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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ*งที่ประชุมทราบ 

1.1 เรื่องท่ีประธานแจ*งท่ีประชุมทราบ 

1.1.1 กําหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปAการศึกษา 2559 มีหมายกําหนดการจากสํานัก
พระราชวังให2สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ เสด็จแทนพระองค4 ในระหว�างวันท่ี 18-22 
กันยายน 2560 

1.1.2 สภามหาวิทยาลัยฯ ได2อนุมัติ อาจารย4ผู2รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย4ประจําหลักสูตรสาขาวิชา 
BT ท้ัง ป.ตรีและ โท แล2วเม่ือการประชุมครั้งท่ี 152-4/2560 วันท่ี 13 มีนาคม 2560 



1.1.3 สภามหาวิทยาลัยฯ ให2แต�งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการคณบดี (ผลงานคณะฯ) 
ประจําปAการศึกษา 2558 - 2559 เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานในเร็วๆ นี้ 

1.1.4 มหาวิทยาลัยฯ โดยฝ(ายวิชาการและวิจัย ได2กําหนดการรับ นักศึกษาใหม� 2561 คณะฯ ต2อง
เตรียมพร2อมเพ่ือกําหนดกลยุทธุ4ในการแนะแนวตามท่ีประชุม ทปอ. กําหนด ซ่ึงกําหนดจํานวน 4 รอบ จาก 5 รอบ 
(มีเอกสารแนบ) คือ 

รอบท่ี 1 การรับนักศึกษาด2วย Portfolio รอบ 1/1 (1 ต.ค. - 30 พ.ย. 60)  รอบ 1/2 (22 ธ.ค. 60- 
ก.พ. 61) 

รอบท่ี 2 การรับนักศึกษาระบบโควตา (ธ.ค. 60 - มี.ค. 61) 
รอบท่ี 3 การรับนักศึกษาแบบรับตรงร�วมกัน (9 - 13 พ.ค. 61) 
รอบท่ี 4 การรับสมัคร Admission แต�มหาวิทยาลัยไม�ได2เลือกใช2 เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป\ดเรียนแบบปกติ 

คือเป\ด มิ.ย. 
รอบท่ี 5 การรับตรงอิสระ รับนักเรียนท่ัวไป ให2มหาวิทยาลัยดําเนินการให2เรียบร2อยแล2วส�งรายชื่อให2 ทปอ. 

ก�อน 12 มิ.ย. 61 
1.1.5 มหาวิทยาลัยจะมีการจัดต้ังหน�วยงานรับสมัครนักศึกษาใหม� ปAการศึกษา 2561 ให2ทุกคณะส�ง 

เจ2าหน2าท่ีท่ีเก่ียวข2องเข2าร�วมเป]นคณะกรรมการ/ผู2ประสานงาน จํานวน 1 คน 
1.1.6 การจัดงานเลี้ยงศิษย4เก�าราชมงคลศรีวิชัย ในวันท่ี 3 มิ.ย. 60 ณ มทร.ศรีวิชัย สงขลา วิทยาเขตส�ง

บัตรมาให2คณะ จํานวน 15 เล�มๆ ละ 10 ใบ/โต̂ะๆ ละ 1,000 บาท โดยคณะฯ ส�งสมทบ จํานวน 12 ใบ เป]น
จํานวนเงินท้ังสิ้น 12,000 บาท 

1.1.7 วาระการดํารงตําแหน�งคณะกรรมการประจําคณะฯ เนื่องจากคณะกรรมการประจําคณะฯ มีวาระ
การดํารงตําแหน�งคราวละ 2 ปA โดยกรรมการประจําคณะฯ ชุดป̀จจุบันจะสิ้นสุดวาระการทํางานในวันท่ี 23 
กรกฎาคม 2560 และคณะฯ จะต2องดําเนินการแต�งต้ังคณะกรรมการประจําคณะฯ ชุดใหม� เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาเห็นชอบต�อไป ให2นําเข2าวาระเพ่ือพิจารณาว�ามีแนวทางดําเนินการอย�างไร 

1.1.8 สิทธิ์การลาของบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร หากมีคําสั่งของคณะฯ/วิทยาเขต/มหาวิทยาลัย 
และอาจารย4มีรายชื่อในคําสั่งให2ปฏิบัติหน2าท่ีในวันดังกล�าว คณะฯ ไม�สามารถอนุญาตให2ลาพักผ�อนได2 ยกเว2นการใช2
สิทธิ์การลาประเภทอ่ืน คือ ลากิจ ลาป(วย การเดินทางไปราชการ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ*งท่ีประชุมทราบ 

1.2.1 การดําเนินการเรื่องครุภัณฑ4ศาลาไม2 อยู�ในข้ันตอนการเบิกจ�ายงบประมาณ โดยสํานักงานคณบดีได2
ดําเนินการติดตามทวงถามการเงินของวิทยาเขตและกองคลังของมหาวิทยาลัยอย�างต�อเนื่อง โดยการเงินและกอง
คลังมหาวิทยาลัยฯ แจ2งทราบว�าอยู�ในข้ันตอนรอเงินโอนจากมหาวิทยาลัยมายังหน�วยเบิกจ�าย และดําเนินการโอนให2
ทางร2านผู2จัดทําในลําดับต�อไป 

1.2.2 หัวหน2าสํานักงานคณบดีร�วมกับอาจารย4สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ4อุตสาหกรรมเกษตร โดย ผู2ช�วย
ศาสตราจารย4จรูญ บุญนํา ได2ดําเนินการเสนอขออนุมัติโครงการฝcกทักษะนักศึกษาท่ีก�อให2เกิดรายได2 “โครงการ
ฝcกอบรมเชิงปฏิบัติการด2านทักษะวิชาชีพสําหรับนักศึกษาด2านการบริการจัดเลี้ยงอาหาร” เป]นโครงการท่ีเกิดข้ึนจาก
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดกิจกรรมอําลารุ�นพ่ี ปAการศึกษา 2559 และให2คณะฯ ให2บริการจัดเลี้ยง
อาหารในงานดังกล�าว โดยคณะฯ ได2รับงบประมาณ จํานวนท้ังสิ้น 75,000 บาท และผู2รับผิดชอบโครงการจัดสรร
เงินจากโครงการเพ่ือส�งสมทบมหาวิทยาลัย ร2อยละ 5 เป]นเงินจํานวน 3,750 บาท และสมทบคณะฯ เพ่ือนําเงิน



เข2าบัญชีกองทุนฝcกทักษะนักศึกษาท่ีก�อให2เกิดรายได2 ร2อยละ 15 เป]นจํานวนเงิน 11,250 บาท เพ่ือเป]นเงินรายได2
ให2กับคณะฯ ใช2สําหรับฝcกทักษะนักศึกษาต�อไป 

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

1.2.4 ด2วยทางกองบริหารงานบุคคลจัดส�งหนังสือเรื่อง การคัดเลือกบุคลากรดีเด�น เพ่ือเข2ารับรางวัลพร2อม
ยกย�องเชิดชูเกียรติ และเป]นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานแก�บุคลากร มายังคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยแบ�ง
ออกเป]น 4 ประเภท คือ บุคลากรสายวิชาการดีเด�นด2านการเรียนการสอน บุคลากรดีเด�นด2านการวิจัย บุคลากร
ดีเด�นด2านสร2างคุณประโยชน4 และบุคลากรสายสนับสนุนดีเด�น ทางสํานักงานคณบดีใคร�ขอความอนุเคราะห4หัวหน2า
สาขาพิจารณาบุคลากรผู2ท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือแจ2งสํานักงานคณบดีดําเนินการเสนอชื่อต�อมหาวิทยาลัยต�อไป ครบ
กําหนดส�งรายชื่อภายในวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเน่ือง 

ไม�มี 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
๔.๑  ฝ<ายบริหารและวางแผนแจ*งให*ที่ประชุมทราบ 
4.1.1 งานด2านบุคลากร 

4.1.1.1 ผลการปฏิบัติราชการ สําหรับรอบการประเมิน 1/2560 ต้ังแต� 1 ตุลาคม 2559 - 31 
มีนาคม 2560 และการจัดทําข2อตกลงการปฏิบัติราชการ (TOR) รอบการประเมิน 2/2560 (1 เมษายน – 30 
กันยายน 2560) 

     จากการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการของข2าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร รอบการประเมิน 1/2560 ขณะนี้ ได2 ดําเนินการส�งผลการประเมินถึงอธิการบดี                
ผ�านรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตนครศรีธรรมราชเรียบร2อยแล2วเม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2560 และกองบริหารงาน
บุคคลนําผลการประเมินเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองของมหาวิทยาลัยเรียบร2อยแล2ว   คาดว�าจะส�งผล
มายังหน�วยงานเพ่ือประกาศให2บุคลากรทราบเป]นรายบุคคลในข้ันตอนต�อไปภายในอาทิตย4นี้ 

     และในส�วนของการทําข2อตกลงการปฏิบัติราชการ รอบการประเมิน 2/2560 ทางคณะฯ ได2
แจ2งบุคลากรให2ดําเนินการผ�านระบบการประเมินการปฏิบัติราชการแบบออนไลน4เรียบร2อยแล2วเม่ือวันท่ี 30 
เมษายน 2560 โดยข2าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรทุกท�านได2ดําเนินการ
เรียบร2อยแล2วและไม�สามารถเปลี่ยนแปลงแก2ไขข2อมูลในระบบได2 ยกเว2น อาจารย4วีรพงศ4 เชียรสงค4 ซ่ึงมีอาการป(วย
ด2วยโรคเลือดออกในสมอง ไม�สามารถดําเนินการได2 สํานักงานคณบดีจะดําเนินการแจ2งไปยังกองบริหารงานบุคคล
เพ่ือเป\ดระบบกรอกข2อมูลให2กับอาจารย4รายดังกล�าวดําเนินการต�อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 



4.1.1.2 การจัดสรรตําแหน�งหัวหน2างานในแต�ละฝ(าย 
                          ตามท่ีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีนโยบายสนับสนุนให2ข2าราชการและพนักงาน

มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ปฏิบัติหน2าท่ีตําแหน�งหัวหน2างาน ตามข2อตกลงการปฏิบัติราชการของข2าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ รอบการประเมิน 1/2560 เม่ือวันอังคารท่ี 18 เมษายน 2560 ท่ีผ�านมาโดย
คณะฯ ได2ดําเนินการแจ2งโครงสร2างการบริหารงานของคณะฯ พร2อมท้ังสํารวจความต2องการในการเป]นหัวหน2างาน
มายังอาจารย4ทุกท�านเพ่ือพิจารณาตามความถนัด และจากผลการสํารวจความต2องการเป]นหัวหน2างาน พบว�า       
มีอาจารย4แจ2งข2อมูลกลับมายังสํานักงานคณบดีจํานวน 4 ท�าน อาจารย4จํานวน 2 ท�านไม�มีความประสงค4ในการรับ
เป]นหัวหน2างาน และอาจารย4จํานวน 2 ท�าน คือ อาจารย4ศรีอุบล ทองประดิษฐ4 มีความประสงค4ปฏิบัติงานใน
ตําแหน�ง หัวหน2างานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อาจารย4สุวิจักขณ4 ห�านศรีวิจิตร มีความประสงค4ปฏิบัติงานใน
ตําแหน�ง หัวหน2างานนโยบายและแผน 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

 4.1.2 งานงบประมาณ 
4.1.2.1 สรุปการใช2จ�ายเงินงบประมาณประจําปA 2560 ไตรมาส 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 

2560) 
ฝ(ายบริหารและวางแผน ได2ดําเนินการสรุปค�าใช2จ�ายเงินงบประมาณ ประจําปAงบประมาณ 

2560 ไตรมาส 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2560) โดยใช2เงินงบประมาณไปแล2ว 804,483.83 บาท (แปด
แสนสี่พันสี่ร2อยแปดสิบสามบาทแปดสิบสามสตางค4) และมีเงินงบประมาณแผ�นดินมีเงินคงเหลือเป]นจํานวนเงิน 
709,890.31 บาท (เจ็ดแสนเก2าพันแปดร2อยเก2าสิบบาทสามสิบเอ็ดสตางค4) 

ในส�วนงบประมาณเงินรายได2ประจําปAงบประมาณ 2560 (ต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 
– 30 เมษายน 2560) รายรับ 634,420 บาท สมทบส�วนงานต�าง ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด คงเหลือเงินท่ี
คณะฯ สามารถใช2ได2 149,627.50 บาท    

มติท่ีประชุม รับทราบ 
  

4.1.2.2 งบจัดสรรค�าวัสดุการศึกษา 1/2560 และข้ันตอนการจัดซ้ือวัสดุ 
 ฝ(ายบริหารและวางแผนรายงานเรื่องการจัดสรรงบสําหรับการจัดซ้ือวัสดุโครงการสอน 

ประจําภาคการศึกษาท่ี 1/2560 โดยจัดสรรให2แต�ละสาขาดําเนินการกระจายเงินตามรายวิชา และอยู�ภายในวงเงิน
ท่ีคณะฯ กําหนด โดยแต�ละสาขาวิชาจะดําเนินการแจ2งข2อมูลกลับมายังฝ(ายบริหารและวางแผนเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง
ก�อนการอนุมัติ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 



4.1.2.3 สรุปรายได2เงินงานฟาร4ม ประจําปA 2560 ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 
2560) 

   ฝ(ายบริหารและวางแผน สรุปการเบิกจ�ายเงินรายได2งานฟาร4ม ไตรมาส 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
เดือน มกราคม 2560 

ผลิตภัณฑ? รายรับ รายจ0าย 

งบประมาณแผ0นดิน ผลประโยชน?ทั่วไป รายได*งานฟาร?ม 

1. ครัวศรีวิชัย - 9,600   

2.นํ้าผลไม2กระปjอง  -    

3. ข2าวยํา  -    

4. ไวน4  -    

 
เดือน กุมภาพันธ4 2560 

ผลิตภัณฑ? รายรับ รายจ0าย 

งบประมาณแผ0นดิน ผลประโยชน?ทั่วไป รายได*งานฟาร?ม 

1. ครัวศรีวิชัย 8,700 9,600   

2.นํ้าผลไม2กระปjอง  -    

3. ข2าวยํา  -    

4. ไวน4  -    

เดือน มีนาคม 2560 
ผลิตภัณฑ? รายรับ รายจ0าย 

งบประมาณแผ0นดิน ผลประโยชน?ทั่วไป รายได*งานฟาร?ม 

1. ครัวศรีวิชัย  8,500 9,600   

2.นํ้าผลไม2กระปjอง  -    

3. ข2าวยํา  -    

4. ไวน4  -    

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
 
 
 



 4.1.3 งานนโยบายและแผน 
4.1.3.1 แจ2งจัดสรรโครงการช�วยเหลือฟklนฟูผู2ประสบอุทกภัยภาคใต2  

     ตามท่ีสํานักส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมการณ4ศึกษา แจ2งให2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการช�วยเหลือฟklนฟูผู2ประสบภัยอุทกภัย
ภาคใต2โดยให2เสนอแก�คณะท่ีสนใจ ขณะนี้สํานักส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมการณ4ศึกษา ได2แจ2งอนุมัติโครงการ แล2วจํานวน 13 โครงการ (8 คณะ) วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท 
(คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได2รับจัดสรรเงิน 60,000 บาท ) ซ่ึ งทางมหาลัยได2 โอนเงินมายังวิทยาเขต
นครศรีธรรมราชเป]นท่ีเรียบร2อยแล2ว ทางฝ(ายบริหารและวางแผนจะดําเนินการขออนุญาตเพ่ือขออนุมัติดําเนิน
โครงการในข้ันตอนต�อไปและจะแจ2งรายงานการดําเนินโครงการต�อคณะกรรมการผู2บริหารเป]นระยะ 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.1.3.2 การจัดทําโครงการปรับปรุงอาคารแปรรูปคณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 ตามมาตรฐาน 
อย. 

     ฝ(ายบริหารและวางแผนได2รับผิดชอบในส�วนงานการปรับปรุงอาคารแปรรูป             
คณะอุตสาหกรรมเกษตร AP 2 ตามมาตรฐาน อย. การปรับปรุงอาคารแปรรูปคณะอุตสาหกรรมเกษตร AP 2 จะ
แบ�งลักษณะการปรับปรุงอาคารออกเป]น 2 ส�วน ส�วนท่ี 1. ติดกระจก ก้ันฝา ส�วนท่ี 2 เครื่องย2ายครุภัณฑ4จากพ้ืนท่ี
ไสใหญ� ซ่ึงทางฝ(ายบริหารและวางแผนได2มอบหมายให2ส�วนงานออกแบบทางวิทยาเขตนครศรีธรรมราชดําเนินการ
แก2ไขปรับปรุง ขณะนี้ได2ดําเนินการแก2ไขแบบแปลนอาคารเรียบร2อยแล2ว ยังคงเหลือเรื่องขอการเสนอราคาครุภัณฑ4 
ใหม�  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.1.3.3 การจัดทําโครงการปรับปรุงอาคารจําหน�ายผลผลิต (ครัวศรีวิชัย)  

ฝ(ายบริหารและวางแผนได2รับผิดชอบในส�วนงานการปรับปรุงอาคารจําหน�าย
ผลผลิต (ครัวศรีวิชัย) ฝ(ายบริหารและวางแผนได2ดําเนินการจัดโครงการปรับปรุงอาคารจําหน�ายผลผลิต           
(ครัวศรีวิชัย) โดยมอบหมายให2ส�วนงานออกแบบทางวิทยาเขตนครศรีธรรมราชดําเนินการตามมติท่ีประชุมของ
คณะฯ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.1.3.4 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาแผนกลยุทธ4 แผนปฏิบัติราชการ

ประจําปA และบริหารความเสี่ยง ครั้งท่ี 2  
     ฝ(ายบริหารและวางแผนจะดําเนินโครงการดําเนินการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

จัดทําแผนพัฒนาแผนกลยุทธ4 แผนปฏิบัติราชการประจําปA และบริหารความเสี่ยง ครั้งท่ี 2 ระหว�างวันท่ี 8 – 9 
มิถุนายน 2560 ได2ดําเนินการติดต�อสถานท่ีล�องแก�งหนานมดแดงเป]นท่ีเรียบร2อยแล2ว ซ่ึงมีผู2เข2าร�วมกิจกรรม
ดังกล�าวจํานวนท้ังสิ้น 29 คน ในส�วนรายละเอียดการดําเนินกิจกรรมและข2อมูลต�าง ๆ จะแจ2งให2บุคลากรรับทราบ 
ก�อนเดินทางล�วงหน2า 1 สัปดาห4 

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบฝ(ายบริหารและวางแผนดําเนินการจัดทํากําหนดการท่ีชัดเจนเพ่ือแจ2งบุคลากร
ทุกท�านทราบ 

 
 



4.1.3.5 โครงการเกษตรอาหารตามยุทธศาสตร4การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล เพ่ือรองรับยุทธศาสตร4ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2565) 

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบสาขา และผู2ท่ีเก่ียวข2องดําเนินการเรื่องการเบิกจ�ายให2แล2วเสร็จโดยเร็ว  
4.1.3.6 สรุปผลการดําเนินโครงการประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 2 และ 3 พร2อม

ระบบการติดตามสถานะโครงการ 
1) โครงการไตรมาสท่ี 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2560) มีจํานวนท้ังสิ้น 16 

โครงการ สถานะการดําเนินโครงการดําเนินการเรียบร2อย (สีเขียว) จํานวน 15 โครงการ กําลังดําเนินการ          
(สีเหลือง) 1 โครงการ  ได2แก� โครงการแข�งขันสิ่งประดิษฐ4นวัตกรรมและผลงานทางด2านอุตสาหกรรมเกษตร 
เนื่องจากการเงินวิทยาเขตนครศรีธรรมราช แจ2งว�าหากนักศึกษาเข2าร�วมกิจกรรมประกวดการ แข�งขัน ไม�สามารถ
เบิกค�าใช2จ�ายจากงบประมาณแผ�นดินได2 ต2องเบิกจ�ายจากงบประมาณเงินรายได2เท�านั้น 

2) โครงการไตรมาสท่ี 3 ( 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560) มีจํานวนท้ังสิ้น 16 โครงการ สถานะการ
ดําเนินโครงการ ยังไม�ดําเนินการ (สีแดง) จํานวนท้ังสิ้น 6 โครงการ สถานะกําลังดําเนินโครงการ (สีเหลือง) จํานวน 
9 โครงการ รายละเอียดตามเอกสารแนบฝ(ายบริหารและวางแผน เรื่อง สถานการณ4ดําเนินโครงการในระบบ 3 D  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.1.3.7 ตัวชีว้ัดแผนปฏิบัติงานประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ฝ(ายบริหารและวางแผนได2รายงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติงานประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 

2560 จํานวน 42 ตัวชี้วัด ซ่ึงผลการดําเนินงานท่ีผ�านมาสรุปได2ดังนี้  
ฝ(ายบริหารและวางแผนจัดทําสรุปรายงาน 41 ตัวชี้วัดของคณะฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 พันธกิจท่ี 1 ผลิตกําลังคนด2านวิชาชีพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี ท่ี มี คุณภาพและมี
ความสามารถพร2อมเข2าสู�อาชีพ จํานวน 30 ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน บรรลุเปnาหมาย 10 ตัวชี้วัด 

ไม�บรรลุเปnาหมาย 11 ตัวชี้วัด 
ระหว�างดําเนินการ 9 ตัวชี้วัด 

 พันธกิจท่ี 2 ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล2อม จํานวน 1 ตัวชี้วัด 
 ผลการดําเนินงาน บรรลุเปnาหมาย 1 ตัวชี้วัด 
 พันธกิจท่ี 3 สร2างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ4 และนวัตกรรมสู�การผลิต การบริการท่ีสามารถถ�ายทอดและสร2าง
มูลค�าเพ่ิม จํานวน 9 ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน บรรลุเปnาหมาย 5 ตัวชี้วัด 

ไม�บรรลุเปnาหมาย 3 ตัวชี้วัด 
ระหว�างดําเนินการ 1 ตัวชี้วัด 

 พันธกิจท่ี 4 ให2บริการวิชาการแก�สังคม เพ่ือพัฒนาอาชีพให2มีความสามารถในการแข�งขันและมีคุณภาพท่ีดี
ข้ึนอย�างยั่งยืน 
ผลการดําเนินงาน บรรลุเปnาหมาย 1 ตัวชี้วัด 
จากการดําเนินงานในปAงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปA จํานวนท้ังสิ้น 41 ตัวชี้วัด มี
ผลการดําเนินงานบรรลุเปnาหมายตามแผนแล2ว 17 ตัวชี้วัด และอยู�ระหว�างดําเนินการ 24 ตัวชี้วัด 

มติท่ีประชุม รับทราบ  



 
4.1.4 งานอาคารสถานท่ี เครื่องมือ และอุปกรณ4 

4.1.4.1 การดําเนินการแทงจําหน�ายอุปกรณ4 เครื่องมือ และครุภัณฑ4คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ครั้งท่ี 1 และ 2 

 งานพัสดุ และฝ(ายอาคารสถานท่ีได2ดําเนินการแทงจําหน�ายครุภัณฑ4รอบท่ี 1 เสร็จ
เรียบร2อยแล2ว และกําลังดําเนินการตรวจเช็ครายการครุภัณฑ4ท่ีไม�สามารถซ�อมได2เพ่ือเตรียมข2อมูลสําหรับการแทง
จําหน�ายรอบต�อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบงานพัสดุ งานอาคารสถานท่ี อุปกรณ4และเครื่องมือ จัดเตรียมข2อมูลสําหรับการ
ดําเนินการแทงจําหน�ายรอบท่ี 2 

4.1.4.2 สรุปผลการดําเนินการซ�อมเครื่องมือและอุปกรณ4 ไตรมาส 1 และ 2 
  ฝ(ายอาคารสถานท่ีได2ดําเนินการแจ2งเรื่องการซ�อมครุภัณฑ4 ในรอบไตรมาส 2 (1 มกราคม 

- 31 มีนาคม 2560) ซ่ึงดําเนินการซ�อมเรียบร2อยแล2ว 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.1.5 งานประชาสัมพันธ4 
4.1.5.1 การคัดเลือกข�าวสําหรับลงจุลสารมหาวิทยาลัย 

ตามท่ีกองประชาสัมพันธ4 ได2จัดทําจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับท่ี 
61 ประจําเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2560 ซ่ึงทางฝ(ายประชาสัมพันธ4ได2จัดทําข2อมูลข�าวเรียบร2อยแล2ว จํานวน 
4 เรื่อง ได2แก� 1. ข�าวเก่ียวกับการนํานักศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 2. ข�าวเก่ียวกับบริการวิชาการแก�ชุมชน 3. ข�าว
โครงการค�าย อก.จิตอาสา ปลูกป(า พัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนบ2านบางยาง ตําบลนาท�ามเหนือ อําเภอเมือง จังหวัด
ตรัง และ 4. ข�าวจัดการประกวดแข�งขันโครงการ Amazing of Food Products 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
4.1.5.2 การลงข�าวกิจกรรม/โครงการในเวปไซต4คณะฯ 

  แผนกงานประชาสัมพันธ4แจ2งการลงข�าว/กิจกรรมโครงการต�าง ๆ โดยมีการเผยแพร�ผ�าน
ทางเวปไซต4 และทางเฟสกลุ�มคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยสามารถแจ2งรายละเอียดได2ท่ีคุณพาสกร  ราชพิบูลย4 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

๔.๒  ฝ<ายวิชาการและวิจัยแจ*งให*ที่ประชุมทราบ 
4.2.1 การเตรียมความพร2อมสําหรับนักศึกษา ปAการศึกษา 2560 
 ฝ(ายวิชาการและวิจัย แจ2งทราบเรื่องการเตรียมความพร2อมสําหรับนักศึกษาใหม� ประจําปA

การศึกษา 2560 โดยมีการสอนปรับพ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร4 และวิทยาศาสตร4 ก�อนการเป\ดเรียน  
มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.2.2 สรุปจํานวนนักศึกษาท่ีฝcกงานประเภทสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 

นักศึกษาท่ีจะฝcกงานแบบสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษา 1/2560 มีเฉพาะนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 4 คน โดยเข2ารับการฝcกสหกิจศึกษา ตามสถานประกอบการดังนี้ 

1. นางสาวสุรนุช หิรัญธานี บริษัท อายิโนะโมะโต̂ะ เอ็นจิเนียริ่ง 2001 (ประเทศไทย) 
จํากัด โรงงานอยุธยา ระหว�างวันท่ี 5 มิถุนายน – 6 ตุลาคม 2560 

2 . นางสาวอิศรา อัศปอนพันธุ4  บริ ษัท  อายิ โนะโมะโต̂ะ เอ็นจิ เนี ยริ่ ง 2001       
(ประเทศไทย) จํากัด ระหว�างวันท่ี 1 มิถุนายน – 6 ตุลาคม 2560 



3. นางสาวนูรฮาซามีย4 มะดีเยาะ และ นางสาวพูซีฮะห4  ลือแบเต̂ะ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย (วว.) ระหว�างวันท่ี 5 มิถุนายน – 6 ตุลาคม 2560 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.2.3 ผลการตรวจติดตามการดําเนินกิจกรรม 5 ส+ ประจําปAการศึกษา 2559 
  ฝ(ายวิชาการและวิจัย แจ2งผลการตรวจติดตามการดําเนินกิจกรรม 5 ส+ ประจําปAการศึกษา 

2559 ผลการดําเนินงานผ�านอยู�ระดับท่ีดี 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.2.4 สรุปผลการประเมินตนเอง รอบ 8 เดือน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
  ฝ(ายวิชาการและวิจัยสรุปผลการดําเนินงานด2านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปAการศึกษา 

2559 รอบ 8 เดือน ระดับหลักสูตร ดังนี้ 
องค4ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน ผลการประเมิน ผ�านทุกหลักสูตร 
องค4ประกอบท่ี 2 บัณฑิต ผลการประเมิน  

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีการอาหาร มีผลคะแนน 
3.26 จากคะแนนเต็ม 5  หลักสูตรอ่ืนไม�มีคะแนนเนื่องจากไม�มีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปAการศึกษานี้ 

องค4ประกอบท่ี 3 นักศึกษา ผลการประเมิน ทุกหลักสูตรมีผลคะแนน 2.00 จากคะแนนเต็ม 5 
องค4ประกอบท่ี 4 อาจารย4 ผลการประเมิน  

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีการอาหาร มีผลคะแนน 
3.00  

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีผลคะแนน 2.67  
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีผลคะแนน 2.67  
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ มีผลคะแนน 

2.55 จากคะแนนเต็ม 5 
องค4ประกอบท่ี 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู2เรียน ผลการประเมิน ทุกหลักสูตรมีผลคะแนน 

2.25 จากคะแนนเต็ม 5 
องค4ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู2 ผลการประเมิน หลักสูตรมีผลคะแนน 2.00 จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนนเฉลี่ย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีการอาหาร มีผลคะแนน 

2.50 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีผลคะแนน 2.27 หลักสูตร      วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีผลคะแนน 2.27 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมอาหารและบริการ มีผลคะแนน 2.24 จากคะแนนเต็ม 5 อยู�ในระดับปานกลาง 

ในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะฯ รอบ 8 เดือน พบว�า การดําเนินงานของ
คณะฯ ด2านการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ัง 9 องค4ประกอบ มีผลคะแนนอยู�ในระดับพอใช2 คะแนน 3.35 จาก
คะแนนเต็ม 5 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.2.5 สรุปผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปAการศึกษา 2559 ไตรมาส 2 
 ฝ(ายวิชาการและวิจัย ได2รายงานสรุปผลการดําเนินงานด2านบริการวิชาการ ปAการศึกษา 2559 

ไตรมาส 2 โดยการดําเนินงานเป]นไปตามแผนท่ีกําหนด จํานวน 4 โครงการ รายละเอียดตามเอกสารแนบฝ(าย
วิชาการและวิจัย เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการแก�ชุมชนประจําปAงบประมาณ 2560 

มติท่ีประชุม รับทราบ  



4.2.6 ตารางเรียน/ตารางสอน ประจําภาคการศึกษา 1/2560 
 นําเข2าวาระเพ่ือพิจารณา  
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
๔.๓  ฝ<ายพัฒนานักศึกษาแจ*งให*ที่ประชุมทราบ 

4.3.1 ผลการดําเนินงานฝ(ายพัฒนานักศึกษา 
4.3.1.1 ด2านสโมสรนักศึกษา 
  4.3.1.1.1 สโมสรนักศึกษา ร�วมกับ เทศบาลตําบลยางค2อม กําหนดจัดกิจกรรมแบ�งฝ`น ป̀นยิ้ม 

60 ในวันเสาร4ท่ี 14 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนวัดยางค2อม อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาส
วันเด็กแห�งชาติ ประจําปA 2560 

  4.3.1.1.2 สโมสรนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาแต�ละสาขา เข2าร�วมพิธีแห�ผ2าข้ึนธาตุนานาชาติ 
ในวันเสาร4ท่ี 11 มีนาคม 2560 ณ วัดพระธาตุวรมหาวิหารอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  4.3.1.1.3 โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2560  ณ 
อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีรายชื่อคณะกรรมการบริหารสโมสรดังนี้  

1. นายเชษฐา   แก2ววิรัช  นายกสโมสรนักศึกษา 
2. นางสาวกรกนก สาระณีย4 อุปนายกคนท่ีหนึ่ง 
3. นางสาวธัญญา ประจันทร4แก2ว อุปนายกคนท่ีสอง 
4. นางสาวธารณิศ ปราโมทย4มณีรัตน4  เลขานุการ 
5. นางสาววรัมพร เชื้อกูลชาติ เหรัญญิก  
6. นางสาวเนตรนภา ยกต้ัง  ประธานฝ(ายนักศึกษาสัมพันธ4 
7. นางสาวกมลลักษณ4 จันทร4แจ2ง ประธานฝ(ายส�งเสริมวิชาการ 
8. นายณรงค4ฤทธิ์ ชอบธรรม ประธานฝ(ายกีฬาและส�งเสริมสุขภาพ 
9. นางสาวจุฑามาศ คงทิตย4  ประธานฝ(ายศิลปวัฒนธรรม 
10.  นางสาวสถาพร ภักดีนุฤทธิ์ ประธานฝ(ายบําเพ็ญประโยชน4 
11.  นางสาวศิรินาถ เซ�งฟ̀ด  ประธานฝ(ายประกันคุณภาพ 
12. นางสาวฐิติมา แก2วสว�าง ประธานฝ(ายบริหารทรัพย4สินและหารายได2  
13. นางสาวกนิษา บัวเพชร  ประธานสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ4อุตสาหกรรม เกษตร 
14.  นางสาวรัตติกาล เส2งเซ็ง  ประธานสาขาวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีการอาหาร 
15.  นางสาวสุรนุช หิรัญธานี ประธานสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

  4.3.1.1.4 กิจกรรมอําลารุ�นพ่ี (BYE NIOR) ประจําปAการศึกษา 2559 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2560 ณ 
อาคารเอนกประสงค4 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พ้ืนท่ีทุ�งใหญ� 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.3.1.2 ด2านทุนการศึกษา 

1. นายศิริพงค4 ศรีวัฒน4 นักศึกษาชั้นปAท่ี 1 สาขาวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีการอาหาร รับ
ทุนการศึกษาผู2พิการ ได2รับค�าลงทะเบียนเรียน 12,000 บาท/เทอม (อยู�ในข้ันตอนรอโอนเงินเข2าบัญชีธนาคาร) 



2. นางสาวสุชาดา  สุมน  นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ ชั้นปAท่ี 3 หลักสูตร 2 ปA เทียบ
โอน เข2ารับทุน มทร.ศรีวิชัย ประจําปAงบประมาณ 2560 ได2รับค�าลงทะเบียนเรียน 12,000 บาท/เทอม และค�า
ครองชีพ เดือนละ 4,000 บาท จํานวน 10 เดือน 

3. นายเชษฐา  แก2ววิรัช นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ ชั้นปAท่ี 2 รับทุนของบริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) ธุรกิจคาเฟ(อเมซอล จํานวน 7,000 บาท 

4. นางสาวเนตรนภา  ยกต้ัง นักศึกษาสาขาการจัดการอาหารและโภชนาการ ชั้นปAท่ี 1 รับทุน
บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย สํารวจและผลิต จํากัด ประจําปAการศึกษา 2559 จํานวน 10,000 บาท 

5. นําส�ง นางสาวจุฑามาศ คงทิตย4 นักศึกษาชั้นปAท่ี 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีการ
อาหาร รับทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต2 ระยะท่ี 3 ปAการศึกษา 2559    
(อยู�ในช�วงรอพิจารณาผล) 

6. นําส�งนักศึกษา จํานวน 3 คน เพ่ือเข2ารับการสัมภาษณ4จากคณะกรรมการมูลนิธิจุมภฏ-
พันธุ4ทิพย4 เพ่ือรับทุนการศึกษา จํานวน 1 ทุน ได2รับค�าลงทะเบียนเรียน ค�าหอพัก และค�าครองชีพ จํานวน        
10 เดือน ๆ ละ 1,200 บาท (อยู�ในช�วงรอพิจารณาผล) 

1. นางสาวศศิธร  ถนนแก2ว 
2. นางสาววราภรณ4 ต้ันซุ�นหิ่ม 
3. นางสาวบุญฑริกา  นิลโอภา 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.3.1.3 รางวัลท่ีได2รับ 
  4.3.1.3.1 รางวัลนักศึกษาความประพฤติดี จากจากพุทธสมาคมแห�งประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ4 
- นางสาวสุรนุช  หริัญธานี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปAท่ี 3 

  4.3.1.3.2 บัณฑิตกิจกรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
- นายธนาณัติ  ชัยขันธ4  สาขาวิชาวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปAท่ี 4 

  4.3.1.3.3 คนดีราชมงคลศรีวิชัย ประจําปAการศึกษา 2560 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย 

รับโล�พร2อมเกียรติบัตรมีรายนามนักศึกษา ดังนี้ 
ลําดับท่ี ด2าน ชื่อ-สกุล ระดับชั้นปAท่ี 

1 วิชาการท่ีส�งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค4 นางสาวสุนิษา  แสนซ2าย 3 

2 บําเพ็ญประโยชน4หรือรักษาสิ่งแวดล2อม นางสาวสุรนุช  หิรัญธาน ี 3 

 
 
 



รับเกียรติบัตรมีรายนามนักศึกษาดังนี้ ดังนี้ 
ลําดับท่ี ด2าน ชื่อ-สกุล ระดับชั้นปAท่ี 

1 วิชาการท่ีส�งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค4 

นายณรงค4ฤทธิ์  ชอบธรรม 2 

นางสาวกนิษา  บัวเพชร 3 

2 กีฬาและส�งเสริมสุขภาพ นางสาวอิศรา  อัศปอนพันธุ4 3 

นางสาวสุรนุช  หิรัญธาน ี 3 

3 บําเพ็ญประโยชน4หรือรักษาสิ่งแวดล2อม นางสาวพูซีฮะห4  ลือแบเต̂ะ 3 

นางสาวนูรฮาซามีย4  มะดีเยาะ 3 

4 ส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นางสาวสุนิษา  แสนซ2าย 3 

นางสาวสุนิษา  ประชุม 3 

5 ส�งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม นางสาวศิรินาถ  เซ�งฟ̀ด 3 

นางสาวโสภา  นวลทอง 3 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.3.1.4 ด2านกิจกรรม/โครงการฝ(ายพัฒนานักศึกษา 

4.3.1.4.1 โครงการค�าย อก.จิตอาสา ปลูกป(าพัฒนาชุมชน เม่ือวันท่ี 19 - 20 เมษายน 2560 
โรงเรียนบ2านบางยาง ตําบลนาท�ามเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 

4.3.1.4.2 โครงการเสริมสร2างศักยภาพนักศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือชีวิตท่ียั่งยืน 
ในระหว�างวันที่ 21 - 22 เมษายน 2560 ณ ศูนย4การเรียนรู2เศรษฐกิจพอเพียงบ2านหนําควาย ตําบล นาท�าม
เหนือ อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 

4.3.1.4.3 โครงการป̀จฉิมนิเทศนักศึกษา เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2560 ณ อาคารเอนกประสงค4 
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

4.3.2.7 โครงการพัฒนานักศึกษา อก. สู�อนาคตการเป]นบัณฑิตนักปฏิบัติกิจกรรมท่ี 1 กิจกรรม
ส�งเสริมการเป]นบัณฑิตท่ีสมบูรณ4พร2อมก2าวสู�โลกอาชีพ เม่ือวันเสาร4ท่ี 29 เมษายน 2560 และ วันพุธท่ี 3 
พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

มติท่ีประชุม รับทราบ 



4.3.2 แผนการดําเนินงานของฝ(ายพัฒนานักศึกษา 
4.3.2.1 ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปAการศึกษา 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย 

ลําดับ
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วันที่ดําเนินโครงการ สถานที่ กลุ�มเปnาหมาย ผู2รับผิดชอบ 

1 นักศึกษาใหม�เข2าหอพัก 28 พ.ค. 2560 หอพักนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรฯี 
นักศึกษาใหม� 

วข.นครศรีธรรมราช, 
สโมสรนักศึกษา  

2 ประชุมผู2ปกครองนักศึกษาใหม� 28 พ.ค. 2560 
13.30 - 15.30 น. 

ห2องประชุม AG 21 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ผู2ปกครองนักศึกษาใหม� 

ฝ(ายพัฒนานักศึกษา, 

ฝ(ายวิชาการและวิจัย 

3 นักศึกษาใหม�สอบวัดความรู2พื้นฐาน 

(รับประทานอาหารกลางวันร�วมกัน 

11.30-13.00 น. ณ ตึก อก.) 

29 พ.ค. 2560 

(09.00 - 11.00 น.) 

อาคารเรยีนรวม CB 107 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

นักศึกษาใหม� ฝ(ายพัฒนานักศึกษา,
อาจารย4ประจําสาขา 

4 กิจกรรมนักศึกษาใหม�เข2าคณะพบอาจารย4
ประจําสาขา/สโมสรนักศึกษา 

29 พ.ค. 2560 

(13.00 - 16.30 น.) 

ห2องประชุม AG 21 

อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย วิทยา
เขตนครศรีธรรมราช 

นักศึกษาใหม� ฝ(ายพัฒนานักศึกษา, 

สโมสรนักศึกษา 

5 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 30 พ.ค. 2560 อาคารเอนกประสงค4 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

นักศึกษาใหม� ฝ(ายพัฒนานักศึกษา,
อาจารย4ประจําสาขา 

6 กิจกรรมอบรมเรื่องบทบาทนักศึกษากับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

รับประทานอาหารร�วมกัน 

31 พ.ค. 2560 

(09.00 - 12.00 น.) 

อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย วิทยา
เขตนครศรีธรรมราช 

นักศึกษาใหม� 

และสโมสรนักศึกษา 

ฝ(ายพัฒนานักศึกษา , 

ฝ(ายวิชาการฯ 



ลําดับ
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วันที่ดําเนินโครงการ สถานที่ กลุ�มเปnาหมาย ผู2รับผิดชอบ 

เวลา  12.00 - 13.00 น. 

 

7 โครงการค�ายคุณธรรมจริยธรรม  

(ออกเดินทาง 13.00 น.) 

31 พ.ค. - 3 
มิถุนายน 2560 

วัดประดิษฐาราม(ไสหร2า) อําเภอทุ�งใหญ�  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นักศึกษาใหม� 

และสโมสรนักศึกษา 

ฝ(ายพัฒนานักศึกษา,
อาจารย4ประจําสาขา 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตาม
แนวนโยบายสถานศึกษา 3 ด ี

31 พ.ค. - 3,14 
มิถุนายน 2560 

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และวัด
ประดิษฐาราม (ไสหร2า) อําเภอทุ�งใหญ� จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

นักศึกษาใหม� 

และสโมสรนักศึกษา 

ฝ(ายพัฒนานักศึกษา,
อาจารย4ประจําสาขา 

9 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม� 5- 9 มิ.ย. 2560 อาคารเรยีนรวม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

นักศึกษาใหม� 

 

คณะวิทยาศาสตร4และ
เทคโนโลยี 

10 นักศึกษาใหม�ลงทะเบียนเรียน 5- 9 มิ.ย. 2560 ผ�านเว็บไซต4แผนกงานทะเบียนและวัดผล
http://naknon.rmutsv.ac.th 

นักศึกษาใหม� อาจารย4ที่ปรึกษา,แผนกงาน
ทะเบียนและวัดผล 

11 เป\ดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2560 12 มิถุนายน 2560 มทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช นักศึกษาทุกคน 

12 กิจกรรมทําบุญคณะและต2อนรบันักศึกษา
ใหม� 

17 มิถุนายน 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร และอาคารเอนกประสงค4 
มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช 

นักศึกษาใหม� สโมสรนักศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

13 กิจกรรมรับน2อง SAVA 24 มิถุนายน 2560 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นักศึกษาใหม� องค4การนักศึกษาประจํา 
วข. และ สโมสรนักศึกษา 



ลําดับ
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วันที่ดําเนินโครงการ สถานที่ กลุ�มเปnาหมาย ผู2รับผิดชอบ 

14 โครงการวันไหว2คร ู 29 มิ.ย. 2560 อาคารเอนกประสงค4 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

นักศึกษาใหม�และตัวแทน
แต�ละห2อง 

งานบริหารกิจการนักศึกษา,
ฝ(ายพัฒนานักศึกษา 

15 โครงการสัมมนาเทคนิคการให2คําปรึกษา
และการสอนนักศึกษายุคใหม�ในศตวรรษที่ 
21 

19 กรกฎาคม 2560 ห2องประชุม CB 306 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

อาจารย4 เจ2าหน2าที่ๆ ที่
เกี่ยวข2องกับการดูแล

นักศึกษา 

ฝ(ายพัฒนานักศึกษา 

16 โครงการพัฒนานักศึกษา อก. สู�อนาคตการ
เป]นบัณฑิตนักปฏิบัติ กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและทักษะการ
เรียนรู2 

26 กรกฎาคม 2560 ห2องประชุม AG 21 

อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย วิทยา
เขตนครศรีธรรมราช 

นักศึกษาใหม� ฝ(ายพัฒนานักศึกษา 

อัพเดต 22/05/2560 
ฝ(ายพัฒนานักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มติที่ประชุม รับทราบ 



4.3.3 โครงการท่ีขออนุมัติงบประมาณ ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ลําดับท่ี โครงการ ช�วงวันดําเนินการ สถานท่ีจัด 

1 โครงการค�ายอาสา อก. รวมใจพัฒนาชุมชน เมษายน 2561 

(งบประมาณ 50,000 บาท) 

โรงเรียนในพ้ืนท่ี ต.หนองทะเล 
อ.เมือง จ.กระบ่ี 

2 โครงการเสรมิสร2างศักยภาพนักศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือชีวิตท่ียั่งยืน 

เมษายน 2561 

(งบประมาณ 35,000บาท) 

ศูนย4เศรษฐกิจพอเพียงบ2านเขา
กลม ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.
กระบ่ี 

3 โครงการป̀จฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปAการศึกษา 2560 เมษายน 2561 

(งบประมาณ 25,000 บาท) 

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ทุ�งใหญ� จ. 
นครศรี ฯ 

4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม� ประจําปAการศึกษา 2561 พฤษภาคม 2561 

(งบประมาณ 25,000 บาท) 

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ทุ�งใหญ� จ. 
นครศรี ฯ 

 โครงการค�ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด2านคุณธรรม
จริยธรรม 

พฤษภาคม-มิถุนายน 2561 

(งบประมาณ 50,000 บาท) 

มทร.ศรีวิชัย และวัดควนคลัง 
อ. ทุ�งใหญ� จ. นครศรีธรรมราช 

5 โครงการค�ายพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวสถานศึกษา 3 D มิถุนายน 2561 

(งบประมาณ 60,000 บาท) 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ 
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ทุ�งใหญ� จ. 
นครศรี ฯ 

6 โครงการแข�งขันกีฬา มทร.ศรีวิชัย ครั้งท่ี 11 กรกฎาคม 2561 

(งบประมาณ 200,000 บาท) 

มทร.ศรีวิชัย สงขลา 

7 โครงการส�งเสริมทักษะการคิดเชิงสร2างสรรค4ของนักศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

กรกฎาคม 2561 

(งบประมาณ 55,000 บาท) 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ 
มทร.ศรีวิชัย สงขลา 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
๔.๔  สาขาวิชาแจ*งให*ที่ประชุมทราบ 

4.4.1 สาขาวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีการอาหาร (FST) 
ไม�มี 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 



 
4.4.2 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT) 

ไม�มี 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.4.3 สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ4อุตสาหกรรมเกษตร (PD) 
  ไม�มี  
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
5.1 พิจารณาประมาณการคําเสนอของบประมาณรายจ�ายเงินรายได2 ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  ฝ(ายบริหารและวางแผน แจ2งข2อมูลการประมาณการรายรับและรายจ�ายเงินรายได2 ประจําปA
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1. เห็นชอบคําเสนอของบประมาณรายจ�ายเงินรายได2 ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. ปรับหรือเปลี่ยนแปลงประมาณการรายจ�ายเงินรายได2เพ่ือความเหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงาน 
ท่ีประชุมได*พิจารณา และมีข2อเสนอแนะดังต�อไปนี้ 
1. เสนอของบประมาณรายจ�ายเงินรายได2 ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให2เป]นไปตามท่ีฝ(ายบริหาร

และวางแผนดําเนินการ แต�หากจํานวนรายรับจริงไม�สอดคล2องกับเล�มจัดสรร จะต2องดําเนินการ
พิจารณาค�าใช2จ�ายท่ีใช2เงินรายได2อีกครั้ง เพ่ือดําเนินการปรับลดค�าใช2จ�ายในหมวดต�าง ๆ ให2เพียงพอกับ
จํานวนเงินท่ีได2รับในปAงบประมาณดังกล�าว 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  
 
5.2 พิจารณาอัตราค�าบริการวิเคราะห4ทางกายภาพและทางเคมีสําหรับทดสอบตัวอย�าง/ผลิตภัณฑ4 

  ฝ(ายบริหารและวางแผน แจ2งข2อมูลการประมาณการราคาการเรียกเก็บอัตราค�าบริการวิเคราะห4
ทางกายภาพและทางเคมีสําหรับทดสอบตัวอย�าง/ผลิตภัณฑ4  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1. เห็นชอบอัตราค�าบริการวิเคราะห4ทางกายภาพและทางเคมีสําหรับทดสอบตัวอย�าง/ผลิตภัณฑ4 
2. ปรับหรือเปลี่ยนแปลงประมาณการราคาการเรียกเก็บเพ่ือความเหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงาน 
ท่ีประชุมได*พิจารณา และมีข2อเสนอแนะดังต�อไปนี้ 
1. ควรปรับรายการให2สามารถเปรียบเทียบราคาได2ง�ายข้ึน โดยมีรายการท่ีต2องการตรวจวิเคราะห4 และ

ค�าใช2จ�ายท่ีหน�วยงานอ่ืนเรียกเก็บ 
2. การตรวจวิเคราะห4บางรายการไม�ควรปรับลดให2ถูกกว�าหน�วยงานอ่ืน เนื่องจากต2องใช2สารเคมี วัสดุ  

อุปกรณ4 สารต้ังต2นประเภทเดียวกัน 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบเจ2าหน2าท่ีนักวิทยาศาสตร4ดําเนินการการปรับข2อมูลให2สามารถพิจารณาได2ง�าย

และชัดเจนมากข้ึน  
 
 
 



 
5.3 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

  ฝ(ายวิชาการและวิจัย แจ2งการดําเนินงานเรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ท่ีประชุมได*พิจารณา และมีข2อเสนอแนะดังต�อไปนี้ 
1. มอบฝ(ายวิชาการและวิจัย ดําเนินการจัดประชุม เรื่อง การปรับปรงหลักสูตร ให2แล2วเสร็จ เพ่ือให2ได2

ข2อสรุปรายงานคณะกรรมการประจําคณะฯ ในวันท่ี 7 มิถุนายน 2560เพ่ือพิจารณาและให2
ข2อเสนอแนะ 

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

 
5.4 สรุปจํานวนนักศึกษาท่ีรายงานตัวเข2าศึกษาต�อ ประจําปAการศึกษา 2560 

  ฝ(ายวิชาการและวิจัย รายงานข2อมูลจํานวนนักศึกษาท่ีรายงานตัวเข2าศึกษาต�อ ประจําปAการศึกษา 
2560 ดังนี้ 

1. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ (หลักสูตร 4 ปA) จํานวน 11 คน 
      2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตร 4 ปA)  จํานวน   0 คน 
    3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรเทียบโอน) จํานวน   8 คน 

           รวมเปFนจํานวนท้ังส้ิน 19 คน 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ท่ีประชุมได*พิจารณา และมีข2อเสนอแนะดังต�อไปนี้ 
1. แต�ละส�วนงานดําเนินการแนะแนวรับนักศึกษาเพ่ิมเติมในแต�ละสาขาวิชาท่ีสามารถเป\ดรับได2 ก�อนเป\ด

เทอม 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบฝ(ายวิชาการและวิจัย ดําเนินการโดยด�วน 
 
5.5 จํานวนอาจารย4ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีการอาหาร 

(กรณี ราย อาจารย4วีรพงศ4 เชียรสงค4 และ ผศ. ผกามาส ปุรินทราภิบาล) 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ท่ีประชุมได*พิจารณา และมีข2อเสนอแนะดังต�อไปนี้ 
1. จํานวนอาจารย4ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีการอาหาร 

ให2คงเดิมไว2ก�อน 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบหัวหน2าหลักสูตร  
 
5.6 พิจารณาตารางเรียน/ตารางสอน ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 
 ฝ(ายวิชาการและวิจัย แจ2งเรื่องตารางเรียน/ตารางสอน ในแต�ละรายวิชา เพ่ือกําหนดการใช2

ห2องเรียนท่ีไม�ให2เกิดป̀ญหาห2องเรียนไม�เพียงพอสําหรับการเรียนการสอน รายละเอียดตามเอกสารแนบฝ(ายวิชาการ
และวิจัย 

 



จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ท่ีประชุมได*พิจารณา และมีข2อเสนอแนะดังต�อไปนี้ 
1. ไม�ควรจัดตารางเรียน/ตารางสอนในช�วงวันพุธ ตอนบ�าย เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดให2เป]นชั่วโมง

กิจกรรม 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบหัวหน2าสาขา และฝ(ายวิชาการและวิจัย ดําเนินการการจัดสรรเวลาให2

สอดคล2องกันเพ่ือไม�ให2เกิดป̀ญหาห2องเรียนไม�เพียงพอสําหรับการเรียนการสอน 
 
5.7 พิจารณาการเปล่ียนแปลงวันหยุดของเจ2าหน2าท่ีสายสนับสนนุ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ท่ีประชุมได*พิจารณา และมีข2อเสนอแนะดังต�อไปนี้ 
1. การปฏิบัติงานต2องเป]นไปตามระเบียบการปฏิบัติราชการ คณะฯ ไม�สามารถเปลี่ยนแปลงวันหยุดของ

เจ2าหน2าท่ีสายสนับสนุนได2 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ  
 
5.8 รายช่ือคณะกรรมการและกําหนดการตรวจติดตามการประกนัคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร

และคณะฯ 
 ฝ(ายวิชาการและวิจัย กําหนดรายช่ือคณะกรรมการและกําหนดการตรวจตดิตามการประกัน

คุณภาพการศกึษาระดบัหลักสูตรและคณะฯ โดยมรีายละเอียดตามเอกสารแนบฝ(ายวิชาการและวิจัย 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ 

ท่ีประชุมได*พิจารณา และมีข2อเสนอแนะดังต�อไปนี้ 
1. รายช่ือคณะกรรมการและกําหนดการตรวจติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

และคณะฯ เป]นไปตามท่ีฝ(ายวิชาการและวิจัยนําเสนอข2อมูล 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ  
 
5.9 รายงานผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค4ของแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล2อม 

ประจําปAการศึกษา 2559 
 ฝ(ายพัฒนานักศึกษา รายงานผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค4ของแผนทํานุ บํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล2อม ประจําปAการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค?ของแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล*อม ประจําปHการศึกษา 2559                                                                                                            
ฝ<ายพัฒนานักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ0งใหญ0 
 

 

ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผน 

ผลการดําเนินงาน 
ร*อยละความพึงพอใจของผู*เข*าร0วม

โครงการด*านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ไม0น*อยกว0า 80 

นักศึกษาได*เข*าร0วมกิจกรรม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีที่ดีงามของไทย 

อย0างน*อย 1 กิจกรรม 

1 โครงการสืบสานและอนุรักษ4ภูมิป`ญญาสมุนไพรพื้นบ2านภาคใต2ตาม
วิถีเพื่อสุขภาพ 

94.63  ผ�าน 

2 โครงการถ�ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ4อาหารหมักจากน้ําตาล
(น้ําส2มจาก) ของชุมชนตําบลขนาบนาก 

80.13  ผ�าน 

3 โครงการอบรมการทําขนมไทยเพื่อการอนุรักษ4วัฒนธรรมไทย 91.36  ผ�าน 

4 โครงการอบรมและประกวดแข�งขันการตกแต�งอาหารพื้นบ2านเพื่อ
การอนุรักษ4วัฒนธรรมไทย 

81.26  ผ�าน 

5 โครงการอบรมและประกวดแข�งขันการจัดทําหฺมฺรับน2อย 88.40  ผ�าน 

6 โครงการฝcกอบรมและถ�ายทอดเทคโนโลยีหลักเกณฑ4และวิธีการที่ดีใน 91.94  ผ�าน 



 

ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผน 

ผลการดําเนินงาน 
ร*อยละความพึงพอใจของผู*เข*าร0วม

โครงการด*านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ไม0น*อยกว0า 80 

นักศึกษาได*เข*าร0วมกิจกรรม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีที่ดีงามของไทย 

อย0างน*อย 1 กิจกรรม 

การผลิตอาหาร (GHP)กับผลิตภัณฑ4อาหารชุมชน 

7 โครงการฝcกอบรมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ4อาหารชุมชนให2ได2
มาตรฐานสากล 

90.26  ผ�าน 

8 โครงการค�าย อก.จิตอาสา ปลูกป(า พัฒนาชุมชน 81.68  ผ�าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค?ของแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล*อม  
ประจําปHการศึกษา 2559  

                                                                                                            
ลําดับที่ วัตถุประสงค?ของการจัดทําแผน ผลการดําเนินงาน ผลการ

ดําเนินงาน 

1 ร2อยละความพึงพอใจของผู2เข2าร�วมโครงการด2านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไม�น2อย
กว�า 80 

ผลการประเมินความพึงพอใจ มากกว�าร2อย
ละ 80 จํานวน 8 โครงการ 

ผ�าน 

2 นักศึกษาได2เข2าร�วมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย 
อย�างน2อย 1 กิจกรรม 

นักศึกษาได2เข2าร�วมโครงการ  

จํานวน 8 โครงการ 

ผ�าน 

 
หมายเหตุ  คณะอุตสาหกรรมเกษตรได2ดําเนินโครงการทั้งสิ้น   จํานวน   8 โครงการ 

โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค4ของแผน    จํานวน   8  โครงการ   คิดเป]นร2อยละ 100 
โครงการที่ไม�บรรลุตามวัตถุประสงค4ของแผน  จํานวน   0  โครงการ   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ 
ที่ประชุมได*พิจารณา และมีข2อเสนอแนะดังต�อไปนี้ 
1. ควรมีการรายงานผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค4ของแผนเป]นไตรมาส เพื่อคณะกรรมการพิจารณาและให2ข2อเสนอแนะในการจัดทําแผนครั้งต�อไปได2 
2. โครงการแต�ละโครงการให2มีการประเมินผลจากตัวชี้วัดของวัตถุประสงค4ของโครงการด2วย เช�น โครงการมีวัตถุประสงค4อย�างไร และเมื่อดําเนินการเรียบร2อย

แล2วบรรลุวัตถุประสงค4หรือไม�อย�างไร ป̀ญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว�างการทําโครงการ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  

 
 
 



5.10 รายงานผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค4ของแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล2อม ประจําปAการศึกษา 2559 
 ฝ(ายพัฒนานักศึกษา รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค4ของแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล2อม ประจําปAการศึกษา 2559 โดย

มีรายละเอียดดังนี้ 
สรุปประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนานักศึกษา ประจําปHการศึกษา 2559                                                                                                            

ฝ<ายพัฒนานักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ0งใหญ0 

 

ที่ 

 

โครงการ/กจิกรรม 

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผน 

นักศึกษาได*รับการพัฒนา
ทางด*านร0างกาย จิตใจ 
อารมณ? และสติปLญญา  

ร*อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่ได*เข*าร0วม

กิจกรรมด*านส0งเสริมการมี
จิตสาธารณะไม0น*อยกว0าไม0

น*อยกว0า ร*อยละ 80 

นักศึกษาได*ฝMกฝนทักษะ TQF 
อย0างน*อย ด*านละ 1 ครั้ง 

(TQF 5 ด*าน) 

นักศึกษาได*เข*าร0วมกิจกรรม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และเพณีดีงามของไทย  

1 2 3 4 5 

1 ส�งเสริมทักษะการคิดเชิงสร2างสรรค4ของนักศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ยกเลิกโครงการเนื่องจากอยู�ในช�วงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต 

2 แข�งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 11 

3 สัมมนาวิชาการเพิ่มพูนความรู2นักศึกษาและศิษย4
เก�า 

 - -    - - 

4 เสริมสร2างศักยภาพนักศึกษาตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน 

  

(83.00) 

-    -  

5 ป̀จฉิมนิเทศนักศึกษา  -     -  



 

ที่ 

 

โครงการ/กจิกรรม 

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผน 

นักศึกษาได*รับการพัฒนา
ทางด*านร0างกาย จิตใจ 
อารมณ? และสติปLญญา  

ร*อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่ได*เข*าร0วม

กิจกรรมด*านส0งเสริมการมี
จิตสาธารณะไม0น*อยกว0าไม0

น*อยกว0า ร*อยละ 80 

นักศึกษาได*ฝMกฝนทักษะ TQF 
อย0างน*อย ด*านละ 1 ครั้ง 

(TQF 5 ด*าน) 

นักศึกษาได*เข*าร0วมกิจกรรม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และเพณีดีงามของไทย  

1 2 3 4 5 

 

6 ปฐมนิเทศนักศึกษา  - 

 

      

7 สัมมนาเทคนิคการให2คําปรึกษาและการสอน
นักศึกษายุคใหม�ในศตวรรษที่ 21 

 

 - - - - - - - 

8 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี 

  

(83.84) 

      

9 สืบสานและอนุรักษ4ภูมิป`ญญาสมุนไพรพื้นบ2าน
ภาคใต2ในวิถีเพื่อสุขภาพ 

 - -      

10 ค�าย อก. จิตอาสาปลูกป(า พัฒนาชุมชน        - 



 

ที่ 

 

โครงการ/กจิกรรม 

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผน 

นักศึกษาได*รับการพัฒนา
ทางด*านร0างกาย จิตใจ 
อารมณ? และสติปLญญา  

ร*อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่ได*เข*าร0วม

กิจกรรมด*านส0งเสริมการมี
จิตสาธารณะไม0น*อยกว0าไม0

น*อยกว0า ร*อยละ 80 

นักศึกษาได*ฝMกฝนทักษะ TQF 
อย0างน*อย ด*านละ 1 ครั้ง 

(TQF 5 ด*าน) 

นักศึกษาได*เข*าร0วมกิจกรรม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และเพณีดีงามของไทย  

1 2 3 4 5 

(81.68) 

11 ค�ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด2านคุณธรรม 
จริยธรรม 

  

(83.30) 

      

12 พัฒนาทักษะนักศึกษา อก. สู�อนาคตการเป]น
บัณฑิตนักปฏิบัติ 

  

(83.84) 

      

สรุปผล 10 บรรลุ 7 9 9 9 6 7 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค?ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ลําดับที่ วัตถุประสงค?ของการจัดทําแผน ผล ผลการ
ดําเนินงาน 

1 นักศึกษาได2รับการพัฒนาทางด2านร�างกาย จิตใจ อารมณ4 และสติป`ญญา อย�างน2อย 
1 ครั้ง 

10 โครงการ จาก 12 โครงการ ผ�าน 

2 ร2อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได2เข2าร�วมกิจกรรมด2านส�งเสริมการมีจิต
สาธารณะไม�น2อยกว�าไม�น2อยกว�า ร2อยละ 80 

มากกว�าร2อยละ 80 จํานวน 5 โครงการ 

จากทั้งหมด 5 โครงการ 

ผ�าน 

3 นักศึกษาได2ฝcกฝนทักษะด2านคุณธรรมจริยธรรม ด2านความรู2 ด2านป̀ญญา ด2าน
สัมพันธ4ระหว�างบุคล ด2านการคิดวิเคราะห4เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช2
เทคโนโลยีสารสนเทศ อย�างน2อยด2านละ 1 ครั้ง (TQF 5 ด2าน) 

ด2านที่ 1 = 7 ครั้ง 

ด2านที่ 2 = 9 ครั้ง 

ด2านที่ 3 = 9 ครั้ง 

ด2านที่ 4 = 9 ครั้ง 

ด2านที่ 5 = 6 ครั้ง 

ผ�าน 

4 นักศึกษาได2เข2าร�วมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และเพณีดีงามของไทย  อย�าง
น2อย 1 กิจกรรม 

7 ครั้ง จากโครงการ 12 โครงการ ผ�าน 

 

หมายเหตุ  ฝ(ายพัฒนานักศึกษา ได2ดําเนินโครงการทั้งสิ้น   จํานวน   12 โครงการ 
โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค4ของแผน    จํานวน   10  โครงการ   คิดเป]นร2อยละ 83.33 
โครงการที่ไม�บรรลุตามวัตถุประสงค4ของแผน  จํานวน   2  โครงการ   คิดเป]นร2อยละ 16.66 



 
 

ผลการประเมินความสําเร็จของโครงการพัฒนานักศึกษา  ประจําปHการศึกษา 2559 

 ฝ<ายพัฒนานักศึกษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

โครงการ/กจิกรรรม ผลการดําเนินงาน TQF 5 ด*าน คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค? มทร.ศรีวิชัย สถานศึกษา 3 ดี 

บรรล ุ ไม0บรรล ุ 1 2 3 4 5 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 D1 D2 D
3 

ส�งเสริมทักษะการคิดเชิงสร2างสรรค4ของนักศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

-  - - - - - - - - - - - - - - - - - 

แข�งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 11 -  - - - - - - - - - - - - - - - - - 

สัมมนาวิชาการเพิ่มพูนความรู2นักศึกษาและศิษย4เก�า   -    - -       -   - - 

เสริมสร2างศักยภาพนักศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ยั่งยืน 

  -    -     -     - - - 

ป̀จฉิมนิเทศนักศึกษา       -    - -   -     

ปฐมนิเทศนักศึกษา           -    -     

สัมมนาเทคนิคการให2คําปรึกษาและการสอนนักศึกษา
ยุคใหม�ในศตวรรษที่ 21 

 
 - - - - -     -   -  -  - 

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 
3 ดี 

           -   -     



หมายเหตุ 
TQF 5 ด*าน  

 สัญลักษณ4 1 คือ ด2านคุณธรรม จริยธรรม 

 สัญลักษณ4 2 คือ ด2านความรู2 
 สัญลักษณ4 3 คือ ด2านทักษะทางป̀ญญา 

 สัญลักษณ4 4 คือ ด2านทักษะความสัมพันธ4ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 สัญลักษณ4 5 คือ ด2านทักษะการวิเคราะห4เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค? มทร.ศรีวิชัย 

 สัญลักษณ4 S1 คือ มีวินัย ซื่อสัตว4 เสียสละ จิตสาธารณะ และภักดีต�อองค4กร 
 สัญลักษณ4 S2 คือ เป]นนักปฏิบัติ ใฝ(รู2 สู2งาน 
 สัญลักษณ4 S3 คือ คิดเป]น ทําเป]น ใช2เป]น 
 สัญลักษณ4 S4 คือ มีทักษะการวิเคราะห4เชิงตัวเลข 
 สัญลักษณ4 S5 คือ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะสื่อสารระดับสากล 
 สัญลักษณ4 S6 คือ รับผิดชอบต�อตนเองและสังคม 
 สัญลักษณ4 S7 คือ สามารถทํางานเป]นทีมได2 ทั้งในบทบาทของผู2นําและผู2ตาม 
 สัญลักษณ4 S8 คือ อนุรักษ4ศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล2อม 

สืบสานและอนุรักษ4ภูมิป`ญญาสมุนไพรพื้นบ2านภาคใต2ใน
วิถีเพื่อสุขภาพ 

 
 -     -         - - - 

ค�าย อก. จิตอาสาปลูกป(า พัฒนาชุมชน            -        

ค�ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด2านคุณธรรม จริยธรรม           - -   -     

พัฒนาทักษะนักศึกษา อก. สู�อนาคตการเป]นบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ 

              -   -  



 สัญลักษณ4 S9 คือ มีสุขภาพสมบูรณ4ท้ังร�างกายและจิตใจ 
 
สถานศึกษา 3 ดี 
 สัญลักษณ4 D1 คือ ด2านคุณธรรม จริยธรรม 
 สัญลักษณ4 D2 คือ ด2านภูมิคุ2มกันภัยจากยาเสพติด 
 สัญลักษณ4 D3 คือ ด2านประชาธิปไตย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ 
ท่ีประชุมได*พิจารณา และมีข2อเสนอแนะดังต�อไปนี้ 
1. ปรับลดจํานวนโครงการท่ีมีลักษณะงานหรือวัตถุประสงค4ท่ีคล2ายกัน เป]นโครงการเดียวกันเพ่ือลด

กระบวนทํางาน หรือเพ่ือให2การใช2งบประมาณเกิดความคุ2มค�า 
2. ปรับเปลี่ยนวันดําเนินโครงการมาจัดในวันเสาร4อาทิตย4แทน เพ่ือไม�ให2ส�งผลกระทบต�อการเรียนการ

สอน 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบฝ(ายพัฒนานักศึกษาปรับแก2ข2อมูลตามท่ีคณะกรรมการเสนอแนะ 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอ่ืน ๆ 

ไม�มี 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
เลิกประชุมเวลา 18.40 น. 
 
 
 
 

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

 
 

                                                                
                        (ผศ.ดร.สุภาษิต  ชูกลิ่น)    
            ผู2ตรวจรายงานการประชุม 


