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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ(งที่ประชุมทราบ 

1.1 เรื่องท่ีประธานแจ(งท่ีประชุมทราบ 

1.1.1 จํานวนงบประมาณ : งบดําเนินงาน ประจําปEงบประมาณ 2560 คาดว�าจะได8รับจัดสรรประมาณ 
2,586,200 บาท (สองล8านห8าแสนแปดหม่ืนหกพันสองร8อยบาทถ8วน) จากปEงบประมาณ 2559 ได8รับการจัดสรร
เปLนจํานวนเงิน 2,664,500 บาท (สองล8านหกแสนหกหม่ืนสี่พันห8าร8อยบาทถ8วน) 

มติท่ีประชุม มอบฝ(ายบริหารและวางแผนกําหนดหมวดค�าใช8จ�าย 

 



1.1.2 การประชุมเพ่ือกําหนดกรอบการดําเนินโครงการยุทธศาสตร2 9 มทร. ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยฯ ได8รับ
ยุทธศาสตร2ด8านพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจชายฝ3Oงภาคใต8 โดยการประชุมครั้งนี้เพ่ือเตรียมพร8อมสําหรับการวาง
แผนการใช8จ�ายงบประมาณ  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

1.1.3 เอกสารประกอบการบรรยายโครงการการจัดการความขัดแย8งในองค2กร คณะฯ ได8ดําเนินการถ�าย
สําเนาแจกอาจารย2ทุกท�านแล8ว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ(งท่ีประชุมทราบ 

ไม�มี 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม รับรองโดยมีการแก8ไข 
2.1 ระเบียบวาระท่ี 5  มติท่ีประชุมข8อ 5.3 บรรทัดท่ี 3 แก8ไขคําว�า พิจารรา เปLน พิจารณา  คําว�า งบ

ประมาร เปLน งบประมาณ 
2.2 ระเบียบวาระอ่ืน ๆ ข8อ 6.2 บรรทัดท่ี 2 จากการบริหารจัดการจะอยู�ในความดูแลของสาขาพัฒนา

ผลิตภัณฑ2อุตสาหกรรมเกษตร แก8ไขเปLน  จากการบริหารจัดการจะอยู�ในความดูแลของทุกสาขา 
2.3 ระเบียบวาระอ่ืน ๆ ข8อ 6.3 บรรทัดท่ี 2 มอบหัวหน8าแผนกงานฟาร2มและผลิตภัณฑ2ไปดําเนินการวาง

แผนการดําเนินงาน แก8ไขเปLน มอบหัวหน8าสาขาไปดําเนินการวางแผนการดําเนินงาน 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเน่ือง 

3.1.1 ผลการขอยืมใช8หลักสูตร FAN ปE 2560 
คณบดีแจ8งทราบว�าจากการติดต�อประสานงานกับรองอธิการบดีฝ(ายวิชาการ ได8รับ

คําตอบเรื่องการขออนุญาตเปUดรับนักศึกษาเพ่ือเข8าศึกษาต�อในหลักสูตรอาหารและโภชนาการ หลักสูตรเทียบโอน 
ว�า ในการดําเนินงานด8านหลักสูตรดังกล�าวของคณะศิลปศาสตร2ได8ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเรียบร8อยแล8ว และ
จะดําเนินการใช8หลักสูตรใหม� (ฉบับปรับปรุง) ในปEการศึกษา 2560 อย�างแน�นอน หากคณะฯ มีความต8องการรับ
นักศึกษาจะต8องดําเนินงานโดยใช8การเรียนการสอนตามหลักสูตรท่ีปรับปรุงแล8ว และจะต8องดูแลนักศึกษาใน
หลักสูตรเดิมจนกว�าจะสําเร็จการศึกษา แต�สําหรับการบริหารจัดการจะเกิดความยุ�งยาก จึงมีความจําเปLนต8องหยุด
รับนักศึกษาในหลักสูตร อาหารและโภชนาการ เทียบโอน ในปEการศึกษา 2560  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.1.2 ผลการประเมินผู8บริหารออนไลน2 
จากการการประเมินผู8บริหารหน�วยงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผ�านระบบการประเมิน

ออนไลน2 พบว�า ณ วันท่ี 12 ตุลาคม 2559 มีผู8ใช8งานจํานวน 15 คน จาก 35 คน คิดเปLนร8อยละ 42.86 โดยมี
ผลสรุปแต�ละประเด็นดังเอกสารต�อไปนี้ 













  
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
๔.๑  ฝ9ายบริหารและวางแผนแจ(งให(ที่ประชุมทราบ 

4.1.1 รายการโครงการท่ีได8รับอนุมัติงบประมาณแผ�นดิน หมวดงบรายจ�ายอ่ืน (เพ่ิมเติม) ประจําปE
งบประมาณ พ.ศ. 2559  

ฝ(ายบริหารและวางแผน ได8ดําเนินการส�งข8อเสนอโครงการเพ่ิมเติม เพ่ือขออนุมัติงบประมาณ
แผ�นดิน ประจําปEงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบรายจ�ายอ่ืน เม่ือเดือนกันยายน 2559 ท่ีผ�านมา มหาวิทยาลัยฯ ได8
อนุมัติโครงการเพ่ิมเติม จํานวน 2 โครงการ รวมเปLนจํานวนเงินท้ังสิ้น 749,840 บาท (เจ็ดแสนสี่หม่ืนเก8าพันแปด
ร8อยสี่สิบบาทถ8วน) คือ โครงการซ�อมแซมครุภัณฑ2ห8องปฏิบัติการสําหรับการตรวจวิเคราะห2 ได8รับอนุมัติงบประมาณ
จํานวน 695,540 บาท และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน2หน8าคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได8รับอนุมัติงบประมาณ 
จํานวน 54,300 บาท ขณะนี้อยู�ในระหว�างการดําเนินการ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.1.2 ยุทธศาสตร2การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและยุทธศาสตร2การพัฒนา

มหาวิทยาลัยร�วม 9 มทร. 
ฝ(ายบริหารและวางแผนได8ดําเนินการเขียนโครงการ ในระดับ Mega-project ทางด8านการพัฒนา

ชายฝ3Oงทะเลภาคใต8เพ่ือส�งมหาวิทยาลัย โดยให8แต�ละส�วนงานกําหนดกิจกรรมท่ีสามารถกระทําได8ตามศักยภาพ 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.1.3 สรุปผลการดําเนินโครงการประจําปEงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาส 4) 

ฝ(ายบริหารและวางแผน แจ8งสรุปผลการดําเนินโครงการประจําปEงบประมาณ พ.ศ. 2559     
(ไตรมาส 4) โดยมีการดําเนินโครงการในไตรมาสดังกล�าว จํานวนท้ังสิ้น 9 โครงการ ผลจากการดําเนินโครงการ 
พบว�า มี 1 โครงการท่ีไม�สามารถดําเนินการเรื่องการเบิกจ�ายเงินได8ทันตามกําหนด มหาวิทยาลัยจึงดึงงบประมาณ
กลับไปยังมหาวิทยาลัย คือ โครงการพัฒนาอาชีพทางด8านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชนศาลาสามหลังแบบยั่งยืน : 
กิจกรรมย�อยท่ี 8 ติดตาม ประเมินผลการนําความรู8ไปใช8ประโยชน2 งบประมาณ 7,600 บาท และในการดําเนิน
โครงการต�าง ๆ ในไตรมาส 4 เปLนไปตามแผนท่ีกําหนดไว8  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.1.4 สรุปตัวชี้วัด มาตรการ ค�าเปcาหมาย ประจําปE พ.ศ. 2559 (42 ตัวชี้วัด) 

ฝ(ายบริหารและวางแผนแจ8งสรุปตัวชี้วัด มาตรการ ค�าเปcาหมาย ประจําปE พ.ศ. 2559           
(42 ตัวชี้วัด) จากการดําเนินโครงการในปEงบประมาณ 2559 มีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปE จํานวน 42 
ตัวชี้วัด ซ่ึงคณะฯ มีการดําเนินงานตามตัวชี้วัดบรรลุท้ัง 22 ตัวชี้วัด จาก 36 ตัวชี้วัด คิดเปLนร8อยละ 61.11 และ
ผลการดําเนินงานไม�บรรลุเปcาหมาย 14 ตัวชี้วัด คิดเปLนร8อยละ 39.89 และอยู�ระหว�างการสรุปผลจาก
มหาวิทยาลัย จํานวน 6 ตัวชี้วัด 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.1.5 ข8อตกลงการปฏิบัติราชการของข8าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สําหรับรอบการประเมิน 

1/2560 (1 ตุลาคม 2559- 31 มีนาคม 2560) 
ฝ(ายบริหารและวางแผน แจ8 งข8อตกลงการปฏิ บั ติราชการของข8าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา สําหรับรอบการประเมิน 1/2560 (1 ตุลาคม 2559- 31 มีนาคม 2560) โดยการประเมิน
เปLนไปตามเอกสารข8อตกลงการประเมินซ่ึงผ�านการแจ8งในท่ีประชุมอาจารย2รับทราบแล8ว แต�ในรอบการประเมิน 
2/2560  มหาวิทยาลัยฯ จะมีการเปลี่ยนตัวชี้วัดกลางใหม�ให8มีความใกล8เคียงกับการปฏิบัติงานและสามารถ
ตรวจสอบการทํางานได8มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ัน  



มติท่ีประชุม รับทราบ มอบฝ(ายบริหารและวางแผนดําเนินการแจ8งอาจารย2ทุกท�านเพ่ือลงลายมือชื่อ
รับทราบข8อตกลงก�อนการประเมินโดยเร็ว 

4.1.6 การจัดสรรงบประมาณรายจ�ายเงินรายได8 ประจําปEงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ฝ(ายบริหารและวางแผนแจ8งประมาณการงบประมาณรายจ�ายเงินรายได8 ประจําปEงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ซ่ึงกําหนดมาจากจํานวนนักศึกษาป3จจุบัน และจํานวนนักศึกษาใหม�ในปEการศึกษา 2560 ท้ังระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาโท โดยประมาณการรายรับไว8เปLนจํานวนเงินท้ังสิ้น 3,248,200 บาท ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับ
จํานวนนักศึกษาหากไม�เปLนไปตามแผน รายรับก็จะมีจํานวนลดลง 

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบฝ(ายบริหารและวางแผน หัวหน8าสาขา และหัวหน8างาน ดําเนินงานท่ีใช8เงิน
รายได8ด8วยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ  

4.1.7 รายละเอียดโครงการประจําปEงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ฝ(ายบริหารและวางแผน แจ8งข8อมูลจํานวนโครงการท่ีได8รับการจัดสรรงบประมาณแผ�นดินประจําปE

งบประมาณ พ.ศ. 2560 พร8อมได8มีการประชุมหัวหน8าโครงการเพ่ือปรับแผนการดําเนินโครงการให8เหมาะสมกับ
งบประมาณ เวลาดําเนินโครงการ ตัวชี้วัดและเปcาหมาย โดยโครงการท่ีได8รับการจัดสรรงบประมาณแผ�นดิน       
งบรายจ�ายอ่ืน มีจํานวนท้ังสิ้น 24 โครงการ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
๔.๒  ฝ9ายวิชาการและวิจัยแจ(งให(ที่ประชุมทราบ 

4.2.1 แผนการแนะแนว ประจําปEการศึกษา 2560  
          ฝ(ายวิชาการและวิจัย แจ8งแผนแนะแนว โดยหลักสูตรท่ีสามารถดําเนินการประชาสัมพันธ2แนะแนว
การศึกษาต�อในระดับปริญญาตรี คือ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ  ส�วนหลักสูตร
วิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีการอาหาร และหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ จะต8องดําเนินการปรับปรุงให8แล8วเสร็จ ผ�าน
การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก�อนถึงจะดําเนินการประชาสัมพันธ2รับสมัครนักศึกษาได8 โดยปEการศึกษา 2560 นี้ 
มหาวิทยาลัย กําหนดให8มีการแนะแนวในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยแบ�งส�วนพ้ืนท่ีรับผิดชอบในแต�ละจังหวัด 
สําหรับวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จะรับผิดชอบเรื่องการแนะแนว จํานวน 4 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช พัทลุง 
สุราษฏร2ธานี ชุมพร โดยฝ(ายวิชาการและวิจัยจะดําเนินการกําหนดวันประชุมคณะกรรมการแนะแนวการศึกษา ใน
วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2559  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.2.2 การปรับปรุงหลักสูตร 

          ฝ(ายวิชาการและวิจัย แจ8งผลการดําเนินงานด8านการปรับปรุงหลักสูตร โดยสาขาวิทยาศาสตร2และ
เทคโนโลยีการอาหาร และสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จะต8องดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยด�วน ฝ(ายวิชาการและ
วิจัยจะดําเนินการแต�งต้ังคณะกรรมการวิพากษ2หลักสูตรเพ่ือดําเนินการแก8ไข และนําเข8าสู�ท่ีประชุมสภาวิชาการและ
สภามหาวิทยาลัยในลําดับต�อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบหัวหน8าหลักสูตรและฝ(ายวิชาการและวิจัยเร�งดําเนินการจัดทําหลักสูตรโดยด�วน 
4.2.3 แผนการศึกษา ประจําภาคการศึกษาท่ี 2 ปEการศึกษา 2559  

ฝ(ายวิชาการและวิจัยแจ8งแผนการศึกษา ประจําภาคการศึกษาท่ี 2 ปEการศึกษา 2559 โดยการ
ดําเนินงาน สาขาจะต8องดําเนินการประชุมเพ่ือวางแผนการเรียนการสอนให8ทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด รวมถึงการ
ดําเนินการส�งรายละเอียด มคอ. มายังฝ(ายวิชาการและวิจัยให8เรียบร8อยก�อนสอบปลายภาคการศึกษา 1/2559 นี้ 

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบหัวหน8าสาขาดําเนินการโดยเร็ว 



4.2.4 สรุปผลการจัดทํารายงาน มคอ.5 และ มคอ.6 (TQF3.3) ภาคการศึกษาท่ี 2 ปEการศึกษา 2558 
(อ8างถึงบันทึกข8อความฝ(ายวิชาการและวิจัยท่ี ศธ 0584.10 (วชก)/010 ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2559 กําหนดให8
สาขาวิชาส�งข8อมูลท่ีฝ(ายวิชาการฯ ภายในวันท่ี 17 มิถุนายน 2559) 

 ฝ(ายวิชาการและวิจัยได8ดําเนินการแจ8งสาขาเพ่ือดําเนินการจัดส�งสรุปรายละเอียด มคอ.5 และ 
มคอ. 6 สําหรับภาคการศึกษาท่ี 2/2558 ให8เรียบร8อย เพ่ือส�งมหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบหัวหน8าสาขาดําเนินการโดยเร็ว 
 

๔.๓  ฝ9ายพัฒนานักศึกษาแจ(งให(ที่ประชุมทราบ 
4.3.1 แผนการดําเนินงานฝ(ายพัฒนานักศึกษา  
 ฝ(ายพัฒนานักศึกษาแจ8งทราบเรื่อง โครงการท่ีจะดําเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2559 คือ 

โครงการแข�งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี 11 ณ มทร.ศรีวิชัย สงขลา โดยมี
กําหนดการดําเนินการแข�งขัน ระหว�างวันท่ี 13-19 พฤศจิกายน 2559 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
4.3.2 สรุปและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา ประจําปEการศึกษา 2558 

ฝ(ายพัฒนานักศึกษาแจ8งทราบเรื่องสรุปและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา 
ประจําปEการศึกษา 2558 พบว�า โครงการท่ีฝ(ายพัฒนานักศึกษารับผิดชอบ มีจํานวนท้ังสิ้น 17 โครงการ บรรลุ
ตามแผน จํานวน 11 โครงการ คิดเปLนร8อยละ 64.71 และไม�บรรลุตามแผน จํานวน 6 โครงการ คิดเปLนร8อยละ
35.29 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
๔.๔  สาขาวิชาแจ(งให(ที่ประชุมทราบ 

4.4.1 สาขาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีการอาหาร (FST) 
4.4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตร FST 

สาขาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีการอาหาร (FST) แจ8งทราบเรื่องข8อมูลการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีการอาหาร โดยดําเนินการเรื่องการจัดรายวิชา โครงสร8างของหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
การเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษาเทียบโอน 

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบสาขาดําเนินการให8เรียบร8อยโดยด�วน หากมีป3ญหาให8ประสานงานกับฝ(าย
วิชาการและวิจัยโดยเร็ว 

4.4.1.2 การดําเนินการจําหน�ายผลิตภัณฑ2ท่ีซุ8มหน8ามหาวิทยาลัย 
สาขาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีการอาหาร (FST) แจ8งรายงานเรื่องการดําเนินงานด8านการ

จําหน�ายผลิตภัณฑ2โดยในแต�ละสัปดาห2จะมีการหมุนเวียนภายในสาขาเพ่ือจัดจําหน�ายผลิตภัณฑ2 และมีกําไรเกิดข้ึน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.4.2 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT) 
4.4.2.1 การแจ8งเปLนผู8ร�วมตรวจ มสช. จากการจากการประชุมเม่ือวันท่ี 26 กันยายน 

2559 การกําหนดมาตรฐานห8องปฏิบัติการท่ีผ�านมาตรฐาน มคอ. ควรมีการแต�งต้ังหัวหน8าแผนกรักษาความ
ปลอดภัยในห8องปฏิบัติการ และควรมีการจัดทําแผนความเสี่ยงทางด8านสารเคมี และห8องปฏิบัติการการ เพ่ือความ
ปลอดภัย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 



4.4.2.2 การจัดทําโปรแกรมสําเร็จรูปเก่ียวกับการบริหารจัดการสารเคมี หรือเครื่องมือ
สําหรับการตรวจวิเคราะห2 สามารถส�งผลให8การได8รับมาตรฐาน มคอ. มีโอกาสมากยิ่งข้ึน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบอาจารย2ศรีอุบล ทองประดิษฐ2 เปLนหัวหน8าแผนกความปลอดภัยใน
ห8องปฏิบัติการ 

4.4.3 สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ2อุตสาหกรรมเกษตร (PD) 
 4.4.3.1  จากการประชุมสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ2อุตสาหกรรมเกษตร จะใช8ระบบงานประกัน

คุณภาพการศึกษามาใช8สําหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา เพ่ือสร8างบัณฑิตนักปฏิบัติ  
4.4.3.2 อุปกรณ2ห8องปฏิบัติการของสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ2อุตสาหกรรมเกษตรจะจัดตามอาจารย2

ผู8สอน นักศึกษาท่ีทําป3ญหาพิเศษสามารถใช8ทรัพยากรร�วมกับอาจารย2ผู8สอนได8 
4.4.3.3 ครุภัณฑ2ท่ีได8รับจัดสรรประจําปEงบประมาณ 2559 โดยมีผศ.จรูญ บุญนํา เปLนผู8ดูแล 

และวางอยู�ในห8อง AP 37  
4.4.3.4 ซุ8มจําหน�ายผลิตภัณฑ2 จํานวน 2 ซุ8ม ท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของสาขาพัฒนา

ผลิตภัณฑ2อุตสาหกรรมเกษตร โดยมี ผศ. ละอองวรรณ ศรีจันทร2 และ อาจารย2เดชศักด์ิ วิจิตต2พันธ2 จะใช8งานเฉพาะ
วันพฤหัสบดี  

4.4.3.5 หลักสูตรอาหารและโภชนาการ 2560 จะมีการดําเนินการจัดทําหลักสูตรเปLนของคณะ
เองส�วนหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการก็ยังคงมีการจัดการเรียนการสอนเหมือนเดิม 

4.4.3.6 ศูนย2ทดสอบมาตรฐานฝEมือแรงงานคณะฯ สามารถทําได8 แต�ควรมีเครือข�าย เช�น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร�วมดําเนินงานด8วย  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1 พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข8าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 
สําหรับรอบการประเมิน 2/2559 ณ 1 ตุลาคม 2559  

 ฝ(ายบริหารและวางแผน ได8ดําเนินการจัดทําผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข8าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ สําหรับรอบการประเมิน 2/2559 ณ 1 ตุลาคม 2559 โดยเกณฑ2การ
ประเมินเปLนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข8าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาและการเลื่อนค�าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย หลักการ คือ หัวหน8าหน�วยงานมีอํานาจในการ
จัดสรรเงินแต�ละกลุ�มได8ตามเห็นสมควรตามการปฏิบัติงานจริง โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานท่ีสาขาส�งข8อมูล
มายังคณะฯ และในการพิจารณาทางด8านสมรรถนะ จะเปLนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ2การประเมินสมรรถนะ    
ซ่ึงผ�านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรทุกคน โดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 

1. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ มีผลการประเมินตามเอกสารแนบ 
2. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย มีผลการประเมินตามเอกสารแนบ 
3. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข8าราชการ มีผลการประเมินตามเอกสารแนบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ท่ีประชุมได(พิจารณา และมีข8อเสนอแนะดังต�อไปนี้ 
1. ก�อนการดําเนินการกรอกข8อมูลคะแนนการประเมินต8องดําเนินการพูดคุยทําความเข8าใจเรื่องหลักเกณฑ2การ

ประเมินก�อน เพ่ือไม�ให8เกิดความเข8าใจผิดพลาดในเรื่องการประเมินตามข8อตกลง TOR 
2. ควรอธิบายหลักฐานท่ีใช8ประกอบการประเมินตามข8อตกลง TOR ว�าควรเปLนหลักฐานชนิดใดมีอะไรบ8างใน

แต�ละประเด็น 



3. หัวข8อการประเมินอยู�ในฝ(าย/งานใด ให8ผ�านการพิจารณาจากฝ(ายมาก�อนเปLนลําดับแรก 
4. ในส�วนของพนักงานมหาวิทยาลัยจะมีเงินในส�วนของอาจารย2สุธาสินี ศรีวิไล อยู�ในช�วงลาศึกษาต�อ  
5. ผลการพิจารณาการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยให8คะแนนร8อยละเปLนไปตามคะแนนประเมิน           

แต�เนื่องจากวงเงินเลื่อนมีจํานวนจํากัด มีความจําเปLนต8องปรับร8อยละท่ีเลื่อนให8สอดคล8องกับวงเงินท่ีได8รับจัดสรร 
ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับความเห็นชอบของหัวหน8าหน�วยงาน  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบฝ(ายบริหารและวางแผนดําเนินการในข้ันตอนต�อไป 
5.2 การดําเนินการบริหารจัดการครุภัณฑ2ตกค8าง ณ มทร.ศรีวิชัย พ้ืนท่ีไสใหญ�  

ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการบริหารจัดการครุภัณฑ2ตกค8าง ณ มทร.ศรีวิชัย พ้ืนท่ีไสใหญ� 
ได8ดําเนินการตรวจสภาพในวันศุกร2ท่ี ๗ ตุลาคม 2559  โดยคณะกรรมการดําเนินการได8ตรวจเช็คสภาพครุภัณฑ2 
พบว�า บางรายการมีสภาพใช8งานได8และบางรายการควรแทงจําหน�าย หรือรอเจ8าหน8าท่ีช�างเทคนิคตรวจเช็คสภาพ
อีกครั้ง ซ่ึงมีรายการท่ีสามารถระบุชื่อได8ดังนี้ และมีบางส�วนท่ีไม�สามารถระบุชื่อได8เนื่องจากเปLนอะไหล�ของครุภัณฑ2
ชนิดต�าง ๆ  ดังนี้ 
      1. หม8อผลิตไอน้ํา(Boiler)   จํานวน  1 ตัว    
      2. เครื่องไล�อากาศ    จํานวน  1 ตัว 
      3. ห8องเย็น     จํานวน  2 ห8อง 
      4. ตู8อบลมร8อน    จํานวน  1 ตัว 

     5. ถังน้ําสแตนเลส    จํานวน  3 ถัง 
     6. เครื่องปUดฝากระปqอง จํานวน  1 ตัว 
     7. หม8อนึ่งฆ�าเชื้อ  จํานวน  1 ตัว 
     8. เตาอบ            จํานวน  1 ตัว 
     9. เครื่องตีป3Oนเนื้อผลไม8 จํานวน  1 ตัว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ท่ีประชุมได(พิจารณา และมีข8อเสนอแนะดังต�อไปนี้ 
1. ติดต�อร8านท่ีมีรถเครน เพ่ือยกครุภัณฑ2ท่ีมีน้ําหนักมาก มายังคณะฯ 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ มอบแผนกงานท่ีเก่ียวข8องดําเนินการเคลื่อนย8ายโดยเร็ว 
5.3 ป3ญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการประจําปEงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ฝ(ายพัฒนานักศึกษาได8แจ8งป3ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานด8านการจัดโครงการ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 



ป?ญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการประจําปAงบประมาณ 2559 
ฝ9ายพัฒนานักศึกษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ ป?ญหาและอุปสรรค ข(อเสนอแนะ/แนวทางปBองกันและ
แก(ไขป?ญหาในปAงบประมาณ 2560 

1 โครงการแสดงความยินดีแก�พี่บัณฑิต - กับข8าวมีไม�เพียงพอต�อความต8องการของผู8เข8าร�วมโครงการ 
- ผลประเมินความพึงพอใจของผู8เข8าร�วมโครงการน8อยกว�าร8อยละ 80 

 

2 โครงการแข�งขันกีฬา มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 10 - จํานวนรถในการรับ-ส�งนักกีฬาและกองเชียร2มีจํานวนไม�เพียงพอ 
- ฝนตกในช�วงเวลาที่มีการตั้งขบวนพาเหรด และพื้นที่ในการตั้งขบวนพาเหรด

เปLนที่โล�งแจ8งจึงทําให8ขบวนพาเหรดไม�พื้นที่หลบฝน 

 

3 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล8อมเพื่อองค2พ�อหลวง - นักศึกษาเข8าร�วมโครงการน8อย/เข8าร�วมโครงการไม�ตลอดทั้งโครงการ 
เนื่องจากนักศึกษาส�วนใหญ�ต8องการเดินทางกลับบ8านต�างจังหวัด 

- ช�วงเวลาในการดําเนินโครงการมีฝนตกลงมาทําให8ไม�สามารถดําเนินโครงการ
ได8อย�างเต็มที่ 

 

4 โครงการสืบสานและอนุรักษ2ภูมิป3ญญาสมุนไพร
พื้นบ8านภาคใต8ในวิถีอาหารเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 

- การสํารวจ เก็บข8อมูล สร8างฐานข8อมูล และการเผยแพร�ข8อมูลจําเปLนต8องใช8
เวลาตลอดทั้งปE เพื่อความเหมาะสมของชิ้นงาน 

- การจัดทําข8อมูลเพื่อเปLนแหล�งเรียนรู8ด8านพืชผักสมุนไพรพื้นบ8านภาคต8อง
อาศัยเวลาและมีความตอเนื่องเพื่อความสมบูรณ2ของชิ้นงาน 

- การจัดทําห8องเรียนรู8และจัดเก็บตัวอย�างจําเปLนต8องมีห8องเฉพาะทางเพื่อการ
จัดเก็บและการศึกษาในเชิงลึกต�อไป ซึ่งขณะนี้ทางคณะยังคงมีป3ญหาในการ
จัดสรรห8องเพื่อการใช8งาน 

- โครงการการนี้เปLนเพียงการเริ่มต8นการทํางานซึ่งต8องใช8เวลาที่ต�อเนื่องเพื่อให8
เกิดประโยชน2และเห็นผลเปLนรูปธรรม จําเปLนต8องได8รับการสนับสนุนหลายๆ
ด8าน ทั้งระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยอันจะเกิดประโยชน2ในอนาคต
อย�างเปLนรูปธรรม 

 

5 โครงการส�งท8ายปEเก�าต8อนรับปEใหม� - กําหนดการจัดงานไม�เปLนไปตามแผนเนื่องจากนักศึกษาบางกลุ�มติดสอบ จึง
ต8องเลื่อนโครงการออกไป ทําให8โครงการมีความล8าช8า 

 

6 โครงการแบ�งฝ3น ป3นยิ้ม 59 - - 
7 โครงการเลือกตั้ งคณะกรรมการบริหารสโมสร

นักศึกษา ประจําปEการศึกษา 2559 
- จํานวนผู8ลงสมัครเข8ารับการเลือกตั้งไม�เปLนไปตามเปcาหมายที่วางไว8 

(เปcาหมายที่วางไว8มีจํานวน 2 ทีม) 
 



ลําดับ
ที่ 

โครงการ ป?ญหาและอุปสรรค ข(อเสนอแนะ/แนวทางปBองกันและ
แก(ไขป?ญหาในปAงบประมาณ 2560 

- นักศึกษาให8ความสนในในการมาลงคะแนนเสียงน8อย 
- ผลประเมินความพึงพอใจของผู8เข8าร�วมโครงการน8อยกว�าร8อยละ 80 

8 โครงการค�าย อก.จิตอาสา ปลูกป(า พัฒนาชุมชน - ด8วยโครงการนี้มีความจําเปLนต8องเลื่อนกําหนดการในการจัดโครงการ จาก
ไตรมาสที่สอง มาเปLนไตรมาสที่ 3 ซึ่งเปLนช�วงหลังสอบจึงทําให8นักศึกษา 
บางกลุ�มที่อยากเข8าร�วมไม�สามารถเข8าร�วมได8เนื่องจากต8องสอบเก็บเพิ่มเติม
บางรายวิชา 

 

9 โครงการสืบสานและอนุรักษ2ภูมิป3ญญาสมุนไพร
พื้นบ8านภาคใต8ในวิถีอาหารเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 

- การเบิกจ�ายเงินโครงการล�าช8าโดยโครงการได8รับเงินในช�วงกลางเดือน
เมษายน ทําให8กิจกรรมที่ 1 การสํารวจพื้นที่เก็บรวบรวมข8อมูลต�างๆ และ 
กิจกรรมที่ 2 การจัดสัมมนาและใช8ระบบฐานข8อมูลมีเวลาน8อย 

 

10 โครงการมารยาทไทยที่ดีงามต�อการพัฒนานักศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 

- ในช�วงเวลาของการดําเนินโครงการเปLนช�วงที่มีการจัดโครงการอื่นๆ พร8อมๆ 
กันหลายกิจกรรม ทําให8ผู8รับผิดชอบโครงการไม�สามารถเตรียมความพร8อม
และประสานงานในการจัดโครงการได8ดีเท�าที่ควร 

 

11 โครงการป3จฉิมนิเทศนักศึกษา - กลุ�มเปcาหมายไม�ได8เข8าร�วมกิจกรรมทุกคน โดยเฉพาะอาจารย2 เนื่องจาก
โครงการป3จฉิมนิเทศนักศึกษา เปLนโครงการที่มีความสําคัญสําหรับนักศึกษา 
อาจารย2ผู8สอนควรมีส�วนร�วมในการเข8าร�วมกิจกรรมเพื่อให8คําแนะนํา ชี้แนะ
แนวทางในการดําเนินชีวิตหลังจากสําเร็จการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย และ
เพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได8สําเร็จการศึกษา 

 

12 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา - นักศึกษาใหม�ไม�ทราบเส8นทางและที่ตั้งของอาคารเอนกประสงค2  
13 โครงการมารยาทที่ดีงามต�อการพัฒนาบุคลิกภาพ

นักศึกษา กิจกรรมที่ 2 
-   

14 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3ด ี

- รถรับส�งนักศึกษาเข8าร�วมโครงการมีจํานวนไม�เพียงพอในการรับส�งนักศึกษา
เข8าร�วมกิจกรรมและทํากิจกรรมนอกสถานที่ ทําให8นักศึกษาต8องนั่งเบียดๆ
กัน ซึ่งอาจจะเกิดอุบัติเหตุได8ง�ายขึ้น 

 

15 โครงการเข8าค�ายคุณธรรม - มีการปรับเปลี่ยนกําหนดการจากพระคุณเจ8าอย�างกะทันหัน ทําให8อาจารย2
หลายท�านไม�สามารถเข8าร�วมกิจกรรมบางกิจกรรมที่มีความสําคัญได8 ส�งผล
ให8มีอาจารย2เข8าร�วมโครงการน8อย 

 

 



จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1. พิจารณาป3ญหา อุปสรรค ส�วนใดสามารถจัดการแก8ไขได8 เพ่ือไม�ให8เกิดป3ญหา ก็ให8ดําเนินการแก8ไขป3ญหาได8

เลย 
มติท่ีประชุม    รับทราบ มอบส�วนงานท่ีเก่ียวข8องดําเนินการหาแนวทางแก8ป3ญหาในเรื่องท่ีสามารถควบคุม

ได8 
5.4 สรุปผลการดําเนินงานด8านการบริการวิชาการ ประจําปE พ.ศ.2559 

ฝ(ายวิชาการและวิจัย แจ8งสรุปผลการดําเนินงานด8านการบริการวิชาการ ประจําปE พ.ศ.2559 โดย
มีรายละเอียดตามเอกสารฝ(ายวิชาการและวิจัย  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
5.5 งานประกันคุณภาพการศึกษา : สรุปผลการตรวจประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร และระดับคณะ 
ฝ(ายวิชาการและวิจัย แจ8งงานประกันคุณภาพการศึกษาเรื่อง การสรุปผลการตรวจประเมินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารฝ(ายวิชาการและวิจัย  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 
เร่ืองอ่ืน ๆ 

.................................................... 
 

6.1 การเขียนโครงการเพ่ือเสนอของบล8างท�อ ทุกฝ(ายหรือทุกส�วนงานสามารถดําเนินการเขียนโครงการไว8ก�อนได8 
เม่ือทางมหาวิทยาลัยฯ แจ8งมายังคณะฯ ก็สามารถส�งข8อมูลได8เลย โดยมีความจําเปLนต8องมีใบเสนอราคา หรือ 
รูปแบบรายการแนบท8ายด8วย เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
6.2 จากการท่ีสํานักงานคณบดีดําเนินการการจัดทําหนังสือถึงมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือขอใช8งบกลางเงินรายได8 เพ่ือ
ดําเนินการจ�ายเงินค�าประจําตําแหน�ง และจ�ายเงินหมวดงบดําเนินงานท่ีจําเปLนต8องใช8เ งินรายได8เท�านั้น 
มหาวิทยาลัย ฯ ได8ให8ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณมายังคณะฯ เพ่ือดําเนินการจ�ายเงินจํานวนดังกล�าว   

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
เลิกประชุมเวลา 19.00 น. 
 

                      
(นางดวงชีวัน  มนตราลักษณ2)     
 ผู8บันทึกรายงานการประชุม 

                                                            
                        (ผศ.ดร.สุภาษิต  ชูกลิ่น)    
            ผู8ตรวจรายงานการประชุม 


