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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ+งที่ประชุมทราบ 

1.1 เรื่องท่ีประธานแจ+งท่ีประชุมทราบ 

1.1.1 มหาวิทยาลัยฯ กําหนดแนวปฏิบัติในการติดตามการรายงานผลการดําเนินโครงการประจําปE
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (มีปฏิทินกํากับติดตาม) พร:อมท้ังมาตรการ/วิธีการดําเนินการกับโครงการท่ีไม�ดําเนินการ
ตามแผน 

1.1.2 มีการเปลี่ยนแปลงแก:ไขรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ คือ ครั้งท่ี ๑ ปรับเปOน กันยายน ถึง 
๒๘ กุมภาพันธ3 ของปEถัดไป ครั้งท่ี ๒ ปรับเปOน ๑ มีนาคม ถึง ๓๑ สิงหาคม เพ่ือให:การประเมินฯ ทันกับการ
พิจารณาการเลื่อนเงินเดือน เลื่อนค�าตอบแทน และการพิจารณาต�อสัญญาจ:าง 



1.1.3 มีการแก:ไขระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว�าด:วยกองทุนส�งเสริมและพัฒนางานวิจัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ โดยมีการเพ่ิม “ข:อ ๖.๑๐  เพ่ือสนับสนุนทุนวิจัยหรือการนําเสนองานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  และข:อ 
๖.๑๑ เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัยแก�นักวิจัยรุ�นใหม�” (นักวิจัยรุ�นใหม� คือ ผู:ท่ีจบ ป.เอกมาแล:วไม�เกิน ๓ ปE    
ท่ีไม�มีงานวิจัยงบนอก) โดยจะต:องเปOนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ต�อไป 

1.1.4 มีการปรับแก:ไขระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว�าด:วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘  โดยข:อ ๒๖
ปรับเปลี่ยนวาระการดํารงตําแหน�งของกรรมการจากวันท่ี ๑ มิถุนายน เปOน ๑ มีนาคม  ข:อ ๔๓ จาก ๑ มิถุนายน ถึง
วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม เปOน ๑ มีนาคม ถึงวันสุดท:ายของเดือนกุมภาพันธ3ของปEถัดไป ข:อ ๕.๑.๗ เพ่ิม ประธาน หน:า
คําว�า ฝ)ายนักศึกษาสัมพันธ3 

1.1.5 การดําเนินกิจกรรมการบริการวิชาการ ให:คณะ วิทยาลัย ทําข:อตกลงร�วมกัน (MOU) กับชุมชน
เป\าหมายใหม�ได:  ซ่ึงจะต:องเปOนชุมชนท่ีมีความต:องการในการรับการบริการจากคณะ/วิทยาลัย จริงๆ โดย
มอบหมายให:รองคณบดีฝ)ายวิชาการและวิจัยดําเนินการทํา MOU 

1.1.6 การดําเนินงานงบลงทุน ประจําปEงบประมาณ ๒๕๖๐ ของคณะฯ มี ๒ รายการ ซ่ึงอยู�ระหว�างการ
ดําเนินการครั้งท่ี ๒ ของการเป_ดยื่นซอง ๙-๒๒ พ.ย. 59 และเป_ดซอง ๒๓ พ.ย. 59 ท้ัง ๒ รายการ ท้ังนี้จะต:องให:
เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ ธ.ค.59 นี้ 

1.1.7 การจัดนิทรรศการ “ราชมงคลแฟร3 2017” ระหว�างวันท่ี ๘-๑๐ กุมภาพันธ3 ๒๕๖๐ ณ มทร.     
ศรีวิชัย สงขลา โดยขอให:ทุกคณะส�ง นักศึกษา อาจารย3 เข:าร�วมการประกวดแข�งขัน การจัดนิทรรศการ/สาธิต/
สอน การบรรยายสัมมนาทางวิชาการ และ workshop เปOนต:น โดยใช:งบประมาณส�วนหนึ่งจากโครงการแข�งขัน
กีฬา 

1.1.8 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให:ทุนการศึกษาสาขาวิชาขาดแคลนเพ่ือการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนใต: (ป4ตตานี  ยะลา  นราธิวาส  สตูล และ ๔ อําเภอของสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี และสะบ:าย:อย)) ระยะ
ท่ี ๓ (ปEการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ปEการศึกษาละ ๔๐,๐๐๐ บาท ท้ังนักศึกษาท่ียังไม�สอบเข:าสถาบันอุดมศึกษา     
(นักเรียน นักศึกษา ท่ีจบการศึกษา ๒๕๖๐ สนใจสมัครก�อนแล:วเลือกมหาวิทยาลัย) ปEละ ๒๕๐ ทุน และ นักศึกษาท่ี
สามารถสอบเข:าสถาบันอุดมศึกษาได:แล:ว (พิจารณาจาก นักศึกษาชั้นปEท่ี ๒ ปEการศึกษา ๒๕๖๐ รับทุนต้ังแต�       
ปEการศึกษา ๒๕๕๙ ปEละ ๒๕๐ ทุน  โดยต:องมีคุณสมบัติตามประกาศ สกอ. ซ่ึงของคณะฯ จะมีสาขาวิชา
อุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาศาสตร3และเทคโนโลยีอาหาร ท่ีสามารถสมัครได: 

1.1.9 คณะศิลปศาสตร3 ร�วมกับ คณะศึกษาศาสตร3และศิลปศาสตร3 ม.หาดใหญ�  คณะมนุษยศาสตร3และ
สังคมศาสตร3 คณะวิทยาศาสตร3 ม.ทักษิณ และคณะวิทยาศาสตร3 ม.ราชภัฎสงขลา กําหนดจัดประชุมวิชาการ วันท่ี 
๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  ซ่ึงจะมีเรื่องเก่ียวกับอาหารโภชนาการและวิทยาศาสตร3การอาหารด:วย ขอเชิญคณะฯ เข:า
ร�วมส�งบทความและนําเสนองานวิจัย 

1.1.10 กรณีงบประมาณงานกีฬา ๖๐ ให:ทุกคณะฯ ปรับเปลี่ยนเปOนโครงการท่ีเก่ียวข:องกับการพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา และให:จัดโครงการสําหรับให: นักศึกษาเข:าร�วมกิจกรรมการประกวดแข�งขันในงานราชมงคล     
ศรีวิชัยแฟร3 2017 ด:วย 

1.1.11 กองประชาสัมพันธ3ได:ทําปฏิทิน พ.ศ.๒๕๖๐ แจกบุคลากรทุกคน จะเปOนภาพผลงานการออกแบบ
เสื้อผ:าของ นักศึกษาสาขาออกแบบแฟชั่น 

1.1.12 ผลการเข:าร�วมการประชุมเพ่ือเตรียมงานทุ�งใหญ�วิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ครั้งท่ี 8 ปE 2560 
ภายใต:แนวความคิด “ตามรอยพ�อ สานต�อความยั่งยืน” จัดข้ึน ณ วันท่ี 24-26 มกราคม 2560 โดยแต�ละ
หน�วยงานต:องดําเนินกิจกรรมให:สอดคล:องกับรูปแบบงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได:ดําเนินการส�งรายชื่อ
คณะกรรมการดําเนินงานไปยังสํานักงานงานบริหารวิชาการและวิจัย เพ่ือจัดทําคําสั่งในนามของวิทยาเขต และ



คณะฯ จะดําเนินการแต�งต้ังคณะกรรมการภายในคณะฯ โดยมีบุคลากรทุกคนเข:าร�วมกิจกรรมดังกล�าว จากการ
ประชุมติดตามความก:าวหน:าของการดําเนินการจัดงานทุ�งใหญ�วิชาการฯ คณะฯ ได:นําเสนอแนวความคิดในการจัด
งานโดยมีข:อมูลจากสาขาต�าง ๆ ซ่ึงการดําเนินงานของคณะฯ ท่ีนําเสนอต�อท่ีประชุมจะอยู�ภายใต:กรอบแนวความคิด
ของคณะฯ คือ นิทรรศการม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ตามรอยพ�อหลวง ดังนี้ 

- สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ดําเนินกิจกรรม “เป_ดโลกอาหารด:วยเทคโนโลยีชีวภาพ” 
- สาขาวิทยาศาสตร3และเทคโนโลยีการอาหาร “กล:วยแต�ไม�กล:วย” กระบวนการแปรรูปกล:วย 
- สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ3อุตสาหกรรมเกษตร “การจัดจําหน�ายอาหาร” 
โดยนิทรรศการท่ีคณะฯ จัดข้ึนจัดเปOนนิทรรศการมีชีวิต เช�น นิทรรศการป)าจาก นิทรรศการกล:วย 

นิทรรศการท่ีมาจากผลงานบริการวิชาการ งานวิจัย และเน:นให:มีกิจกรรมอย�างต�อเนื่องท้ัง 3 วัน ส�วนทางด:านการ
จัดการแข�งขัน คณะฯ มีโครงการท่ีจัดในช�วงเวลาดังกล�าวหลายโครงการ กิจกรรมเสวนานักศึกษาปริญญาโท เสวนา
ศิษย3เก�า เสวนาให:ความรู:แก�เกษตรกรด:านอุตสาหกรรมอาหาร กับ เศรษฐกิจพอเพียง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ+งท่ีประชุมทราบ 

1.2.1 คณะฯ ได:รับอนุมัติงบประมาณสําหรับจัดทําศาลาไม: จํานวน 2 หลัง หลังละ 35,000 บาท รวม
เปOนจํานวนเงินท้ังสิ้น 70,000 บาท จากเงินรายได:ของมหาวิทยาลัยฯ สําหรับให:นักศึกษาใช:นั่งพักหรือทํากิจกรรม
บริเวณด:านหน:าคณะฯ โดยสํานักงานคณบดีกําลังดําเนินการติดต�อร:านเพ่ือดําเนินการจ:างทําศาลาไม:ในวงเงิน
ดังกล�าว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งท่ี 5/2559 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเน่ือง 

3.1.1 ติดตามการดําเนินงานด:านการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร3และเทคโนโลยีการอาหาร 
สาขาวิทยาศาสตร3และเทคโนโลยีการอาหาร ได:ดําเนินการเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร ยกร�าง

หลักสูตร และแบ�งงานจากการประชุมจนดําเนินการแล:วเสร็จต้ังแต�วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 และดําเนินการ
วิพากษ3หลักสูตรเม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 โดยได:รับคําแนะนําจากกรรมการผู:ทรงคุณวุฒิเพ่ือนํามาเปOน
ข:อเสนอแนะ แนวทาง สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรดังกล�าว 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
3.1.2 ติดตามผลการดําเนินงานการส�ง มคอ. 5 และ มคอ.6 

ฝ)ายวิชาการและวิจัยได:แจ:งเรื่องการส�ง มคอ.5 และ มคอ.6 ยังไม�เรียบร:อย โดยได:ดําเนินการ
ตรวจสอบป4ญหาท่ีเกิดข้ึน โดยครั้งต�อไปจะดําเนินการจัดทําหนังสือส�งถึงอาจารย3เพ่ือให:อาจารย3ผู:สอนได:ดําเนินการ
ส�งรายละเอียด มคอ.5 และ มคอ.6 ตามวันเวลาท่ีกําหนด 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 



3.1.3 การเคลื่อนย:ายครุภัณฑ3 ณ มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ� 
ฝ)ายบริหารและวางแผนได:ดําเนินการเคลื่อนย:ายครุภัณฑ3ท่ีไสใหญ�เพ่ือมาเก็บไว:สําหรับใช:ในการ

เรียนการสอน ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยเก็บครุภัณฑ3บางส�วนไว:ท่ีอาคารแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร AP 2 
เตาอบเก็บไว:ท่ีอาคารแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร AP 3 ส�วน Boiler และ เครื่องไล�อากาศ โอนเนอร3จะดําเนินการ
เคลื่อนย:าย ซ่ึงมีค�าใช:จ�ายในการเคลื่อนย:ายประมาณ 400,000 บาท โดยสาขาวิทยาศาสตร3และเทคโนโลยีการ
อาหารจะดําเนินการเสนอโครงการถึงมหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
๔.๑  ฝ=ายบริหารและวางแผนแจ+งให+ที่ประชุมทราบ 

4.1.1 ยุทธศาสตร3การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและยุทธศาสตร3การพัฒนา
มหาวิทยาลัยร�วม 9 มทร.  

ฝ)ายบริหารและวางแผน ได:ดําเนินการส�งข:อเสนอโครงการยุทธศาสตร3การพัฒนามหาวิทยาลัย 
ร�วม 9 มทร. เพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ซ่ึงขณะนี้อยู�ในระหว�างการดําเนินการ โดยมีจํานวนท้ังสิ้น 6 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาและการจัดการผลิตภัณฑ3ชุมชนชายฝ4tงทะเลภาคใต: 
2. โครงการครัวมาตรฐานต:นแบบ 
3. โครงการโรงงานต:นแบบถ�ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสับปะรด 
4. โครงการต:นแบบถ�ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปอาหารแห:ง 
5. โครงการต:นแบบสําหรับถ�ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากผลิตผลทางการเกษตร 
6. โครงการห:องปฏิบัติการทดสอบและประเมินอายุการเก็บผลิตภัณฑ3อาหารเพ่ือธุรกิจขนาดย�อม 
มติท่ีประชุม มอบแต�ละสาขาดําเนินการเขียนโครงการด:านศูนย3ความเปOนเลิศทางด:านอาหารพ้ืนบ:าน

ภาคใต:เพ่ือเสนอของบประมาณจากมหาวิทยาลัยฯ 
 
4.1.2 ยุทธศาสตร3การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและยุทธศาสตร3การพัฒนา

มหาวิทยาลัยชายฝ4tงทะเลใต: 
ฝ)ายบริหารและวางแผนได:แจ:งยุทธศาสตร3การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและ

ยุทธศาสตร3การพัฒนามหาวิทยาลัยชายฝ4tงทะเลใต: โดยโครงการท่ีคณะเสนอขอได:ดําเนินการส�งมหาวิทยาลัย
เรียบร:อยแล:ว และได:ผ�านการนําเสนอข:อมูลเรียบร:อยแล:ว โดยอธิการบดีให:ข:อเสนอแนะเรื่องความละเอียดชัดเจน
ของข:อมูลในโครงการ โครงการมีขนาดใหญ�เกินไปเม่ือเทียบกับบุคลากรของคณะฯ ควรปรับพ้ืนท่ีมุ�งเน:นพ้ืนท่ีท่ีอยู�
ใกล:มหาวิทยาลัยฯ เช�น พ้ืนท่ีชายฝ4tงทะเลใต:จังหวัดนครศรีธรรมราช  

มติท่ีประชุม รับทราบ รอผลการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
  



4.1.3 คําเสนอของบประมาณรายจ�าย ประจําปEงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน (ประเภทครุภัณฑ3) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สรุปงบลงทุน (รายการครุภัณฑ�) ผลผลิตผู�สําเร็จการศึกษาด�านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน1วยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
แบบ ง.3 

ลําดับที่ รายการ  (เรียงตามลําดับความสาํคัญ) หน1วย 
ราคาต1อ
หน1วย 

งบประมาณ 
ประเภท
ครุภัณฑ� 

วัตถุประสงค�ครุภัณฑ�  

1. ทดแทน
ของเดิม 

2. เพิ่ม
ปริมาณ

เป�าหมายฯ 

3. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ

ฯ 

รายการ
ครุภัณฑ�                   

1. ครุภัณฑ"กล%องวงจรป(ด 1 ชุด 263,000 263,000 2      �  

2. ครุภัณฑ"ห%องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารสุขภาพและการบรรจุ 1 ห%อง 2,960,000 2,960,000 1      �  

3. ครุภัณฑ"ห%องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ 1 ชุด 2,902,000 2,902,000 1  �      

4. ครุภัณฑ"สายการผลิตนมพาสเจอร"ไรซ" 1 ชุด 6,794,500 6,794,500 1   �  �  

5. ครุภัณฑ"ห%องปฏิบัติการการบริการและส9งเสริมธุรกิจอาหาร 1 ห%อง 783,000 783,000 1 �  �    

6. 
ครุภัณฑ"ห%องปฏิบัติการทางอาหารไทย และหลักการประกอบ
อาหาร 

1 ชุด 961,500 961,500 1 �    �  

รวมทั้งสิ้น                 

 
 

  



หมายเหตุ 
ประเภทครุภัณฑ� 
        (1)  ครุภัณฑ"การศึกษา 
        (2)  ครุภัณฑ"คอมพิวเตอร" 
        (3)  ครุภัณฑ"ห%องสมุด 
        (4)  ครุภัณฑ"สํานักงาน 
        (5)  ครุภัณฑ"ประกอบอาคารใหม9 

แต�ละรายการจะต:องดําเนินการแนบใบเสนอราคาครบ 3 ร:าน และส�งข:อมูลไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือเข:ารับ
การพิจารณาอนุมัติ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
4.1.4 การจัดสรรงบประมาณรายจ�าย ประจําปEงบประมาณ 2560  

ฝ)ายบริหารและวางแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ�าย ประจําปEงบประมาณ 2560 ตามท่ี
มหาวิทยาลัยแจ:งการจัดสรรงบประมาณ ประจําปEงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซ่ึงได:รับอนุมัติงบประมาณน:อยกว�า
ปEงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะฯ จะดําเนินการเบิกจ�ายงบประมาณโดยประหยัด คุ:มค�า และถูกต:องตามระเบียบ
การใช:จ�ายเงินงบประมาณ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
4.1.5 การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมิน 2/2559 (เมษายน-กันยายน 2559) 

  ฝ)ายบริหารและวางแผน ขอแจ:งรายชื่อบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติราชการอยู�ในระดับดีเยี่ยม ดีเด�น 
และ ดีมาก ดังนี้ 

ข:าราชการผู:มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู�ในระดับดีมาก จํานวน 4 ราย ได:แก� 
1. ผู:ช�วยศาสตราจารย3เสาวณีย3 ชัยเพชร   
2. ผู:ช�วยศาสตราจารย3ชไมพร เพ็งมาก 
3. นายศรีอุบล   ทองประดิษฐ3 
4. ผู:ช�วยศาสตราจารย3ดวงเดือน สงฤทธิ์ 

พนักงานมหาวิทยาลัยผู:มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู�ในระดับดีเด�น จํานวน 2 ราย ได:แก� 
1. นายธีระพงค3   หมวดศรี 
2. นางสาววรณัน  เกิดสุวรรณ 

พนักงานมหาวิทยาลัยผู:มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู�ในระดับดีมาก จํานวน 3 ราย ได:แก� 
1. นางสาวสุกัลญา  คงวรรณ 
2. นางสาวเดือนพัตรา  จันทร3สุด 
3. นายอรรถพล   พรหมทอง 

ทางสํานักงานคณบดีได:ดําเนินการให:ข:าราชการพลเรือนและพนักงานมหาวิทยาลัยลงลายมือชื่อรับทราบ
คะแนนแล:ว แต�บางท�านไม�ลงนามรับทราบคะแนนซ่ึงมีหลักฐานเปOนลายลักษณ3อักษรชัดเจน 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 



4.1.6 ผลการดําเนินงานเรื่องครุภัณฑ3 ท่ีได:รับอนุมัติงบประมาณ ประจําปEงบประมาณ 2560 
ฝ)ายบริหารและวางแผน แจ:งกําหนดการเป_ดซองประมูลเพ่ือจัดหาบริษัทท่ีจะดําเนินการจัดทํา

สัญญา เรื่องการสั่งซ้ือรายการครุภัณฑ3 โดยแผนกงานพัสดุ สํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จะดําเนินการนัด
คณะกรรมการเป_ดซองประมูล เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 ท่ีผ�านมา 

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบฝ)ายบริหารและวางแผน หัวหน:าสาขา และหัวหน:างาน ดําเนินการใน
ส�วนท่ีเก่ียวข:อง  

 
4.1.7 ผลการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน�งอาจารย3 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร

และบริการ  
จากผลการเป_ดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน�งอาจารย3 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

อาหารและบริการ รอบท่ี 4 ปรากฏว�า ไม�มีผู:สมัคร ทําให:ต:องมีการพิจารณาคุณสมบัติอีกครั้งเพ่ือดําเนินการจัดส�ง
ข:อมูลการเป_ดรับสมัครไปยังกองบริหารงานบุคคล ภายในวันอังคารท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
4.1.8 การจัดสรรงบประมาณโครงการสอน สําหรับภาคการศึกษา 2/2559  

นําเข:าวาระเพ่ือพิจารณา 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

๔.๒  ฝ=ายวิชาการและวิจัยแจ+งให+ที่ประชุมทราบ 
4.2.1 ด:านการเรียนการสอน 

4.2.1.1 สรุปการจัดส�ง มคอ.3 และ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปEการศึกษา 2559 
           ฝ)ายวิชาการและวิจัย แจ:งสรุปการจัดส�ง มคอ.3 และ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปEการศึกษา 
2559 ในรายวิชาหลักการทางศิลปะ มีนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 2 ปEครึ่ง รายวิชาท่ีเป_ดตามท่ีอาจารย3ผู:สอนแจ:ง
คือ รายวิชาขนมอบ อาหารไทย1 และ มคอ.3 จะต:องมีรายวิชาอาหารไทย 1 ด:วย เนื่องจากมีรายการวัสดุใน
โครงการสอน มคอ.3 จะดําเนินการนําเข:าพิจารณาในการประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 6 ธันวาคม 2559 แต�ละสาขา
ครบ หากมีรายวิชาท่ีต:องเพ่ิมสามารถแจ:งเพ่ิมเติมได:  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.2.1.2 สรุปผลการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 

          ฝ)ายวิชาการและวิจัย แจ:งสรุปผลการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา จากการท่ีอาจารย3เข:านิเทศ
นักศึกษาสหกิจ และได:สรุปประเด็นสําคัญในแต�ละข:อ ตามเอกสารแนบฝ)ายวิชาการและวิจัย  โดยอาจารย3ท่ีปรึกษา
สหกิจควรเดินทางไปยังสถานประกอบการเพ่ือพูดคุยในหัวข:อเรื่องท่ีนักศึกษาทําโครงงาน และหากดําเนินการได: 
ต:องการให:รายวิชาสหกิจศึกษาดําเนินการในชั้นปEท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 เพ่ือให:มีระยะเวลาในการเรียนรู:งานของ
นักศึกษาได:อย�างเต็มท่ี 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.2.1.3 สรุปรายชื่อสถานประกอบการท่ีจะส�งนักศึกษาฝuกงาน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปEการศึกษา 

2559 
ฝ)ายวิชาการและวิจัยสรุปรายชื่อสถานประกอบการท่ีจะส�งนักศึกษาฝuกงาน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปE

การศึกษา 2559 โดยมีนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ ชั้นปEท่ี 4 จํานวน 5 คน เข:ารับการฝuกงานสหกิจ



ศึกษา นักศึกษาท่ีสถานประกอบการตอบรับการเข:าสหกิจศึกษาเรียบร:อยแล:วไม�ควรเปลี่ยนสถานท่ีเพราะจะทําให:
เกิดความเสียหายแก�คณะฯ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
4.2.2 ด:านงานประกัน 

4.2.2.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
  นําเข:าวาระเพ่ือพิจารณา 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.2.2.2 ผลการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับคณะ 
  นําเข:าวาระเพ่ือพิจารณา 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
4.2.3 ด:านงานบริการวิชาการ 
   นําเข:าวาระเพ่ือพิจารณา 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

๔.๓  ฝ=ายพัฒนานักศึกษาแจ+งให+ที่ประชุมทราบ 
ไม�มี 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
๔.๔  สาขาวิชาแจ+งให+ที่ประชุมทราบ 

4.4.1 สาขาวิทยาศาสตร3และเทคโนโลยีการอาหาร (FST) 
ไม�มี 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.4.2 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT) 

ไม�มี 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
4.4.3 สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ3อุตสาหกรรมเกษตร (PD) 
 ไม�มี  
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
5.1 พิจารณาผลสรุปความคิดเห็นของผู:ใช:บัณฑิต ประจําปEการศึกษา 2558 
 ฝ)ายพัฒนานักศึกษาได:ดําเนินการส�งผลสรุปความคิดเห็นของผู:ใช:บัณฑิต ประจําปEการศึกษา  

2558 เพ่ือพิจารณาข:อมูลท่ีสถานประกอบการประเมิน เพ่ือทราบข:อดี และส�วนท่ีคณะฯ ต:องปรับปรุงแก:ไข
พิจาณาเพ่ิมเติมความรู: ทักษะวิชาชีพให:กับบัณฑิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบฝ)าย
พัฒนานักศึกษา  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 



ท่ีประชุมได+พิจารณา และมีข:อเสนอแนะดังต�อไปนี้ 
1. ควรมีข:อมูลสําหรับการนําเสนอในท่ีประชุมต:องไม�น:อยกว�าร:อยละ 20 เนื่องจากบางสาขามีข:อมูลไม�ถึงร:อย

ละ 20  
2. สาขา/หลักสูตรควรนําข:อมูลท่ีมีผลการประเมินตํ่าไปหาแนวทางปรับปรุงแก:ไข และเน:นในด:านการเรียน

การสอน เพ่ือให:บัณฑิตมีประสิทธิภาพตรงตามความต:องการของผู:ประกอบการ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบสาขาวิชาและฝ)ายพัฒนานักศึกษาดําเนินการติดตามข:อมูลให:ครบ อย�าง
น:อยร:อยละ 20 

 
5.2 พิจารณาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปEการศึกษา  2559 

ฝ)ายพัฒนานักศึกษา ได:จัดทําแผนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปEการศึกษา  2559
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบในการดําเนินงาน หรือกิจกรรมตามแผน โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบฝ)ายพัฒนา
นักศึกษา แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณโครงการแข�งขันกีฬา
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี 11 แต�ไม�สามารถดําเนินโครงการดังกล�าวได: เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยประกาศยกเลิกการแข�งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี 11 ฝ)ายพัฒนา
นักศึกษาจึงมีการเปลี่ยนแปลงโครงการเปOนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และอยู�ในข้ันตอนรอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  
 
5.3 พิจารณาสถานท่ีดําเนินงานทุ�งใหญ�วิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ครั้งท่ี 8 ปE 2560 

จากการประชุมการดําเนินงานทุ�งใหญ�วิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ครั้งท่ี 8 ปE 2560 โดยงาน
บริหารวิชาการและวิจัย ได:ดําเนินการแจ:งการจัดสรรพ้ืนท่ีสําหรับการดําเนินงานของแต�ละหน�วยงาน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

คณะฯ ได:รับการจัดสรรพ้ืนท่ีบริเวณใต:อาคารสํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จาก
ห:องน้ําชายถึงห:องน้ําหญิง (ตรงข:ามห:องงานทะเบียนและวัดผลจนถึงฝ4tงตรงข:ามห:องประชาสัมพันธ3) พ้ืนท่ีบริเวณ
หลังลิฟท3 วิทยาเขตฯ จะดําเนินการจัดนิทรรศการเพ่ือเปOนการน:อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ในบริเวณดังกล�าว 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

1. สถานท่ีท่ีทางส�วนกลางจัดสรรให:เพียงพอหรือไม� 
2. จํานวนบอร3ดนิทรรศการ โตzะ เก:าอ้ี สาขาแต�ละสาขาต:องการจํานวนเท�าไร 

ท่ีประชุมได+พิจารณา และมีข:อเสนอแนะดังต�อไปนี้ 
1. ให:แต�ละสาขาแจ:งรายละเอียดของกิจกรรมต�าง ๆ เพ่ือส�งข:อมูลไปยังงานบริหารวิชาการและวิจัย 
2. สาขาต:องบริหารจัดการให:มีการดําเนินกิจกรรมอย�างต�อเนื่องท้ัง 3 วัน 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบ มอบสาขาแจ:งรายการอุปกรณ3ท่ีต:องการใช:สําหรับดําเนินการ มายังฝ)ายวิชาการ

และวิจัย เพ่ือรวบรวมข:อมูลส�งต�อวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
 
 
 



5.4 พิจารณาตําแหน�งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
จากการเป_ดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

อาหารและบริการ ครั้งท่ี 4 ผลปรากฏว�า ไม�มีผู:สมัคร คณะฯ จึงมีความจําเปOนต:องดําเนินการพิจารณาและส�งข:อมูล
คุณสมบัติใหม� ไปยังกองบริหารงานบุคคลเพ่ือดําเนินการเป_ดรับสมัครอีกครั้ง 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 
 
5.5 พิจารณาแต�งต้ังอาจารย3เพ่ือดําเนินงานด:านวิเทศสัมพันธ3มหาวิทยาลัย 

ด:วยงานวิเทศสัมพันธ3 มทร.ศรีวิชัย ส�งหนังสือขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการดําเนินงานวิเทศ
สัมพันธ3ของคณะฯ จํานวน 1 ท�าน โดยในปEการศึกษา 2558 มีอาจารย3เดชศักด์ิ วิจิตต3พันธ3 เปOนผู:ดูแลงานดังกล�าว 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

เห็นควรแต�งต้ังอาจารย3เดชศักด์ิ วิจิตต3พันธ3 เปOนคณะกรรมการดําเนินงานวิเทศสัมพันธ3 ต�อไปหรือไม� 
 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบ โดยให:ปฏิบัติหน:าท่ีไปจนกว�า ดร. สายใจ แก:วอ�อน โอนย:ายมายังคณะฯ 

เรียบร:อย 
 
5.6 การจัดสรรงบประมาณโครงการสอน สําหรับภาคการศึกษา 2/2559  

ฝ)ายบริหารและวางแผน แจ:งการจัดสรรงบประมาณโครงการสอน สําหรับภาคการศึกษา 
2/2559 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 
สาขา ค1าลงทะเบียน จัดสรร 
PD 79,328  71,000 

FST 10,710  11,500 
BT 22,605  25,000 

112,644  107,500 

 งบท่ีมี 115,000 

 
คงเหลอื 7,500 

 



โครงการสอน ภาคการศึกษาที่ 2  ป(การศึกษา 2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ลําดับ รายวิชา หน1วยกิต 
หน1วยกิต ค1าหน1วยกิต 

นศ. รวม 
จํานวน

เงิน 
  

บรรยาย ปฏิบัติ บรรยาย ปฏิบัติ   

หลักสูตรอาหารและโภชนาการ 35.50% 
สาขา
จัดสรร 

1 
หลักการทางศิลปะ 3(1-4-4) 

1 2 200 240 
FAN4=1 

1 
        

680  
         
241  - 

2 ความรู%เรื่องผ%าและการตัดเย็บ 
3(2-3-5) 

2 1 200 240 
FN3=8,FAN3=21 29 

    
18,560  

      
6,589  6,500 

3 อาหารไทย  
3(2-3-5) 

2 1 200 240 
FN2=13,FAN4=10 23 

    
14,720  

      
5,226  5,500 

4 อาหารจํานวนมากและการพัฒนาสูตรมาตรฐาน 
3(2-3-5) 

2 1 200 240 
FN2=13,FAN3=21 34 

    
21,760  

      
7,725  7,500 

5 
การจัดการอาหารในสถาบัน 3(2-3-5) 

2 1 200 240 
FN2=13 13 

     
8,320  

      
2,954  3,000 

6 การเตรียมโครงงานพิเศษด%านอาหารและโภชนาการ 
1(1-0-2) 

1 0 200 240 
FN3=8,FAN3=21 29 

     
5,800  

      
2,059  - 

7 โภชนศาสตร"มนุษย" 
3(2-3-5) 

2 1 200 240 
FN3=3,FAN4=7 10 

     
6,400  

      
2,272  2,500 

8 โภชนศาสตร"ในวัฎจักรชีวิต 
3(2-3-5) 

2 1 200 240 
FN2=13,FN3=1,FAN4=20 34 

    
21,760  

      
7,725  8,000 

9 ชีวเคมีทางโภชนาการ 
3(2-3-5) 

2 1 200 240 
FN3=8,FAN4=27 35 

    
22,400  

      
7,952  8,000 

10 
โภชนาการชุมชน 3(2-3-5) 

2 1 200 240 
FN3=8,FAN4=22 30 

    
19,200  

      
6,816  7,000 

11 การถนอมอาหาร 
3(2-3-5) 

2 1 200 240 
FAN3=21,FAN4=1 22 

    
14,080  

      
4,998  5,000 

12 การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร 
3(2-3-5) 

2 1 200 240 
FAN3=21,FAN4=27 48 

    
30,720  

     
10,906  5,000 



13 
การฝTกประสบการณ"วิชาชีพด%านอาหารและโภชนาการ 6(0-40-0) 

0 6 120 150 
FN4=5 5 

     
4,500  

      
1,598  - 

14 
การจัดอาหารภตัตาคารและการจัดเลี้ยง 3(2-3-5) 

2 1 200 240 
FAN4=15 15 

     
9,600  

      
3,408  3,500 

15 
อาหารว9างและเครื่องดืม่ 3(2-3-5) 

2 1 200 240 
FN3=4,FAN4=3 7 

     
4,480  

      
1,590  2,000 

16 ขนมไทย 
3(2-3-5) 

2 1 200 240 
FN3=8,FAN4=11 19 

    
12,160  

      
4,317  4,500 

17 อาหารไทย 1 
3(2-3-5) 

2 1 200 240 FSM1=13 
13 

     
8,320  

      
2,954  3,000 

              รวม   
  
223,460     71,000 

ใช�ได�  
   

79,328  
  

35.50% 
หมาย
เหตุ ค1าลงทะเบียนระดับ ป.ตรี แบบคิดหน1วยกิต (ป( 4) 

วิชาบรรยาย/หน9วยกิต  120 บาท 
วิชาปฏิบัติการ/หน9วยกิต 150 บาท 
ค1าลงทะเบียนระดับ ป.ตรี แบบเหมาจ1าย (ป( 1+2+3) 
วิชาบรรยาย/หน9วยกิต  200 บาท 
วิชาปฏิบัติการ/หน9วยกิต 240 บาท 
ค1าลงทะเบียนระดับ ป.โท 
วิชาบรรยาย/หน9วยกิต  800 บาท 
วิชาปฏิบัติการ/หน9วยกิต 1,000 บาท 



บรรยาย ปฏิบัติ บรรยาย ปฏิบัติ

35.50% สาขาจัดสรร

1 เทคโนโลยีจุลินทรีย" 3(2-3-5) 2 1 200 240 BT3=4 4 2,560           909             1,000           
2 การควบคุมคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ 3(3-0-6) 3 0 200 240 BT3=4 4 2,400           852             900             
3 จรรยาบรรณและกฎหมายทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1(1-0-2) 1 0 200 240 BT3=4 4 800             284             300             
4 การบําบัดและการใช%ประโยชน"จากของเสีย 3(2-3-5) 2 1 200 240 BT3=4 4 2,560           909             1,000           
5 เทคโนโลยีเอนไซม" 3(2-3-5) 2 1 200 240 BT3=4 4 2,560           909             2,500           
6 เทคโนโลยีการหมักแอลกอฮอล" 3(2-3-5) 2 1 200 240 BT3=4 4 2,560           909             1,500           
7 การเตรียมความพร%อมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 1 0 200 240 BT3=4 4 800             284             300             

รวม 5,055           
ระดับปริญญาโท

1 วิทยานิพนธ" 9(0-9-0) 0 9 800 1000 ป.โท3=3 3 27,000         17,550         17,550         
รวม 17,550         

หมายเหตุ ค1าลงทะเบียนระดับ ป.ตรี แบบคิดหน1วยกิต (ป( 4)
วิชาบรรยาย/หน9วยกิต 120 บาท ใช�ได� 22,605        
วิชาปฏิบัติการ/หน9วยกิต 150 บาท
ค1าลงทะเบียนระดับ ป.ตรี แบบเหมาจ1าย (ป( 1+2+3)
วิชาบรรยาย/หน9วยกิต 200 บาท
วิชาปฏิบัติการ/หน9วยกิต 240 บาท
ค1าลงทะเบียนระดับ ป.โท
วิชาบรรยาย/หน9วยกิต 800 บาท
วิชาปฏิบัติการ/หน9วยกิต 1000 บาท

โครงการสอน ภาคการศึกษาที่ 2  ป(การศึกษา 2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ระดับปริญญาตรี

รวม จํานวนเงินลําดับ รายวิชา นศ.หน1วยกิต
หน1วยกิต ค1าหน1วยกิต



บรรยาย ปฏิบตัิ บรรยาย ปฏิบตัิ
35.50% สาขาจัดสรร

1 การวเิคราะห"อาหาร 3(2-3-5) 2 1 200 240 FP4=6 6 3,840        1,363      3,000       2,500       
2 ทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร"และเทคโนโลยีการอาหาร1(0-3-1) 0 1 200 240 FST1=7 7 1,680        596        1,000       1,000       
3 วศิวกรรมอาหาร 3(3-0-6) 3 0 200 240 FP4=1 1 600          213        -           -          
4 ความปลอดภัยในอาหารและระบบประกนัคุณภาพ 3(3-0-6) 3 0 200 240 FP4=6 6 3,600        1,278      -           -          
5 มาตรฐานและกฎระเบยีบด%านอาหาร 2(2-0-4) 2 0 200 240 FST1=7,FP4=1 8 3,200        1,136      -           -          
6 การจัดการธรุกจิอาหาร 3(3-0-6) 3 0 200 240 FP4=6 6 3,600        1,278      -           -          
7 สัมมนาทางวทิยาศาสตร"และเทคโนโลยีการอาหาร 1(0-3-1) 0 1 120 150 FST4=9,FP4=6 9+6 2,790        990        -           -          
8 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ"ผักและผลไม% 3(2-3-5) 2 1 120 150 FST4=9 9 3,510        1,246      3,000       3,000       
9 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม 3(2-3-5) 2 1 200 240 FP4=6 6 3,840        1,363      3,000       2,500       
10 บรรจุภัณฑ"อาหาร 3(2-3-5) 2 1 120 150 FST4=9 9 3,510        1,246      3,000       2,500       

รวม 30,170      
ใช�ได� 10,710      13,000     11,500     

35.50%
ค1าลงทะเบยีนระดบั ป.ตร ีแบบคดิหน1วยกิต (ป( 4) ทางเลือกที ่1 ทางเลือกที ่2
วชิาบรรยาย/หน9วยกติ 120 บาท
วชิาปฏิบตัิการ/หน9วยกติ 150 บาท
ค1าลงทะเบยีนระดบั ป.ตร ีแบบเหมาจ1าย (ป( 1+2+3)
วชิาบรรยาย/หน9วยกติ 200 บาท
วชิาปฏิบตัิการ/หน9วยกติ 240 บาท
ค1าลงทะเบยีนระดบั ป.โท
วชิาบรรยาย/หน9วยกติ 800 บาท
วชิาปฏิบตัิการ/หน9วยกติ 1000 บาท

โครงการสอน ภาคการศกึษาที ่2  ป(การศกึษา 2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

หมายเหตุ

สาขาวชิาวทิยาศาสตร�และเทคโนโลยกีารอาหาร
รวม จํานวนเงนินศ.ลําดบั รายวชิา หน1วยกิต

หน1วยกิต ค1าหน1วยกิต
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5.7 ด:านงานประกัน 

5.7.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
 ฝ)ายวิชาการและวิจัย แจ:งสรุปผลการดําเนินงานด:านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประจําปEการศึกษา 2558 รายละเอียดตามเอกสารแนบฝ)ายวิชาการและวิจัย โดยในแต�ละหลักสูตรได:รับ
ข:อเสนอแนะจากคณะกรรมการ เพ่ือใช:เปOนแนวทางในการรายงานผลในปEการศึกษาต�อไป ให:ได:รับคะแนนท่ีเพ่ิมข้ึน 
โดยนําจุดแข็งจุดอ�อนมาพิจารณา และการกําหนดค�าเป\าหมายจะต:องไม�ตํ่ากว�าคะแนนท่ีได:จากการประเมินในรอบ
ท่ีผ�านมา 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และรายงานผลประเด็นใดได:คะแนนน:อยกว�า 3.51 ให:สาขา/หลักสูตรดําเนินการ
แก:ไข พัฒนางานให:มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
5.7.2 ผลการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับคณะ 
ฝ)ายวิชาการและวิจัย แจ:งสรุปผลการดําเนินงานด:านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

คณะฯ ประจําปEการศึกษา 2558 รายละเอียดตามเอกสารแนบฝ)ายวิชาการและวิจัย คณะฯ ประเมินตนเองอยู�ใน
ระดับคะแนน 4.22 จัดอยู�ในลําดับท่ี 3  จาก 14 หน�วยงานของมหาวิทยาลัย และจากการประเมินโดยกรรมการ
ภายนอก พบว�า คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ�งชี้ของ สกอ.  ได:คะแนนเท�ากับ 4.31 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ�งชี้ของ   
3 ดี มีค�าเท�ากับ 5.00 และคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ�งชี้ของ สกอ.+3 ดี มีค�าเท�ากับ 4.33 การทํางานอยู�ในระดับดี 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบหัวหน:าสาขาทําข:อมูลท่ีกรรมการเสนอแนะมาใช:พัฒนาหลักสูตร เพ่ือให:มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และได:คะแนนผลการประเมินเท�ากับหรือสูงกว�าค�าเป\าหมายท่ีกําหนดไว: 

 
5.8 ด:านงานบริการวิชาการ 
 ฝ)ายวิชาการและวิจัย แจ:งผลการดําเนินงานด:านการบริการวิชาการเพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงาน

ในปEการศึกษาท่ีผ�านมา รายละเอียดตามเอกสารแนบฝ)ายวิชาการและวิจัย โดยฝ)ายวิชาการและวิจัยได:สรุปผลการ
ดําเนินงานต้ังแต�ปEการศึกษา 2557-2560 ในรอบการรายงานผล 12 เดือน โดยกิจกรรมหรือโครงการท่ีมีการ
ดําเนินงานสามารถดําเนินงานได:บรรลุตามวัตถุประสงค3ท่ีวางไว:ตามแผนการดําเนินงานและได:นําเสนอข:อมูลไปยัง
หน�วยบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเปOนท่ีเรียบร:อยแล:ว และคณะฯ ได:ดําเนินการส�งข:อเสนอโครงการบริการ
วิชาการด:านต�าง ๆ ไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ปE พ.ศ. 2561 โดยแบ�งโครงการออกเปOน 3 
ประเภท คือ โครงการบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู:และเสริมสร:างความเข:มแข็งฯ  โครงการบริการวิชาการเพ่ือ
สร:างความเชี่ยวชาญแก�บุคลากร และโครงการ มทร.ศรีวิชัย รับผิดชอบต�อสังคม  โดยรอผลการพิจารณาจาก
มหาวิทยาลัย 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอ่ืน ๆ 
6.1 ให:ทุกฝ)ายสรุปผลการดําเนินงานรอบปEการศึกษา 2557-2559 เพ่ือให:เห็นแนวโน:มการทํางานทางด:านต�าง ๆ 
เช�น งบประมาณ จํานวนนักศึกษา ผลงานวิจัย กิจกรรมต�าง ๆ ท่ีนักศึกษาได:รับรางวัล โดยดําเนินการสรุปตาม  
พันธกิจหลักของคณะฯ เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะฯ ให:คณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

6.2 คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการสอบสัมภาษณ3 และคณะกรรมการออกข:อสอบ เพ่ือคัดเลือกบุคคลเข:ารับตําแหน�ง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ โดยคณะกรรมการสัมภาษณ3ประกอบด:วย คณบดีเปOนประธาน กรรมการ
ประกอบด:วย รองคณบดีฝ)ายบริหารและวางแผน หัวหน:าพัฒนาผลิตภัณฑ3อุตสาหกรรมเกษตร หัวหน:าสาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ และรองคณบดีฝ)ายวิชาการและวิจัย เปOนกรรมการและเลขานุการ และ คณะกรรมการออก
ข:อสอบ ประกอบด:วย ผศ.ชไมพร เพ็งมาก เปOนประธาน กรรมการประกอบด:วย ผศ. ละอองวรรณ ศรีจันทร3      
ผศ. จรุญ บุญนํา ผศ.ดร. เสาวณีย3 ชัยเพชร และ อาจารย3อภิญญา วณิชพันธุ3 เปOนกรรมการและเลขานุการ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 
 
 
 
 

                                   
(นางดวงชีวัน  มนตราลักษณ3)     
 ผู:บันทึกรายงานการประชุม 

                                                            
                        (ผศ.ดร.สุภาษิต  ชูกลิ่น)    
            ผู:ตรวจรายงานการประชุม 
 


