
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งท่ี 3/2560 
วันศุกร&ท่ี 20 ตุลาคม 2560 

ณ ห'องประชุมสํานักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

------------------------------------- 
รายนามผู'มาประชุม 

1. ผู�ช�วยศาสตราจารย�ว�าท่ีร�อยตรีปรีชา มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประธานกรรมการ 
2. ผู�ช�วยศาสตราจารย�จรีพร เชื้อเจ็ดตน รองคณบดีฝ+ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
3. ผู�ช�วยศาสตราจารย�สุภาษิต ชูกลิ่น รองคณบดีฝ+ายบริหารและวางแผน กรรมการ 
4. ผู�ช�วยศาสตราจารย�ดวงเดือน สงฤทธิ์ รองคณบดีฝ+ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
5. ผู�ช�วยศาสตราจารย�ผกามาส ปุรินทราภิบาล หัวหน�าสาขาวิทยาศาสตร�และ กรรมการ 

           เทคโนโลยีการอาหาร 
6. นายศรีอุบล ทองประดิษฐ� หัวหน�าสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 
7. ผู�ช�วยศาสตราจารย�จรูญ บุญนํา หัวหน�าสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ� กรรมการ 

  อุตสาหกรรมเกษตร 
8. นางสาวอุมาพร สุขฉนวน ปฏิบัติหน�าท่ีแทนหัวหน�า เลขานุการ 

  สํานักงานคณบดี 
 

รายนามผู'ไม.มาประชุม 
 ไม�มี 
 
รายนามผู'ไม.เข'าประชุม 
 ไม�มี 
  
เริ่มประชุมเวลา 13.20 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ'งท่ีประชุมทราบ 

1.1 เรื่องประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
 1.1.1 การส�งผลการประเมินของพนักงานมหาวิทยาลัย  

  1.1.2 การส�งผลการประเมินของข�าราชการให�คณะฯ ดําเนินการส�งไปยังมหาวิทยาลัยฯ ภายในวันท่ี 
27 ตุลาคม 2560 
  1.1.3 คณะกรรมการของ 9 มทร. เสนอให�แต�ละหน�วยงานปรับแผนยุทธศาสตร�เพ่ือให�ตอบโจทย�ของ
ชุมชน 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 



 

 1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ�งท่ีประชุมทราบ 
  ไม�มี 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 2.1 ไม�มี 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม�มี 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 4.1 ฝ+ายบริหารและวางแผนแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
  4.1.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบท่ี 2/2560 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2560) 
 

แบบเสนอขอเลื่อนค�าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 
เลื่อนวันท่ี  1 ตุลาคม 2560 

หน�วยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ตอนท่ี 1  ข�อมูลจํานวนและอัตราค�าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลยัในสังกัด 
1. จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีครองอัตราอยู� ณ วันท่ี 1 มี.ค. 2560            11 คน 
   อัตราค�าตอบแทนท้ังหมดขอพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีครองอัตราอยู� ณ วันท่ี 1 มี.ค. 2560  321,720.00 บาท 
2. จํานวนผู�บริหารมหาวิทยาลัย                      - คน 
    อัตราค�าตอบแทนท้ังหมด                                                                 0.00 คน 
3. จํานวนกลุ�มผู�ดํารงตําแหน�งประเภทผู�บริหาร                         2 คน 
   อัตราค�าตอบแทนท้ังหมด                     67,020.00 บาท 
4. จํานวนกลุ�มผู�ดํารงตําแหน�งวิชาการ                     3 คน 
   อัตราค�าตอบแทนท้ังหมด                   106,400.00 บาท 
5. จํานวนกลุ�มผู�ดํารงตําแหน�งประเภท วช. ชช. และท่ัวไป                   6 คน 
   อัตราค�าตอบแทนท้ังหมด                   148,300.00 บาท 

ตอนท่ี 2  วงเงินสําหรับเลื่อนค�าตอบแทน 
จํานวนวงเงินเลื่อนร�อยละ 3 ของหน�วยงาน                     9,651.60 บาท 

หัก ร�อยละ 0.1 (สําหรับอธิการบดีพิจารณา)           321.72 บาท 
     ผู�บริหารมหาวิทยาลัย                       - บาท 

วงเงินสําหรับหน�วยงานใช(เลื่อนค�าตอบแทน                    9,329.88 บาท 

วงเงินเลื่อนแยกตามกลุ�มตําแหน�ง 
1. กลุ�มผู�ดาํรงตําแหน�งประเภทผู�บริหาร                     1,943.58 บาท 
2. กลุ�มผู�ดาํรงตําแหน�งวิชาการ                     3,085.60 บาท 
3. กลุ�มผู�ดาํรงตําแหน�งประเภท วช. ชช. และท่ัวไป                   4,300.70 บาท 
 รวมท้ังสิ้น                      9,329.88 บาท 



 

ตอนท่ี 3  จํานวนเงินท่ีใช�เลื่อนค�าตอบแทน 
1. กลุ�มผู�ดาํรงตําแหน�งประเภทผู�บริหาร                      2,190.00 บาท 
2. กลุ�มผู�ดาํรงตําแหน�งวิชาการ           2,260.00 บาท 
3. กลุ�มผู�ดาํรงตําแหน�งประเภท วช. ชช. และท่ัวไป         4,840.00 บาท 

รวมท้ังสิ้น                       9,290.00 บาท 
เงินเลื่อนคงเหลือ                                      39.88 บาท 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.1.2 แผนความต�องการสิ่งก�อสร�างประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 
แผนความต�องการสิ่งก�อสร�าง 

ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ลําดับ รายการ 
งบประมาณ 

ในการก�อสร(าง 
(บาท) 

ความต(องการก�อสร(าง () 

ป/ 2562* ป/ 2563 ป/ 2564 ป/ 2565 

1 ปรับปรุงอาคารแปรรูป (AP2) 5,000,000  

 

    
2 ปรับปรุงอาคารจําหน�ายผลผลติ (ครัวศรีวิชัย) 10,000,000  

 

    
3 ปรับปรุงอาคารแปรรูป (AP1) 5,000,000        

4 ปรับปรุงระบบสาธารณปูโภคอาคารอุตสาหกรรมเกษตร 7,000,000        

5 ปรับปรุงอาคารแปรรูป (AP3) 5,000,000        

6 อาคารแปรรูป (AP4) 20,000,000        

7 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร (AG2) 100,000,000        

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.1.3 การจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

   4.1.4 การจัดทําแผนความต�องการรายการครุภัณฑ�ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
  4.1.5 การจัดสรรงบประมาณรายจ�ายเงินรายได�ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดตาม
เอกสารแนบในวาระการประชุม หน�าท่ี 7-18 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.1.6 การจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามเอกสาร
แนบในวาระการประชุม หน�าท่ี 19-24 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 



 

  4.1.7 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปL 2560 ไตรมาส 4 
สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการ ประจําป/งบประมาณ 2560 ไตรมาส 4 

โครงการ 

แผ
น/

ผล
กา

รป
ฏบิ

ัติง
าน

 ตัวชี้วดั  งบประมาณ  

ผู(รับผิดชอบ หมายเหต ุ

จํา
นว

นผู
(เข

(าร
�วม

 

วัน/เดือน/ป/ ร(อยละ 
 

งบประมาณ
แผ�นดิน  

 
งบประมาณ
เงินรายได(  

 งบอื่นๆ  

1. พัฒนาอาชีพทางด�านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชนศาลาสามหลังแบบยั่งยืน
หน�วยงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

P  - ก.ค 60 80.00   10,000  
    

ผศ.ชไมพร เพ็งมาก   

กิจกรรมย�อยที่ 4 โครงการเสวนารายงานสรุปผลการดําเนินงาน A 7 5 ก.ค 60 88.50      10,000      
2. ถ�านทอดเทคโนโลยกีารลดความชื้นในผลิตภัณฑEปลาดุกร�าเพื่อเพิ่มคุณภาพของ
ผลิตภัณฑEชุมชน  

P 20 ก.ค 60 80.00     19,000  
    

ผศ.ดร.น�อมจิตตE แก�วไทย อันเดร   

(ภายใต�โครงการ มทร.ศรีวิชัยรับผิดชอบต�อสังคม ประจําปFงบประมาณ 2560) A 23 17 ก.ค 60 87.00      19,000      

3. วิเคราะหEองคEประกอบและคุณสมบัติของแปGงและสตารEชจากแปGงสาคู P 20 ก.ค 60 80.00      40,000      
ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน   

(ภายใต�โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบมีส�วนร�วมสู�แหล�งเรียนรู� ภูมิปHญญา
ท�องถิ่นต�นแบบของจังหวัดนครศรีธรรมราช) 

A 20 1-31 ก.ค 60 82.00      24,150  
    

4. พัฒนานักศึกษา อก. สู�อนาคตการเปKนบัณฑิตนักปฏิบัติ P 40 ก.ค 60 80.00      16,260      
นางสาวฐิตารียE สมรูป   

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู� (เดิม : โครงการแข�งขันกีฬา
ภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 11) 

A 46 26 ก.ค 60 88.50     16,260  
    

5. สัมมนาเทคนิคการให�คําปรึกษาและการสอนนักศึกษายุคใหม�ในศตวรรษที่ 21 P 30 ก.ค 60 80.00      10,000      
นางสาวฐิตารียE สมรูป   

  A 36 26 ก.ค 60 90.88      10,000      

6. พัฒนาผลิตภัณฑEจากธรรมชาติและช�องทางจําหน�ายเชิงธุรกิจ 
P 60 ก.ค 60 80.00      70,000  

    
ผศ.ดร.เสาวณียE ชัยเพชร   

  

A 74 29-30 ก.ค 60 91.25      70,000  

    
 

 
 
 
 



 

โครงการ 

แผ
น/

ผล
กา

รป
ฏบิ

ัติง
าน

 ตัวชี้วดั งบประมาณ 

ผู(รับผิดชอบ หมายเหต ุ

จํา
นว

นผู
(เข

(าร
�วม

 

วัน/เดือน/ป/ ร(อยละ 
 

งบประมาณ
แผ�นดิน  

 
งบประมาณ
เงินรายได(  

 งบอื่นๆ  

7. ฝQกเพิ่มประสบการณEและพัฒนาตนเอง ณ หน�วยงานภาครัฐหรือเอกชน P 2 ส.ค 60 80.00      60,000      
ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน   

  A 2 2-30 ส.ค 60 95.00      44,860      

8. นิทรรศการวิชาการด�านอุตสาหกรรมเกษตร P 20 ส.ค 60 80.00     25,000      
ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน   

 กิจกรรมที่ 3 โครงการนิทรรศการวิชาการด�านอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 3 A 24 23-25 ส.ค 60 85.00      19,280      

9. อบรมเพื่อพัฒนาการทําขนมดอกจอกและขนมทองม�วน P 20 ส.ค 60 80.00 16,000      
ผศ.ละอองวรรณ ศรีจันทรE   

  A 26 25 ส.ค 60 80.91      15,998      
10. การพัฒนาผลิตภัณฑEจากทุเรียนเทศ P  - ต.ค 59 - 30 ก.ย 60  -     40,000      ผศ.ดร.เสาวณียE ชัยเพชร   
  A  - ต.ค 59 - 30 ก.ย 60  -      40,000      

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

 

 

 



 

4.1.8 รายงานสรุปค�าใช�จ�ายงบประมาณแผ�นดินประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาส 4 

 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

  4.1.9 การจัดทําแผนพัฒนาพื้นที่และวางแผนบูรณาการ ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบในวาระการประชุม หน�าที่ 29-53   
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 



 

  4.1.10 ผลการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร� ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด
ตามเอกสารแนบในวาระการประชุม หน�าที่ 54-60 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
  4.1.11 แผนจัดหารายได�ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
   1. การฝNกอบรมและเปOนวิทยากร 
   2. การให�บริการตรวจวิเคราะห� 
   3. การให�บริการด�านเครื่องมือและอุปกรณ� 
   4. การผลิตผลิตภัณฑ�ของคณะฯ เช�น น้ําสับปะรดกระปPอง 
   5. การให�เช�าซุ�ม 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.1.12 โครงการสอนประจําภาคการศึกษาท่ี 2 ปLการศึกษา พ.ศ. 2560 มีงบประมาณโครงการ
สอนทุกสาขาร�วมกันเปOนจํานวนเงินท้ังสิ้น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ�วน) 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
  4.1.13 รายการครุภัณฑ�ห�องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารสุขภาพและบรรจุภัณฑ�ได�จัดสรร
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเปOนจํานวนเงิน 2,500,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบในวาระการประชุม 
หน�าท่ี 62-65 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 

 4.2 ฝ+ายวิชาการและวิจัยแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
  4.2.1 จํานวนนักศึกษาปTจจุบันประจําปLการศึกษา 2560 แผนการเรียนประจําภาคการศึกษาท่ี 
2/2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบในวาระการประชุม หน�าท่ี 67  
  มติท่ีประชุม รับทราบ 

 4.2.2 แผนการเรียนประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบในวาระ         
การประชุม หน�าท่ี 68-69  
  มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.2.3 แผนการรับนักศึกษาเข�าศึกษาต�อประจําปLการศึกษา 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ในวาระการประชุม หน�าท่ี 70-75 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.2.4 ปฏิทินดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข�าศึกษาต�อในสถานศึกษา (TCAS) รายละเอียดตาม
เอกสารแนบในวาระการประชุม หน�าท่ี 77-81 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.2.5 ปฏิ ทินการรับสมัครคัดเลือกเข�าศึกษาต�อมหาวิทยาลัยฯ ระดับ ปวช. และ ปวส. 
รายละเอียดตามเอกสารแนบในวาระการประชุม หน�าท่ี 82-84 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.2.6 งบประมาณท่ีได�รับจัดสรรโครงการวิจัยประจําปLงบประมาณ 2561 รายละเอียดตาม
เอกสารแนบในวาระการประชุม หน�าท่ี 85 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 



 

  4.2.7 สรุปผลการนําเสนอผลงานวิชาการคณาจารย� ประจําปL พ.ศ. 2560 (มกราคม – กันยายน 
2560) รายละเอียดตามเอกสารแนบในวาระการประชุม หน�าท่ี 87-89 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.2.8 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการแก�ชุมชนประจําปLงบประมาณ 2560 
รายละเอียดตามเอกสารแนบในวาระการประชุม หน�าท่ี 90-91 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.2.9 งบประมาณท่ีได�รับจัดสรรโครงการบริการวิชาการ ประจําปLงบประมาณ 2561 
รายละเอียดตามเอกสารแนบในวาระการประชุม หน�าท่ี 92 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.2.10 แผนปฏิ บัติงานโครงการบริการวิชาการแก�ชุมชนประจําปLงบประมาณ 2561 
รายละเอียดตามเอกสารแนบในวาระการประชุม หน�าท่ี 94-95 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.2.11 การจัดทําข�อเสนอโครงการบริการวิชาการแก�ชุมชนประจําปLงบประมาณ 2562 
รายละเอียดตามเอกสารแนบในวาระการประชุม หน�าท่ี 96-105 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.2.12 ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และคณะฯ ประจําปL
การศึกษา 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบในวาระการประชุม หน�าท่ี 106-117 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.2.13 การรับสมัครนักศึกษาเข�าร�วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร�อน 
(International Soft Skills & Laedership Camp 2018) รายละเอียดตามเอกสารแนบในวาระการประชุม 
หน�าท่ี 119-121 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.2.14 สรุปสถานประกอบการท่ีนักศึกษาฝNกงาน ประจําภาคการศึกษา 2560 รายละเอียดตาม
เอกสารแนบในวาระการประชุม หน�าท่ี 122 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.2.15 จํานวนนักศึกษาใหม� ประจําปLงบประมาณ รอบท่ี 1 การรับด�วย Portfolio (ม.6) และ
โควตา (ปวช./ปวส.) รายละเอียดตามเอกสารแนบในวารการประชุม หน�าท่ี 128-130 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 

 4.3 ฝ+ายพัฒนานักศึกษาแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
  4.3.1 ทุนการศึกษาท่ีนักศึกษาได�รับ ประจําภาคเรียนท่ี 1/2560 

ลําดับท่ี ชื่อทุน รายชื่อท่ีนักศึกษาได'รับ จํานวนเงิน 
1 มูลนิธิ มทร.ศรีวิชัย  นายชวกิจ ลิบน�อย ค�าครองชีพเดือนละ 4,000  

ค�าเทอม 12000 บาท 
2 ทุนมูลนิธิจุมภฎ-พันธุ�ทิพย� นางสาวศศิธร ถนนแก�ว ค�าเทอม 12,000 บาท 

ค�าหอพัก 500 บาท 
ค�าครองชีพ 1,200 บาท 



 

ลําดับท่ี ชื่อทุน รายชื่อท่ีนักศึกษาได'รับ จํานวนเงิน 
3 ทุนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร นางสาวกรกนก สาระณีย� ค�าครองชีพ เดือนละ 1,000 

บาท จํานวน 8 เดือน 
4 มูลนิธิ มทร.ศรีวิชัย (เพ่ิมเติม) นางสาวธมนวรรณ  ทับสะ ค�าครองชีพเดือนละ 4,000  

ค�าเทอม 12000 บาท 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
  4.3.2 กิจกรรมท่ีได�ดําเนินการ ประจําภาคเรียนท่ี 1/2560 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันท่ีดําเนินโครงการ สถานท่ี ผู'รับผิดชอบ 
ประชุมผู�ปกครองนักศึกษา 28 พฤษภาคม 2560 ห�องประชุม AG 21 อาคารคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร 
ฝ+ายพัฒนานักศึกษา 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม� 30 พฤษภาคม 2560 อาคารอเนกประสงค� มทร.ศรีวิชัย 
พ้ืนท่ีทุ�งใหญ� 

ฝ+ายพัฒนานักศึกษา 

อบรมการประกันคุณภาพนักศึกษา 
เรื่อง บทบาทนักศึกษา กับ การ
ประกันคุณภาพนักศึกษา 

31 พฤษภาคม 2560 ห�อง AB 306 อาคารสาํนักงาน
วิทยาเขต มทร.ศรีวิชัย 

ฝ+ายพัฒนานักศึกษา 
ร�วมกับ ฝ+ายวิชาการฯ 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตาม
แนวนโยบายสถานศึกษา 3 ด ี

31 พฤษภาคม -  
3 มิถุนายน 2560 

และ  
วันท่ี 14 มิถุนายน 2560 

วัดประดิษฐาราม ตําบลบางรูป 
อําเภอทุ�งใหญ� จังหวัด
นครศรีธรรมราช และ อาคาร
อเนกประสงค� มทร.ศรีวิชัย พ้ืนท่ีทุ�ง
ใหญ� 

ฝ+ายพัฒนานักศึกษา 

โครงการค�ายคุยธรรมจริยธรรม 31 พฤษภาคม -  
3 มิถุนายน 2560 

 

วัดประดิษฐาราม ตําบลบางรูป 
อําเภอทุ�งใหญ� จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ฝ+ายพัฒนานักศึกษา 

โครงการสร�างสรรค�สามัคคีรุ�นพ่ี 
รุ�นน�อง อก. 

วันท่ี 17 มิถุนายน 2560 อาคารอเนกประสงค�  
มทร.ศรีวิชัย พ้ืนท่ีทุ�งใหญ� 

สโมสรนักศึกษา 

โครงการแสดงความยินดีพ่ีบัณฑิต วันท่ี 13 กันยายน 2560 ลานกิจกรรม อาคารสํานักงานวิทยา
เขต มทร.ศรีวิชัย 

สโมสรนักศึกษา 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.3.3 แผนการดําเนินงาน ประจําภาคเรียนท่ี 2/2560 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันท่ีดําเนินโครงการ สถานท่ี ผู'รับผิดชอบ 

วันปoยมหาราช 23 ตลุาคม 2560 อาคารอเนกประสงค� ท่ีว�าการอําเภอ
ทุ�งใหญ� จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ฝ+ายพัฒนานักศึกษา 
ร�วมกับ สํานักงานวิทยา

เขต 
จัดเลีย้งอาหารว�างและเครื่องดื่มเน่ือง
ในพิธีถวายดอกไม�จันทน� 

26 ตลุาคม 2560 วัดท�ายาง อําเภอทุ�งใหญ� จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ผศ.จรญู บุญนํา 
สโมสรนักศึกษา 

โครงการอบรมและจัดประกวดแข�งขัน
ศิลปะการจัดตกแต�งอาหารพ้ืนบ�าน
เพ่ือการอนุรักษ�วัฒนธรรมไทย 

มกราคม 2560 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

ผศ.ชไมพร เพ็งมาก 

โครงการค�ายอาสา อก.ร�วมใจพัฒนา
ชุมชน 

พฤษภาคม 2560 ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบ่ี  
 

ฝ+ายพัฒนานักศึกษา 



 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันท่ีดําเนินโครงการ สถานท่ี ผู'รับผิดชอบ 
โครงการแข�งขันกีฬาภายใน มทร.ศรี
วิชัย ครั้งท่ี ๑๑ 

กรกฎาคม 2560 มทร.ศรีวิชัย สงขลา ฝ+ายพัฒนานักศึกษา 

โครงการสร�างสรรคEขบวนพาเหรด        
ศรีวิชัยเกมสE ครั้งท่ี 11 

กรกฎาคม 2560 มทร.ศรีวิชัย สงขลา ฝ+ายพัฒนานักศึกษา 

โครงการอบรมและจัดประกวดแข�งขัน
การทําหฺมฺรับน�อย 

สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

ผศ.ชไมพร เพ็งมาก 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 

 4.4 สาขาวิชาแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
  4.4.1 สาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร (FST) 
   ไม�มี 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
  4.4.2 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT) 
   ไม�มี 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
  4.4.3 สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมเกษตร (PD) 
   ไม�มี 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 5.1 (ร�าง) ปฏิทินการสอบสมรรถนะพ้ืนฐานด�านไอที ตามมาตรฐาน IC3/สมรรถนะวิชาชีพ/การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ (RMUTSV TEST) (สําหรับนักศึกษาจบปLการศึกษา 2560) รายละเอียดตามเอกสารแนบในวาระการ
ประชุม หน�าท่ี 131 
ประชุมได'พิจารณา และมีข�อเสนอแนะดังต�อไปนี้ 
 มอบฝ+ายวิชาการและวิจัย กําหนดวันท่ีจะสอบ พร�อมกับเชิญวิทยากรมาให�ความรู�เพ่ิมเติมแก�นักศึกษาก�อนการสอบ 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

 5.2 (ร�าง) เปzาหมายคุณภาพ (KPI) ปLการศึกษา 2560 ระดับคณะ และหลักสูตร รายละเอียดตามเอกสาร
แนบในวาระการประชุม หน�าท่ี 133-143 
ประชุมได'พิจารณา และมีข�อเสนอแนะดังต�อไปนี้ 
 ให�ฝ+ายประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินการประสานงานกับหลักสูตรให�ทบทวนค�าเปzาหมายแต�ไม�ควรตํ่ากว�า
ท่ีตั้งไว� แต�ถ�าไม�ถึง 3 ก็ต�องชี้แจงเหตุผล 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

 5.3 การจัดกิจกรรมศรีวิชัยวิชาการ 
  ประชุมได'พิจารณา และมีข�อเสนอแนะดังต�อไปนี้ 
  1. จะมีการจัดกิจกรรมข้ึนในระหว�างวันท่ี 17-19 มกราคม 2561 โดยใช�ชื่อว�า มทร.ศรีวิชัยแฟร� 
2018 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ� 
  2. จัดให�มีหัวข�อเก่ียวกับการตอบปTญหาเก่ียวกับอุตสาหกรรมเกษตร 
  3. ให�คณะฯ ทาบทามวิทยากรเพ่ือมาให�ความรู�ในวันดังกล�าว 
  4. จัดให�มีการแข�งขัน/ประกวด เก่ียวกับวัฒนธรรมพ้ืนบ�าน 
  5. จัดให�มีการแข�งขันนวัตกรรมอาหารท�องถ่ิน 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 



 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม�มี 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
 
 
 
 
 

                                                (นางสาวอุมาพร  สุขฉนวน) 
                                                ผู�บันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 
 

                                                  (ผู�ช�วยศาสตราจารย�สุภาษิต  ชูกลิ่น) 
                                                  ผู�ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

 

  


