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รายนามผู*ไม0มาประชุม 

ไม�มี 
 
รายนามผู*เข*าร0วมประชุม 

ไม�มี 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00  น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ*งที่ประชุมทราบ 

1.1 เรื่องท่ีประธานแจ*งท่ีประชุมทราบ 

1.1.1 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได2รับการติดต�อจากคณะเกษตรศาสตร4 ในการรับนักศึกษาฟCลิปปCนส4 
จํานวน 9 คน จากมหาวิทยาลัย Central Luzon State University (CLSU) เพ่ือฝXกงานตามโครงการความร�วมมือ
การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต�างประเทศ โดยจะเข2ารับการฝXกงานกับสาขาวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี
การอาหาร ในหัวข2อเรื่องกระบวนการแปรรูปอาหาร (Food Processing) ระหว�างวันท่ี 27 กุมภาพันธ4 2560 -  
3 มีนาคม 2560  



1.1.2 จํานวนนักศึกษาใหม� ประจําป_การศึกษาท่ีมารายงานตัว เพ่ือเข2าศึกษาต�อในคณะอุตสาหกรรม
เกษตร โดยสาขาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ จํานวน 7 คน โดยมอบหมายให2ฝ(ายวิชาการและวิจัย
รายงานคณะฯ ในลําดับต�อไป 

1.1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีการอาหาร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได2รับการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยฯ เรียบร2อยแล2ว โดยสาขาประชาสัมพันธ4รับสมัครนักศึกษา เพ่ือเข2าศึกษาต�อในป_การศึกษา 
2560 ได2 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ*งท่ีประชุมทราบ 

1.2.1 การดําเนินการเรื่องครุภัณฑ4ศาลาไม2 อยู�ในข้ันตอนการดําเนินการจัดทํารายงานขอจ2างโดยพัสดุ
สํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยคณะฯ ดําเนินการแจ2งชื่อกรรมการตรวจรับ จํานวน 3 ท�าน คือ รอง
คณบดีฝ(ายบริหารและวางแผน หัวหน2างานอาคาร สถานท่ี เครื่องมือ และอุปกรณ4 และ รักษาราชการแทนหัวหน2า
สํานักงานคณบดี   

1.2.2 การดําเนินการตกแต�งภูมิทัศน4หน2าคณะฯ ในส�วนของการตัดแต�งก่ิงไม2 ทางสํานักงานรอช�างตัดแต�ง
ก่ิงไม2เข2ามาดําเนินการ ซ่ึงทางช�างตัดแต�งก่ิงไม�ได2แจ2งคณะฯ แต�เกิดข2อผิดพลาดไม�ได2ดําเนินการมา 2 ครั้ง ทาง
สํานักงานคณบดีจึงประกาศหาผู2รับจ2างรายใหม�แล2ว และในส�วนของการดําเนินงานด2านการตกแต�งภูมิทัศน4 
สํานักงานคณบดีได2ดําเนินการแจ2งร2านเพ่ือเร�งการส�งชุดน้ําตกจําลองมายังคณะฯ โดยทางร2านแจ2งการจัดส�งภายใน
อาทิตย4นี้ และทางสํานักงานจะประสานกับฝ(ายอาคารสถานท่ีฯ และฝ(ายพัฒนานักศึกษาเพ่ือดําเนินการในข้ันตอน
ต�อไป 

1.2.3 สํานักงานคณบดีได2จัดทําหนังสือแจ2งบุคลากรทุกท�านเรื่อง การดําเนินการงานด2านการจัดซ้ือวัสดุ/
จ2างทําของ/จ2างเหมาบริการ เพ่ือให2ทราบถึงกระบวนการทํางานในด2านการจัดซ้ือวัสดุสําหรับดําเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรมต�าง ๆ ของคณะฯ เพ่ือเปfนแนวทางในการยึดถือปฏิบัติตามอย�างเคร�งครัด 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งท่ี 6/2559 
โดยมีการแก2ไข ดังนี้ 

1. หน2า 6 บรรทัดท่ี 4 แก2ไขจาก เครื่องทําเบเกอรี่ เปfน เตาอบ 
2. หน2าท่ี 6 บรรทัดท่ี 4 ให2ตัด Freezedry Spraydry เก็บไว2ท่ีห2อง CB 307 ออก 
3. หน2าท่ี 6 บรรทัดท่ี 5 เพ่ิมคําว�า และเครื่องไล�อากาศ หลังคําว�า Boiler 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเน่ือง 

ไม�มี 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
๔.๑  ฝ;ายบริหารและวางแผนแจ*งให*ที่ประชุมทราบ 

4.1.1 งานด2านบุคลากร 
4.1.1.1 ผลการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข2าเปfนพนักงานมหาวิทยาลัย สาขาการจัดการ

อุตสาหกรรมอาหารและบริการ 
     จากการรับสมัครตําแหน�งพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน�ง อาจารย4 ประกาศผลเม่ือวันท่ี      

7 กุมภาพันธ4 2560 ปรากฏว�า มีผู2สมัคร 1 ราย แต�ไม�มีผู2ผ�านการคัดเลือก จําเปfนต2องเปCดรับสมัครใหม�อีกครั้ง 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

4.1.1.2 การส�งรายงานผลการปฏิบัติราชการ สําหรับรอบการประเมิน 1/2560 ต้ังแต�          
1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560 

      ฝ(ายบริหารและวางแผน แจ2งเรื่องการดําเนินการส�งรายงานการปฏิบัติราชการ และเอกสาร
ประกอบ สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมิน 1/2560 (1 ตุลาคม 2559- 31 มีนาคม 
2560) โดยกําหนดส�งเอกสารให2กับหัวหน2าสาขา หรือหัวหน2างาน ภายในวันท่ี 24 กุมภาพันธ4 2560 โดย
มอบหมายให2หัวหน2าสาขาดําเนินการประเมินคะแนนผลการปฏิบัติงานให2เรียบร2อยโดยเร็ว และส�งข2อมูลมายังฝ(าย
บริหารและวางแผน เพ่ือนําเข2าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในข้ันตอนต�อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

 4.1.2 งานงบประมาณ 
4.1.2.1 งบลงทุน 
     คณะฯ ได2รับอนุมัติงบประมาณ หมวดงบลงทุน งบประมาณ 1,700,000 บาท รายการ

ครุภัณฑ4จํานวน 2 รายการ คือ 
- ครุภัณฑ4ห2องปฏิบัติการทางอาหาร จํานวนเงินงบประมาณ 900,000 บาท โดยการ

ดําเนินการอยู�ในข้ันตอนการส�งมอบรายการครุภัณฑ4 ทางสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ4อุตสาหกรรมเกษตรดําเนินการ
ก้ันห2องเรียบร2อยแล2ว โดยใช2งบดําเนินงานงบประมาณ 2560 จํานวน 33,900 บาท 

- ครุภัณฑ4ห2องปฏิบัติการวิจัยผลิตภัณฑ4ชีวภาพอุตสาหกรรม จํานวนงบประมาณ 
800,000 บาท โดยกรรมการดําเนินการตรวจรับพัสดุเรียบร2อยแล2ว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
  

4.1.2.2 งบดําเนินงาน : งบโครงการสอน 
     คณะฯ ได2รับอนุมัติงบประมาณ หมวดงบดําเนินงาน วัสดุทางการศึกษาสําหรับภาคการศึกษา 

2/2559 และ 1/2560 จํานวน 247,600 บาท โดยในภาคการศึกษาท่ี 2/2559 แต�ละสาขาได2รับการจัดสรร
งบประมาณสําหรับการจัดซ้ือวัสดุโครงการสอน ดังนี้ 

- สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ4อุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 14 รายวิชา เปfนเงิน 73,500 บาท 
- สาขาวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีการอาหาร จํานวน 5 รายวิชา เปfนเงิน 12,000 บาท 
- สาขาเทคโนโลยีชีวภาพปริญญาตรี จํานวน 6 รายวิชา   เปfนเงิน    7,500บาท 
- สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาโท จํานวน 1 รายวิชา  เปfนเงิน 17,550 บาท 

รวมเปfนจํานวนเงินท้ังสิ้น 110,550 บาท 



โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบหน2าท่ี 21 โดยสาขาได2รับการจัดสรรเรียบร2อยแล2ว และอยู�ในข้ันตอนการนํา
เอกสารทางการเงินมาส�งมอบพัสดุ ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2560 ท่ีผ�านมา เพ่ือดําเนินการเคลียร4งบประมาณ
ต�อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

4.1.2.3 สรุปการใช2จ�ายเงินงบประมาณประจําป_ 2560 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธนัวาคม 
2559) 

   ฝ(ายบริหารและวางแผน สรุปการเบิกจ�ายเงินงบประมาณแผ�นดิน และเงินรายได2 ไตรมาส 1 
หมวดงบดําเนินงาน โดยคณะฯ ได2ดําเนินการเบิกจ�ายเงินต้ังแต�เดือนตุลาคม 2559-กุมภาพันธ4 2560 เปfนจํานวน
เงิน 145,209 บาท และเงินงบประมาณคงเหลือ สําหรับการดําเนินการในไตรมาส 2-4 ท่ีสามารถใช2ได2         
เปfนจํานวนเงิน 564,681.31 บาท และจํานวนเงินงบประมาณท่ีได2รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย มีจํานวนเงินท้ังสิ้น 
3,240,200 บาท คงเหลือ 2,199,921.26 บาท 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

4.1.2.4 สรุปรายได2เงินงานฟาร4มงบประมาณประจําป_ 2560 ไตรมาส 1 
เดือน ตุลาคม 2559 

ผลิตภัณฑ	 รายรับ รายจ�าย 

งบประมาณแผ�นดิน ผลประโยชน	ทั่วไป รายได�งานฟาร	ม 

1. ครัวศรีวิชัย 6,450 9,600   

2.นํ้าผลไม"กระป&อง  -    

3. ข"าวยํา  -    

4. ไวน+  -    

เดือน พฤศจิกายน 2559 
ผลิตภัณฑ	 รายรับ รายจ�าย 

งบประมาณแผ�นดิน ผลประโยชน	ทั่วไป รายได�งานฟาร	ม 

1. ครัวศรีวิชัย 9,400 9,600   

2.นํ้าผลไม"กระป&อง  -    

3. ข"าวยํา  -    

4. ไวน+  -    

เดือน ธันวาคม 2559 
ผลิตภัณฑ	 รายรับ รายจ�าย 

งบประมาณแผ�นดิน ผลประโยชน	ทั่วไป รายได�งานฟาร	ม 



1. ครัวศรีวิชัย  - 9,600   

2.นํ้าผลไม"กระป&อง  -    

3. ข"าวยํา  -    

4. ไวน+  -    

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
 4.1.3 งานนโยบายและแผน 

4.1.3.1 การจัดทําข2อเสนอโครงการ/กิจกรรมช�วยเหลือ/ฟnoนฟูผู2ประสบอุทกภัยภาคใต2 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ หน2าท่ี 25-29 

     คณะฯ ดําเนินการเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัยฯ โครงการ/
กิจกรรมช�วยเหลือ/ฟnoนฟูผู2ประสบอุทกภัยภาคใต2 จํานวน 1 โครงการ โดยเปfนการช�วยเหลือชุมชนในพ้ืนท่ีตําบล
ขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปfนจํานวนเงินงบประมาณ 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่ง
หม่ืนบาทถ2วน) และจะดําเนินการในช�วงเดือนมีนาคม 2560 โดยคณะฯ รอผลการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยฯ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

4.1.3.2 การจัดทําโครงการปรับปรุงอาคารแปรรูปคณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 ตามมาตรฐาน 
อย. 

     ฝ(ายบริหารและวางแผน ได2ดําเนินการจัดทําข2อเสนอโครงการปรับปรุงอาคารแปรรูปคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 2 ตามมาตรฐาน อย. งบประมาณ 654,300 บาท (หกแสนห2าหม่ืนสี่พันสามร2อยบาทถ2วน) 
โดยเสนอขออนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัย โครงการดังกล�าวมีวัตถุประสงค4เพ่ือปรับปรุงอาคารแปรรูป
อุตสาหกรรมเกษตร 2 ให2เปfนโรงงานต2นแบบการผลิตอาหารกระปpองท่ีได2มาตรฐาน อย. ให2นักศึกษาสามารถฝXก
ปฏิบัติจริงในการใช2เครื่องจักรแปรรูปทางอาหารกระปpองระดับโรงงาน และเปfนสถานท่ีท่ีใช2ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร4เกษตรอาหารตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย อยู�ในข้ันตอนการแก2ไขข2อมูลในรูปแบบรายการโดย
สถาปนิกและวิศวกรของสํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และจะดําเนินการจัดส�งมหาวิทยาลัยในลําดับต�อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

4.1.3.3 แผนกลยุทธ4 5 ป_ (พ.ศ. 2560-2564) และ แผนปฏิบัติงานประจําป_งบประมาณ พ.ศ. 
2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 

     ฝ(ายบริหารและวางแผน  แจ2งเรื่องการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ4 5 ป_ (พ.ศ. 2560-2564) 
และ แผนปฏิบัติงานประจําป_งบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) เพ่ือให2คณะฯรับ
ทางแนวทางการปฏิบัติงานประจําป_ และทิศทางการดําเนินงานของคณะฯ ในระยะเวลา 5 ป_ โดยข2อมูลได2นําข้ึน
เวปไซต4ของคณะฯ เพ่ือให2บุคลากรได2เสนอข2อคิดเห็น  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
 
 



4.1.3.4 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาแผนกลยุทธ4 แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป_ และบริหารความเสี่ยง ครั้งท่ี 2 รายละเอียดตามเอกสารแนบหน2าท่ี 31-33 

     ฝ(ายบริหารและวางแผน แจ2งเรื่องการดําเนินโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนพัฒนาแผนกลยุทธ4 แผนปฏิบัติราชการประจําป_ และบริหารความเสี่ยง ครั้งท่ี 2 ได2รับอนุมัติงบประมาณ 
จํานวน 43,500 บาท ผู2เข2าร�วมโครงการท่ีแจ2งความประสงค4ในการเข2าร�วม จํานวน 32 คน  โดยจะดําเนินการ
ระหว�างวันท่ี 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ หนานมดแดง อําเภอป(าพะยอม จังหวัดพัทลุง รูปแบบการจัดกิจกรรม 
จะเปfนการทบทวนแผนกลยุทธ4 5 ป_ แผนปฏิบัติงานประจําป_ 2560 การจัดการความเสี่ยง และทบทวนตัวชี้วัดท่ี
คณะฯ ดําเนินการในรอบการดําเนินงาน 6 เดือน 

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบฝ(ายบริหารและวางแผนดําเนินการจัดทํากําหนดการท่ีชัดเจนเพ่ือแจ2งบุคลากร
ทุกท�านทราบ 

 
4.1.3.5 สรุปผลการดําเนินโครงการ ประจําป_งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 1 และ ไตรมาส 

2 รายละเอียดตามเอกสารแนบหน2าท่ี 34-39 
     ฝ(ายบริหารและวางแผน รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 1 โดยโครงการท่ีมีการดําเนิน

โครงการในไตรมาสท่ี 1 จํานวน 4 โครงการ และดําเนินการเบิกจ�ายเงินเรียบร2อยแล2ว ส�วนโครงการท่ีดําเนิน
โครงการในไตรมาสท่ี 2 มีจํานวน 18 โครงการ โดยโครงการท่ีดําเนินโครงการในเดือนมกราคม 2560 จํานวน    
8 โครงการ อยู�ระหว�างการดําเนินการเบิกจ�ายเงิน โดยโครงการท่ีดําเนินการเรียบร2อยแล2วจะต2องรีบดําเนินการเรื่อง
การเบิกจ�ายให2เรียบร2อย เปลี่ยนสถานการณ4ดําเนินงานให2แล2วเสร็จภายในไตรมาส 2 เดือนกุมภาพันธ4 2560 

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบสาขา และผู2ท่ีเก่ียวข2องดําเนินการเรื่องการเบิกจ�ายให2แล2วเสร็จโดยเร็ว  
 

4.1.3.6 ต2นทุนต�อหน�วยผลิตด2านการเรียนการสอน ป_งบประมาณ 2559 
     ฝ(ายบริหารและวางแผน รายงานข2อมูลเก่ียวกับต2นทุนต�อหน�วยผลิตด2านการเรียนการสอน 

ป_งบประมาณ 2559 โดยมีด2านต2นทุนต�อหน�วย (FTES) ระดับปริญญาตรี และ ระดับปริญญาโทเท�ากับ 
260,294.93 และ 294,330.37 ตามลําดับ เนื่องจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรมีจํานวนนักศึกษาน2อย ส�งผลให2
ต2นทุนต�อหน�วยผลิตด2านการเรียนการสอนมีต2นทุนท่ีสูงเปfนลําดับท่ี 3 จาก 14 หน�วยงาน โดยการเรียนการสอนมี
ความจําเปfนท่ีจะต2องใช2เครื่องมืออุปกรณ4ท่ีมีความเฉพาะ ราคาสูง แต�ผลผลิตนักศึกษาน2อย 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

4.1.4 งานอาคารสถานท่ี เครื่องมือ และอุปกรณ4 
4.1.4.1 การดําเนินการแทงจําหน�ายอุปกรณ4 เครื่องมือ และครุภัณฑ4คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
      ฝ(ายบริหารและวางแผนดําเนินการรายงานข2อมูลเรื่องการแทงจําหน�ายครุภัณฑ4 โดยอยู�ใน

ข้ันตอนการประกาศขายทอดตลาด โดยสํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช แจ2งให2คณะฯ ดําเนินการจัดทําหนังสือ
เพ่ิมอีก 1 ฉบับ เรื่องการขออนุญาตขายครุภัณฑ4ทอดตลาด พร2อมท้ังแต�งต้ังคณะกรรมการขายทอดตลาด เพ่ือ
ดําเนินการในข้ันตอนต�อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
 
 



 
4.1.4.2 สรุปผลการดําเนินการซ�อมเครื่องมือและอุปกรณ4 ไตรมาส 1 
     ฝ(ายบริหารและวางแผน รายงานข2อมูลการซ�อมครุภัณฑ4 และอุปกรณ4ของคณะฯ ท่ีใช2

งบประมาณ ประจําป_งบประมาณ 2560 มีจํานวน 5 รายการ รวมเปfนจํานวนเงินงบประมาณ ท้ังสิ้น 57,625 
บาท ประกอบด2วย แบตเตอรี่เครื่อง GC คอมพิวเตอร4 ฝาปCดรางระบายน้ํา ซ�อมวัสดุในเครื่องวัดอัตราความเร็วของ
น้ํา 

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบงานอาคารสถานท่ี อุปกรณ4และเครื่องมือ จัดเตรียมข2อมูลเรื่องการซ�อม โดย
จัดเตรียมไว2สําหรับการดําเนินงานในไตรมาส 3 หากงบประมาณมีจํานวนเพียงพอก็จะสามารถดําเนินการได2เลย 

 
๔.๒  ฝ;ายวิชาการและวิจัยแจ*งให*ที่ประชุมทราบ 

4.2.1 แผนการเรียนสําหรับนักศึกษา ประจําภาคการศึกษาท่ี 1 ป_การศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารแนบฝ(ายวิชาการและวิจัย 

     ฝ(ายวิชาการและวิจัย แจ2งให2สาขาวิชาดําเนินการส�งแผนการเรียนสําหรับนักศึกษา ประจําภาค
การศึกษาท่ี 1 ป_การศึกษา 2560 ให2แล2วเสร็จ เพ่ือทางฝ(ายจะได2ดําเนินการในข้ันตอนต�อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
4.2.2 สรุปผลการนําเสนอและตีพิมพ4ผลงานทางวิชาการ ประจําป_ 2559 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร

แนบฝ(ายวิชาการและวิจัย 
     ฝ(ายวิชาการและวิจัย รายงานสรุปผลการนําเสนอและตีพิมพ4ผลงานทางวิชาการ ประจําป_ 2559 ดังนี้ 
1. บทความวิจัยฉบับเต็มท่ีพิมพ4ในเอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ (น้ําหนัก 0.2) จํานวน 7 เรื่อง 
2. บทความวิจัยฉบับเต็มท่ีตีพิมพ4ในเอกสารประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (น้ําหนัก 0.2) จํานวน 3 

เรื่อง 
3. บทความวิจัยท่ีตีพิมพ4ในวาสารวิชาการท่ีปรากฏอยู�ในฐานข2อมูล TCI กลุ�ม 1 (น้ําหนัก 0.2) จํานวน 2 

เรื่อง 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
4.2.3 สรุปงบประมาณงานวิจัยท่ีได2รับการจัดสรร ประจําป_งบประมาณ 2560 โดยมีรายละเอียดตาม

เอกสารแนบฝ(ายวิชาการและวิจัย 
     ฝ(ายวิชาการและวิจัย รายงานสรุปงบประมาณงานวิจัยท่ีได2รับการจัดสรร ประจําป_งบประมาณ 2560 

โดยคณะได2รับอนุมัติงบประมาณโครงการวิจัย จํานวน 10 โครงการ จากแหล�งงบประมาณดังนี้ 
1. งบประมาณแผ�นดิน จํานวน 7 เรื่อง ได2แก� 

1.1  การคัดเลือกและศึกษา Bifidobacteria จากมูลทารกท่ีมีคุณสมบัติของโพรไบโอติกและ
ความสามารถในการผลิตโฟเลต(โครงการต�อเนื่องป_ท่ี 2) จํานวนเงิน 317,500 บาท 

1.2  ผลการเสริมแคปซูล Lactobacillus spp. ขนาดเล็กในอาหารกุ2งเพ่ือเพ่ิมภูมิต2านทานโรคของกุ2ง
กุลาดําและยับยั้งเชื้อ Vibrio parahaemolyticus จํานวนเงิน 313,000 บาท 

1.3  การใช2ประโยชน4จากสารประกอบฟ_นอลิกจากข�าลิง และขม้ินชัน เปfนสารต2านออกซิเดชั้นใน
ผลิตภัณฑ4เนื้อไก� จํานวนเงิน 316,400 บาท  



1.4  ศักยภาพของสารสกัดจากใบมะม�วงหิมพานต4ต�อการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ4เนื้อสัตว4 
จํานวนเงิน 327,600 บาท 

1.5  การรักษาสารพฤกษเคมีสําคัญของเนื้อมะม�วงหิมพานต4อบแห2ง จํานวนเงิน 276,000 บาท 
1.6  ผลของการแปรรูปและการเก็บรักษาต�อฤทธิ์ด2านเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพรในผลิตภัณฑ4แผ�นข�าว

ยําอบกรอบ จํานวนเงิน 370,000 บาท 
1.7  โอกาสและทางเลือกของชุมชนกลุ�มเกษตรกรฝz{งทะเลอ�าวไทย : การพัฒนาศักยภาพมะมุดในเชิง

พาณิชย4 จํานวนเงิน 650,000 บาท 
2. งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี จํานวน 2 เรื่อง ได2แก� 

2.1  การถ�ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพและคุณค�าทางโภชนะบําบัดของน้ํามัน
มะพร2าว จํานวนเงิน 352,000 บาท 

2.2  ถ�ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาแปรรูปผักแผ�น จํานวนเงิน 150,000 บาท  
3. งบประมาณเงินรายได2 จํานวน 1 เรื่อง ได2แก� 

3.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ4หมูเกาหยุกบรรจุกระปpอง จํานวนเงิน 50,000 บาท 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
4.2.4 สรุปสถานะการตอบรับนักศึกษาเข2าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจําป_การศึกษา 2560 โดยมี

รายละเอียดตามเอกสารแนบฝ(ายวิชาการและวิจัย หน2า 42 
     ฝ(ายวิชาการและวิจัย สรุปสถานะการตอบรับนักศึกษาเข2าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจําป_การศึกษา 

2560 โดยมีนักศึกษาเข2าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จํานวน 4 คน เปfนนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเข2ารับ
การฝXกงานสหกิจศึกษาตามสถานประกอบการและหน�วยงานภาครัฐ ดังนี้ 

1. นางสาวสุรนุช หิรัญธานี และ นางสาวอิสรา อัศปอนพันธุ4  เข2ารับการฝXกงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท
อายิโนะโมะโต|ะ (ประเทศไทย) จํากัด  

2. นางสาวนูรฮาซามีย4 มะดีเยาะ และ นางสาวพูซีฮะห4 ลือแบเต|ะ เข2ารับการฝXกงานสหกิจศึกษา ณ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีแห�ง ประเทศไทย (วว.) อยู�ในข้ันตอนการดําเนินการทําหนังสือ
ออกจากสาขา และคณะฯ ในลําดับต�อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
4.2.5 สรุปโครงการบริการวิชาการแก�สังคมท่ีได2รับการอนุมัติเพ่ิมเติม โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแบบ

มีส�วนร�วมสู�แหล�งเรียนรู2ภูมิปzญญาท2องถ่ินต2นแบบ ประจําป_งบประมาณ 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบฝ(าย
วิชาการและวิจัย หน2า 43-44  

     ฝ(ายวิชาการและวิจัย รายงานสรุปโครงการบริการวิชาการแก�สังคมท่ีได2รับการอนุมัติเพ่ิมเติม โครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตแบบมีส�วนร�วมสู�แหล�งเรียนรู2ภูมิปzญญาท2องถ่ินต2นแบบ ประจําป_งบประมาณ 2560 และจะ
ดําเนินโครงการตามแผนท่ีกําหนด โดยคณะฯ ได2รับอนุมัติโครงการบริการวิชาการ จํานวน 3 ประเภท ได2แก�  

1. โครงการบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู2และเสริมสร2างความเข2มแข2งของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
หน�วยงานวิชาชีพภายนอก จํานวน 1 โครงการใหญ� ซ่ึงมีการจัดกิจกรรมจํานวน 4 โครงการย�อย 

2. โครงการบริการวิชาการเพ่ือสร2างความเชี่ยวชาญแก�บุคลากร ด2านการเรียนการสอนและการวิจัย 
จํานวน 2 โครงการ 



3. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส�วนร�วมสู�แหล�งเรียนรู2ภูมิปzญญาท2องถ่ินต2นแบบ จังหวัด
นครศรีธรรมราช จํานวน 2 โครงการ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
๔.๓  ฝ;ายพัฒนานักศึกษาแจ*งให*ที่ประชุมทราบ 

4.3.1 ผลการดําเนินงานฝ(ายพัฒนานักศึกษาในไตรมาสท่ี 1 และ ไตรมาสท่ี 2 
4.3.1.1 การดําเนินงานของสโมสรนักศึกษา 

- สโมสรนักศึกษาเข2าร�วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันปCยมหาราช วันอาทิตย4ท่ี 23 ตุลาคม 
2559 ณ ศาลาประชาคม อําเภอทุ�งใหญ� จังหวัดนครศรีธรรมราช  

- สโมสรนักศึกษา ร�วมกับ องค4การบริหารส�วนตําบลยางค2อม กําหนดจัดกิจกรรมแบ�งฝzนปzนยิ้ม 
60 ในวันเสาร4ท่ี 14 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนวัดยางค2อม อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาส
วันเด็กแห�งชาติ ประจําป_ 2560 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

4.3.1.2 ด2านทุนการศึกษา 
- นายศิริพงค4 ศรีวัฒน4 นักศึกษาชั้นป_ท่ี 1 สาขาวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีการอาหาร รับ

ทุนการศึกษาผู2พิการ ได2รับค�าลงทะเบียนเรียน 12,000 บาท/เทอม (อยู�ในข้ันตอนรอโอนเงินเข2าบัญชีธนาคาร) 
- นายเชษฐา  แก2ววิรัช นักศึกษาชั้นป_ท่ี 2 สาขาอาหารและโภชนาการ เข2ารับการคัดเลือกเพ่ือรับ

ทุนผู2พิการ (อยู�ในข้ันตอนนําส�งเอกสารจากกองพัฒนานักศึกษา ไปยังสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา) 
- นางสาวสุชาดา  สุมน  นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ ชั้นป_ท่ี 3 หลักสูตร 2 ป_ เทียบโอน 

เข2ารับทุน มทร.ศรีวิชัย ประจําป_งบประมาณ 2560 ได2รับค�าลงทะเบียนเรียน 12,000 บาท/เทอม และค�าครอง
ชีพ เดือนละ 4,000 บาท จํานวน 10 เดือน 

- นําส�งนางสาวจุฑามาศ คงทิตย4 นักศึกษาชั้นป_ท่ี 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีการอาหาร  
เข2ารับพิจารณาทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต2 ระยะท่ี 3 ป_การศึกษา 2559 
(อยู�ในช�วงรอพิจารณาผล) 

- นําส�งนักศึกษาชั้นป_ท่ี 1 จํานวน 3 คน คือ นางสาวศศิธร ถนนแก2ว การจัดการอุตสาหกรรม
อาหารและบริการ นางสาววราภรณ4 ต้ันสุ�นหิ้ม สาขาวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีการอาหาร และนางสาวบุญทริกา 
นิลโอภา สาขาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ เพ่ือเข2ารับการสัมภาษณ4จากคณะกรรมการมูลนิธิจุมภฏ-
พันธุ4ทิพย4 เพ่ือรับทุนการศึกษา จํานวน 1 ทุน ได2รับค�าลงทะเบียนเรียน ค�าหอพัก และค�าครองชีพ จํานวน        
10 เดือน ๆ ละ 1,200 บาท (อยู�ในช�วงพิจารณาคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา จํานวน 3 คน) 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

4.3.1.3 ผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการฝ(ายพัฒนานักศึกษา 
4.3.1.3.1 โครงการอบรมและประกวดแข�งขันศิลปะการจัดตกแต�งอาหารพ้ืนบ2านเพ่ือการ

อนุรักษ4วัฒนธรรมไทย ระหว�างวันท่ี 23-24 มกราคม 25560 ณ อาคารสํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 



รายชื่อผู2ชนะการประกวด 
ชนะเลิศ ได2แก� กลุ�มท่ี 1 

1. นางสาวมัลลิกา   เอียดจุ2ย 
2. นางสาวทิพวรรณ  หนูสุวรรณ 
3. นางสาวกัลยาณี  สงวนชื่อ 
4. นางสาวกมลวรรณ พสุหิรัญนิกร 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได2แก� กลุ�มท่ี 4 
1. นายสันติภาพ  เพชรคง 
2. นางสาวอมรพรรณ หนูสีดํา 
3. นางสาวอารยา  ช�อผูก 
4. นางสาวอทิตยา   นกแก2ว 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได2แก�  กลุ�มท่ี 2 
1. นางสาวปCยนาถ  ลิ้มสุวรรณ 
2. นางสาวสุชาดา  สุมน 
3. นายอักษรชัย  ศรีสุข 
4. นางสาวจันทิมา  ทองสงค4 

4.3.1.3.2 โครงการอบรมและประกวดแข�งขันการจัดทําหฺมฺรับน2อย ในวันพุธท่ี 25 
มกราคม 2560 ณ อาคารสํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

รายชื่อผู2ชนะการประกวด 
ชนะเลิศ   ได2แก�  กลุ�มท่ี 4 

1. นางสาวอารยา  ช�อผูก 
2. นางสาวปวิตรา    วุฒิสาร 
3. นางสาวชญานิษฐ4  ริยาพันธุ4 
4. นางสาวอทิตยา    นกแก2ว 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได2แก�  กลุ�มท่ี 1 
1. นางสาววิภาวดี    คงศรีนวล 
2. นางสาวสุภาพร    สุขสวัสด์ิ 
3. นางสาวกนิษา  บัวเพชร 
4. นายศุภรัตน4    ราชภูชงค4 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได2แก�  กลุ�มท่ี 5 
๑. นางสาวอุมาภรณ4  หนูสีดํา 
๒. นางสาวอมรพรรณ หนูสีดํา 
๓. นายธันวา  อินทมาส 
๔. นายสันติภาพ  เพชรคง 

4.3.1.3.3 โครงการสัมมนาวิชาการเพ่ิมพูนความรู2นักศึกษาและศิษย4เก�า เม่ือวัน 
พฤหัสบดีท่ี 26 มกราคม 2560 ณ ห2องประชุม AB 306 อาคารสํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 



4.3.2 แผนการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3  
4.3.2.1 แผนการดําเนินงานของสโมสรนักศึกษา 
- โครงการเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษา วันพุธท่ี 15 มีนาคม 2560 ณ อาคารคณะอุตสาหกรรม

เกษตร  
- โครงการ“อําลารุ�นพ่ี (BYE NIOR ) ประจําป_การศึกษา2559” ในศุกร4ท่ี 24 มีนาคม 2560 
4.3.2.2 แผนการดําเนินกิจกรรม/โครงการฝ(ายพัฒนานักศึกษา 
- โครงการค�าย อก. จิตอาสา ปลูกป(าพัฒนาชุมชนเดือนเมษายน 2560 ณ อําเภอปะเหลียน 

จังหวัดตรัง 
- โครงการเสริมสร2างศักยภาพนักศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือชีวิตท่ียั่งยืน เดือน

เมษายน 2560 ณ ศูนย4เรียนรู2เศรษฐกิจพอเพียงบ2านหนําควาย อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
- โครงการพัฒนานักศึกษา อก.สู�อนาคตการเปfนบัณฑิตนักปฏิบัติ เดือนพฤษภาคม 2560 ณ 

อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี เดือน พฤษภาคม 2560 

ณ วัดควนคลัง ตําบลทุ�งใหญ� อําเภอทุ�งใหญ� จังหวัดนครศรีธรรมราช 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.3.3 สรุปผลความพึงพอใจของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรท่ีมีต�อหลักสูตรการเรียนการสอน 
  ฝ(ายพัฒนานักศึกษาได2ดําเนินการสรุปผลความพึงพอใจของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรท่ีมี

ต�อหลักสูตรการเรียนการสอนแต�ละหลักสูตรในด2านต�าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- หลักสูตรอาหารและโภชนาการ มีผลความพึงพอใจเฉลี่ย 3.79 ซ่ึงอยู�ในระดับดี 
- หลักสูตรวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีการอาหาร มีผลความพึงพอใจเฉลี่ย 3.77 ซ่ึงอยู�ใน

ระดับดี 
- หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ มีผลความพึงพอใจเฉลี่ย 3.95 ซ่ึงอยู�ใน

ระดับดี 
- หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ มีผลความพึงพอใจเฉลี่ย 3.67 ซ่ึงอยู�ในระดับดี 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔.๔  สาขาวิชาแจ*งให*ที่ประชุมทราบ 
4.4.1 สาขาวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีการอาหาร (FST) 

4.4.1.1 จากการประชุมสาขาวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีการอาหาร เรื่อง การเตรียม
ความพร2อมสําหรับการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศฟCลิปปCนส4 จํานวน 9 คน เข2ารับการฝXกงานและเรียนรู2
ทางด2านการแปรรูปอาหาร ระหว�างวันท่ี 27 กุมภาพันธ4 - 3 มีนาคม 2560 โดยมีอาจารย4ทางสาขา จํานวน 5 คน 
ได2แก� ผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล ผศ.ดร. สุภาษิต  ชุกลิ่น ผศ.ดร. กิตติภูมิ ศุภลักษณ4ปzญญา ผศ.ดร. รุ�งทิพย4    
จูฑะมงคล และ อาจารย4วีรพงศ4 เชียรสงค4 เปfนอาจารย4ผู2ดูแลนักศึกษา โดยลักษณะการจัดการเรียนการสอน
ประกอบด2วยภาคบรรยาย ระหว�างวันท่ี 27 กุมภาพันธ4 - 2 มีนาคม 2560 และการนํานักศึกษาไปศึกษาดูงาน
ร�วมกับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นป_ท่ี 1 จํานวน 7 คน และชั้นป_ท่ี 4 หลักสูตรเทียบ
โอน จํานวน 6 คน ในวันท่ี 3 มีนาคม 2560 ณ สหกรณ4โคนมพัทลุง กลุ�มกล2วยกรอบทอง และบริษัทปุ�มปุ�ย โดย
ทางสาขาจะดําเนินการจัดทํากําหนดการท่ีชัดเจนแจ2งทราบคณะฯ อีกครั้ง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
  4.4.1.2 รายวิชาท่ีใช2สําหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี

การอาหารพ.ศ. 2560 สาขาได2ดําเนินการเทียบโอนรายวิชาเพ่ือใช2ประกอบการพิจารณาการเลือกเข2าศึกษาต�อใน
สาขาวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรเทียบโอน โดยท่ีนักศึกษาระดับ ปวส. สาขาอาหารและ
โภชนาการ สามารถเข2าศึกษาต�อในหลักสูตรดังกล�าวได2 โดยเม่ือผ�านการเทียบรายวิชาแล2ว จะต2องเรียนเพ่ิมใน
รายวิชาท่ีไม�สามารถเทียบได2 จํานวน 83 หน�วยกิต โดยใช2ระยะเวลาในการศึกษาต�อ 2 ป_ครึ่งโดยประมาณ  และ
สําเร็จการศึกษาโดยได2รับวุฒิวิทยาศาสตร4บัณฑิต 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
  4.4.1.3 สาขาวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีการอาหาร มีแผนการพัฒนางานด2านการผลิต

ผลิตภัณฑ4 ซ่ึงได2รับการต�อยอดมาจากการแสดงผลงานทางวิชาการ ภายในงาน ทุ�งใหญ�วิชาการ สืบสานวัฒนธรรม
ครั้งท่ี 8 คือ การแปรรูปผลิตภัณฑ4กล2วยตาก เพ่ือเพ่ิมมูลค�าผลิตภัณฑ4และยืดอายุการเก็บรักษา 

4.4.2 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT) 
4.4.2.1 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ได2ดําเนินงานด2านการลงพ้ืนท่ีชุมชน เพ่ือให2คําปรึกษา

เรื่องการผลิตอาหารหมัก คือ น้ําส2มจาก โดยได2นําวัตถุดิบจากชุมชน มาทําการทดลองในห2องปฏิบัติการ เรื่อง การ
ผลิตน้ําส2มจากท่ีมีคุณภาพเพ่ือการค2า และกําหนดลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บตัวอย�างมาทําการวิเคราะห4อีกครั้งในวันท่ี 19 
มีนาคม 2560 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

4.4.2.2 นักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ราย นางสาวปาริฉัตร นิลอุปถัมภ4 
ได2รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด2านพลังงานและสิ่งแวดล2อม จากการนําเสนอโครงงานเรื่อง การใช2ประโยชน4จาก
มันเทศคุณภาพตํ่าเพ่ือผลิตเอทานอล โดยมีอาจารย4ท่ีปรึกษา คือ ผศ.ดร. สุภาษิต ชูกลิ่น และ ดร.ธณิกานต4 ธรสินธุ4 
ภายในงาน มทร.ศรีวิชัย แฟร4 2017 ระหว�างวันท่ี 7-10 กุมภาพันธ4 2560 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 



4.4.2.3 นักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ราย นางสาวปCยพร สิงขรัตน4 ได2
ดําเนินการแจ2งขอสําเร็จการศึกษา ซ่ึงสําเร็จการศึกษาเปfนคนแรก 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

4.4.2.4 การเปลี่ยนแปลงอาจารย4ผู2รับผิดชอบหลักสูตร โดยสาขาได2แจ2งชื่อ อาจารย4 
จรินทร4 คณะวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี มาเปfนอาจารย4ประจําหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับปริญญาตรี 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

4.4.3 สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ4อุตสาหกรรมเกษตร (PD) 
  4.4.3.1 สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ4อุตสาหกรรมเกษตร ได2ดําเนินการจัดเตรียมอุปกรณ4

ห2องปฏิบัติการ เพ่ือให2สอดคล2องกับมาตรฐานฝ_มือแรงงาน เพ่ือให2นักศึกษาได2เรียนรู2และนําไปใช2ประโยชน4ได2 คาด
ว�าจะสามารถจัดเตรียมเปfนชุดได2 จํานวน 9 ชุด 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
  4.4.3.2 เนื่องจากหัวหน2าสาขารับผิดชอบรายวิชาโภชนาการชุมชน โดยมีความประสงค4

ท่ีจะให2นักศึกษาได2รู2จักวัตถุดิบท่ีมีความสดใหม� ซ่ึงทางสาขาจะดําเนินการปลุกผักสวนครัว โดยได2ประสานงานกับ
อาจารย4สํารอง ใส�ละม2าย เปfนท่ีเรียบร2อยแล2วเรื่องการดําเนินการปลุกพืชผักสวนครัว บริเวณด2านหน2าอาคารแปรรูป
อุตสาหกรรมเกษตร 3 โดยใช2งบประมาณโครงการสอนในรายวิชาดังกล�าวสําหรับดําเนินการ หากมีงบประมาณจาก
ส�วนอ่ืนท่ีสามารถดําเนินการได2 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
  4.4.3.3 สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ4อุตสาหกรรมเกษตร ได2เสนอแนวความคิดร�วมกับ       

ผศ.พูลทรัพย4 อินทร4สังข4 เรื่อง การเปCดร2านขนาดเล็ก โดยจะใช2ชื่อว�า “ร2านซ่ือสัตย4” เพ่ือให2นักศึกษาได2นําผลผลิตมา
วางจําหน�าย และใช2ระบบการบริหารจัดการโดยวิธีการบริการตนเอง จ�ายเงินโดยการหยอดกระปุก ไม�มีคนนั่งขาย
ประจํา โดยจะขออนุญาตยกซุ2มจําหน�ายผลิตภัณฑ4มาวางไว2บริเวณด2านหน2าอาคารแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร 3 
โดยทางสาขาจะดําเนินการทําหนังสือแจ2งคณะฯ ให2ทราบอีกครั้ง 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
5.1 พิจารณาข2อมูลจํานวนนักศึกษา ระดับปวส. ป.ตรีและ ป.โท ประจําป_งบประมาณ 2559-2575 
 ฝ(ายวิชาการและวิจัย นําเสนอข2อมูลจํานวนการรับนักศึกษาใหม� ระดับปวส. ป.ตรีและ ป.โท ประจําป_
งบประมาณ 2559-2575 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบฝ(ายวิชาการวิจัย หน2าท่ี 50-53 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาจํานวนนักศึกษา ตลอดระยะเวลา 15 ป_ ให2เปfนไปตามเอกสารแนบหรือไม� 
ท่ีประชุมได*พิจารณา และมีข2อเสนอแนะดังต�อไปนี้ 
1. ยืนยันข2อมูลตามเอกสารแนบ โดยกําหนดรับนักศึกษาไม�น2อยกว�าสาขาละ 15 คน และสาขา

เทคโนโลยีชีวภาพ ระดับปริญญาโท กําหนดรับนักศึกษาไม�น2อยกว�า 5 คน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ แต�หากมีการเปลี่ยนแปลงขอให2หลักสูตรหรือสาขาแจ2งทางคณะฯ เพ่ือแจ2ง
มหาวิทยาลัยต�อไป 



 
5.2 จํานวนนักศึกษาท่ีรายงานตัวเข2าศึกษาต�อ ประจําป_การศึกษา 2560 
 ฝ(ายวิชาการและวิจัย รายงานข2อมูลจํานวนนักศึกษาท่ีรายงานตัวเข2าศึกษาต�อ ประจําป_การศึกษา 2560 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา 
สมัคร รายงานตัว 

หลักสูตร 4 ป_   
- สาขาวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีการอาหาร 0 0 
- สาขาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ   
รอบท่ี 1 5 1 
รอบท่ี 2 51 6 

รวม 56 7 
         ข2อมูล ณ วันท่ี 9 กุมภาพันธ4 2560 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาวิธีการเพ่ิมจํานวนนักศึกษา เพ่ือให2มีจํานวนนักศึกษาเปfนไปตามเป�าหมายท่ี
กําหนด ข้ันตํ่าต2องไม�น2อยกว�า 15 คน 

ท่ีประชุมได*พิจารณา และมีข2อเสนอแนะดังต�อไปนี้ 
1. ออกแนะแนวตามปกติ ตามท่ีสํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราชกําหนดตามตาราง 
2. ประชาสัมพันธ4ผ�านสื่อวิทยุ อสมท. รายการ “ป�าจอยฝอยข�าว” 
3. ทําหนังสือให2โควตากับโรงเรียนท่ีมีนักเรียนมาเรียนอยู�ในปzจจุบัน โดยเฉพาะป_การศึกษา 2559 
4. ทําหนังสือส�งไปยังโรงเรียนต�าง ๆ พร2อมแนบเอกสารประชาสัมพันธ4หลักสูตร รายละเอียดการเทียบ

โอน 
5. บุคลากร 1 คน แนะนํานักเรียนมาเรียน 1 คน  
มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบฝ(ายวิชาการและวิจัย ดําเนินการการจัดทําหนังสือ และเตรียมเอกสารแนบ เพ่ือ

สํานักงานคณบดีดําเนินการส�งไปยังโรงเรียนต�าง ๆ โดยด�วน 
 

5.3 การปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ท่ีประชุมได*พิจารณา และมีข2อเสนอแนะดังต�อไปนี้ 
1. ฝ(ายวิชาการและวิจัย จัดประชุมสาขาเพ่ือทราบความชัดเจนในด2านการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร

อย�างเร�งด�วน ว�าต2องการปรับปรุงหลักสูตรแยกสาขาวิชา หรือ ปรับปรุงเปfนแขนง โดยต2องดําเนินการให2แล2วเสร็จใน
ป_การศึกษา 2559-2560 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบฝ(ายวิชาการและวิจัย ดําเนินการจัดประชุมสาขาเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง
หลักสูตรอย�างเร�งด�วน 

 
 
 
 



5.4 แนวทางการแนะแนวหานักศึกษาเข2าศึกษาต�อในสาขาวิทยาศาสตร4 และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาการ
จัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ท่ีประชุมได*พิจารณา และมีข2อเสนอแนะดังต�อไปนี้ 
1. ออกแนะแนวตามปกติ ตามท่ีสํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราชกําหนดตามตาราง 
2. ประชาสัมพันธ4ผ�านสื่อวิทยุ อสมท. รายการ “ป�าจอยฝอยข�าว” 
3. ทําหนังสือให2โควตากับโรงเรียนท่ีมีนักเรียนมาเรียนอยู�ในปzจจุบัน โดยเฉพาะป_การศึกษา 2559 
4. ทําหนังสือส�งไปยังโรงเรียนต�าง ๆ พร2อมแนบเอกสารประชาสัมพันธ4หลักสูตร รายละเอียดการเทียบ

โอน 
5. บุคลากร 1 คน แนะนํานักเรียนมาเรียน 1 คน  
มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบฝ(ายวิชาการและวิจัย ดําเนินการการจัดทําหนังสือ และเตรียมเอกสารแนบ เพ่ือ

สํานักงานคณบดีดําเนินการส�งไปยังโรงเรียนต�าง ๆ โดยด�วน 
 

5.5 ปฏิทินการดําเนินงานด2านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป_การศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบฝ(ายวิชาการและวิจัย 
          ฝ(ายวิชาการและวิจัย โดยแผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา ได2ดําเนินการแจ2งรายละเอียดการดําเนินงาน
ด2านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะฯ เพ่ือให2การดําเนินงานด2านการเก็บข2อมูลเพ่ือ
รายงานผลการดําเนินงานเปfนไปอย�างถูกต2องครบถ2วน  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบเรื่องการดําเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ท่ีประชุมได*พิจารณา และมีข2อเสนอแนะดังต�อไปนี้ 
1. แต�ละหลักสูตรควรดําเนินงานด2านการประกันคุณภาพการศึกษาให2เปfนไปตามปฏิทินท่ีฝ(ายวิชาการ

กําหนด 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบหัวหน2าหลักสูตร และฝ(ายวิชาการและวิจัย ดําเนินการการตามปฏิทินการ

ดําเนินงานด2านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอ่ืน ๆ 
6.1 ผลรายงานการประชุม เม่ือผ�านการรับรองรายงานการประชุมแล2ว ขอให2ดําเนินการแขวนไว2ในเว็ปคณะฯ 
เพ่ือให2บุคลากรทุกท�านรับทราบข2อมูลการประชุม  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
  

6.2 เรื่องการปรับปรุงตึกอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ทางคณะฯ ได2ดําเนินการทําหนังสือส�งถึงสํานักงานวิทยา
เขตนครศรีธรรมราช จํานวน 6 ครั้ง โดยทางแผนกงานพัสดุได2แจ2งไปยังบริษัท และทางบริษัทรับทราบข2อมูลและจะ
ดําเนินการแก2ไข ในวันท่ี 24 มกราคม 2560 ท่ีผ�านมา แต�ปรากฏว�าบริษัทยังไม�ได2ดําเนินการใด ๆ ท้ังสิ้น คณะฯ 
จึงแจ2งแผนกงานพัสดุเรื่องการคืนเงินประกัน จะดําเนินการได2ต�อเม่ือทางบริษัทดําเนินการปรับปรุงอาคารคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรเรียบร2อยแล2ว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
  



6.3 ผลการติดต�อเพ่ือการประชาสัมพันธ4ผ�านวิทยุ รายการ “ป�าจอยฝอยข�าว” โดยการออกอากาศทุกวันจันทร4-
ศุกร4 ในช�วงเวลาเช2า-เย็น ระยะเวลาการออกอากาศ 1 เดือน โดยหากต2องการออกอากาศ วันเว2นวัน อัตรา
ค�าบริการ เดือนละ 4,000 บาท และ ออกอากาศทุกวัน อัตราค�าบริการ เดือนละ 8,000 บาท 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
เลิกประชุมเวลา 18.40 น. 
 
 
 

         ........................................... 
(นางดวงชีวัน  มนตราลักษณ4)     
 ผู2บันทึกรายงานการประชุม 

 

                                                                
                        (ผศ.ดร.สุภาษิต  ชูกลิ่น)    
            ผู2ตรวจรายงานการประชุม 


