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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ*งที่ประชุมทราบ 

1.1 เรื่องท่ีประธานแจ*งท่ีประชุมทราบ 

1.1 กําหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปCการศึกษา 2558 ระหว�างวันท่ี 19-23 กันยายน 
2559 ณ ศูนย2ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปC อ.หาดใหญ� จังหวัดสงขลา 

1.2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร กําหนดวันจัดประชุมบุคลากรของคณะฯ ในวันพุธท่ี 27 กรกฎาคม 
2559 เวลา 13.00 น. เปKนต8นไป เพ่ือเตรียมความพร8อมก�อนเปLดภาคการศึกษา 1/2559 

1.3 การแจ8งซ�อมอุปกรณ2เครื่องมือคณะอุตสาหกรรมเกษตร สามารถดําเนินการผ�านเวปไซต2ได8ตามลิงค2 
http://agro-industry.rmutsv.ac.th/agro/th/content/275-1460081597-73-080416#overlay-
context=th 



1.4 การส�งข�าวสารของคณะฯ เพ่ือดําเนินการรวบรวมจัดทําจุลสารประจําเดือน สามารถส�งข8อมูล
ข�าวสารมายังอาจารย2เดชศักด์ิ วิจิตต2พันธ2 หรือคุณอรรถพล พรหมทอง ได8 

1.5 กําหนดการเปLดภาคการศึกษา 1/2560 กําหนดเปKนต8นเดือนมิถุนายน 2560 
 1.6 การจัดให8มีการประชุมงานภายในฝ)าย/แผนกงาน ก�อนการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ และ
หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือแจ8งงานท่ีได8รับมอบหมายให8ฝ)ายหรือแผนกงานทราบ 
 1.7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได8รับการจัดสรรงบประมาณตามท่ีสํานักงบประมาณ ได8
จัดทําร�างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมหาวิทยาลัยได8รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ�าย ประมาณ 1,193,000,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร8อยเก8าสิบสามล8านบาท) เม่ือเทียบกับปCท่ี
ผ�านมา ปCงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได8รับการจัดงบประมาณรายจ�ายลดลง จึงขอให8หน�วยงาน
เบิกจ�ายงบประมาณท่ีได8รับจัดสรรให8เกิดความคุ8มค�าและเกิดประโยชน2สูงสุด 
 1.8 ผลการขออาจารย2จากคณะศิลปศาสตร2 ราย อาจารย2อภิวัน สมบูรณ2ดํารง มาเปKนอาจารย2
ผู8รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีการอาหาร แทน อาจารย2ทิพย2 บุญล้ํา และ อาจารย2นรินทร2ภพ 
ช�วยการ มาเปKนอาจารย2ผู8รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ แทน อาจารย2พูลทรัพย2 
อินทร2สังข2 ผ�านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ และจะดําเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยวันท่ี 29 กรกฎาคม 
2559 นี้ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ*งท่ีประชุมทราบ 

2.1 สํานักงานคณบดีได8ดําเนินการส�งหนังสือไปยังฝ)าย สาขา และแผนกงาน เพ่ือดําเนินการจัดซ้ือ/จัด
จ8างวัสดุอุปกรณ2ทางด8านการเรียนการสอน เครื่องมือท่ีชํารุด โดยใช8เงินงบประมาณแผ�นดินประจําปCงบประมาณ 
2559 โดยจะต8องดําเนินการส�งเอกสารหนังสือขออนุญาตจ8าง หรือ ขออนุมัติจัดซ้ือ พร8อมแนบรายการ หรือใบ
เสนอราคามาพร8อมหนังสือ และต8องรีบดําเนินการให8แล8วเสร็จก�อนวันท่ี 10 สิงหาคม 2559 เพ่ือทางพัสดุคณะฯ 
ดําเนินการในการเบิกจ�ายต�อไป 

2.2 สํานักงานคณบดี ได8ดําเนินการจัดทําปiายคณะอุตสาหกรรมเกษตรใหม� เพ่ือเปKนการปรับสภาพภูมิ
ทัศน2ให8สวยงามต8อนรับเปLดเทอม อีกท้ังยังเปKนการตอบสนองนโยบายด8านมหาวิทยาลัยสีเขียว Green campus 

2.3 กิจกรรมการทําบุญถวายเทียนพรรษา สํานักงานคณบดีจะดําเนินการขอข8อมูลจากทางสํานักงาน
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และแจ8งประชาสัมพันธ2บุคลากรทุกท�านเข8าร�วมกิจกรรมผ�านทางสื่อออนไลน2  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม รับรองโดยมีการแก8ไข ดังนี้ 
1. หน8าท่ี 4 ข8อ 1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ8งให8ท่ีประชุมทราบ ข8อ 1.2.1 บรรทัดท่ี 1 เพ่ิมข8อความว�า  

กําหนดการทําบุญคณะอุตสาหกรรมเกษตรและทําบุญอุทิศส�วนกุศลให8กับอาจารย2ทิพย2 บุญล้ํา นายภูวดล เอียด
งามสม และนายชัยธวัช ทองทิพย2 และบุคลากรท่ีล�วงลับไปแล8ว  

2. หน8าท่ี 5 ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม มติท่ีประชุม บรรทัดท่ี 2 ให8เปลี่ยนคําว�า  
จาก เปKน การ และเพ่ิมคําว�า รับรอง หลังพิจารณา 

3. หน8าท่ี 5 ข8อ 4.1 ฝ)ายบริหารและวางแผนแจ8งให8ท่ีประชุมทราบ บรรทัดท่ี 3 ให8เพ่ิมข8อความต�อท8าย 
ประโยคว�า จากจํานวนนักศึกษาปริญญาตรี จํานวน 138  คน และปริญญาโท จํานวน 10 คน 

4. หน8าท่ี 6 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข8อ 5.1 บรรทัดท่ี 4 ให8เพ่ิมข8อความว�า เรื่อง 



การเลื่อนเงินเดือนข8าราชการในสถาบันอุดมศึกษาและการเลื่อนค�าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย และ บรรทัดท่ี 
5 เปลี่ยนคําว�า และการปฏิบัติงานจริง เปKน ตามการปฏิบัติงานจริง และเปลี่ยนจากคําว�า ตามผลการปฏิบัติงาน 
เปKน จากผลการปฏิบัติงาน  

5. หน8าท่ี 6 บรรทัดท่ี 6 จากสุดท8าย ให8ตัดคําว�า โดย ออก และเปลี่ยนเปKนคําว�า เนื่องจาก เพ่ิมชื่อคุณ 
อรรถพล จากข8อความท่ีไม�สมบูรณ2 และบรรทัดท่ี 3 จากสุดท8าย เปลี่ยนคําว�าจํานวนไม�เพียงพอ เปKน จํานวน
จํากัด 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเน่ือง 

3.1.1 การเปLดรับสมัครข8าราชการโอนย8าย แทนอาจารย2ทิพย2 บุญล้ํา 
   ประกาศผลการคัดเลือกข8าราชการโอนย8าย แทนอาจารย2ทิพย2 บุญล้ํา ได8ดําเนินการสัมภาษณ2
เรียบร8อยแล8วเม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2559 ผู8ผ�านการคัดเลือก ชื่อ นางสาวสายใจ  แก8วอ�อน 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

3.1.2 การแต�งต้ังคณะกรรมการแนะแนวการหานักศึกษา 
 คณะฯ ได8ดําเนินการแล8ว ดังนี้ 
1. การออกหนังสือไปยังโรงเรียนต�าง ๆ เพ่ือเปLดรับสมัครนักเรียนโควตา ประจําปCการศึกษา 2559  

และ 2560 
2. การสมัครและรายงานตัวของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีการอาหาร ภายในวันท่ี 11  

กรกฎาคม 2559 ก�อนเท่ียง จะได8รับสิทธิ์จ�ายค�าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาท่ี 1/ 2559 เพียง 50 % 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
๔.๑  ฝ:ายบริหารและวางแผนแจ*งให*ที่ประชุมทราบ 

4.1.1 สรุปผลการดําเนินโครงการประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาส 3 และไตรมาส 4) 
ฝ)ายบริหารและวางแผน แจ8งสรุปผลการดําเนินโครงการประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2559     

(ไตรมาส 3 และไตรมาส 4) โดยโครงการท่ีดําเนินการในไตรมาส 3 มีจํานวนท้ังสิ้น 17 โครงการ มี 2 โครงการท่ี
ดําเนินการเรียบร8อยแล8ว เหลือ 15 โครงการอยู�ระหว�างการดําเนินการเคลียร2เอกสารผ�านการเงินของสํานักงาน
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยทุกโครงการจะต8องดําเนินการในระบบบัญชี 3 มิติ ให8แล8วเสร็จภายในวันท่ี       
31 กรกฎาคม 2559 และการดําเนินโครงการไตรมาส 4 มีจํานวน 8 โครงการ ซ่ึงอยู�ระหว�างการดําเนินการ 

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบฝ)ายบริหารและวางแผนดําเนินการตรวจสอบสถานะการเบิกจ�ายเงินโครงการ
เปKนรายวัน  
 

4.1.2 ข8อมูลรายจ�ายงบประมาณแผ�นดิน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ฝ)ายบริหารและวางแผน แจ8งข8อมูลรายจ�ายงบประมาณแผ�นดิน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ.  

2559 โดยงบประมาณแผ�นดิน งบดําเนินงาน มีจํานวนเงินคงเหลือรอจ�าย จํานวน 365,733.50 บาท (สาม
แสนหกหม่ืนห8าพันเจ็ดร8อยสามสิบสามบาทห8าสิบสตางค2) ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 โดยหากส�วนงานใดมี
ความประสงค2จะดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจ8างซ�อมอุปกรณ2เครื่องมือท่ีใช8สําหรับการเรียนการสอนก็สามารถดําเนินการ
จัดทําหนังสือมายังคณะฯ ภายในวันท่ี 10 สิงหาคม 2559 เพ่ือทางคณะฯ จะได8ดําเนินการเรื่องการเบิกจ�ายให8
แล8วเสร็จภายในต8นเดือนกันยายน 2559 ก�อนสิ้นปCงบประมาณ 



มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.1.3 รายการครุภัณฑ2ท่ีได8รับการจัดสรรประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ฝ)ายบริหารและวางแผน แจ8งรายการครุภัณฑ2ท่ีได8รับการจัดสรรประจําปCงบประมาณ พ.ศ.  
2560 โดยคณะฯ ได8รับอนุ มั ติรายการครุภัณฑ2 จํานวน 2 รายการ คือ ครุภัณฑ2ห8องปฏิบั ติการทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ และ ครุภัณฑ2ห8องปฏิบัติการครัวร8อน ครัวเย็น 

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบหัวหน8าสาขาติดต�อบริษัทเบ้ืองต8นเพ่ือเปKนการเตรียมความพร8อมก�อนการ
ดําเนินการ 

4.1.4 สรุปโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร2ชาติตามแนวการปฏิรูป พ.ศ. 2559  
ฝ)ายบริหารและวางแผนแจ8งสรุปโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร2ชาติตามแนวการปฏิรูป พ.ศ.  

2559 โดยเสนอของบประมารจากรัฐบาล ซ่ึงมีจํานวนครุภัณฑ2ท่ีเสนอขอ 11 รายการ และสิ่งก�อสร8าง 1 รายการ 
รวมเปKนจํานวนเงินท้ังสิ้น 17,829,550 บาท (สิบเจ็ดล8านแปดแสนสองหม่ืนเก8าพันห8าร8อยห8าสิบบาทถ8วน) รอ
ผลการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย หากไม�ได8รับการอนุมัติจะนําข8อมูลเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติงบประมาณในปC 
พ.ศ. 2561 อีกครั้ง 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.1.5 ประเด็นยุทธศาสตร2 กลยุทธ2คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปC พ.ศ. 2560-2564  

ฝ)ายบริหารและวางแผน แจ8งประเด็นยุทธศาสตร2 กลยุทธ2คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปC  
พ.ศ. 2560-2564 โดยสรุปความสัมพันธ2 ปรัชญา วิสัยทัศน2 พันธกิจ เปiาประสงค2 ขาดกิจกรรม/โครงการ ค�า
เปiาหมาย ตัวชี้วัด ประมาณการงบประมาณ ฝ)ายได8ดําเนินการแจ8งผู8รับผิดชอบเรียบร8อยแล8ว กําลังรอข8อมูล
กลับมายังฝ)ายเพ่ือทวนสอบต�อไป ในกรณีการของบประมาณโครงการ ปCงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะต8องยึดแผน
ท่ีคณะฯ จัดทําเปKนองค2ประกอบหลักในการเขียนโครงการ เพ่ือให8สอดคล8องกับแผนท่ีคณะฯ กําหนดไว8 

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบทุกฝ)าย/แผนกงานดําเนินการเขียนโครงการให8สอดคล8องกับพันธกิจ กลยุทธ2
ของคณะฯ 

4.1.6 ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน�งอาจารย2 และเจ8าหน8าท่ี (ลูกจ8างชั่วคราว)  
จากการเปLดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน�ง อาจารย2 ครั้งท่ี 3 ปรากฏว�า  

ไม�มีผู8สมัคร คณะฯ ได8ดําเนินการส�งข8อมูลคุณสมบัติของผู8สมัครไปยังมหาวิทยาลัยฯ เรียบร8อยแล8ว รอการเปLดรับ
สมัครในรอบท่ี 4 ส�วนผลการสอบลูกจ8างชั่วคราว สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2559 
ท่ีผ�านมา ผู8ท่ีผ�านการคัดเลือก คือ นางสาวอุมาพร สุขฉนวน  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
๔.๒  ฝ:ายวิชาการและวิจัยแจ*งให*ที่ประชุมทราบ 

4.2.1 จํานวนนักศึกษาใหม� ประจําปCการศึกษา 2559 
        ฝ)ายวิชาการและวิจัย แจ8งจํานวนนักศึกษาใหม�ประจําปCการศึกษา 2559 ข8อมูล ณ วันท่ี 12 

กรกฎาคม 2559 มีจํานวนนักศึกษาตามสาขาวิชาดังนี้ 
1. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 4 ปC     จํานวน  0 คน 
2. สาขาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ปC   จํานวน  9 คน 
3. สาขาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีการอาหาร 2 ปC เทียบโอน จํานวน  0 คน 
4. สาขาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ 4 ปC  จํานวน 17 คน 
5. สาขาอาหารและโภชนาการ 2 ปC เทียบโอน   จํานวน 24 คน 

รวม         50 คน 



มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.2.2 รายงานผลการประเมินตนเองระดับคณะฯ และหลักสูตร รอบ 9 เดือน 

          ฝ)ายวิชาการและวิจัย แจ8งรายงานผลการประเมินตนเองระดับคณะฯ และหลักสูตร รอบ 9 เดือน 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย2ประจําหลักสูตร โดยฝ)ายมีความประสงค2ให8ประธานหลักสูตรเปKนผู8ตัดสินใจ
เลือกคณะกรรมการการตรวจประเมินเองตามความสอดคล8องของหลักสูตรนั้น    

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบส�วนงานท่ีเก่ียวข8องไปดําเนินการ 
4.2.3 การเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินและกําหนดวันรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

และคณะฯ 

          ฝ)ายวิชาการและวิจัย แจ8งการเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินและกําหนดวันรับการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะฯ โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร กําหนดการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษา วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ในระดับหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับปริญญาโท กําหนดตรวจ
วันท่ี 19 สิงหาคม 2559  หลักสูตรวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีการอาหาร กําหนดวันตรวจ วันท่ี 25 สิงหาคม 
2559 และหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ กําหนดตรวจวันท่ี 31 สิงหาคม 2559  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.2.4 ผลการประเมิน 5 ส จากกรรมการภายใน และ 5 ส+ จากกรรมการภายนอก 

          ฝ)ายวิชาการและวิจัย แจ8งผลการประเมิน 5 ส+ จากกรรมการภายใน และ 5 ส+ จากกรรมการ
ภายนอก โดยพ้ืนท่ีส�งตรวจผ�านการประเมินตามเกณฑ2มาตรฐานการตรวจ 5 ส+  ผลการประเมิน 5 ส+ จาก
กรรมการภายใน ได8คะแนนรวมร8อยละ 96.97 และ ผลการตรวจประเมิน 5 ส+ จากกรรมการภายนอก ได8
คะแนนรวมร8อยละ 93.33 โดยคณะกรรมการมีข8อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน คือ ปiายชื่อไมเปKนมาตรฐาน
เดียว ขาดแผนการบํารุงรักษาอุปกรณ2เครื่องมือบางห8อง ไม�มีปiายบ�งชี้ลักษณะการเปLด-ปLดหน8าต�าง ในส�วน
ห8องปฎิบัติการ ควรมีการจัดวางแผนผังให8ชัดเจน ควรมีทะเบียนคุมการเบิกจ�ายวัสดุ ฝ)ายฯ ได8ดําเนินการแจ8งผลไป
ยังส�วนงานต�าง ๆ เพ่ือรับทราบข8อมูลและเพ่ือการพัฒนาในการดําเนินงานในปCต�อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.2.5 รายงานสรุปผลการดําเนินงานด8านการบริการวิชาการ ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2559 

          ฝ)ายวิชาการและวิจัย แจ8งรายงานสรุปผลการดําเนินงานด8านการบริการวิชาการ ประจําปC
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยโครงการบริการวิชาการมีจํานวนท้ังสิ้น 4 โครงการใหญ� โดยการดําเนินโครงการ
ส�วนใหญ�เปKนไปตามแผนท่ีกําหนด  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.2.6 การจัดสรรงบประมาณโครงการยกระดับฯ และโครงการ มทร.ศรีวิชัยรับใช8สังคม ประจําปC

งบประมาณ 2559  
          ฝ)ายวิชาการและวิจัย แจ8งการจัดสรรงบประมาณโครงการยกระดับฯ และโครงการ มทร.ศรีวิชัย
รับใช8สังคม ประจําปCงบประมาณ 2559 โดยโครงการยกระดับฯ และโครงการ มทร.ศรีวิชัย รับใช8สังคม ท่ีเสนอ
ขออนุมัติงบประมาณ มีจํานวนท้ังสิ้น 8 โครงการ แต�ได8รับอนุมัติงบประมาณจํานวน 1 โครงการ คือ โครงการ
การอบรมการผลิตอาหารและเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ งบประมาณ 16,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันบาทถ8วน) อยู�ใน
ข้ันตอนการขออนุญาตดําเนินโครงการและยืมเงินในการดําเนินการต�อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
 



4.2.7 รายงานสถานะของนักศึกษา ประจําปCการศึกษา 2558 
          ฝ)ายวิชาการและวิจัย แจ8งรายงานสถานะของนักศึกษา ประจําปCการศึกษา 2558  

มติท่ีประชุม รับทราบ  มอบฝ)ายวิชาการและวิจัย แจ8งอาจารย2ท้ังหมดในการประชุมคณาจารย2ให8
รับทราบข8อมูลของนักศึกษา ในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2559  

4.2.8 รายงาน มคอ.3 และรายงาน มคอ.5 
          ฝ)ายวิชาการและวิจัย แจ8งรายงาน มคอ.3 และรายงาน มคอ.5 โดย มคอ. 3 ดําเนินการส�งข8อมูล
เข8าวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยแล8ว และกําลังเสนอเข8าท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในวันท่ี 29 กรกฎาคม 2559 ในลําดับต�อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.2.9 โครงการสอนคณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 

          ฝ)ายวิชาการและวิจัย แจ8งโครงการสอนคณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 
โดยในกรณีรายวิชาชีพเลือก หากมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน8อยกว�า 10 คน ไม�สามารถดําเนินการเปLดสอนได8 
ยกเว8นสาขาท่ีมีนักศึกษาน8อยกว�า 10 คน และลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล�าวทุกคน สามารถเปLดสอนได8โดย
อนุโลม ในรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนตามแผน สามารถแจ8งจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนได8โดยไม�ต8องรอ
ให8นักศึกษาลงทะเบียนเรียนให8แล8วเสร็จ เนื่องจากเปKนรายวิชาบังคับ นักศึกษาจําเปKนต8องลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชานั้น 

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบหัวหน8าสาขาตรวจสอบและแจ8งข8อมูลในการประชุมคณาจารย2วันท่ี 27 
กรกฎาคม 2559 และดําเนินการจัดส�งวัสดุโครงการสอนมายังฝ)ายวิชาการและวิจัย ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 
2559 เพ่ือทางฝ)ายฯ จะดําเนินการส�งข8อมูลมายังฝ)ายบริหารและวางแผนในลําดับต�อไป 

4.2.10 รายงานผลการดําเนินงานด8านสหกิจศึกษา 
          ฝ)ายวิชาการและวิจัย แจ8งรายงานผลการดําเนินงานด8านสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปCท่ี 4 จํานวน 9 คน เลือกลงทะเบียนในรายวิชาสหกิจศึกษา ภาค
การศึกษาท่ี 1/2559 ท้ังหมด   

มติท่ีประชุม รับทราบ  มอบสาขาวิชาดําเนินการติดตามนักศึกษาในเรื่องการเสนอหัวข8อเรื่องให8มีความ
สอดคล8องกับหลักสูตรท่ีนักศึกษาเรียน และตรงกับความเชี่ยวชาญของอาจารย2ท่ีนิเทศนักศึกษา 

4.2.11 การดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
          ฝ)ายวิชาการและวิจัย แจ8งการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยได8ดําเนินการจัดทําหลักสูตร
อย�างต�อเนื่อง อยู�ในช�วงการรวบรวมรายวิชาท้ังหมดท่ีมีการเปLดการเรียนการสอนในหลักสูตรท่ีมีการปรับปรุง 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.2.12 ปฏิทินการศึกษา ประจําปCการศึกษา 2559 

          ฝ)ายวิชาการและวิจัย แจ8งปฏิทินการศึกษา ประจําปCการศึกษา 2559 โดยการดําเนินงาน
เปKนไปตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย 

4.2.13 ข้ันตอนการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 
        ฝ)ายวิชาการและวิจัย แจ8งข้ันตอนการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 โดยในวันท่ี 28 กรกา
คม 2559 นักศึกษาใหม� ประจําปCการศึกษา 2559 เข8าร�วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ส�วนนักศึกษาเก�าจะอยู�ในช�วง
การพบอาจารย2ท่ีปรึกษา ช�วงบ�ายวันท่ี 28 กรกาคม 2559 ฝ)ายวิชาการและวิจัยควรทําแผนข้ันตอนการ
ลงทะเบียนเพ่ือให8อาจารย2รับทราบโดยท่ัวกัน 

มติท่ีประชุม รับทราบ  



๔.๓  ฝ:ายพัฒนานักศึกษาแจ*งให*ที่ประชุมทราบ 
4.3.1 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจําป� พ.ศ.๒๕๕๙ ฝ�ายพัฒนานักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
วันท่ี กิจกรรม/โครงการ ผู*รับผิดชอบ 

๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (๑๓.๓๐น.) 

27 กรกฎาคม 2559 

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

๒๙ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

2 สิงหาคม ๒๕๕๙ 

3 สิงหาคม ๒๕๕๙ 

๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

8-10 สิงหาคม 2559  

 

10 สิงหาคม 2559 

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

๓ กันยายน ๒๕๕๙  

 

19-23 กันยายน ๒๕๕๙  

๑๐-๑๔, ๑๗-๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙  

๓๑ ตุลาคม – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  

นักศึกษาเข8าหอพัก 

ประชุมผู8ปกครองนักศึกษาใหม� 

กิจกรรมเลือดใหม� อก.สู�ชุมชน ครั้งท่ี 1 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม� 

นักศึกษาใหม�พบคณะ และสาขาวิชา 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และสารเสพติด 

กิจกรรมเลือดใหม� อก.สู�ชุมชน ครั้งท่ี 2 

โครงการอบรมมารยาทไทยท่ีดีงามสําหรับนักศึกษา 

วันเปLดภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๙ 

นักศึกษาใหม�ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาท่ี 
1/2559 

กิจกรรม อก.อาสาพัฒนาเพ่ือองค2องค2ราชินี 

พิธีเทิดพระเกียรติวันแม� 

วันไหว8ครู 

โครงการส�งเสริมสุขภาพนักศึกษาและต�อต8านยาเสพ
ติด 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรปCการศึกษา ๒๕๕๘ 

สอบกลางภาค ๑/๒๕๕๙ 

แห�หมฺรับ บุญสารทเดือนสิบ 

กีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งท่ี ๑๑ 

กิจการ วข.+ ฝ)ายพัฒนาฯ 

ฝ)ายพัฒนานักศึกษา 

ฝ)ายพัฒนานักศึกษา 

กิจการ วข.+ ฝ)ายพัฒนาฯ 

คณะฯ 

กิจการ วข.+ ฝ)ายพัฒนาฯ 

ฝ)ายพัฒนานักศึกษา 

ฝ)ายพัฒนานักศึกษา 

กิจการ วข. 

งานทะเบียน 

 

ฝ)ายพัฒนานักศึกษา 

กิจการ วข. 

กิจการ วข.+ ฝ)ายพัฒนาฯ 

กิจการ วข.+ ฝ)ายพัฒนาฯ 

 

กิจการ วข. 

งานทะเบียน 

ฝ)ายพัฒนาฯ+สโมสรฯ 

ฝ)ายพัฒนานักศึกษา 



๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

1-6 มกราคม 2559 

๑๒ -๑๖, ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

ลอยกระทง 

ถวายพระพรวันพ�อ 

ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 

สอบปลายภาค ๑/๒๕๕๙ 

วันเปLดภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๙ 

กิจการ วข. 

กิจการ วข. 

งานทะเบียน 

กิจการ วข. 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบฝ)ายพัฒนานักศึกษาแก8ไขชื่อกิจกรรมเลือดใหม� อก. สู�ชุมชน ให8ชื่อ 
กิจกรรมน�าสนใจ 

4.3.2 รายงานผลการประเมินความสําเร็จของแผนการพัฒนานักศึกษา ประจําปCการศึกษา 2558 
รายละเอียดตามเอกสารแนบฝ)ายพัฒนานักศึกษา 
  ฝ)ายพัฒนานักศึกษารายงานผลการประเมินความสําเร็จของแผนการพัฒนานักศึกษา ประจําปC
การศึกษา 2558 เพ่ือรายงานต�อท่ีประชุม โดยการดําเนินงานด8านแผนการพัฒนานักศึกษา บรรลุตาม
วัตถุประสงค2ท่ีกําหนดไว8ตามแผน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
๔.๔  สาขาวิชาแจ*งให*ที่ประชุมทราบ 

4.4.1 สาขาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีการอาหาร (FST) 
สาขาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีการอาหาร (FST) แจ8งชื่ออาจารย2ท่ีปรึกษาสาขา FST โดย 

นักศึกษา FST 1 ให8อยู�ในความดูแลของ ผศ.ดร.กิตติภูมิ ศุภลักษณ2ป3ญญา นักศึกษา FST 4 ดร. สุภาษิต ชูกลิ่น  
FP 4 ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน และ FP 5  ผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล ส�วน ผศ.ดร. รุ�งทิพย2 จูฑะมงคล และ
อาจารย2วีระพงศ2 เชียรสงค2 ให8ได8รับการพัฒนาตนเองก�อน 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.4.2 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT) 
ไม�มี 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.4.3 สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ2อุตสาหกรรมเกษตร (PD) 
ไม�มี 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
5.1 พิจารณาการจ8างเหมาเจ8าหน8าท่ี เพ่ือตอบสนองนโยบายการดําเนินงานของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ 

ด8วยพนักงานจ8างเหมาบริการกําลังหมดสัญญาจ8าง ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2559 และฝ)าย 
บริหารและวางแผน จะต8องดําเนินการต�อสัญญาจ8างให8กับบุคลากรภายในเดือนสิงหาคม 2559 นี้ ประกอบด8วย 

1. คุณผลดี  แซ�แต8 
2. คุณจํานรรจ2พร ช�วยแก8ว 
3. คุณเบญจวรรณ คงเมือง  
4. คุณเจริญ คงเพชร 
5. คุณรัชนี  จันทร2ส�อง 



6. คุณเสาวรส คล8ายคลิ้ง 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ท่ีประชุมได*พิจารณา และมีข8อเสนอแนะดังต�อไปนี้ 
1. ก�อนการต�อสัญญาจ8างควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู8รับบริการในแต�ละส�วนงานท่ีเก่ียวข8อง คือ  

หัวหน8างาน ผู8รับบริการท่ีเปKนบุคลากร และนักศึกษา 
2. ควรมีการกําหนดวิธีการประเมินท่ีเปKนมาตรฐานเดียวกัน สามารถตรวจสอบได8 
3. กําหนดเกณฑ2การประเมินท่ีสามารถวัดได8 
4. การเพ่ิมเงินค�าจ8างให8กับพนักงานจ8างเหมาควรมาจากคะแนนท่ีได8ในแต�ละระดับ โดยอ8างอิงเกณฑ2คะแนน 

การประเมินของพนักงานมหาวิทยาลัย ปC พ.ศ.2554 โดยแบ�งออกเปKน 7 ข้ัน คือ ปรับปรุง พอใช8 ค�อนข8างดี ดี ดี
มาก ดีเด�น และดีเยี่ยม โดยคิดคะแนนจาก 60-100 คะแนน และเพ่ิมเงินระดับละ 100 บาท 

5. การจ8างเหมาผู8ปฏิบัติงานด8านโภชนาการเพ่ือดําเนินการด8านงานฟาร2ม และการผลิตผลิตภัณฑ2เพ่ือการ 
จําหน�ายสามารถดําเนินการได8 โดยจ8างเพ่ิมจํานวน 1 คน 

6. ควรดําเนินการให8แล8วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2559 นี้ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ และเห็นควรต�อสัญญาจ8าง มอบฝ)ายบริหารและวางแผนดําเนินการในข้ันตอน

ต�อไป 
5.2 พิจารณาแผนยุทธศาสตร2ด8านเกษตรอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช 
 ฝ)ายบริหารและวางแผน เสนอประเด็นยุทธศาสตร2เกษตรอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี

รายละเอียดดังต�อไปนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร- : ความเป/นเลิศเชิงสินค0า 
เป1าประสงค- : สินค0าเกษตรภาคใต0ได0รับการรับการยกระดับเป/นเลิศด0วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

กลยุทธ2 มาตราการ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.พัฒนาความเปKนเลิศสินค8 า
เกษตรภาคใต8 (สับปะรด) 

1. กลางน้ํา 1.โครงการแปรรูปและสร8างมูลค�าเพ่ิม : 
สับปะรดกระป�อง 
2.โครงการพัฒนาเครื่องจักรแปรรูป : เครื่อง
ปอกสับปะรด เครื่องระเหยเข8มข8น เครื่องบรรจุ
และปLดกระป�องอัตโนมัติ เครื่องฆ�าเชื้อ เครื่อง
ปLดฉลาก 
3.โครงการพัฒนาสินค8าใหม� : เงาะยัดไส8
สับปะรด น้ําสับปะรดสุขภาพ (สมุนไพร) แยม 
ไวน2 
4.โครงการโรงงานสาธิต : ระดับ SME และ
โรงงานอุตสาหกรรมด8วยมาตรฐาน GMP 
HACCP และ อย. 

2. ปลายน้ํา 1.โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ2 : กระป�อง 
ขวดแก8ว บรรจุภัณฑ2เคลือบหลายชั้น (รีทอร2ท
เพ8าซ2) และกล�องกระดาษลูกฟูก ออกแบบด8าน
โครงสร8างและกราฟฟLก 



2.โครงการ smart packaging : บรรจุภัณฑ2
ช�วยยืดอายุการเก็บรักษา (ต8านจุลินทรีย2) 
3.โครงการพัฒนาการตลาด : ผลิตได8 ขายเปKน, 
ครัวศรีวิชัย 
4.โครงการเผยแพร�/ฝ�กอบรม : การเตรียม การ
ผลิตและการบรรจุ แก�ผู8ประกอบการ 

ประเด็นยุทธศาสตร2 : ศูนย2ทดสอบมาตรฐานอาหาร 
เปiาประสงค2 : ศูนย2ทดสอบมาตรฐานทดสอบอาหารเพ่ือสุขภาพในระดับท8องถ่ินและระดับชาติด8วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

กลยุทธ2 มาตราการ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.จัดต้ังศูนย2ทดสอบนวัตกรรม
อาหาร เ พ่ือสุ ขภาพในระ ดับ
ท8องถ่ินและระดับชาติ 

1.การเตรียมการ 1. โครงการสํารวจความต8องการ : แบบสอบถามผู8ประกอบ
ระดับชุมชนและอุตสาหกรรม 
2. โครงการกําหนดกรอบของศูนย2 : ทดสอบอาหารเพ่ือ
สุ ขภาพทางด8 าน เค มี   ( อ งค2 ประกอบของอาหาร ; 
Proximate analysis, ฉลากโภชนาการ; Nutrition 
labeling, วิตามิน; Vitamins, โลหะหนัก; Heavy metals, 
สารเจือปนอาหาร; Food additives เช�น สารกันบูด สาร
แต�งกลิ่นสี) ด8านจุลชีววิทยา (ตรวจนับจุลินทรีย2ท้ังหมด; 
Total plate count, ตรวจหาเชื้อจุลินทรีย2ท่ีทําให8เกิดโรค 
เช�น Salmonella spp. E. coli, Enterobacter 

sakazakii)  และด8 านกายภาพ (วิ เ คราะห2หา  water 
activity และการหาอายุของผลิตภัณฑ2อาหาร) 
3. โครงการพัฒนาบุคลากร : นักวิจัย อาจารย2และ
เจ8าหน8าท่ีของศูนย2ฯ 
4. โครงการวางแผนการบริหาร : ด8านนโยบาย ด8านการเงิน 
ด8านบุคลากรและด8านห8องปฏิบัติการ 
5. โครงการสร8างเครือข�าย : ห8องปฏิบัติการเครือข�ายใน
ภูมิภาค (คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร2 
ห8องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด สาขาสงขลา) 
และส�วนกลาง (คณะวิทยาศาสตร2 จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย
และห8องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด) 

2.การจัดต้ังศูนย2 1. โครงการจัดหาสถานท่ี : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.
ศรีวิชัย 
2. โครงการจัดหาครุภัณฑ2 : ห8องปฏิบัติการทางด8านเคมี 
ห8องปฏิบัติการด8านจุลชีววิทยาและห8องปฏิบัติการด8าน
กายภาพ 
3. โครงการยื่นขอรับรองมาตรฐาน : ISO/IEC 17025 
สําหรับห8องปฏิบัติการทางด8านเคมี ห8องปฏิบัติการด8าน



ชีววิทยาและห8องปฏิบัติการด8านกายภาพ 
4. โครงการให8บริการ : ผู8ประกอบระดับชุมชนและ
อุตสาหกรรม 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ท่ีประชุมได*พิจารณา และมีข8อเสนอแนะดังต�อไปนี้ 
1. กรรมการผู8ทรงคุณวุฒิแนะนําเรื่องการต้ังศูนย2เครื่องมือวิเคราะห2 คณะฯ อาจจุแข�งขันกับสถาบันอ่ืน 

ยาก เนื่องจากเครื่องมือท่ีใช8จะต8องผ�านเกณฑ2การทดสอบมาตรฐานและได8รับการรับรองจากหน�วยงานท่ีเปKนท่ี
ยอมรับ 

2. แต�ละส�วนงานควรดําเนินการในส�วนท่ีมีความเก่ียวข8อง เช�น ฝ)ายบริหารและวางแผน ดูแลเรื่องการจัดสรร 
งบประมาณในการทดสอบ สาขาวิชาปรับข8อมูลเพ่ือดําเนินการเขียนโครงการของบจากมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนา
งานให8สอดคล8องกับยุทธศาสตร2 9 มทร. ด8านเกษตรอาหาร 

มติท่ีประชุม รับทราบ เห็นชอบ แจ8งผู8บริหารทุกคน และมอบหมายฝ)ายบริหารและวางแผนดําเนินการ
เร�งนักวิทยาศาสตร2เรื่องการถ�ายรูปอุปกรณ2และเครื่องมือให8เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

5.3 แผนความเสี่ยง ประจําปCการศึกษา 2558  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ หน8าท่ี 81-98 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ฝ)ายบริหารและวางแผนเสนอแผนการบริหารความเสี่ยง โดยคณะฯ มีการติดตาม ประเมิน  
ตรวจสอบ โดยความเสี่ยงท่ีคณะกรรมการความเสี่ยงจัดลําดับไว8ในแต�ละด8าน มีท้ังหมด 7 ประเด็น ได8แก� 

1. ความเสี่ยงด8านยุทธศาสตร2/กลยุทธ2ของมหาวิทยาลัย ระดับความเสี่ยง ปานกลาง เนื่องจากแผนกลยุทธ2 
ของมหาวิทยาลัยไม�สามารถผลักดันไปสู�เปiาหมายท่ีแท8จริงได8 

2. ความเสี่ยงด8านการผลิตบัณฑิต ระดับความเสี่ยงสูงมาก ความหาแนวทางแก8ไขอย�างเร�งด�วน ป3จจัยท่ีมีผล 
ต�อความเสี่ยงคือ กระบวนการเรียนการสอนไม�เอ้ือต�อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประ
มารสําหรับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาอาจารย2ให8มีความรู8และทักษะมากข้ึน และการสรรหา
อาจารย2ท่ีสอดคล8องต�อความต8องการของคณะฯ 

3. ความเสี่ยงด8านการวิจัย ระดับความเสี่ยงน8อย เนื่องจากอาจารย2ภายในคณะฯ เปKนผู8ท่ีมีความสามารถใน 
ด8านการวิจัยเปKนอย�างดี 

4. ความเสี่ยงด8านการบริการวิชาการ ระดับความเสี่ยงสูง เนื่องจากการติดตามผลการดําเนินการไม�มีความ 
ต�อเนื่องสมํ่าเสมอ 

5. ความเสี่ยงด8านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล8อม ระดับความเสี่ยง ปานกลาง โดยบุคลากรและ 
นักศึกษาในองค2กรยังขาดความร�วมมือทางด8านดังกล�าว 

6. ความเสี่ยงด8านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข8อบังคับ ระดับความเสี่ยง ปานกลาง  
เนื่องจากบุคลากรขาดความรู8ความเข8าใจทางด8านกฎหมาย ระเบียบ ข8อบังคับ ความจัดอบรมให8ความรู8ในเรื่อง
ดังกล�าว อีกท้ังความเสี่ยงด8านการปฏิบัติงาน ระดับความเสี่ยงปานกลาง คณะฯ/มหาวิทยาลัยควรมีการรณรงค2
เรื่องการใช8ทรัพยากรให8เกิดความคุ8มค�าและเกิดประโยชน2สูงสุด  ความเสี่ยงด8านบุคลากร ระดับความเสี่ยงปาน
กลาง คณะฯ ได8ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และดําเนินการติดตามการดําเนินงานตามแผน
อย�างต�อเนื่องรายงานต�อผู8บริหารคณะฯ ส�วนความเสี่ยงด8านธรรมาภิบาล ระดับความเสี่ยง ปานกลาง คณะฯ ได8
ดําเนินการประชุมบุคลากรของคณะฯ ผู8บริหารของคณะฯ ทุกเดือน เพ่ือติดตามการดําเนินงานและรายงานผลการ
ดําเนินงานของแต�ละส�วนงาน  

7. ความเสี่ยงจากเหตุการณ2ภายนอก เช�นความไม�พร8อมทางด8านภาษาสําหรับการเข8าสู� AEC และสภาพ 



ป3ญหาทางสังคม ระดับความเสี่ยงอยู�ในระดับสูงมาก ต8องรีบดําเนินการแก8ไข โดยคณะฯ ได8ดําเนินการจัดอบรม
ความรู8ทางด8านภาษาอังกฤษให8แก�บุคลากรและนักศึกษาอย�างต�อเนื่องผ�านโครงการท่ีได8รับการจัดสรรงบประมาณ  

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  
5.4 การจัดนักศึกษาและอาจารย2ท่ีปรึกษา ประจําภาคการศึกษาท่ี 1/2559  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ท่ีประชุมได*พิจารณา และมีข8อเสนอแนะดังต�อไปนี้ 
1. จัดนักศึกษาเปKนกลุ�ม โดยมีอาจารย2ดูแล เม่ือสิ้นสุดปCการศึกษาอาจารย2ท่ีปรึกษาจะต8องดําเนินการ 

รายงานผลการให8ความปรึกษาแก�นักศึกษา มายังคณะฯ เพ่ือให8ฝ)ายวิชาการ หรือฝ)ายพัฒนานักศึกษา นําข8อมูลไป
ดําเนินการแก8ป3ญหาท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  มอบฝ)ายพัฒนานักศึกษาแจ8งทราบในการประชุมอาจารย2 ในวันท่ี 27 กรกฎาคม  
2559 เพ่ือให8อาจารย2ทุกท�านปฏิบัติตามคู�มือการให8คําปรึกษาแก�อาจารย2ท่ีปรึกษา 
 5.5 ข้ันตอนการพิจารณาผลการเรียนตามท่ีกรรมการผู8ทรงคุณวุฒิแนะนํา 

ตามท่ีคณะกรรมการผู8ทรงคุณวุฒิแนะนําเรื่องข้ันตอนการพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาโดย 
คณะฯ สามารถดําเนินการดังนี้ 

1. เม่ืออาจารย2ประจํารายวิชาดําเนินการออกผลการเรียนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบเรียบร8อยแล8ว ต8องนําข8อมูล 
ดังกล�าวเข8าท่ีประชุมคณะกรรมการสาขา ก�อนส�งแผนกงานทะเบียนและวัดผลทุกครั้ง เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ
วิเคราะห2วิธีการออกผลการเรียนเปKนไปในลักษณะใด เหมาะสมถูกต8องหรือไม� สําหรับนักศึกษารายท่ีมีป3ญหาควร
วิเคราะห2เกิดจากสาเหตุใด ควรได8รับการแก8ไขป3ญหา เพ่ือดูแลนักศึกษาอย�างใกล8ชิด 

2. อาจารย2ท่ีปรึกษาและอาจารย2ผู8รับผิดชอบรายวิชา ควรดูแลนักศึกษาต้ังแต�การให8คําปรึกษาตอนเปLดภาค 
การศึกษา ก�อนสอบกลางภาคและปลายภาค เพ่ือดูแลนักศึกษาเรื่องผลการเรียน การให8คําแนะนําด8านต�าง ๆ กับ
นักศึกษา 

3. ในการลงนามในเอกสารการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ไม�ควรอนุญาตให8อาจารย2ท่ีไม�ใช�อาจารย2ท่ี 
ปรึกษา ลงนามแทนได8 นอกจากคณบดีท่ีสามารถกระทําได8 บุคคลท่ีต8องดูแลนักศึกษาต้ังแต�เริ่มต8นคือ อาจารย2ท่ี
ปรึกษาเท�านั้น 

4. กรณีท่ีนักศึกษาติด I เรื่องการส�งชิ้นงานท่ีต8องใช8เวลาในการดําเนินการ เห็นควรให8อาจารย2แจ8งนักศึกษา 
ต้ังแต�ต8น เพ่ือให8นักศึกษาเตรียมความพร8อมต้ังแต�เริ่มเปLดภาคการศึกษา 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  มอบฝ)ายวิชาการและวิจัย กําหนดข้ันตอนการดําเนินการเพ่ือแจ8งท่ีประชุมทราบ 
5.6 แผนการเรียนปรับพ้ืนฐานของนักศึกษาใหม� ประจําปCการศึกษา 2559 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ท่ีประชุมได*พิจารณา และมีข8อเสนอแนะดังต�อไปนี้ 
1. ควรดําเนินการวันพุธบ�ายของแต�ละสัปดาห2 
2. หัวหน8าสาขาควรแจ8งอาจารย2เรื่องการนัดสอนนอกเวลาในตารางสอนจะต8องดําเนินการรายงานให8 

หลักสูตรทราบด8วย 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  

5.7 ป3ญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการฝ)ายพัฒนานักศึกษา ประจําปCงบประมาณ 2559 



ป@ญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการประจําปBงบประมาณ 2559 
ฝ:ายพัฒนานักศึกษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ ป@ญหาและอุปสรรค ข*อเสนอแนะ/แนวทางปCองกัน
และแก*ไขป@ญหาในปBงบประมาณ 

2560 
1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม� -  -  
2 โครงการสร8างสรรค2สามัคคี รุ�นพี่รุ�นน8อง -  -  
3 โครงการแสดงความยินดีแก�พี่บัณฑิต - กับข8าวมีไม�เพียงพอต�อความต8องการของผู8เข8าร�วมโครงการ 

- ผลประเมินความพึงพอใจของผู8เข8าร�วมโครงการน8อยกว�าร8อยละ 80 
- สํ า ร ว จค ว าม ต8 อ ง ก า ร เ ข8 า

ร� วมงานของนัก ศึกษาและ
บุคลากรให8ชัดเจนเพื่อสามารถ
จัดเตรียมอาหารให8เพียงพอต�อ
ความต8องการ 

- ก�อนดําเนินโครงการทําการ
สํ า ร ว จ รู ป แบบ กิ จก ร รม ที่
ต8องการให8 มีการดําเนินการ
จัดทําเพื่อให8ผู8เข8าร�วมโครงการ
มีความพึงพอใจต�อโครงการ
มากที่สุด 

4 โครงการแข�งขันกีฬา มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 10 - จํานวนรถในการรับ-ส�งนักกีฬาและกองเชียร2มีจํานวนไม�เพียงพอ 
- ฝนตกในช�วงเวลาที่มีการตั้งขบวนพาเหรด และพื้นที่ในการตั้ง

ขบวนพาเหรดเปKนที่โล�งแจ8งจึงทําให8ขบวนพาเหรดไม�พื้นที่หลบฝน 

- ทางสํานักงานวิทยาเขตได8
ดําเนินการจัดหารถมาบริการ
ให8แก�บุคลากรเพิ่มเติม 

- ควรมีการตั้งเต8นท2ไว8เพื่อคอย
อํานวยความสะดวกแก�ขบวน
พาเหรดก�อนจะเดินขบวน 

5 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล8อมเพื่อองค2พ�อหลวง - นักศึกษาเข8าร�วมโครงการน8อย/เข8าร�วมโครงการไม�ตลอดทั้ง - ควรจัดกิจกรรมก�อนถึงวันที่ 5 



ลําดับ
ที่ 

โครงการ ป@ญหาและอุปสรรค ข*อเสนอแนะ/แนวทางปCองกัน
และแก*ไขป@ญหาในปBงบประมาณ 

2560 
โครงการ เนื่องจากนักศึกษาส�วนใหญ�ต8องการเดินทางกลับบ8าน
ต�างจังหวัด 

- ช�วงเวลาในการดําเนินโครงการมีฝนตกลงมาทําให8ไม�สามารถ
ดําเนินโครงการได8อย�างเต็มที่ 

ธันวาคม อย� างน8อย 3 วัน
เพื่อให8นักศึกษาสามารถเข8า
ร�วมโครงการได8 

6 โครงการสืบสานและอนุรักษ2ภู มิป3ญญา
สมุนไพรพื้นบ8านภาคใต8ในวิ ถีอาหารเพื่อ
สุขภาพ ครั้งที่ 1 

- การสํารวจ เก็บข8อมูล สร8างฐานข8อมูล และการเผยแพร�ข8อมูล
จําเปKนต8องใช8เวลาตลอดทั้งปC เพื่อความเหมาะสมของชิ้นงาน 

- การจัดทําข8อมูลเพื่อเปKนแหล�งเรียนรู8ด8านพืชผักสมุนไพรพื้นบ8าน
ภาคต8องอาศัยเวลาและมีความตอเนื่องเพื่อความสมบูรณ2ของ
ชิ้นงาน 

- การจัดทําห8องเรียนรู8และจัดเก็บตัวอย�างจําเปKนต8องมีห8องเฉพาะ
ทางเพื่อการจัดเก็บและการศึกษาในเชิงลึกต�อไป ซึ่งขณะนี้ทาง
คณะยังคงมีป3ญหาในการจัดสรรห8องเพื่อการใช8งาน 

- โครงการการนี้เปKนเพียงการเริ่มต8นการทํางานซึ่งต8องใช8เวลาที่
ต�อเนื่องเพื่อให8เกิดประโยชน2และเห็นผลเปKนรูปธรรม จําเปKนต8อง
ได8 รั บการสนับสนุนหลายๆด8าน ทั้งระดับคณะและระดับ
มหาวิทยาลัยอันจะเกิดประโยชน2ในอนาคตอย�างเปKนรูปธรรม 

- ควรเพิ่มระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมข8อมูล 

- จั ด ห า ส ถ า น ที่ ที่ มี ค ว า ม
เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร จั ด เ ก็ บ
ตัวอย�าง 

- กระตุ8นให8ทุกภาคส�วนให8ความ
ร�วมมือต�อการการสํารวจ เก็บ
ข8อมูล สร8างฐานข8อมูล และ
การเผยแพร�ข8อมูล 

7 โครงการส�งท8ายปCเก�าต8อนรับปCใหม� - กําหนดการจัดงานไม�เปKนไปตามแผนเนื่องจากนักศึกษาบางกลุ�ม
ติดสอบ จึงต8องเลื่อนโครงการออกไป ทําให8โครงการมีความล8าช8า 

- ก�อนดําเนินโครงการต8องมีการ
ประชุมวางแผนคณะกรรมการ
ดําเนินโครงการล�วงหน8าเพื่อ
ตรวจเช็คปฏิทินกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยว�ามีโครงการช�วง
ไหนบ8าง  



ลําดับ
ที่ 

โครงการ ป@ญหาและอุปสรรค ข*อเสนอแนะ/แนวทางปCองกัน
และแก*ไขป@ญหาในปBงบประมาณ 

2560 
8 โครงการแบ�งฝ3น ป3นยิ้ม 59 - - 
9 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสร

นักศึกษา ประจําปCการศึกษา 2559 
- จํานวนผู8ลงสมัครเข8ารับการเลือกตั้งไม�เปKนไปตามเปiาหมายที่วางไว8 

(เปiาหมายที่วางไว8มีจํานวน 2 ทีม) 
- นักศึกษาให8ความสนในในการมาลงคะแนนเสียงน8อย 
- ผลประเมินความพึงพอใจของผู8เข8าร�วมโครงการน8อยกว�าร8อยละ 80 

- กําหนดให8โครงการเลือกตั้ง
เปKนโครงการบังคับที่นักศึกษา
ทุกคนต8องเข8าร�วม หากใครไม�
เข8 าร� วมให8 ดํ า เ นินกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน2ชดเชย 

- วางแผนการดําเนินโครงการ
ล�วงหน8าอย�างน8อย 1 เดือน 
พร8อมมีการประชาสัมพันธ2ให8
นักศึกษามาลงคะแนนเสียงให8
หลากหลายช�องทาง 

10 โครงการค�าย อก.จิตอาสา ปลูกป)า พัฒนา
ชุมชน 

- ด8วยโครงการนี้มีความจําเปKนต8องเลื่อนกําหนดการในการจัด
โครงการ จากไตรมาสที่สอง มาเปKนไตรมาสที่ 3 ซึ่งเปKนช�วงหลัง
สอบจึงทําให8นักศึกษา บางกลุ�มที่อยากเข8าร�วมไม�สามารถเข8าร�วม
ได8เนื่องจากต8องสอบเก็บเพิ่มเติมบางรายวิชา 

- ควรจัดโครงการในช�วงเดือน 
เมษายน เ พื่ อ ให8 นั ก ศึ กษา
สามารถเข8าร�วมได8 

11 โครงการสืบสานและอนุรักษ2ภู มิป3ญญา
สมุนไพรพื้นบ8านภาคใต8ในวิ ถีอาหารเพื่อ
สุขภาพ ครั้งที่ 2 

- การเบิกจ�ายเงินโครงการล�าช8าโดยโครงการได8รับเงินในช�วง
กลางเดือนเมษายน ทําให8กิจกรรมที่ 1 การสํารวจพื้นที่เก็บ
รวบรวมข8อมูลต�างๆ และ กิจกรรมที่ 2 การจัดสัมมนาและใช8
ระบบฐานข8อมูลมีเวลาน8อย 

- ควร ดํ า เ นิ นกา รขอ ยืม เ งิ น
ล�วงหน8าอย�างน8อย 1 เดือน 
และมีการติดตามอย�างเสมอๆ 

12 โครงการมารยาทไทยที่ดีงามต�อการพัฒนา
นักศึกษา กิจกรรมที่ 1 

- ในช�วงเวลาของการดําเนินโครงการเปKนช�วงที่มีการจัดโครงการ
อื่นๆ พร8อมๆ กันหลายกิจกรรม ทําให8ผู8รับผิดชอบโครงการไม�
สามารถเตรียมความพร8อมและประสานงานในการจัดโครงการได8ดี

- ควร มีการประชุ มวางแผน
โครงการล�วงหน8า  



ลําดับ
ที่ 

โครงการ ป@ญหาและอุปสรรค ข*อเสนอแนะ/แนวทางปCองกัน
และแก*ไขป@ญหาในปBงบประมาณ 

2560 
เท�าที่ควร 

13 โครงการป3จฉิมนิเทศนักศึกษา - กลุ�มเปiาหมายไม�ได8เข8าร�วมกิจกรรมทุกคน โดยเฉพาะอาจารย2 
เ นื่องจากโครงการป3จ ฉิมนิเทศนักศึกษา เปKนโครงการที่ มี
ความสําคัญสําหรับนักศึกษา อาจารย2ผู8สอนควรมีส�วนร�วมในการ
เข8าร�วมกิจกรรมเพื่อให8คําแนะนํา ชี้แนะแนวทางในการดําเนินชีวิต
หลังจากสําเร็จการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย และเพื่อแสดงความ
ยินดีกับนักศึกษาที่ได8สําเร็จการศึกษา 

- ประชาสัมพันธ2และขอความ
ร� ว ม มื อ อ า จ า ร ย2 เ ข8 า ร� ว ม
โครงการ หลายๆ ช�องทาง 

14 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา - นักศึกษาใหม�ไม�ทราบเส8นทางและที่ตั้งของอาคารเอนกประสงค2 - ทํ าปi ายบอกทาง  จากหน8 า
มห า วิ ท ย าลั ย  ไ ป  อ าค า ร
เอนกประสงค2 

15 โครงการมารยาทที่ดีงามต�อการพัฒนา
บุคลิกภาพนักศึกษา กิจกรรมที่ 2 

-  - 

 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตาม
แนวนโยบายสถานศึกษา 3ดี 

- รถรับส�งนักศึกษาเข8าร�วมโครงการมีจํานวนไม�เพียงพอในการรับส�ง
นักศึกษาเข8าร�วมกิจกรรมและทํากิจกรรมนอกสถานที่ ทําให8
นักศึกษาต8องนั่งเบียดๆกัน ซึ่งอาจจะเกิดอุบัติเหตุได8ง�ายขึ้น 

- ทางสํ า นักงานวิทยาเขตได8
ดําเนินการจัดหารถมาบริการ
ให8แก�บุคลากรเพิ่มเติม 

 โครงการเข8าค�ายคุณธรรม - มีการปรับเปลี่ยนกําหนดการจากพระคุณเจ8าอย�างกะทันหัน ทําให8
อาจารย2หลายท�านไม�สามารถเข8าร�วมกิจกรรมบางกิจกรรมที่มี
ความสําคัญได8 ส�งผลให8มีอาจารย2เข8าร�วมโครงการน8อย 

- ประชาสัมพันธ2กําหนดการ
ล�วงหน8า  

- ควรเลือกวันในการจัดโครงการ
ที่ไม�ใช�วันหยุดราชการ 

 
 
 



จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ท่ีประชุมได*พิจารณา และมีข8อเสนอแนะดังต�อไปนี้ 
1. ป3ญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน บางรายการไม�สามารถควบคุมได8 และบางรายการสามารถควบคุมได8โดย

ผู8รับผิดชอบโครงการ ในการจัดโครงการแต�ละโครงการ ควรมีการวางแผนการดําเนินโครงการล�วงหน8าอย�างน8อย 
1 เดือน และหลังเสร็จสิ้นโครงการทุกครั้งทางฝ)ายสามารถนําข8อเสนอแนะต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรายงานต�อท่ีประชุมเพ่ือ
หาแนวทางการแก8ป3ญหา และในการจัดโครงการครั้งต�อไปจะได8ไม�เกิดป3ญหาอีก  

2. การจัดโครงการควรคํานึงถึงความเปKนจริง ท้ังด8านตัวชี้วัด ค�าเปiาหมายท่ีสามารถดําเนินการให8บรรลุได8 
เพ่ือนําไปสู�การทํางานท่ีบรรลุตามแผนของคณะฯ 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ และมอบหมายให8ฝ)ายดําเนินการหาแนวทางปiองกัน ปรับปรุง หาแนวทางแก8ไข
สําหรับป3ญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให8การทํางานบรรลุตามวัตถุประสงค2ของโครงการ และแผนการปฏิบัติงานประจําปC 
 

ระเบียบวาระที่ 6 
6.1  การพิจารณาคัดเลือกร8านเพ่ือจัดทําซุ8ม 

ด8วยฝ)ายพัฒนานักศึกษาได8ดําเนินการของบประมาณเพ่ือจัดทําซุ8มแสดงและจัดจําหน�ายผลิตภัณฑ2 โดย
มหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณในการจัดทําซุ8ม จํานวน 5 ซุ8ม ซุ8มละ 30,000 บาท รวมเปKนจํานวนเงินท้ังสิ้น 
150,000 บาท โดยมีร8าน จํานวน 2 ร8านท่ีได8ขอใบเสนอราคา คือ ร8านกลิ่นสีโฆษณา และร8านทุ�งสงโฆษณา 
2009 จํากัด ในท่ีประชุมได8พิจารณารายละเอียดและรูปแบบรายการ มีมติเลือกร8านทุ�งสงโฆษณา 2009 เปKน
ผู8จัดทําซุ8มดังกล�าว 

มติท่ีประชุม รับทราบ และ มอบฝ)ายพัฒนานักศึกษาดําเนินการ 
6.2 ผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล หัวหน8าสาขาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีการอาหารตรวจพบปลวกท่ีกล�องข8าว
ยําศรีวิชัย โดยวิเคราะห2สาเหตุน�าจะมาจากพ้ืนท่ีในการจัดเก็บผลิตภัณฑ2ไม�เหมาะสม เห็นควรแก8ไข จัดหาพ้ืนท่ีใน
การจัดเก็บให8มิดชิดและไม�มีป3ญหาเรื่องปลวก เพ่ือให8ผลิตภัณฑ2อยู�ในสภาพท่ีดีมีมาตรฐานอยู�เสมอ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
เลิกประชุมเวลา 18.35 น. 
 
 

                    
(นางดวงชีวัน  มนตราลักษณ2)     
 ผู8บันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 

                                                             
                          (ดร.สุภาษิต  ชูกลิ่น)    
           ผู8ตรวจรายงานการประชุม 

 


