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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ)งที่ประชุมทราบ 

1.1 เรื่องท่ีประธานแจ)งท่ีประชุมทราบ 

1.1.1 กําหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปDการศึกษา 2558 ระหวางวันท่ี 14-19 กันยายน 
2559 ณ ศูนย2ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปD อ.หาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยคณะอุตสาหกรรม
เกษตร มีรายชื่อบัณฑิตท่ีเข8ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปDการศึกษา 2558 จํานวนบัณฑิตท้ังสิ้น 55 คน ปD
การศึกษา 2557 จํานวน 4 ราย และปDการศึกษา 2558 จํานวน 51 ราย  

1.1.2 ผลจากการเข8ารวมประชุมยุทธศาสตร2เกษตรอาหาร 9 มทร. ครั้งท่ี 3/2559 ระหวางวันท่ี 18-19 
สิงหาคม 2559 ณ มทร.ธัญบุรี  



1.1.3 การเปJด ป.โท แผน ก 1  หลักสูตรสามารถดําเนินการได8เลย เปLนการบริหารจัดการของหลักสูตร 
การจะเปJดสอนนอกเวลาราชการก็ทําเรื่องแจ8งมหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุญาตเปJดตามข้ันตอน 

1.1.4 ข8าราชการโอนย8าย ราย ดร.สายใจ  แก8วออน จะย8ายมาปฏิบัติงานในสังกัดคณะอุตสาหกรรม
เกษตร ในต8นเดือนตุลาคม 2559 นี้ 

1.1.5 ผลการหารือของอธิการ 9 มทร. หลักสูตรของ มทร. หลักสูตรท้ังหมดจะกําหนดให8เปLนหลักสูตร
แบบวิชาชีพท้ังหมด 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ)งท่ีประชุมทราบ 

1.2.1 แผนกการเงิน สํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช แจ8งเรื่องการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ
แผนดินและเงินรายได8 ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเอกสารท่ีต8องดําเนินการผานแผนกงานพัสดุจะต8อง
ดําเนินการให8แล8วเสร็จภายในวันท่ี 5 กันยายน 2559 และเอกสารท่ีต8องดําเนินการผานแผนกการเงินจะต8อง
ดําเนินการให8แล8วเสร็จภายในวันท่ี 12 กันยายน 2559 

1.2.2 สํานักงานคณบดี ได8 ดําเนินการจัดทําปNายคณะอุตสาหกรรมเกษตรภาษาอังกฤษ 
(AGROINDUSTRY) เพ่ิมเติมเพ่ือเปLนการปรับสภาพภูมิทัศน2ให8สวยงาม 

1.2.3 การประเมินผู8บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร บุคลากรของคณะฯทุกทานสามารถเข8าไปประเมินผล
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ผู8 บ ริ ห า ร ห น ว ย ง า น ไ ด8 ท่ี  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWnZ-H8h-
jM_A4IMWM9XmKvsc6nOCsFpW-Hp8NXGnDmjWVyQ/viewform 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเน่ือง 

3.1.1 การบริหารจัดการซุ8มแสดงผลงานและจําหนายผลิตภัณฑ2 
เนื่องจากตอนนี้ทางร8านทุงสงโฆษณา 2009 จํากัด ได8จัดสงซุ8มมายังคณะอุตสาหกรรมเกษตร

เรียบร8อยแล8วต้ังแตวันท่ี 15 สิงหาคม 2559 แตยังขาดการบริหารจัดการตารางเวลาการใช8ซุ8ม ซ่ึงเวลาลวงเลยมา 
2 อาทิตย2แล8วยังไมมีกิจกรรมใด ๆ เกิดข้ึน  

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา  
1. ควรปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีการวางซุ8มให8มีความเหมาะสม โดย ยกซุ8ม 2 ซุ8มวางทางด8านบันได

ทางเดินด8านซ8าย-ขวา ของครัวศรีวิชัย  
2. การบริหารจัดการมอบให8สาขาดูแล ดังนี้ 

- สาขาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีการอาหาร 1 ซุ8ม สีชมพู 
- สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 ซุ8ม สีฟNา 
- สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ2อุตสาหกรรมเกษตร 2 ซุ8ม สีส8ม กับ สีเหลือง 
- ครัวศรีวิชัย 1 ซุ8ม สีเขียว 

3. เห็นควรมอบแผนกงานอาคารสถานท่ีฯ ดําเนินการย8ายซุ8มไปยังพ้ืนท่ีท่ีกําหนด ภายหลังพิธีเปJด
ซุ8ม โดยในวันพฤหัสบดี ท่ี 8 กันยายน 2559 สํานักงานคณบดีจะดําเนินการทําพิธีเปJดซุ8มอยางเปLนทางการ 

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบทุกสวนงานดําเนินการ 



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
๔.๑  ฝ9ายบริหารและวางแผนแจ)งให)ที่ประชุมทราบ 

4.1.1 สรุปผลการดําเนินโครงการประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาส 3 และไตรมาส 4) 
ฝ(ายบริหารและวางแผน แจ8งสรุปผลการดําเนินโครงการประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2559      

(ไตรมาส 3 และไตรมาส 4) โดยโครงการท่ีดําเนินการในไตรมาส 3 มีจํานวนท้ังสิ้น 17 โครงการ ดําเนินการ
เรียบร8อยแล8ว และโครงการท่ีดําเนินการในไตรมาส 4 มีจํานวนท้ังสิ้น 9 โครงการ โดยแตละโครงการอยูในข้ันตอน
ระหวางดําเนินการ และจะต8องดําเนินการเบิกจายให8เสร็จสิ้น ภายในวันท่ี 22 กันยายน 2559 

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบฝ(ายบริหารและวางแผนดําเนินการตรวจสอบสถานะการเบิกจายเงินโครงการ  
4.1.2 ข8อมูลรายจายงบประมาณแผนดิน ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2559 

ฝ(ายบริหารและวางแผน แจ8งข8อมูลรายจายงบประมาณแผนดิน ประจําปDงบประมาณ พ.ศ.  
2559 โดยงบประมาณแผนดิน งบดําเนินงาน มีจํานวนเงินคงเหลือจํานวน 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ8วน) ณ 
วันท่ี 31 สิงหาคม 2559 เปLนคาใช8จายสําหรับการเดินทางไปราชการ ทางคณะฯ จะได8ดําเนินการเรื่องการ
เบิกจายให8แล8วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2559 กอนสิ้นปDงบประมาณ และคณะฯ ดําเนินการขออนุมัติใช8งบกลาง
เงินรายได8เพ่ือเปLนคาใช8จายสําหรับการดําเนินงานของคณะฯ ท่ีใช8เงินรายได8ในการเบิกจาย 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.1.3 รายการครุภัณฑ2ท่ีได8รับการจัดสรรประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังเอกสารแนบภาคผนวก

หน8าท่ี 11-12 
ฝ(ายบริหารและวางแผน แจ8งรายการครุภัณฑ2ท่ีได8รับการจัดสรรประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2560 

โดยคณะฯ ได8รับอนุมัติรายการครุภัณฑ2 จํานวน 2 รายการ คือ ครุภัณฑ2ห8องปฏิบัติการวิจัยผลิตภัณฑ2ชีวภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร และ ครุภัณฑ2ห8องปฏิบัติการทางอาหาร โดยสาขาสามารถดําเนินการได8โดยสงรายละเอียด 
แบบ ง. 4 พร8อมคุณลักษณะเฉพาะ ไปยังสํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช กอนวันท่ี 23 กันยายน 2559 นี้ 
และสาขาท่ีได8รับครุภัณฑ2ประจําปDงบประมาณ 2560 ต8องกําหนดพ้ืนท่ีให8ชัดเจน และติดตอบริษัทเพ่ือเสนอราคา
ยื่นประมูล โดยไมมีการฮ้ัวประมูล หรือล็อคสเปLก และครุภัณฑ2ของสาขาบางรายการหากใช8ได8ก็ให8ดําเนินการใช8
ตอไป เพ่ือเปLนการใช8ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุ8มคา หัวหน8าสาขาติดตอบริษัทเพ่ือเปLนการเตรียมความพร8อมกอนการ
ดํา เนินการ และมอบสาขาแจ8งชื่อคณะกรรมการเรื่องการบริหารจัดการครุภัณฑ2  โดย สาขาพัฒนา
ผลิตภัณฑ2อุตสาหกรรมเกษตร แตงต้ังอาจารย2ในสาขาทุกคน และมอบหมายให8อาจารย2เดชศักด์ิ วิจิตต2พันธ2 เปLน
กรรมการและเลขานุการ สวนสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ แตงต้ังกรรมการในสาขาทุกทาน มอบหมายให8 ผศ.ดร. น8อม
จิตต2 แก8วไทย อันเดร เปLนกรรมการและเลขานุการ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.1.4 ข8อมูลคําเสนอของบประมาณตามมาตรการกระตุ8นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล พ.ศ. 2559 ดัง

เอกสารหน8า 21 
 ฝ(ายบริหารและวางแผนแจ8งข8อมูลคําเสนอของบประมาณตามมาตรการกระตุ8นการลงทุนขนาด

เล็กของรัฐบาล พ.ศ. 2559 โดยคณะฯ ได8ดําเนินการขอรายการครุภัณฑ2 ท้ังสิ้น 9 รายการ งบประมาณ 
4,900,000 บาท (สี่ล8านเก8าแสนบาทถ8วน) และสิ่งกอสร8าง จํานวนท้ังสิ้น 3 รายการ งบประมาณ 16531000 
บาท (สิบหกล8านห8าแสนสามหม่ืนหนึ่งพันบาทถ8วน) และหากได8รับอนุมัติต8องดําเนินการเบิกจายให8แล8วเสร็จภายใน
เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 โดยคณะฯ กําลังรอผลการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย 

 
 



 

สรุปงบลงทุน ผลผลิตผู�สาํเร็จการศึกษาด�านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2559 
หน+วยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ลําดับที่ รายการ  (เรียงตามลําดับความสําคัญ) หน+วย 
ราคาต+อ
หน+วย 

งบประมาณ 
ประเภท
ครุภัณฑ� 

วัตถุประสงค�ครุภัณฑ�  

1. 
ทดแทน
ของเดิม 

2. เพิ่ม
ปริมาณ

เป�าหมาย
ฯ 

3. เพิ่ม
ประสิทธิภาพฯ 

รายการครุภัณฑ�         
  

11,631,000          
1 ครุภณัฑ"ห#องบรรยายรวม ขนาด 50 ที่นั่ง      4 ชุด 250,000 1,000,000 1      �  

2 ครุภณัฑ"ห#องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารสุขภาพและการบรรจุ    1 ชุด 1,794,000 1,794,000 1      �  

3 ครุภณัฑ"ห#องปฏิบัติการการบริการและส3งเสรมิธุรกิจอาหาร 1 ชุด 1,500,000 1,500,000 1      �  

4 ครุภณัฑ"ห#องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ 1 ชุด 2,000,000 2,000,000 1  �

  
    

5 ครุภัณฑ"ชุดสาธิตธุรกิจอาหาร 1 ชุด 700,000 700,000 1 
 

   �  

6 ครุภณัฑ"ห#องปฏิบัติการทางอาหารไทย และหลักการประกอบอาหาร 1 ชุด 1,650,000 1,650,000 1      �  

7 ครุภณัฑ"เครื่องมือปฏิบัติการแปรรปูอาหารด#วยความร#อน 1 ชุด 1,000,000 1,000,000 1      �  

8 ครุภัณฑ"เครื่องมือแปรรูปและเครื่องบรรจุอาหาร       1 ชุด 1,887,000 1,887,000 1    �

  
  

9 ครุภณัฑ"กล#องวงจรป:ด 1 ชุด 100,000 100,000 2   
 

 �  

รายการ                    



สิ่งก+อสร�างป"เดียว 
(ราคาต+อหน+วย
ไม+เกิน 30 ล�าน

บาท) 

4,900,000  

1. ที่จอดรถยนต" 2 หลัง 450,000 900,000         

2. รั้ว คสล. 1 งาน 2,000,000 2,000,000         

3. ปรับปรุงถนนหน#าคณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 งาน 2,000,000 2,000,000         

รวมทั้งสิ้น       
  
16,531,000  

        

หมายเหตุ 
ประเภทครุภัณฑ� 
        (1)  ครุภัณฑ"การศึกษา 
        (2)  ครุภัณฑ"คอมพิวเตอร" 
        (3)  ครุภัณฑ"ห#องสมุด 
        (4)  ครุภัณฑ"สํานักงาน 
        (5)  ครุภัณฑ"ประกอบ   
อาคารใหม3 

 
 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 



4.1.5 ประเด็นยุทธศาสตร2 กลยุทธ2คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปD พ.ศ. 2560-2564 รายละเอียด
ตามเอกสารแนบภาคผนวก หน8าท่ี 13-34 

ฝ(ายบริหารและวางแผน แจ8งประเด็นยุทธศาสตร2 เปNาประสงค2 กลยุทธ2คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ประจําปD พ.ศ. 2560-2564 โดยสรุปกิจกรรม/โครงการ คาเปNาหมาย ตัวชี้วัด ประมาณการงบประมาณ และ
ผู8รับผิดชอบ ฝ(ายได8ดําเนินการแจ8งผู8รับผิดชอบเรียบร8อยแล8ว กําลังรอข8อมูลกลับผู8อํานวยการกองนโยบายและแผน 
มหาวิทยาลัยฯ มายังฝ(ายเพ่ือทวนสอบตอไป ในกรณีการของบประมาณโครงการ ปDงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จะต8องยึดแผนท่ีคณะฯ จัดทําเปLนองค2ประกอบหลักในการเขียนโครงการ เพ่ือให8สอดคล8องกับแผนท่ีคณะฯ กําหนด
ไว8 การขออนุมัติงบประมาณโครงการในปDงบประมาณ 2561 จะต8องดําเนินการตามแผนของคณะฯ ท่ีกําหนดไว8
เทานั้น โครงการทุกโครงการท่ีเสนอขออนุมัติงบประมาณต8องผานการพิจารณาจากกรรมการบริหารคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรกอน และในเดือนตุลาคม 2559 หัวหน8าโครงการควรรับทราบชื่อโครงการท่ีได8รับงบประมาณ
และจะดําเนินการในปDงบประมาณ 2561 

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบทุกฝ(าย/แผนกงานดําเนินการเช็ครายละเอียดข8อมูลให8ครบถ8วนอีกครั้งกอนการ
นําเข8าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

4.1.6 ผลการเลื่อนเงินเดือนข8าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับรอบการประเมิน 1/2559 ณ 
1 เมษายน 2559 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยสงผลการเลื่อนเงินเดือนข8าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย รอบการประเมิน 
1/2559 มายังคณะอุตสาหกรรมเกษตร และให8หัวหน8าหนวยงานแจ8งข8อมูลเปLนรายบุคคล โดยผู8รับการประเมิน
จะต8องลงลายมือชื่อรับเอกสารเก็บไว8ท่ีคณะฯ เพ่ือเปLนหลักฐาน ความทราบแล8วนั้น เนื่องจากเกิดข8อร8องเรียน
เคลือบแคลงใจในความไมยุติธรรมไมโปรงใสของการประเมินสําหรับรอบดังกลาว ฝ(ายบริหารและวางแผนและ
สํานักงานคณบดี ขอให8ดําเนินการในการประเมินอาจารย2หรือเจ8าหน8าท่ี ให8ดําเนินการประเมินตนเองตามภารกิจ 
เพ่ือดําเนินการสงหัวหน8าสาขาผู8ประเมิน กอนการเข8าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ
ดําเนินการสงข8อมูลไปยังตอมหาวิทยาลัย โดยฝ(ายบริหารและวางแผนและสํานักงานคณบดีจะดําเนินการ คํานวณ
เงินตามจํานวนงบประมาณท่ีได8รับจัดสรร ปรับคะแนนตามวงเงินท่ีได8รับ หลังจากมีการปรับคะแนนจึงแจ8งผู8บริหาร
ทราบ แล8วนําข8อมูลท่ีผานการพิจารณาแจ8งผู8ถูกประเมินและสงมหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบฝ(ายบริหารและวางแผน หัวหน8าสาขา และหัวหน8างาน ชี้แจงการดําเนินงาน
ด8านการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตอคณาจารย2และเจ8าหน8าท่ี  

4.1.7 ผลการตอสัญญาพนักงานจ8างเหมาบริการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ฝ(ายบริหารและวางแผนแจ8งผลการพิจารณาตอสัญญาพนักงานจ8างเหมาบริการ คณะอุตสาหกรรม

เกษตร จํานวน 7 คน ดังรายชื่อตอไปนี้ 
1. คุณผลดี  แซแต8 
2. คุณจํานรรจ2พร ชวยแก8ว 
3. คุณเบญจวรรณ คงเมือง  
4. คุณเจริญ  คงเพชร 
5. คุณรัชนี  จันทร2สอง 
6. คุณเสาวรส  คล8ายคลิ้ง 
7. คุณอรอนงค2  จันทนวล 

 
 



 

แบบสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ)างเหมา ครั้งที่ 2 ( 1 เมษายน 2559 - 30 กันยายน 2559 ) 

สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ลําดั
บที่ 

ชื่อ-สกุล 

คะแนน 

คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย  

สรุปผลการประเมิน ครั้งที่ 2 จํานวนเงินเลื่อน
(บาท) อ)างอิงเกณฑC

การเลื่อนตาม
ระเบียบพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.

2554 

คนที่ 1 
 คนที่ 

2 
ผ.าน ไม.ผ.าน หมายเหตุ 

1 นางเสาวรส คล8ายคล้ิง 70.48 89.05 159.53 79.77 �   เห็นควรต.อสัญญาจ)าง 300 

2 นางผลดี แซแต8 65.95 93.45 159.40 79.70 �   เห็นควรต.อสัญญาจ)าง 300 

3 นางสาวจํานรรจ2พร ชวยแก8ว 65.16 92.98 158.14 79.07 �   เห็นควรต.อสัญญาจ)าง 300 

4 นางสาวเบญจวรรณ คงเมือง 68.97 88.81 157.78 78.89 �   เห็นควรต.อสัญญาจ)าง 300 

5 นางสาวรัชนี จันทร2สอง 60.48 95.24 155.72 77.86 �   เห็นควรต.อสัญญาจ)าง 300 

6 นายเจริญ คงเพ็ชร  64.76 86.31 151.07 75.54 �   เห็นควรต.อสัญญาจ)าง 300 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
4.1.8 การดําเนินการจัดทําข8อตกลงการปฏิบัติราชการ (TOR) ของข8าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 

สําหรับรอบการประเมิน 1/2560 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ภาคผนวก
หน8าท่ี 35-36 

ฝ(ายบริหารและวางแผน กําลังจะดําเนินการจัดข8อตกลงการปฏิบัติราชการ (TOR) ของข8าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับรอบการประเมิน 1/2560 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) เพ่ือให8ข8าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย ได8รับทราบข8อตกลงการประเมินการปฏิบัติราชการในรอบดังกลาว การสงเอกสารการ
ประเมินควรสงตามเวลาท่ีฝ(ายบริหารและวางแผนกําหนด เอกสารท่ีสําคัญและเกิดประโยชน2ในการรับคะแนน
ประเมิน ก็สามารถแนบมาพร8อมแฟNมประเมิน และควรมีการกําหนดเอกสารการประเมินท่ีมีความชัดเจนในแตละ
ด8าน โดยในสวนท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีหนวยงานกําหนด (20%) ให8นําข8อมูลของ TOR รอบกอนหน8านี้มา
ประกอบการพิจารณาด8วย 

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบผู8บริหารทุกทานพิจารณาข8อตกลงการปฏิบัติราชการ (TOR) ฝ(ายบริหารและ
วางแผนตรวจเช็คและกําหนดกลยุทธ2สําหรับการประเมิน 

4.1.9 การดําเนินการแทงจําหนายรายการครุภัณฑ2และอุปกรณ2ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรท่ีชํารุด
เสียหาย 

ฝ(ายบริหารและวางแผน ได8ดําเนินการแทงจําหนายรายการครุภัณฑ2และอุปกรณ2ของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรท่ีชํารุดเสียหายแล8ว ณ ขณะนี้อยูในข้ันตอนการตีราคารายการครุภัณฑ2และอุปกรณ2 โดย
คณะกรรมการตีราคา คือ ผศ.จรูญ บุญนํา  คุณอรรถพล พรหมทอง และคุณอดิเรก ชัยฤกษ2 กําลังดําเนินการ
สรุปผลการตีราคารายการครุภัณฑ2และอุปกรณ2กลับมายังฝ(ายฯ เพ่ือดําเนินการตอในข้ันตอนการประมูลราคาเพ่ือ
การจําหนาย สวนรายการครุภัณฑ2ท่ีไสใหญ สํานักงานคณบดีแตงต้ังคณะกรรมการตรวจเช็ค เคลื่อนย8าย และแทง
จําหนายครุภัณฑ2ท่ีไมสามารถซอมได8โดยดวน 



มติท่ีประชุม รับทราบ มอบคณะกรรมการตีราคารายงานการตีราคา และมอบพัสดุคณะฯ ดําเนินการ
โดยเร็ว มอบฝ(ายบริหารและวางแผน ดําเนินการรวมกับแผนกงานอาคารสถานท่ีฯ สําหรับการแทงจําหนายรายการ
ครุภัณฑ2และอุปกรณ2คณะฯ และการเคลื่อนย8ายรายการครุภัณฑ2ท่ีไสใหญ 

4.1.10  การติดตามข8อมูลเพ่ือตอสัญญาทุนและสัญญาอนุญาตของข8าราชการ ราย อาจารย2สุวิจักขณ2       
หานศรีวิจิตร รายละเอียดตามเอกสารแนบภาคผนวก หน8าท่ี 40 

  ฝ(ายบริหารและวางแผนได8แจ8งทราบเรื่องการติดตามข8อมูลเพ่ือตอสัญญาทุนและสัญญาอนุญาต
ของข8าราชการ ราย อาจารย2สุวิจักขณ2  หานศรีวิจิตร โดยฝ(ายบริหารและวางแผนดําเนินการติดตามข8อมูลอีกครั้ง
หากได8รับเอกสารครบถ8วนแล8ว สํานักงานคณบดีรีบดําเนินการสงเอกสารไปยังกองบริหารงานบุคคลโดยดวนและ
สํานักงานคณบดีดําเนินการขอบ8านพักจากสํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราชให8กับข8าราชการรายดังกลาว 

มติท่ีประชุม    รับทราบ   
4.1.11 การสงเงินสมทบมหาวิทยาลัย ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ภาคผนวกหน8าท่ี 41-46 
ฝ(ายบริหารและวางแผนได8แจ8งทราบเรื่อง การสงเงินสมทบมหาวิทยาลัย ประจําปDงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 เนื่องจากการนําเงินสงสมทบมหาวิทยาลัยจะต8องดําเนินการสงเงินเทากับจํานวนเงินในเลมจัดสรร
งบประมาณเงินรายได8 แตเนื่องจากการประมาณการไมเปLนไปตามเปNาหมายท่ีกําหนดทําให8ได8รับเงินน8อยกวาใน
เอกสารการจัดสรรงบประมาณ และคณะฯ ได8ดําเนินการจายเงินสมทบไปสวนหนึ่งแล8ว แตยังคงมียอดเงินคงค8างอยู 
คณะฯ จะดําเนินการสงหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุญาตนําเงินสงสมทบมหาวิทยาลัยตามรายรับจริงท่ีได8รับมา
ในปDงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือให8มหาลัยรับทราบข8อมูลและพิจารณา คณะฯ จะได8ดําเนินการในข้ันตอนตอไป 
อีกท้ังคณะฯ ได8ดําเนินการสงหนังสือเพ่ือขอใช8งบกลาง เพ่ือเปLนคาใช8จายในการดําเนินงาน และจายเงินประจํา
ตําแหนงท่ีค8างจายอยูในปDงบประมาณ 2558 เรียบร8อยแล8ว ณ ขณะนี้ รอผลการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม    รับทราบ   



 
๔.๒  ฝ9ายวิชาการและวิจัยแจ)งให)ที่ประชุมทราบ 

4.2.1 แผนการรับนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี ประจําปDการศึกษา 2560 
จํานวนแผนรับนักศึกษาเข)าศึกษาต.อระดับปริญญาตรี ประจําปGการศึกษา 2560 (ฉบับแก)ไขในที่ประชุม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
คณะ/วิทยาลัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
เบอร2โทรศัพท2 0-7548-9625-6, 086-4782887  โทรสาร 0-7548-9625-6 ตอ 102 เว็บไซต2  http://agro-industry.rmutsv.ac.th/ 

ที่ หลักสูตร/สาขาวิชา วุฒิที่รับเข)าศึกษา ภาค 
โควตา 

รับตรง รวม หมายเหตุ 
เรียนดี กิจกรรมดี 

หลักสูตร 4 ปD        
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต        
1 หลักสูตรปรับปรุงใหม (พ.ศ. ....) ผู#สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน

วิทย"-คณิต หรือศิลปF-คณิต หรือเทียบเท3า หรือเปGนผู#สําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา
วิทยาศาสตร"และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาอื่นๆที่
เทียบเท3า  

ปกติ 15 5  20 แก8ไขวันประชุม 

2 การจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ รับผู8สําเร็จการศึกษามัธยมปลาย หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาคหกรรม และสาขาอื่นๆ            
ที่เกี่ยวข8อง 

ปกติ 15 5  20  

หลักสูตร เทียบโอน        
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต        
1 วิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีการอาหาร เปGนผู#สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) สาขาวิทยาศาสตร"และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขา
อื่นๆที่ผ3านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําหลักสูตรของ
สาขา โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน 

ปกติ 15   15 แก8ไขวันประชุม 

 



จํานวนแผนรับนักศึกษาเข)าศึกษาต.อระดับปริญญาตรี ประจําปGการศึกษา 2560 (ฉบับแก)ไขในที่ประชุม) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

คณะ/วิทยาลัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
เบอร2โทรศัพท2 0-7548-9625-6, 086-4782887  โทรสาร 0-7548-9625-6 ตอ 102 เว็บไซต2  http://agro-industry.rmutsv.ac.th/ 

ที่ หลักสูตร/สาขาวิชา วุฒิที่รับเข)าศึกษา ภาค 
โควตา 

รับตรง รวม หมายเหตุ 
เรียนดี กิจกรรมดี 

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต        
1 อาหารและโภชนาการ เปLนผู8สาํเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ หรือสาขาที่เกี่ยวข8อง โดยวิธีเทียบ
โอนผลการเรียน 

ปกติ 20   20 แก8ไชวันประชุม 

หมายเหตุ วุฒิที่รับเข8าศึกษา เหมือนในเลมหลักสูตร 
 
ในที่ประชุมรับทราบและมีข8อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปD หลักสูตรปรับปรุงใหมให8ใช8ชื่อ “เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร” โดยเปลี่ยนแปลงข8อมูลแผนการรับโควตา เรียนดี จาก 15 คน 
เปLน 10 คน และโควตากิจกรรมดี จาก 5 คน เปLน 10 คน  รวมแผนการรับสาขาดังกลาว จํานวน 20 คน 

2. สาขาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ (วทบ.) แผนการรับรวมคือ 20 คน  
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2 ปD เทียบโอน ไมเปJดรับสมัครนักศึกษา 
4. หลักสูตรคหกรรมศาสตร2บัณฑิต 2 ปD เทียบโอน คณะฯ มีความประสงค2เปJดรับสมัครนักศึกษา โดยเห็นควรมอบคณบดีดําเนินการปรึกษากับคณะศิลปศาสตร2เรื่อง

หลักเกณฑ2ในการขอใช8หลักสูตรรวม หากต8องมีการเปลี่ยนแปลงตามเกณฑ2มาตรฐานหลักสูตรประจําปDการศึกษา 2558 เพื่อให8คณะฯ สามารถรับกลุมเปNาหมายทางสาย
อาชีวศึกษาได8 
 

มติที่ประชุม รับทราบ



4.2.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
          ฝ(ายวิชาการและวิจัย แจ8งรายงานผลการดําเนินงานเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือรีบดําเนินการ
โดยดวน 

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบสวนงานท่ีเก่ียวข8องไปดําเนินการ 
4.2.3 การดําเนินงานบริการทางวิชาการ 

          ฝ(ายวิชาการและวิจัย แจ8งรายงานสรุปผลการดําเนินงานด8านการบริการวิชาการ ประจําปD
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยโครงการบริการวิชาการจํานวนท้ังหมดได8ดําเนินโครงการเปLนไปตามแผนท่ีกําหนด  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.2.4 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

          ฝ(ายวิชาการและวิจัย แจ8งผลการประเมินรายงานผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปDการศึกษา2559 ระดับหลักสูตร รอบ 12 เดือน ระดับหลักสูตร ผลปรากฏ ผานทุก
หลักสูตร



 

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปGการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร รอบ 12 เดือน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

องคCประกอบในการ
ประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบ.งชี้ 

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 3.หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต 4.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรCและ
เทคโนโลยีการอาหาร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
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องค2ประกอบที่ 1 
การกํากับมาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ2 
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด 
โดย สกอ.     
ระดับปริญญาตรี เกณฑ2 4 
ข8อ (คือ 1 2 11 และ12) 
ระดับปริญญาโท เกณฑ2 12 
ข8อ          

ผาน ผาน ผาน ผาน ผาน ผาน ผาน ผาน ผาน ผาน ผาน ผาน 

องค2ประกอบที่ 2 
บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

คาเฉลี่ยของ
คะแนนประเมิน
บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
100 

5.00 4.06  ไมมีนักศึกษา
สําเร็จการศึกษา 

 ไมมี
นักศึกษ
าสําเร็จ
การศึก

ษา 

 ไมมี
นักศึกษ
าสําเร็จ
การศึก

ษา 

คาเฉลี่ยของ
คะแนนประเมิน
บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
100 

5.00 3.8
6 

 ไมมีนักศึกษา
สําเร็จการศึกษา 

 ไมมี
นักศึกษ
าสําเร็จ
การศึก

ษา 

 ไมมี
นักศึกษ
าสําเร็จ
การศึก

ษา 



2.2 (ปริญญาตรี) ร8อยละ
ของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได8
งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปD 

คาร8อยละของ
บัณฑิตปริญญาตรี
ที่ได8งานทําหรือ
ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปD  
ร8อยละ 100 

5.00 3.64  ไมมีนักศึกษา
สําเร็จการศึกษา 

 ไมมี
นักศึกษ
าสําเร็จ
การศึก

ษา 

 ไมมี
นักศึกษ
าสําเร็จ
การศึก

ษา 

คาร8อยละของ
บัณฑิตปริญญาตรี
ที่ได8งานทําหรือ
ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปD  
ร8อยละ 100 

5.00 4.0
6 

 ไมมีนักศึกษา
สําเร็จการศึกษา 

 ไมมี
นักศึกษ
าสําเร็จ
การศึก

ษา 

 ไมมี
นักศึกษ
าสําเร็จ
การศึก

ษา 

2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของ
นักศึกษาและผู8สําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโท
ที่ได8รับการตีพิมพ2หรือ
เผยแพร 

คาร8อยละของ
ผลรวมถวง
น้ําหนักของ
ผลงานที่ตีพิมพ2
เผยแพรตอ
ผู8สําเร็จการศึกษา 
ร8อยละ  

 - - คาร8อยละของ
ผลรวมถวง
น้ําหนักของ
ผลงานที่ตีพิมพ2
เผยแพรตอ
ผู8สําเร็จการศึกษา 
ร8อยละ  

- - คาร8อยละของ
ผลรวมถวง
น้ําหนักของ
ผลงานที่ตีพิมพ2
เผยแพรตอ
ผู8สําเร็จการศึกษา 
ร8อยละ  

 - -  ไมมีนักศึกษา
สําเร็จการศึกษา 

 ไมมี
นักศึกษ
าสําเร็จ
การศึก

ษา 

4.00 

องค2ประกอบที่ 3 
นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา มีการดําเนินการที่
ระดับ 
คะแนน  3  
คะแนน 

3.00 4.00 มีการดําเนินการที่
ระดับ 
คะแนน  3  
คะแนน 

3.00 2.00 มีการดําเนินการที่
ระดับ 
คะแนน  3  
คะแนน 

3.00 2.0
0 

มีการดําเนินการที่
ระดับ 
คะแนน  3  
คะแนน 

3.00 3.00 

3.2 การสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

มีการดําเนินการที่
ระดับ 
คะแนน   3  
คะแนน 

3.00 3.00 มีการดําเนินการที่
ระดับ 
คะแนน   3  
คะแนน 

3.00 3.00 มีการดําเนินการที่
ระดับ 
คะแนน   3  
คะแนน 

3.00 2.0
0 

มีการดําเนินการที่
ระดับ 
คะแนน   3  
คะแนน 

3.00 3.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา มีการดําเนินการที่
ระดับ 
คะแนน  3  
คะแนน 

3.00 2.00 มีการดําเนินการที่
ระดับ 
คะแนน  3  
คะแนน 

3.00 3.00 มีการดําเนินการที่
ระดับ 
คะแนน  3  
คะแนน 

3.00 3.0
0 

มีการดําเนินการที่
ระดับ 
คะแนน  3  
คะแนน 

3.00 2.00 

    

องค2ประกอบที่ 4 
อาจารย2 

4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย2 

มีการดําเนินการที่
ระดับ 
คะแนน  3  
คะแนน 

3.00 3.00 มีการดําเนินการที่
ระดับ 
คะแนน  3  
คะแนน 

3.00 3.00 มีการดําเนินการที่
ระดับ 
คะแนน  3  
คะแนน 

3.00 3.0
0 

มีการดําเนินการที่
ระดับ 
คะแนน  3  
คะแนน 

3.00 3.00 



  4.2 คุณภาพอาจารย2  - ร8อยละของ
อาจารย2ประจาํ
หลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญา
เอก ร8อยละ 40 = 
5.00 
 - ร8อยละของ
อาจารย2ประจาํ
หลักสูตรที่ดํารง
ตําแหนงทาง
วิชาการ ร8อยละ 
60= 5.00 
 - ร8อยละของ
ผลรวมถวง
น้ําหนักของ
ผลงานวิชาการ
ของอาจารย2
ประจําหลักสูตร 
ร8อยละ 20 = 
5.00 
 - อัตราสวน
จํานวนบทความ
ของอาจารย2
ประจําหลักสูตร
ปริญญาเอกที่
ได8รับการ 
อ8างอิงใน
ฐานข8อมูล TCI 
และ Scopus ตอ
จํานวนอาจารย2
ประจําหลักสูตร - 

5.00 5.00  - ร8อยละของ
อาจารย2ประจาํ
หลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญา
เอก ร8อยละ 40 = 
5.00 
 - ร8อยละของ
อาจารย2ประจาํ
หลักสูตรที่ดํารง
ตําแหนงทาง
วิชาการ ร8อยละ 
60= 5.00 
 - ร8อยละของ
ผลรวมถวง
น้ําหนักของ
ผลงานวิชาการ
ของอาจารย2
ประจําหลักสูตร 
ร8อยละ 20 = 
5.00 
 - อัตราสวน
จํานวนบทความ
ของอาจารย2
ประจําหลักสูตร
ปริญญาเอกที่
ได8รับการ 
อ8างอิงใน
ฐานข8อมูล TCI 
และ Scopus ตอ
จํานวนอาจารย2
ประจําหลักสูตร - 

5.00 5.00  - ร8อยละของ
อาจารย2ประจาํ
หลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญา
เอก ร8อยละ 20 = 
5.00 
 - ร8อยละของ
อาจารย2ประจาํ
หลักสูตรที่ดํารง
ตําแหนงทาง
วิชาการ ร8อยละ 
80= 5.00 
 - ร8อยละของ
ผลรวมถวง
น้ําหนักของ
ผลงานวิชาการ
ของอาจารย2
ประจําหลักสูตร 
ร8อยละ 20 = 
5.00 
 - อัตราสวน
จํานวนบทความ
ของอาจารย2
ประจําหลักสูตร
ปริญญาเอกที่
ได8รับการ 
อ8างอิงใน
ฐานข8อมูล TCI 
และ Scopus ตอ
จํานวนอาจารย2
ประจําหลักสูตร - 

5.00 5.0
0 

 - ร8อยละของ
อาจารย2ประจาํ
หลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญา
เอก ร8อยละ 
100=5 
 - ร8อยละของ
อาจารย2ประจาํ
หลักสูตรที่ดํารง
ตําแหนงทาง
วิชาการ ร8อยละ 
80= 5.00 
 - ร8อยละของ
ผลรวมถวง
น้ําหนักของ
ผลงานวิชาการ
ของอาจารย2
ประจําหลักสูตร 
ร8อยละ 40 = 
5.00 
 - อัตราสวน
จํานวนบทความ
ของอาจารย2
ประจําหลักสูตร
ปริญญาเอกที่
ได8รับการ 
อ8างอิงใน
ฐานข8อมูล TCI 
และ Scopus ตอ
จํานวนอาจารย2
ประจําหลักสูตร - 

5.00 5.00 

  4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย2 มีการดําเนินการที่
ระดับ 
คะแนน  4  

4.00 3.00 มีการดําเนินการที่
ระดับ 
คะแนน  4  

4.00 3.00 มีการดําเนินการที่
ระดับ 
คะแนน  4  

4.00 2.0
0 

มีการดําเนินการที่
ระดับ 
คะแนน  4  4.00 

2.00 



คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 

5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู8เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

มีการดําเนินการที่
ระดับคะแนน  3  
คะแนน 

3.00 4.00 มีการดําเนินการที่
ระดับคะแนน  3  
คะแนน 

3.00 3.00 มีการดําเนินการที่
ระดับคะแนน  3  
คะแนน 

3.00 3.0
0 

มีการดําเนินการที่
ระดับคะแนน  3  
คะแนน 

3.00 2.00 

5.2 การวางระบบผู8สอนและ
กระบวนการ 
จัดการเรียนการสอน 

มีการดําเนินการที่
ระดับ 
คะแนน  3  
คะแนน 

3.00 4.00 มีการดําเนินการที่
ระดับ 
คะแนน  3  
คะแนน 

3.00 3.00 มีการดําเนินการที่
ระดับ 
คะแนน  3  
คะแนน 

3.00 3.0
0 

มีการดําเนินการที่
ระดับ 
คะแนน  3  
คะแนน 

3.00 3.00 

5.3 การประเมินผู8เรียน มีการดําเนินการที่
ระดับ 
คะแนน  3  
คะแนน 

3.00 3.00 มีการดําเนินการที่
ระดับ 
คะแนน  3  
คะแนน 

3.00 2.00 มีการดําเนินการที่
ระดับ 
คะแนน  3  
คะแนน 

3.00 2.0
0 

มีการดําเนินการที่
ระดับ 
คะแนน  3  
คะแนน 

3.00 3.00 

5.4 ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

คาร8อยละของผล
การดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้การ
ดําเนินงาน
หลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
100 

5.00 4.50 คาร8อยละของผล
การดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้การ
ดําเนินงาน
หลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
100 

5.00 5.00 คาร8อยละของผล
การดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้การ
ดําเนินงาน
หลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
100 

5.00 5.0
0 

คาร8อยละของผล
การดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้การ
ดําเนินงาน
หลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
100 

5.00 5.00 

องค2ประกอบที่ 6 สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู8 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู8 มีการดําเนินการที่
ระดับ 
คะแนน  3  
คะแนน 

3.00 2.00 มีการดําเนินการที่
ระดับ 
คะแนน  3  
คะแนน 

3.00 3.00 มีการดําเนินการที่
ระดับ 
คะแนน  3  
คะแนน 

3.00 3.0
0 

มีการดําเนินการที่
ระดับ 
คะแนน  3  
คะแนน 

3.00 3.00 

ค.าเฉลี่ยคะแนน  
สกอ. 

3.6
9 3.48 

ค.าเฉลี่ยคะแนน  
สกอ. 3.45 3.18 

ค.าเฉลี่ยคะแนน  
สกอ. 3.69 

3.1
5 

ค.าเฉลี่ยคะแนน  
สกอ. 3.45 3.17 

 
มติที่ประชุม รับทราบ  



4.2.5 งานวิจัย 
แบบบัญชีรายชื่อข)อเสนอการวิจยัของหน.วยงานภาครัฐ ที่เสนอของบประมาณ ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2561  ตามมติคณะรัฐมนตรี แบบ บช-3 

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ กรม/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะ/วิทยาลัย อุตสาหกรรมเกษตร  
ที่ ชื่อข8อเสนอการวิจัย ชื่อหัวหน8าข8อเสนอการวิจัย หนวยงานที่

สังกัด(กอง/
คณะ) 

ข8อเสนอการ
วิจัย 

ระยะเวลา
ทําการ
วิจัย (ปD) 

งบประมาณ (บาท) ผลผลติการวิจัย 

ให
ม 

ตอเนื่อง
ปDที่ 

ตลอดการ
วิจัย 

ได8รับ
จัดสรร
จนถึง

ป3จจุบัน 

เสนอขอ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 การคัดเลือกแบคทีเรียแลกติกที่ผลิตสารแบคเทอ
ริโอซินจากอาหารทะเลหมักพื้นบ8านภาคใต8ที่
สามารถยับยั้งการเติบโตของเชื้อกอโรคทางเดิน
อาหาร 

ผศ.ดร.ศิรินาถ ศรีออนนวล คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

/   2 ปD 692,000   692,000 สร8างองค2ความรู8 

2 ผลของการแปรรูปตอคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ
และเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพรภาคใต8ในการ
ผลิตผงข8าวยําคลุกเครื่องและผลติภัณฑ2 

ผศ.ดร.เสาวณยี2 ชัยเพชร คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

/   2 ปD 690,000   390,000 สร8างองค2ความรู8 

3 สภาวะที่เหมาะสมของการหอหุ8มสารสกัดใบ
มะมวงหิมพานต2โดยการทําแห8งแบบพนฝอยและ
การประยุกต2ใช8ในน้ํามันปาล2มบรสิุทธิ์ที่ใช8ทอด 

ผศ.ดร.สภุาษิต ชูกลิ่น  อุตสาหกรรม
เกษตร 

/   1 433,600   433,600 สร8างองค2ความรู8 

4 สภาวะการแปรรูปที่เหมาะสมตอผลิตภณัฑ2แช
เยือกแข็ง : เนื้อเงาะสอดไส8รสสมนุไพร 

ผศ.ผกามาส  ปุรินทราภิบาล คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

/   1 ปD  300,000   300,000 สร8างองค2ความรู8 

5 ผลของการเคลือบอิมัลชันไขคาร2นูบาผสมน้ํามัน
ตะไคร8ในการควบคุมเชื้อจุลินทรีย2ตอพฤติกรรมการ
เก็บรักษาผลไม8บางชนิด 

ผศ.ดร.รุงทิพย2  จูฑะมงคล คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

/   1 ปD  280,000   280,000 สร8างองค2ความรู8 



6 ศักยภาพเครื่องเทศท8องถิ่นภาคใต8ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ2เนื้อไกศรีวิชัยศักยภาพ  ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน คณะอุตสาหกรรม

เกษตร /   2 ปD 664,000   664,000 ถายทอดเทคโนโลย ี

7 โครงการชุด การพัฒนาและเพิ่มมลูคาผลผลิต
และสิ่งเหลือใช8ของต8นจาก 

ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

/   2 ปD         

  

7.1  การผลิตถานผลจากสําหรับดูดกลิ่นและ
ประดับตกแตง 

อ.ศรีอุบล ทองประดิษฐ2 คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

/ 

  

1 ปD 

331,200   331,200 

ถายทอดเทคโนโลย ี

  

7.2 คุณภาพของน้ําหวานต8นจาก กระบวนการ
พาสเจอร2ไรส2 และสเตอรไิลส2ที่มีตอคุณภาพของ
น้ําตาลจากสดพร8อมดืม่ เพื่อการพัฒนา
ผลิตภณัฑ2น้ําหวานต8นจากเชิงพาณิชย2  

ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

/ 

  

2 ปD  

664,000   664,000 

ถายทอดเทคโนโลย ี

  

7.3 การสกัดใยอาหารจากลูกจากออนและลอน
จากแก (Nypa fruticans) และการนําไปใช8
ประโยชน2ในผลิตภัณฑ2ลูกชิ้น  

ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

/ 

  

1 ปD 

332,000   332,000 

สร8างองค2ความรู8 

  

7.4 การพัฒนากระบวนการผลิตไซรัปน้ําหวาน
ต8นจาก 

ผศ.ดวงเดือน สงฤทธิ์   คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

/   1 ปD 300,000   300,000 ถายทอดเทคโนโลย ี

  

7.5 การเพิ่มมลูคาผลติภณัฑ2เพื่อสร8างความ
เข8มแข็งทางการแขงขันอยางยั่งยืนแกกลุมผู8ผลติ
“น้ําส8มจาก” สูมาตรฐานผลิตภัณฑ2ชุมชน ในเขต
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผศ.วาที่ร.ต.ปรีชา  มุณีศร ี  คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

/   1 ปD 421,200   421,200 ถายทอดเทคโนโลย ี

8 

ชุดโครงการ ศักยภาพของสารฟ3งก2ชันจากสวนตางๆ 
ของประ (Elateriospermum tapos (Blume) เพื่อ
การอนุรักษ2และการใช8ประโยชน2 

ผศ.ดร.น8อมจิตต2 แก8วไทย อันเดร คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

    2 ปD     64,000   

  

8.1 โครงการยอยที่ 1 ชนิดและปริมาณของพอลิ
แซคคาไรด2ที่ไมใชแปNงในผนังเซลล2ของเมล็ดประและ
คุณสมบัติการเปLนพรีไบโอติกส2 

ผศ.ดร.น8อมจิตต2 แก8วไทย อันเดร คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

/   2 ปD 868,800   420,000 สร8างองค2ความรู8 



  

8.2 โครงการยอยที่ 2 เปปไทด2ที่มีฤทธิ์ชีวภาพจาก
เมล็ดประ  

ผศ.ดร.น8อมจิตต2 แก8วไทย อันเดร คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

/   2 ปD 951,600   476,400 สร8างองค2ความรู8 

  

8.3 โครงการยอยที่ 3 กิจกรรมการยับยั้งแบคทีเรีย
กอโรคด8วยสารสกัดสวนตางๆ ของประ  

ดร.อภิญญา วณิชพันธุ2 คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

/   1 ปD  385,000   385,000 สร8างองค2ความรู8 

9 การผลิตหัวจุลินทรีย2สําหรับการหมักใบและทาง
ปาล2มเพื่อเปLนอาหารสัตว2เคี้ยวเอื้องทางเลือกใหม 

ผศ.ณรงค2ชัย ชูพูล คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

/   2 ปD 680,000   345,800 สร8างองค2ความรู8 

มติที่ประชุม รับทราบ 



4.2.6 รายนามบัณฑิต ประจําปDการศึกษา 2558 
 ฝ(ายวิชาการและวิจัย แจ8งรายนามบัณฑิตของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ท่ีเข8ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร ประจําปDการศึกษา 2558 ดังนี้ 
รายนามบัณฑิต  ประจําปGการศึกษา  2558 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

  
ลําดับ   ชื่อ สกุล     แถว 40 ขวา 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
     

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหน่ึง   
นางสาวจิรสัยา บุญมาก วิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีการอาหาร เหรียญทอง 
นางสาวอาอีเสาะ เปาลาะ อาหารและโภชนาการ เหรียญทอง 

3037 455407440005 นางสาวภัสรา บุญทอง วิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีการอาหาร 73 
3038 455407440006 นางสาวสุภาพร เขียวเอียด วิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีการอาหาร 74 
3039 455407440007 นางสาวอนงนาฏ ไทยเจริญ วิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีการอาหาร 75 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต    
3040 455407440001 นายการณุ เระเบ็ญหมดุ วิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีการอาหาร 76 

รายนามบัณฑิต  ประจําปGการศึกษา  2558 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

  
ลําดับ   ชื่อ สกุล     แถว 41 ซ)าย 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
     

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต    
3041 457207440002 นางสาวจิรย ุ ไชยพูล 1 
3042 405351701002 นางสาวจิราวรรณ ศรีสุข 2 
3043 456207440001 นางสาวซอฟDยะฮ2 หมะบู 3 
3044 455407440003 นางสาวนุสไลลา สูแนแดวอ 4 
3045 455407440004 นายภัทรพล จันทร2อะ 5 
3046 456207440002 นางสาววันเพ็ญ ทวาสิโก 6 
3047 455407440008 นางสาวอรอุมา ทองออน 7 
3048 455407440009 นางสาวอุไรวรรณ เบ็ญสุขะ 8 

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง  
3049 457207040017 นางสาววนิดา แก8วรักษา อาหารและโภชนาการ 9 
3050 457207040024 นางสาวสุรตัน2ติกานต2 เส8งแก8ว อาหารและโภชนาการ 10 
3051 457207040014 นางสาวพิมประภา เภอคง อาหารและโภชนาการ 11 
3052 457207040003 นางสาวจันทนา งามยิ่ง อาหารและโภชนาการ 12 

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต    
3053 455407040002 นางสาวกรรณภริมณ2 ยศกิจ อาหารและโภชนาการ 13 
3054 457207040001 นางสาวกาญจนา จิระดา 14 
3055 457207040004 นางสาวจันทิรา พุมพวง 15 
3056 455407040005 นางสาวจิตราพร เพ็ชรมณ ี 16 



3057 455407040006 นายจิรโรจน2 ศิริรัตน2 17 
3058 457207040005 นางสาวชฏาธาร รัตนสุชล 18 
3059 454407040006 นางสาวณัฐณิชา มีบุญ 19 
3060 457207040007 นายณัฐพัฒน2 สงชู 20 
3061 457207040008 นางสาวตะวัน ชูจันทร2 21 
3062 455407040008 นายถิรวัฒน2 จีนหมวกดํา 22 
3063 457207040028 นางสาวทิพวัลย2 พุมพวง 23 
3064 454407040010 นางสาวนภาพร วรรณสุด 24 
3065 456207040004 นางสาวนลินี มากชู 25 
3066 457207040010 นางสาวนิตยา แก8วทองมา 26 
3067 455407040009 นางสาวเบญจวรรณ นวมขํา 27 
3068 457207040013 นางสาวพรรณนพร ปรอดทองสม 28 
3069 457207040015 นางสาวเพ็ญนภา มิสวิล 29 
3070 455407040010 นางสาวภาพิมล ใบมะ 30 
3071 454407040019 นางสาวรอฮมีะห2 ตาเละ 31 
3072 455407040012 นางสาวลลิตา อนันตกูล 32 
3073 455407040013 นางสาววรวีร2 ทองแกมแก8ว 33 
3074 455407040014 นางสาววราพร ชินวร 34 
3075 457207040019 นางสาววิลาวรรณ ชูชวย 35 
3076 455407040015 นางสาววิสุดา อาจหาญ 36 
3077 457207040020 นางสาวศิริพร ทองแก8ว 37 
3078 457207040021 นางสาวศิริพร มากพุม 38 

รายนามบัณฑิต  ประจําปGการศึกษา  2558 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

  
ลําดับ   ชื่อ สกุล     แถว 41 ขวา 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
     

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต    
3079 457207040022 นางสาวศิริพิชญ2 ศรีเชย 39 
3080 455407040016 นางสาวศิรลิักษณ2 กาหนุง 40 
3081 454620704008 นางสาวสุดารัตน2 มหาสวัสดิ ์ 41 
3082 457207040023 นางสาวสุภาพร แก8วควรชุม 42 
3083 455407040019 นางสาวสุวาร ี ดาแลหมัน 43 
3084 455407040020 นางสาวเสาวรส ตันสิน 44 
3085 457207040026 นางสาวอนันตญา องอาจ 45 
3086 455407040021 นางสาวอภิญญา พรหมวิเศษ 46 
3087 455407040022 นางสาวอรอนงค2 จันทนวล 47 
3088 455407040023 นางสาวอรอนงค2 หีดสิน 48 
3089 457207040027 นางสาวอุมาภรณ2 สําล ี 49 



มติท่ีประชุม รับทราบ 
๔.๓  ฝ9ายพัฒนานักศึกษาแจ)งให)ที่ประชุมทราบ 

4.3.1 การดําเนินกิจกรรมประจําเดือนกันยายน 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบภาคผนวกหน8าท่ี 37 
 ฝ(ายพัฒนานักศึกษาแจ8งเรื่องกําหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปDการศึกษา 2558 

ระหวางวันท่ี 14-19 กันยายน 2559 ณ ศูนย2ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปD อ.หาดใหญ จังหวัด
สงขลา โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีรายชื่อบัณฑิตท่ีเข8ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปDการศึกษา 2558 
จํานวนท้ังสิ้น 55 คน โดยมีกําหนดการคราว ๆ ดังนี้ 

1. ซ8อมยอย  วันพุธท่ี  14 กันยายน 2559    
2. ซ8อมยอยใหญ วันพฤหัสบดีท่ี 15 กันยายน 2559   
3. ซ8อมใหญ  วันเสาร2ท่ี 17 กันยายน 2559 

และในวันท่ี 14 กันยายน 2559 นักศึกษาจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีพ่ีบัณฑิต ณ โรงอาหาร งานเริ่มเวลา 
18.30 น. เปLนต8นไป ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกทานเข8ารวมกิจกรรมดังกลาว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
๔.๔  สาขาวิชาแจ)งให)ที่ประชุมทราบ 

4.4.1.1 การพิจารณาการปฏิบัติงานของอาจารย2ประจําสาขาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีการ 
อาหาร 

สาขาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีการอาหาร (FST) แจ8งรายงานผลการปฏิบัติราชการของอาจารย2
ประจําสาขา เนื่องจากสงผลตอการประเมิน สําหรับรอบการประเมิน 2/2559 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
4.4.1.2 การจัดผู8สอนรายวิชาเคมีอาหาร 
สาขาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีการอาหาร (FST) แจ8งรายงานเรื่องการเปลี่ยนอาจารย2ผู8สอน

รายวิชาเคมีอาหาร เนื่องจาก ผศ.ดร.เสาวณีย2 ชัยเพชร ทําหนังสือถึงสาขา เพ่ือแจ8งการเปลี่ยนแปลงอาจารย2ผู8สอน 
เนื่องจากผู8สอนเดิมมีภาระงานสอนเยอะในภาคการศึกษาท่ี 2/2559 โดยสาขาพิจารณาเห็นควรมอบ ผศ.ดร.     
รุงทิพย2 จูฑะมงคล เปLนอาจารย2ผู8สอนในรายวิชาเคมีอาหารแทน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
4.4.1.3 การรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปDการศึกษา 2558 ในวันท่ี 5  

กันยายน 2559 เวลา 9.00-16.30 น. 
สาขาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีการอาหาร (FST) แจ8งวันเวลาสําหรับการรับการตรวจ

ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปDการศึกษา 2558 ในวันท่ี 5 กันยายน 2559 เวลา 9.00-16.30 น. 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
4.4.2 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT) 

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ แจ8งป3ญหาเรื่อง สัตว2เลี้ยง เชน สุนัข แมว ท่ีอยูบริเวณอาคาร
เรียนรวม (CB) เนื่องจากพ้ืนท่ีบริเวณอาคารเรียนรวม แตละชั้นจะเปLนห8องปฏิบัติการด8านการวิเคราะห2 ไมควรมี
สัตว2เลี้ยงอยูในบริเวณดังกลาว เนื่องจากสัตว2เลี้ยงดังกลาวเปLนพาหะนําโรคได8 มีผลตอการปนเป��อนในการตรวจ
วิเคราะห2 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
 



4.4.3 สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ2อุตสาหกรรมเกษตร (PD) 
 4.4.3.1  สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ2อุตสาหกรรมเกษตร แจ8งเรื่องผลจากการประเมินข8าราชการใน

สาขา รอบการประเมิน 2/2559 เนื่องจากมีป3ญหาเรื่องการปรับลดคะแนนการประเมิน  
4.4.3.2 รายงานผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรอาหารและโภชนาการ 

คหกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรได8รับคะแนนประเมินจากคณะกรรมการ เทากับ 3.11 
4.4.3.3 เนื่องจากอาจารย2ในสาขาขาดความเข8าใจในลําดับข้ันตอนของการลงทะเบียนของ

นักศึกษา ดังนั้นสาขาต8องการให8ฝ(ายวิชาการและวิจัยแจ8งการดําเนินงานตามข้ันตอนกอนการเปJดภาคการศึกษา 
มติท่ีประชุม รับทราบ ข8อ 1 มอบฝ(ายบริหารและวางแผน และหัวหน8าสาขาดําเนินการชี้แจงเพ่ือให8เกิด

ความเข8าใจตรงกัน  ข8อ 3 มอบฝ(ายวิชาการและวิจัย ดําเนินการแจ8งหรือชี้แจงข้ันตอนการลงทะเบียนเรียนให8มี
ความชัดเจนมากข้ึน 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1 พิจารณาแผนยุทธศาสตร2ด8านเกษตรอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช  

 ฝ(ายบริหารและวางแผน เสนอประเด็นยุทธศาสตร2เกษตรอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบภาคผนวก หน8าท่ี 47-68 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ท่ีประชุมได)พิจารณา และมีข8อเสนอแนะดังตอไปนี้ 
1. กรรมการผู8ทรงคุณวุฒิแนะนําเรื่องการต้ังศูนย2เครื่องมือวิเคราะห2 คณะฯ อาจจุแขงขันกับสถาบันอ่ืนยาก 

เนื่องจากเครื่องมือท่ีใช8จะต8องผานเกณฑ2การทดสอบมาตรฐานและได8รับการรับรองจากหนวยงานท่ีเปLนท่ียอมรับ 
2. แตละสวนงานควรดําเนินการในสวนท่ีมีความเก่ียวข8อง เชน ฝ(ายบริหารและวางแผน ดูแลเรื่องการจัดสรร

งบประมาณในการทดสอบ สาขาวิชาปรับข8อมูลเพ่ือดําเนินการเขียนโครงการของบจากมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนางาน
ให8สอดคล8องกับยุทธศาสตร2 9 มทร. ด8านเกษตรอาหาร 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบฝ(ายบริหารและวางแผนเตรียมนําข8อมูลเข8าท่ีประชุม  
5.2 การพิจารณาคุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหนง อาจารย2 เพ่ือรอรับการเปJด

ใหม  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ท่ีประชุมได)พิจารณา และมีข8อเสนอแนะดังตอไปนี้ 
1. สาขาพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย2ใหมให8สอดคล8องกับท่ีมหาวิทยาลัยฯ ต8องการ เพ่ือตอบสนองงานด8าน

หลักสูตร 
2. ดําเนินการสงรายละเอียดคุณสมบัติของอาจารย2มายังสํานักงานคณบดี เพ่ือสําหนักงานคณบดีดําเนินการสง

หนังสือถึงมหาวิทยาลัยเพ่ือเปJดรับสมัครใหม รอบท่ี 4 และขอเปJดสอบคัดเลือกโดยหนวยงานต8นสังกัดเอง 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบ มอบสวนงานท่ีเก่ียวข8องดําเนินการโดยเร็ว 
5.3 การแบงภาระงานของเจ8าหน8าท่ีสายสนับสนุน  

ด8วยสํานักงานคณบดีดําเนินงานทางด8านการสนับสนุนการทํางานของบุคลากรในคณะฯ โดย
บุคลากรของคณะฯ ประกอบด8วย อาจารย2 22 คน กําลังศึกษาตอ 2 คน เจ8าหน8าท่ี 17 คน โดยแบงการทํางาน
ออกเปLนฝ(าย ดังนี้  

1. สํานักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ ฝ(ายบริหารและวางแผน 



1. นางดวงชีวัน   มนตราลักษณ2  ภาพรวมของงานท่ีคณะฯ ดําเนินการ 
2. นางสาวอุมาพร  สุขฉนวน  ธุรการคณะฯ 
3. นางสาวณัฐวดี  เกิดสุวรรณ  เจ8าหน8าท่ีพัสดุการเงินคณะฯ 
4. นางสาวเบญจวรรณ  คงเมือง   เจ8าหน8าท่ีงานแผนและงบประมาณคณะฯ 
5. นายธีระพงค2   หมวดศรี  นักวิทยาศาสตร2 
6. นายธีระวัฒน2  สุขใส   นักวิทยาศาสตร2 
7. นายอรรถพล   พรหมทอง  นักวิชาการคอมพิวเตอร2 
8. นายอดิเรก   ชัยฤกษ2   ชางเทคนิค 
9. นายเจริญ   คงเพชร   เจ8าหน8าท่ีประจําตึก AG และ CB 
10. นางเสาวรส   คล8ายคลิ้ง  เจ8าหน8าท่ีประจําตึก AP 3 และ CB 
11. นางผลดี   แซ8แต8   เจ8าหน8าท่ีประจําตึก AP1 ผลิตข8าวยํา 
12. นางสาวจํานรรจ2พร  ชวยแก8ว   เจ8าหน8าท่ีประจําครัวศรีวิชัย 
13. นางรัชนี   จันทร2สอง  เจ8าหน8าท่ีประจําครัวศรีวิชัย 
14. นางสาวอรอนงค2  จันทนวล  ผู8ปฏิบัติงานด8านโภชนาการ 

2. ฝ(ายวิชาการและวิจัย 
2.1     นางสาวสุกัญญา  คงวรรณ   งานธุรการฝ(าย งานวิจัย งานการเรียนการ 

สอนระดับ ป.ตรี  และ ป.โท 
2.2     นางสาวเดือนพัตรา จันทร2สุด   งานประกันระดับหลักสูตรและคณะฯ งาน 

บริการวิชาการ งานการเรียนการสอนงาน 
พัสดุจัดซ้ือจัดจ8างท่ีฝ(ายรับผิดชอบ 

3. ฝ(ายพัฒนานักศึกษา 
4.1     นางสาวฐิตารีย2  สมรูป   งานธุรการฝ(าย งานกิจกรรมนักศึกษา งาน 

แนะแนวการศึกษา งานพัสดุจัดซ้ือจัดจ8างท่ี
ฝ(ายรับผิดชอบ 

 ป3จจุบันการดําเนินงานของคณะฯ พบวา บางสวนงานมีป3ญหาไมสามารถดําเนินการได8ทันเวลาท่ีกําหนด 
อีกท้ังภาระงานแตละบุคคลไมเหมือนกัน สงผลให8การทํางานในภาพรวมของคณะฯ มีความลาช8า สํานักงานคณบดี
เห็นวา ควรมีการปรับปรุงการดําเนินงานของเจ8าหน8าท่ีสายสนับสนุนเพ่ือให8เกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

1. แบงภาระงานให8มีความเหมาะสมและมีความชัดเจนในแตละสวนงาน  
2. พิจารณาอนุญาตให8เพ่ิมบุคลากรสําหรับการปฏิบัติงานสําหรับฝ(ายวิชาการและวิจัย เนื่องด8วยภาระงาน

เยอะมาก เจ8าหน8าท่ีสายสนับสนุนไมสามารถทํางานได8อยางเต็มประสิทธิภาพเทาท่ีควร 
3. เอกสารทางด8านงานพัสดุ การจัดซ้ือจัดจ8าง เห็นควรมอบเจ8าหน8าท่ีพัสดุคณะฯ ดําเนินการ โดยเจ8าหน8าท่ี

ประจําฝ(ายตาง ๆ มีหน8าท่ีดูแลประสานงาน คอยให8การสนับสนุนผู8รับผิดชอบงาน/โครงการ ดําเนินการจนเสร็จสิ้น
กระบวนการ สวนในเรื่องการจัดทําเอกสารการเบิกจาย การจัดซ้ือจัดจ8าง มอบหมายให8งานพัสดุของคณะ
ดําเนินการ หากเอกสารมีความผิดพลาดไมสามารถดําเนินการเบิกจายได8 ให8เจ8าหน8าท่ีผู8ท่ีรับผิดชอบดูแลดําเนินการ
ประสานงานกับหัวหน8าโครงการเพ่ือแก8ไขให8ถูกต8อง 



มติท่ีประชุม    เห็นชอบข8อ 1.  สวน ข8อ 2 พิจารณาอนุญาตให8เพ่ิมบุคลากรสําหรับการปฏิบัติงานฝ(าย
บริหารและวางแผน โดยเจ8าหน8าท่ีสวนงานแผนเดิมให8มาปฏิบัติงานในสวน ข8อ 3 โดยจะดําเนินการดังกลาวเม่ือ
ทราบผลการพิจารรางบประมารแผนดิน พ.ศ. 2560 ท่ีได8รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยแล8ว 

 
ระเบียบวาระที่ 6 

เร่ืองอ่ืน ๆ 
.................................................... 

 

6.1 ผลจากการประชุมรวมกับ อบจ.นครศรีธรรมราช เรื่อง ครัวนครสูครัวโลก 
 ด8วยทาง อบจ. นครศรีธรรมราช มีการจัดประชุมเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวข8องกับอาหาร และมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงาน เพ่ือต8องการชวยเหลือเกษตรกร และสร8างผลิตภัณฑ2ท่ีมีอยูในจังหวัดนครศรีธรรมราชมี
ชื่อเสียงภายในระยะเวลา 3 ปD การประชุมดังกลาวเปLนการตอยอดความคิดและติดตามผลการดําเนินงานหลังจาก
การประชุมครั้งแรก เพ่ือให8งานมีความก8าวหน8า และนําไปสูการปฏิบัติจริง 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
6.2 หัวหน8าแผนกงานฟาร2มและผลิตภัณฑ2แจ8งทราบเรื่องการบริหารจัดการงานฟาร2ม โดยการบริหารจัดการจะอยู
ในความดูแลของสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ2อุตสาหกรรมเกษตร  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
6.3 การผลิตผลิตภัณฑ2ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ควรมีความตอเนื่องไมขาดชวง เนื่องจากยังคงมีความต8องการ
จากตลาด มอบหัวหน8าแผนกงานฟาร2มและผลิตภัณฑ2ไปดําเนินการวางแผนการดําเนินงาน 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
6.4 คณะฯ และสาขา ต8องการประสานงานด8านการขอ อย. ก็สามารถดําเนินการติดตอผานกระทรวงสาธารณสุข
อําเภอทุงใหญได8เลย 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
6.5 ขอให8ฝ(ายวิชาการและวิจัย ดําเนินการเรื่องคําสั่งอาจารย2ท่ีปรึกษาให8เรียบร8อยโดยเร็ว เพราะเปJดเทอมมาเปLน
ระยะเวลาหนึ่งแล8ว 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
6.6 การเคลื่อนย8ายครุภัณฑ2ท่ี มทร. ศรีวิชัย พ้ืนท่ีไสใหญ มอบฝ(ายบริหารและวางแผนดําเนินการโดยเร็ว ต้ังแต
เรื่องการแตงต้ังคณะกรรมการในการตรวจสอบ การเคลื่อนย8ายและการแทงจําหนาย 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
6.7 ในกรณีท่ีคณบดีไปราชการและมีรักษาการสําหรับการเกษียรหนังสือ หลังจากท่ีคณบดีกลับมาปฏิบัติราชการ 
สํานักงานคณบดีควรนําเอกสาร/หนังสือชวงท่ีรองคณบดีรักษาการ เสนอคณบดีอีกครั้งเพ่ือรับทราบงานในชวงเวลา
ดังกลาว 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
6.8 หลังจากการประชุมทุกครั้ง เลขานุการควรรีบสรุปรายงานการประชุมให8เรียบร8อย เพ่ือให8กรรมการตรวจสอบ
รายละเอียด และสงมติท่ีประชุมไปยังฝ(ายตาง ๆ รับทราบและดําเนินการปฏิบัติ พร8อมท้ังเสนอข8อมูลผานทางเวป
ไซต2ของคณะฯ ด8วย 

มติท่ีประชุม รับทราบ  



6.9 ในการประเมินผู8บริหารหนวยงานท่ีแขวนไว8ในเวปไซต2 หากระยะเวลาผานไประยะหนึ่งแล8ว ให8สํานักงาน
คณบดีดําเนินการรวบรวมข8อมูล สรุปผล และรายงานตอท่ีประชุม เพ่ือนําผลการประเมินไปปรับปรุงแก8ไขการ
ทํางานให8มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
เลิกประชุมเวลา 20.30 น. 
 
 
 

                   
         (นางดวงชีวัน  มนตราลักษณ2)     

 ผู8บันทึกรายงานการประชุม 
 

                                             
                          (ผศ.สุภาษิต  ชูกลิ่น)    
           ผู8ตรวจรายงานการประชุม 

 


