในเร็วๆ นี้ 

1.1.4 การรายงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานประจําปUงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน ๔๒ 
ตัวชี้วัด จะมี ๒ ครั้ง คือ ครั้งท่ี ๑ ให8รายงานสิ้นไตรมาส ๒ (๑ ต.ค. ๒๕๕๘-๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙) รายงานไปยังกอง
นโยบายและแผน ก�อนวันท่ี ๘ เม.ย. ๒๕๕๙  ครั้งท่ี ๒ ให8รายงานสิ้นไตรมาส ๔ ภายในวันท่ี ๗ ต.ค. ๒๕๕๙ 

1.1.5 สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ได8จัดทําคู�มือสหกิจศึกษาและการฝXกงาน
วิชาชีพ เสร็จเรียบร8อยพร8อมประกาศใช8แล8ว 

1.1.6 การเลื่อนเงินเดือนข8าราชการพลเรือนฯ ปUงบประมาณ ๒๕๕๙  มหาวิทยาลัยฯ จัดสรร
เงินให8คณะฯ ร8อยละ ๒.๙  อีกร8อยละ ๐.๑ ให8เปYนอํานาจของอธิการบดีในการบริหารวงเงิน ตามเกณฑ2ท่ี
มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

1.1.7 มหาวิทยาลัยฯ เปYนเจ8าภาพร�วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ2 และมหาวิทยาลัยเปอริส 
(Universiti Malaysia Perlis) หรือ UniMAP จัดงาน SILK (Symposium for International Languages and 
Knowledge) ครั้งท่ี ๓ ระหว�างวันท่ี ๑๐-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ มทร.ศรีวิชัย สงขลา 

1.1.8 ผู8ปกครองของนายชัยธวัช ทองทิพย2 เดินทางมารับเช็คเงินสดค�าประกันอุบัติเหตุ 
200,000 บาท เรียบร8อยแล8ว  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ)งท่ีประชุมทราบ 

1.2.1 การอํานวยความสะดวกทางด8านอาหารและเครื่องด่ืมสําหรับบุคลากร โดยจัดมุมกาแฟ
ของคณะฯ ณ หน8าห8องคณบดี ชั้น 2 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร บุคลากรทุกท�านสามารถบริการตัวเองได8ตาม
ความสะดวก และหากบุคลากรมีความประสงค2จะสมทบเงินเพ่ือไว8เปYนสวัสดิการให8กับคณะฯ สามารถดําเนินการ
ได8โดยการสมทบเงินสนับสนุนผ�านทางกล�องรับสนับสนุนท่ีตั้งอยู�ท่ีมุมกาแฟของคณะฯ ได8 

1.2.2 จากการประชุมแผนกงานสารบรรณ ณ มทร.ศรีวิชัย เม่ือวันท่ี 29 กุมภาพันธ2 2559 ท่ี
ผ�านมา เรื่องการรับส�งหนังสือในระบบ E-document ของมหาวิทยาลัย กองกลาง ขมหาวิทยาลัยแจ8งให8
หน�วยงานกลั่นกรองหนังสือก�อนส�งมหาวิทยาลัย หนังสือจะต8องมีความถูกต8องตามระเบียบงานสารบรรณ หาก
หนังสือมีความผิดพลาดเรื่องการสะกดคํา หรือข8อความไม�ถูกต8อง ทางมหาวิทยาลัยจะดําเนินการส�งหนังสือกลับมา
ยังหน�วยงานเพ่ือปรับแก8ให8ถูกต8องตามระเบียบงานสารบรรณ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเน่ือง 

3.1.1 การหาศิษย2เก�าท่ีมีธุรกิจขนาดย�อม (SME) และมีความประสงค2ท่ีจะให8คณะฯ  
ฝ(ายวิชาการและวิจัยเสนอ นายเกียรติศักด์ิ ทองด8วน ศิษย2เก�าสาขาวิชาอาหารและ

โภชนาการ ซ่ึงธุรกิจส�วนตัว ร8านเบเกอรี่ โดยคณะฯจะดําเนินการช�วยเหลือ ให8คําปรึกษาเก่ียวกับการประกอบ
ธุรกิจ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  



3.1.2 การดําเนินการสมัครตําแหน�งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหน�งอาจารย2 
คุณวุฒิปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ 

      มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครตําแหน�งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหน�งอาจารย2  
คุณวุฒิปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ เรียบร8อยแล8ว ต้ังแต�วันท่ี 19 -26 กุมภาพันธ2 
2559 และประกาศรายชื่อผู8ผ�านการสมัครในวันท่ี 7 มีนาคม 2559 ซ่ึงผลปรากฏว�าไม�มีผู8สมัคร คณะฯ 
จําเปYนต8องดําเนินการส�งคุณสมบัติใหม�เพ่ือเปyดรับสมัครอีกครั้ง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
๔.๑  ฝ9ายบริหารและวางแผนแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ 

4.1.1 ผลการรับสมัครตําแหน�งพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน�งนักวิชาการคอมพิวเตอร2 และนักวิชาการ
ศึกษา และตําแหน�งอาจารย2 สังกัดสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ2อุตสาหกรรมเกษตร  

จากการประกาศผลการสอบผ�านคัดเลือกเพ่ือบรรจุเปYนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร เม่ือ เดือนมกราคม 2559 ท่ีผ�านมานั้น ผลปรากฏ ดังนี้ 

ตําแหน�งนักวิชาการคอมพิวเตอร2 ผู8ผ�านการคัดเลือก คือ นายอรรถพล พรหมทอง 
ตําแหน�งนักวิชาการศึกษา ผู8ผ�านการคัดเลือก คือ นางสาวเดือนพัตรา จันทร2สุด 
ตําแหน�งอาจารย2 ไม�มีผู8สมัคร 
ในตําแหน�งท่ีไม�มีผู8สมัคร มหาวิทยาลัยจะดําเนินการประกาศรับสมัครอีกครั้ง โดยคณะฯ 

จําเปYนต8องพิจารณาคุณสมบัติอีกครั้ง 
 จากการสอบถามข8อมูลจากกองบริหารงานบุคคลเรื่องการเปyดตําแหน�งเนื่องจากคณะฯได8

ดําเนินการส�งคุณสมบัติหลักและคุณสมบัติท่ีเก่ียวข8องท่ีสามารถสมัครได8 แต�เพ่ือความสะดวกในการรับสมัคร ทาง
กองบริหารงานบุคคลมีความจําเปYนต8องตัดคําว�า “หรือสาขาท่ีเก่ียวข8องออก” จะใช8คุณสมบัติหลักท่ีคณะฯ 
ต8องการ จึงทําให8ผู8ท่ีมาสมัครมีคุณวุฒิไม�ตรงกับสาขาท่ีประกาศ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
4.1.2 รายได8งานฟาร2ม ประจําเดือนพฤศจิกายน 2558 

ฝ(ายบริหารและวางแผนแจ8งทราบรายได8งานฟาร2ม ประจําเดือนพฤศจิกายน 2558  รายได8งาน
ฟาร2ม ประจําเดือนพฤศจิกายน 2558 มีรายรับ 17,148 บาท รายจ�าย ค�าจ8างเหมา6,766 บาท เงินคงเหลือ
ต้ังแต�ต8นปU 16,952 บาท คิดเปYน 71.47 % 

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบฝ(ายบริหารและวางแผน ดําเนินการจัดทําข8อมูลแยกรายรับรายจ�าย
ผลิตภัณฑ2ชนิดต�าง ๆ ให8ชัดเจน เช�น รายรับ-รายจ�ายของน้ําสับปะรด รายรับ-รายจ�ายของครัวศรีวิชัย  

 
4.1.3 การขอเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณแผ�นดิน ประจําปUงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบ

รายจ�ายอ่ืน : ไตรมาส 1 และ 2)  
มหาวิทยาลัยอนุมัติเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณแผ�นดิน ประจําปUงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 (งบรายจ�ายอ่ืน : ไตรมาส 1 และ 2) จากงบดําเนินงานของหน�วยงานเปYนงบรายจ�ายอ่ืนเพ่ือใช8
สําหรับดําเนินโครงการท่ีไม�สามารถเลื่อนได8เปYนจํานวนเงิน 60,150 บาท (หกหม่ืนหนึ่งร8อยห8าสิบบาทถ8วน)
เรียบร8อยแล8ว 

มติท่ีประชุม รับทราบ  



4.1.4 การติดตามและประเมินผลโครงการงบประมาณแผ�นดิน ประจําปUงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตร
มาส 1 และ 2) 

ฝ(ายบริหารและวางแผน แจ8งเรื่องการติดตามและประเมินผลโครงการงบประมาณแผ�นดิน 
ประจําปUงบประมาณ พ.ศ.2559 ในไตรมาส 1-2 โดยข8อมูลของแต�ละโครงการมาจากการรายงานผลการดําเนิน
โครงการ ซ่ึงมีการดําเนินงานเปYนไปตามแผนท่ีกําหนดท้ัง 14 โครงการ 

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบฝ(ายบริหารและวางแผนดําเนินการแก8ไขข8อมูลท่ีผิดพลาดในเอกสารแนบ 
 
4.1.5 การขออนุมัติใช8เงินรายได8สะสมสําหรับการจ�ายเงินค�าตอบแทนและเงินประจําตําแหน�งผู8บริหารท่ี

เปYนพนักงานมหาวิทยาลัย 
คณะฯ ได8ดําเนินการส�งหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติใช8เงินรายได8สะสมสําหรับการ

จ�ายเงินค�าตอบแทนและเงินประจําตําแหน�งผู8บริหารท่ีเปYนพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากคณะฯไม�ได8จัดสรรเงิน
เพ่ือดําเนินการจ�ายเงินค�าตอบแทนดังกล�าว โดยรอผลการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
4.1.6 แนวทางการพิจารณาสิ่งท่ีจัดเปYนวัสดุและครุภัณฑ2ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตาม

งบประมาณ 
ฝ(ายบริหารและวางแผน แจ8งหลักการพิจารณาสิ่งท่ีจัดเปYนวัสดุและครุภัณฑ2ตามหลักการจําแนก

ประเภทรายจ�ายตามงบประมาณเพ่ือเปYนแนวทางในการดําเนินการท่ีถูกต8องตามระเบียบพัสดุ  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
4.1.7 การคํานวณด8านต8นทุนผลผลิต ปUงบประมาณ พ.ศ. 2558 และการจัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ

ด8านต8นทุนผลผลิตปUงบประมาณ พ.ศ. 2559 
สํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช แจ8งผลการคํานวณต8นทุนของนักศึกษา และค�าใช8จ�ายต�าง ๆ 

ท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากมหาวิทยาลัยต8องการความคุ8มค�าในการลงทุนทางการศึกษา เนื่องจากคณะฯมีป3ญหาเรื่อง
จํานวนนักศึกษา มีจํานวนน8อย แต�มีการใช8เครื่องมือข้ันสูง ทําให8รายจ�ายมากกว�ารายรับ มหาวิทยาลัยต8องการให8
คณะฯ หาแนวทางการปรับลดค�าใช8จ�าย เช�น ค�าไฟฟ~า การลดข้ันตอนการทํางาน และสามารถผลิตนักศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

๔.๒  ฝ9ายวิชาการและวิจัยแจ)งให)ที่ประชุมทราบ 
4.2.1 จํานวนนักศึกษาใหม� ประจําปUการศึกษา 2559 
        ฝ(ายวิชาการและวิจัยแจ8งจํานวนนักศึกษาใหม� ประจําปUการศึกษา 2559 ท่ีชําระเงิน 50-100 % 

ข8อมูล ณ วันท่ี 29 กุมภาพันธ2 2559 มีจํานวนนักศึกษาท่ีมารายงานตัวท้ังหมด 30 คน 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
 
 



4.2.2 รายชื่อผู8ท่ีได8รับรางวัลยกย�องเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
ภายในงาน ราชมงคลศรีวิชัยแฟร2 2016  

โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได8รับรางวัลยกย�องเชิดชูเกียรติดังนี้ 
1. ประเภทบุคลากรท่ีได8รับตําแหน�งทางวิชาการ คือ ผศ.ดร. กิตติภูมิ ศุภลักษณ2ป3ญญา และ 

ผศ. ดร. รุ�งทิพย2 จูฑะมงคล 
2. บุคลากรท่ีได8ปรับเพ่ิมคุณวุฒิ คือ อาจารย2ทิพย2 บุญล้ํา 
3. ศิษย2เก�าดีเด�น รุ�นท่ี 2 คือ ผู8ช�วยศาสตราจารย2 ดร.ตวงสิริ  สยมภาค 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

๔.๓  ฝ9ายพัฒนานักศึกษาแจ)งให)ที่ประชุมทราบ 
4.3.1 การจ�ายเงินค�าประกันอุบัติเหตุนักศึกษาท่ีเสียชีวิต ราย นายชัยธวัธ ทองทิพย2 จํานวน 200,000 

บาท (สองแสนบาทถ8วน) มหาวิทยาลัยส�งเช็คมายังงานบริหารกิจการนักศึกษา เพ่ือให8งานบริหารกิจการนักศึกษา
ดําเนินการแจ8งผู8ปกครองของนักศึกษารายนามดังกล�าวรับเช็คเงินประกันอุบัติเหตุ เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2559 ท่ี
ผ�านมา และทางผู8ปกครองของนักศึกษา ได8บริจาคเงินเพ่ือเปYนทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาป3จจุบัน จํานวน 
3,000 บาท ฝ(ายพัฒนานักศึกษาจะดําเนินการออกใบอนุโมทนาบัตรและดําเนินการในข้ันตอนต�อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.3.2 รายชื่อนักศึกษาท่ีได8รับทุนมทร.ศรีวิชัย ประจําปU 2559  
มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนการศึกษา ทุน มทร.ศรีวิชัย 2559 มายังคณะ ฯ จํานวน 1 ทุน ฝ(าย

พัฒนานักศึกษาพิจารณาจากผู8สมัครและเข8ารับการสัมภาษณ2 โดยมีผลการพิจารณาผู8ท่ีสมควรได8รับทุนดังกล�าว 
คือ นางสาวโสภา นวลทอง นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการชั้นปUท่ี 2 และดําเนินการส�งชื่อไปยังมหาวิทยาลัย
เพ่ือรับทุนต�อไป โดยทุนดังกล�าว จะได8รับค�าใช8จ�ายรายเดือน เดือนละ 4,000 บาท เปYนระยะเวลา 1 ปU 

มติท่ีประชุม รับทราบ และ มอบสาขาวิชา หรือฝ(ายวิชาการและวิจัย แจ8งรายชื่อนักศึกษาท่ีมีความ
ลําบาก และส�งรายชื่อมายังฝ(ายพัฒนานักศึกษาเพ่ือจัดสรรทุนการศึกษาต�อไป  

4.3.3 ผลการดําเนินงานนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
ฝ(ายพัฒนานักศึกษา รายงานผลการดําเนินงานนโยบายสถานศึกษา 3 ดี โดยมีการดําเนินโครงการ ดังนี้ 

4.3.3.1 โครงการแข�งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งท่ี 10 (ไสใหญ�เกมส2) เม่ือวันท่ี 2-8 
พฤศจิกายน 2559 ณ มทร.ศรวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พ้ืนท่ีไสใหญ� 

ผลการดําเนินโครงการ 
 จํานวนผู8เข8าร�วมโครงการ  จํานวน 131 คน  จากแผน  100 คน 
 ความพึงพอใจของผู8เข8าร�วมโครงการ 85.60% จากแผน  80.00% 

4.3.3.2 โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจําปUการศึกษา 2559 เม่ือวันพุธ
ท่ี 17 กุมภาพันธ2 2559 ณ อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย 

ผลการดําเนินโครงการ 
จํานวนผู8เข8าร�วมโครงการ  จํานวน 104 คน  จากแผน  100 คน 

 ความพึงพอใจของผู8เข8าร�วมโครงการ 62.57% จากแผน  60.00% 
มติท่ีประชุม รับทราบ 



๔.๔  สาขาวิชาแจ)งให)ที่ประชุมทราบ 
4.4.1 สาขาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีการอาหาร (FST) 

4.1.1.1 สาขาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีการอาหารแจ8งแผนกําหนดการปรับปรุงหลักสูตร 
   ด8วยข8อกําหนดของอาจารย2ประจําหลักสูตร เพ่ือให8เข8าเกณฑ2มาตรฐานหลักสูตร ปU 2558 สาขา

จะต8องดําเนินการผลักดันอาจารย2ประจําหลักสูตร ให8มีผลงานทางวิชาการท่ีมีการตีพิมพ2 เผยแพร� และดําเนินการ
พิจารณาอาจารย2ประจําหลักสูตร และการหาอาจารย2ผู8ทรงคุณวุฒิระดับ รศ. หรือ รศ.ดร. มาเปYนท่ีปรึกษา
หลักสูตร 

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบสาขาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีการอาหารดําเนินการ 
 

4.4.1.2 สรุปรายงานเรื่องการวางแผนการรับประเมินคุณภาพ 
ผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล หัวหน8าสาขาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีการอาหาร ได8เข8าร�วมประชุมเรื่อง

งานประกันคุณภาพการศึกษา ในฐานะผู8ตรวจงานประกันคุณภาพการศึกษา แจ8งข8อมูลหลักเกณฑ2อาจารย2ประจํา
หลักสูตร ประจําปU 2558 เรื่องหลักสูตร โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

1. หลักสูตรท่ีจะปรับปรุง อาจารย2ประจําหลักสูตรต8องมีผลงานทางวิชาการในระยะเวลา 5 ปUท่ีผ�านมา 
2. สําหรับเรื่องคุณวุฒิของอาจารย2ประจําหลักสูตร วุฒิตรง/สัมพันธ2 หากคณะฯ ไม�แน�ใจในการตีความ 

เรื่องคุณวุฒิสามารถส�งให8 สกอ. พิจารณาให8ได8 
3. อาจารย2ประจําหลักสูตรท่ีมาจากคณะอ่ืน ผลงานของอาจารย2จะข้ึนอยู�กับต8นสังกัดของอาจารย2ท�าน 

นั้น ๆ  
4. หากอาจารย2ประจําหลักสูตร มีการเปลี่ยนแปลง สามารถเว8นว�างได8ในระยะเวลา 3 เดือน โดยคณะฯ  

จะต8องดําเนินการทําหนังสือเปYนลายลักษณ2อักษร 
5. การปyดหลักสูตร หลักสูตรท่ีแจ8งปyด จะไม�ถูกประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 
6. หลักสูตรแต�ละหลักสูตรต8องได8รับการรับรองจาก สกอ. ภายในระยะเวลา 3 ปU หาก สกอ. ไม�รับรอง 

หรือไม�ได8ผ�านการตรวจจะต8องปyดหลักสูตรโดยอัตโนมัติ โดยมีผลต�อนักศึกษา คือ นักศึกษาในหลักสูตรนั้น ๆ จะไม�
สามารถกู8ยืม กยศ.ได8 นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล�าวจะไม�สามารถทํางานราชการได8 และ 
นักศึกษาจะไม�ผ�านการรับรองใบปริญญาบัตร 

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบสาขาเตรียมความพร8อมเรื่องการดําเนินการด8านหลักสูตร 
 

4.4.2 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT) 
4.4.2.1 กําหนดแผนการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ 

    หัวหน8าสาขาเทคโนโลยีชีวภาพแจ8งป3ญหาเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรคือ อาจารย2ประจําหลักสูตรไม�
เพียงพอและมีคุณวุฒิไม�ตรงตามท่ี สกอ.กําหนด ต8องการให8คณะฯ ดําเนินการแก8ป3ญหาโดยด�วน 

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายฝ(ายวิชาการและวิจัยดําเนินการ 
 
4.4.3 สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ2อุตสาหกรรมเกษตร (PD) 

สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ2อุตสาหกรรมเกษตร แจ8งป3ญหาของสาขาให8ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
1. เรื่องการสื่อสารในองค2กรท่ีมีความเข8าใจไม�ตรงกัน   



2. สาเหตุเรื่องการจัดสรรงบโครงการสอนท่ีมีความล�าช8า เนื่องมาจาก ไม�สามารถสรุป
งบประมาณในแต�ละรายวิชาได8 จําเปYนต8องมีการประชุมก�อน เนื่องจากบางรายวิชาได8รับงบประมาณไม�เพียงพอ
ต�อค�าใช8จ�ายในการเรียนการสอน 

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบสาขาดําเนินการประชุมภายในสาขาให8เรียบร8อย 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ 
5.1 แผนการดําเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ2และแผนปฏิบัติงานประจําปU ครั้ง

ท่ี 1 
       ฝ(ายบริหารและวางแผน มีแผนการดําเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ2และ

แผนปฏิบัติงานประจําปU ครั้งท่ี 1 ระหว�างวันท่ี 2-4 พฤษภาคม 2559 ณ อิงธารรีสอร2ท จังหวัดสตูล โดย
โครงการดังกล�าวได8รับการอนุมัติงบประมาณจํานวนท้ังสิ้น 45,000 บาท (สี่หม่ืนห8าพันบาทถ8วน) ซ่ึงมีรายจ�าย
ดังนี้ 

1. ค�าท่ีพัก 
2. ค�าอาหาร 7 ม้ือ และอาหารว�างพร8อมเครื่องด่ืม 4 ม้ือ 
3. ค�าห8องประชุม 
เดินทางโดยยานพาหนะของมหาวิทยาลัย ในตอนเช8าวันท่ี 2 พฤษภาคม 2559 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ท่ีประชุมได)พิจารณา และมีข8อเสนอแนะดังต�อไปนี้ 
1. ต8องการให8ฝ(ายบริหารและวางแผนดําเนินการสํารวจความต8องการเข8าร�วมโครงการของอาจารย2และ

เจ8าหน8าท่ีทุกท�าน เรื่องระยะเวลา สถานท่ี ก�อนตัดสินใจ  
มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบฝ(ายบริหารและวางแผน 
 

5.2 การจัดทําข8อมูลอาจารย2ประจําหลักสูตร และอาจารย2ผู8รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือให8เปYนไปตามเกณฑ2
มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

      ในการจัดทําข8อมูลอาจารย2ประจําหลักสูตร และอาจารย2ผู8รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือให8เปYนไปตาม
เกณฑ2มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คณะฯ มีแนวทางการดําเนินการดังนี้ 

1. การปรับปรุงหลักสูตรเปYนแขนงวิชา เปYนการรวมหลักสูตรเพ่ือลดจํานวนอาจารย2ประจําหลักสูตรจาก 
หลักสูตรละ 5 คน เหลือแขนงวิชาละ 3 คน 

2. การวิเคราะห2ข8อมูลเพ่ือดําเนินการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ สายวิชาการ  รอบ 4  
ประจําปUงบประมาณ 2560-2564 เพ่ือรองรับอาจารย2ท่ีกําลังจะเกษียรอายุราชการ 

ท่ีประชุมได)พิจารณา และมีข8อเสนอแนะดังต�อไปนี้ 
1. อาจารย2ประจําหลักสูตรจะต8องมีคุณสมบัติตรงกับหลักสูตรนั้น ๆ และเปYนผู8ขับเคลื่อนหลักสูตรให8 

ผ�านเกณฑ2มาตราบานหลักสูตรของ สกอ. ปU 2558  
มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหมายให8ฝ(ายวิชาการและวิจัยดําเนินการเรื่องอาจารย2ประจําหลักสูตร 
 

5.3 การวิเคราะห2ข8อมูลเพ่ือดําเนินการจัดทํากรอบอัตราพนักงานราชการ รอบท่ี 4 ประจําปUงบประมาณ 
2560-2563 

      สํานักงานคณบดีและฝ(ายบริหารและวางแผน ได8ดําเนินการจัดทําข8อมูลเพ่ือดําเนินการจัดทํากรอบ
อัตราพนักงานราชการ รอบท่ี 4 ประจําปUงบประมาณ 2560-2563 เพ่ือส�งต�อมหาวิทยาลัยดําเนินการนําเข8าท่ี



ประชุม และดําเนินการจัดสรรอัตรากําลังตามความเหมาะสม เพ่ือตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีมีความ
จําเปYนและเร�งด�วน  

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบหมายฝ(ายบริหารและวางแผนส�งข8อมูลให8กองบริหารงานบุคคลให8เรียบร8อย 
 

ระเบียบวาระที่ 6 
6.1 คะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการของข8าราชการ รอบการประเมิน 1/2559 

               คณะฯ แจ8งสาขาให8ดําเนินพิจารณากลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานของข8าราชการส�งภายในเดือน
นี้ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
6.2 กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งท่ี 2/2559 
      คณะฯ แจ8งกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 2/2559 วันท่ี 16 มีนาคม 

2559 โดยมีรายละเอียดหัวข8อในการประชุม คือ  
1. การแนะแนว จํานวนนักศึกษาใหม� แนวทางในการหานักศึกษาใหม� และรายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะ

ดําเนินการร�วมกับนักศึกษาใหม� 
2.แผนพัฒนาคณะฯ 
3.การปรับปรุงหลักสูตร  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
6.3 ระบบโทรศัพท2คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
      สํานักงานคณบดีได8ดําเนินการขอหมายเลขโทรศัพท2ประจําท่ี จํานวน 2 หมายเลข คือ 075-

489625 และ 075-489626 เพ่ือดําเนินการส�งเอกสารผ�านทางโทรสาร โดยฝ(ายอาคารสถานท่ีฯ กําลัง
ดําเนินการติดต้ัง และตรวจเช็คระบบ หากระบบสัญญาณเสร็จเรียบร8อย ทางสํานักงานคณบดีจะดําเนินการแจ8ง
ทราบเปYนทางการอีกครั้ง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
6.4 การติดต้ังระบบไฟหน8าอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
คณะฯ แจ8งแผนกอาคารสถานท่ีดําเนินการติดต้ังไฟส�องสว�างหน8าอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร AG 

และอาคาร AP  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
6.5 การดําเนินการจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส2 E-book ของคณะฯ 
      คณะฯ แจ8งเรื่องการมอบหมายงานการจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส2 E-book ของคณะฯ เพ่ือให8งาน 

ประชาสัมพันธ2ดําเนินการ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
6.6 รายการครุภัณฑ2ทางด8านวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีการอาหาร จํานวน 600,000 บาท คณะฯ ได8

ดําเนินการตรวจรับเรียบร8อยแล8ว 



มติท่ีประชุม รับทราบ 
6.7 เรื่องครุภัณฑ2ท่ีชํารุดของคณะฯ 

คณะฯ แจ8งฝ(ายบริหารและวางแผนให8เร�งดําเนินการเรื่องการแทงจําหน�ายรายการครุภัณฑ2ท่ีมีสภาพ 
ชํารุดเพ่ือลดจํานวนครุภัณฑ2ท่ีสะสมมาต้ังแต�ปU พ.ศ.2536 ไม�สามารถดําเนินการได8 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 13.10 น. 
 
 

                  
         (นางดวงชีวัน  มนตราลักษณ2)     

 ผู8บันทึกรายงานการประชุม 
 

                                             
                          (ดร.สุภาษิต  ชูกลิ่น)    
           ผู8ตรวจรายงานการประชุม 

 


