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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

คร้ังที่ 4/2560 

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 

ณ ห+องประชุมสํานักงานคณบดี อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

-------------------------------------------- 
รายนามผู+มาประชุม 

1. ผศ.ว�าท่ี ร.ต.ปรีชา มุณีศรี  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร  ประธานกรรมการ 
2. ผศ.จรีพร  เชื้อเจ็ดตน รองคณบดีฝ(ายวิชาการและวิจัย  กรรมการ 
3. ผศ.ดร.สุภาษิต  ชูกลิ่น  รองคณบดีฝ(ายบริหารและวางแผน  กรรมการ 
4. ผศ.ดวงเดือน  สงฤทธิ์  รองคณบดีฝ(ายพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 
5. ผศ.ผกามาส  ปุรินทราภิบาล หัวหน7าสาขาวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี กรรมการ 

การอาหาร 
6. ผศ.จรูญ   บุญนํา  หัวหน7าสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ9  กรรมการ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
7. นายศรีอุบล  ทองประดิษฐ9 หัวหน7าสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  กรรมการ 
8. นางดวงชีวัน  มนตราลักษณ9 รักษาราชการแทนหัวหน7าสํานักงานคณบดี กรรมการและเลขานุการ 

 

รายนามผู+ไม1มาประชุม 

ไม�มี 
 
รายนามผู+เข+าร1วมประชุม 

ไม�มี 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ+งที่ประชุมทราบ 

1.1 เรื่องท่ีประธานแจ+งท่ีประชุมทราบ 

1.1.1 ฝ(ายวิจัยและบริการวิชาการกําหนดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู7การทํางานร�วมกันภายใต7แผนบูรณา
การงานวิจัย งานบริการวิชาการ งานคลินิกเทคโนโลยี งานนวัตกรรม ร�วมกับหน�วยงานระดับคณะฯ เพ่ือลดความ
ซํ้าซ7อนในการทํางาน จึงเชิญบุคลากรของคณะฯ เข7าร�วมประชุมวันท่ี 30พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.30 – 
15.30 น. ณ ห7องประชุมสํานักงานคณบดี คณะฯ จึงขอเชิญผู7บริหารทุกท�านเข7าร�วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู7ใน
วันดังกล�าว 



1.1.2 ผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู7 ท่ีได7รับการคัดเลือกคือ         
รศ.ดร.สุวัจน9 ธัญรส 

1.1.3 การรับรายงานตัวนักศึกษาใหม� ประจําปHการศึกษา 2561 กําหนดเปIนวันท่ี 30 พฤศจิกายน 
2560 มอบหัวหน7าหลักสูตรดูแลความเรียบร7อย หากนักเรียนคนใดไม�สามารถมารายงานตัวได7เนื่องจาก
สถานการณ9น้ําท�วมให7กําหนดวันรายงานตัวใหม�อีกครั้งโดยผ�านความเห็นชอบจากส�วนกลาง และกรณีนักเรียนไม�
สามารถชําระค�าลงทะเบียนเรียนครบ 12,000 บาทได7 ให7นักเรียนเขียนคําร7องเสนอรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต
นครศรีธรรมราชเพ่ือดําเนินการผ�อนผันค�าลงทะเบียนเรียน 

1.1.4 การจัดทําคําเสนอของบประมาณ พ.ศ. 2562 จะต7องสอดคล7องและเปIนไปตามนโยบายของจังหวัด
และหน�วยงานสามารถดําเนินการเขียนโครงการโดยเสนอขออนุมัติงบประมาณจากจังหวัดได7 

1.1.5 ด7วยเจ7าหน7าท่ีภาควิชาพืชศาสตร9 ราย นายสายันต9 ชัยชาญ ได7ป(วยเปIนมะเร็งต�อมน้ําเหลือง จะต7อง
ทําการรักษา ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยมีค�าใช7จ�ายในการเปลี่ยนถ�ายไขกระดูก คณะเกษตรศาสตร9ได7ทําหนังสือ
ขอรับเงินสนับสนุนค�ารักษาพยาบาล มอบผู7บริหารทุกคนพิจารณาสนับสนุนเงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาลดังกล�าว
ตามความเหมาะสม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ+งท่ีประชุมทราบ 

1.2.1 สํานักงานคณบดีจะดําเนินการจัดทําตะแกรงขยะรีไซเคิล เพ่ือคัดแยกขยะและตอบสนองนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยด7านมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยจัดวางไว7ด7านหน7าคณะฯ และทําการคัดแยกขยะประเภทขวดแก7ว 
ขวดพลาสติก กระปLอง และจะดําเนินการขายเพ่ือนําเงินเข7าสวัสดิการคณะฯ 3 เดือนครั้ง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม รับรองโดยมีการแก7ไข โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
หน7าท่ี 10 ข7อ 4.3.3 ในวันท่ีดําเนินโครงการ เดือนมกราคม เปIนต7นไป แก7 พ.ศ. จาก 2560 เปIน พ.ศ. 

2561 
หน7าท่ี 11 ข7อ 5.2 บรรทัดท่ี 5 แก7ไขจาก แต�ถ7าไม�ถึง 3 ก็ต7องชี้แจงเหตุผล เปIน หากตํ่ากว�า 3 ต7องมี

เหตุผลชี้แจง  
 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเน่ือง 

ไม�มี 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
๔.๑  ฝ;ายบริหารและวางแผนแจ+งให+ที่ประชุมทราบ 

4.1.1 การจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปH พ.ศ. 2562 
  ฝ(ายบริหารและวางแผน แจ7งการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปH พ.ศ. 2562 โดย

การเสนอโครงการสามารถเสนอได7 3 ช�องทาง คือ Area Agenda และ Function โดยงบประมาณส�วนใหญ�รัฐบาล
จะจัดสรรมายังจังหวัด หน�วยงานท่ีอยู�ภายในจังหวัดจะต7องดําเนินการเขียนโครงการขออนุมัติงบประมาณจาก



จังหวัด โดยโครงการท่ีเสนอขอจะต7องสอดคล7องกับนโยบายชาติและจังหวัด และตอบสนองความต7องการของชุมชน
เปIนหลัก 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
4.1.2 การติดตามรายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ฝ(ายบริหารและวางแผน แจ7งการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 
2561 โดยฝ(ายบริหารและวางแผนจะดําเนินการติดตามเปIนรายไตรมาสตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หากโครงการ/
กิจกรรมใดไม�สามารถดําเนินการแล7วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด หรืออยู�ระหว�างดําเนินโครงการนานกว�า 6 เดือน
มหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดคือ การดึงงบประมาณกลับคืนมหาวิทยาลัยฯ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

 4.1.3 การจัดทําแผนความต7องการรายการครุภัณฑ9 ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
ฝ(ายบริหารและวางแผน แจ7งผลการจัดทําแผนความต7องการรายการครุภัณฑ9 ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2561-
2565 โดยคณะฯ มีแผนการจัดหาครุภัณฑ9จํานวน 9 รายการดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนความต+องการรายการครุภัณฑ? 

ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 

หน1วยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ลําดับที่  
(เรียง

ตามลําดับ
ความสําคัญ) 

ชื่อรายการ (ระบุ ตําบล อําเภอ 
จังหวัด)  

ราคาต1อหน1วย 

ป@ 2561 ป@ 2562 ป@ 2563 ป@ 2564 ป@ 2565 

จํานวน
หน1วย 

งปม. 
จํานว

น
หน1วย 

งปม. 
จํานวน
หน1วย 

งปม. 
จํานวน
หน1วย 

งปม. 
จํานวน
หน1วย 

งปม. 

1 ครุภัณฑ9ห7องปฏิบัติการนวัตกรรม
อาหารสุขภาพและการบรรจุ 
ตํ าบลทุ� งใหญ�  อํ า เภอ ทุ� งใหญ� 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   
2,500,000.00  

 
1 

 
ชุด 

  
2,500,000.00  

                        

2 ครุภัณฑ9กล7องวงจรป_ด ตําบลทุ�ง
ให ญ�  อํ า เภอ ทุ� ง ให ญ�  จั งห วั ด
นครศรีธรรมราช 

         
1 

 
ชุด 

   
 263,000.00  

                  

3 ครุภัณฑ9ห7องปฏิบั ติการทักษะ
คอมพิวเตอร9สําหรับอุตสาหกรรม
เกษตร ตําบลทุ�งใหญ� อําเภอทุ�ง
ใหญ� จังหวัดนครศรีธรรมราช 

         
1 

 
ชุด 

  
1,645,000.00  

                  

4 ครุภัณฑ9ห7องเก็บสารเคมี ตําบล
ทุ�งใหญ� อําเภอทุ�งใหญ�  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

         
1 

 
ชุด 

  
1,970,000.00  

                  

5 ครุภัณฑ9ห7องปฏิบัติการนวัตกรรม
เนื้อสัตว9และผลิตภัณฑ9 ตําบลทุ�ง
ให ญ�  อํ า เภอ ทุ� ง ให ญ�  จั งห วั ด
นครศรีธรรมราช 

           
1 

 
ชุด 

  
1,330,000.00  

                  



6 ค รุภั ณ ฑ9 ห7 อ งป ฏิ บั ติ ก ารก าร
บริการและส�งเสริมธุรกิจอาหาร 
ตําลบ ทุ� งใหญ�  อํ า เภอ ทุ� งใหญ� 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

         
1 

 
ชุด 

    950,000.00                    

7 ครุภัณฑ9ห7องปฏิบัติการวิศวกรรม
เคมีชีวภาพ ตําบลทุ�งใหญ� อําเภอ
ทุ�งใหญ� จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                 
1
  

 
ชุด 

  
2,902,000.00  

            

8 ครุภัณฑ9ห7องปฏิบั ติการอาหาร
ไทยและหลักการประกอบอาหาร 
ตําบลทุ� งใหญ�  อํ า เภอ ทุ� งใหญ� 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                 
1
  

 
ชุด 

   
 961,500.00  

            

9 ครุภัณฑ9สายการผลิตนมพาสเจอร9
ไรซ9 ตําบลทุ�งใหญ� อําเภอทุ�งใหญ� 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                 
1
  

 
ชุด 

 
 6,670,000.00  

            

รวมทั้งสิ้น           2,500,000          6,158,000       10,533,500             

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  

 
 
 
 



4.1.4 แผนจัดหารายได7 ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
ฝ(ายบริหารและวางแผนได7จัดทําแผนจัดหารายได7 ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

แผนจัดหารายได+ประจําป@ พ.ศ. 2561 - 2565 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร. ศรีวิชัย 

กลยุทธ?/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณที่จัดสรร (บาท) 

ผู�รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. การฝDกอบรมวิชาชีพให+กับชมุชน /               

ผุ+ประกอบการ               

1.1. เครื่องดื่มสุขภาพ ผู7เข7ารับการอบรม 50 คน/ปH 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
การอาหาร   ค�าลงทะเบียน 500 บาท/คน           

1.2. บรรจุภัณฑ9อาหาร ผู7เข7ารับการอบรม 30 คน/ปH 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 สาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
การอาหาร   ค�าลงทะเบียน 1,500 บาท/คน           

1.3. เทคนิคการยืดอายุการเก็บรกัษา ผู7เข7ารับการอบรม 30 คน/ปH 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 สาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
การอาหาร อาหารและผลิตภัณฑ9อาหาร ค�าลงทะเบียน 1,500 บาท/คน           

                

 2. การให+บริการตรวจวิเคราะห?               

และทดสอบอาหาร/ผลิตภัณฑ?               

   2.1 ทางกายภาพ ค�าบริการ (บาท/ตย.) 20,000 20,000 20,000 15,000 15,000 ฝ�ายบรหิารและวางแผน 

Texture Analyzer (เนื้อสัมผสั) 500             

   2.2 ทางเคมี ค�าบริการ (บาท/ตย.) 30,000 30,000 30,000 25,000 25,000 ฝ�ายบรหิารและวางแผน 

Moisture (ความชื้น) 100             

Total Ash (เถ7าทั้งหมด) 150             

Crude Fiber (เยื่อใย) 200             



Crude Fat (ไขมัน) 200             

Crude Protein (โปรตีน) 200             

pH (ความเปIนกรด-ด�าง) 50             

Sugar (น้ําตาล) เช�น glucose, fructose, 
sucrose, lactose 

600 
            

   2.3 ทางจุลินทรีย? ค�าบริการ (บาท/ตย.) 20,000 20,000 20,000 15,000 15,000 ฝ�ายบรหิารและวางแผน 

Total plate count 200             

Fecal coliform 200             

Total coliform 200             

E.coli 200             

Salmonella 500             

Staphylococcus aureus 250             

Yeast & Mold 250             

   2.4 ทางประสาทสัมผัส ค�าบริการ (บาท/ตย.) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ฝ�ายบรหิารและวางแผน 

ทดสอบชิม 300             

                

3. การให+บรกิารใช+เครื่องมือ/อุปกรณ?             
     3.1 ระดับห+องปฏิบัติการ ค�าบริการ (บาท/วัน) 30,000 30,000 30,000 25,000 25,000 ฝ�ายบรหิารและวางแผน 
High Performance Liquid Chromatography 
(HPLC) 350             

Gas Chromatography (GC) 400             

     3.2 ระดับโรงงานต+นแบบ ค�าบริการ (บาท/วัน) 30,000 30,000 30,000 25,000 25,000 ฝ�ายบรหิารและวางแผน 

Freeze Dryer  500             

Spray Dryer 500             

เครื่องป_ดฝาแบบสญุญากาศ 400             



เครื่องป_ดฝากระปLอง 350             

หม7อนึ่งฆ�าเชื้อแบแนวตั้ง 500             

เครื่องไล�อากาศ (Exhauster) 700             

เครื่องกําเนิดไอน้ํา 600             

เครื่องบรรจุถุงแบบสุญญากาศ 250             

ตู7อบแห7ง (Tray dryer) 150             

                

4. การจําหน1ายผลิตภัณฑ?/อาหาร กําไร 10% เงินลงทุน             

  4.1 ข7าวยําศรีวิชัย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สาขาพัฒนาผลิตภณัฑ�ฯ 

  4.2 น้ําสับปะรด   20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สาขา วทอ. 

  4.3 กุนเชียง   20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สาขาพัฒนาผลิตภณัฑ�ฯ 

  4.4 ครัวศรีวิชัย   30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สาขาพัฒนาผลิตภณัฑ�ฯ 

  4.5 อาหารทางธุรกิจ   5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 สาขาพัฒนาผลิตภณัฑ�ฯ 

                
5. การให+เช1าซุ+มจําหน1ายผลิตภัณฑ? ค�าเช�า 1,500 บาท/เดือน 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 สนง.คณบด ี

  จํานวน 2 ซุ7ม             

                
6. การเก็บค1าธรรมเนียมการเช1าห+องประชมุ ค�าเช�า 2,000 บาท/วัน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สนง.คณบด ี

  
             

                
7. การเก็บค1าเช1าห+องขนมอบ ค�าเช�า 500 - 1,000 บาท/วัน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมเกษตร 

รวม   
355,000 355,000 355,000 330,000 330,000 

  
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบฝ(ายบริหารและวางแผนเพิ่มรายการค�าธรรมเนียมการใช7ห7องประชุมและห7องปฏิบัติการ โดยห7องประชุมคิดค�าบริการวันละ 

2,500 บาท ส�วนห7องปฏิบัติการคิดค�าบริการวันละ 500 – 1,000 บาท 



4.1.5 สรุปเงินเหลือจ�ายจากการดําเนินโครงการและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติงานประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2560 
   ฝ(ายบริหารและวางแผน รายงานสรุปเงินเหลือจ�ายจากการดําเนินโครงการและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติงานประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 

2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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โครงการ 
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น/
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กา
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ฏิบั

ติง
าน

 

ตัวชี้วัด  งบประมาณ  

ผู+รับผิดชอบ 
จํานวนผู+เข+าร1วม 

วัน
/เดื

อน
/ป

@ 

ร+อยละ 
 งบประมาณ

แผ1นดิน  

 
งบประมาณ
เงินรายได+  

งบ
อื่นๆ 

1. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให7สอดคล7องกับการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 : กิจกรรมครั้งที่ 1 การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการระดมความคิดเห็นในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

p 20 พ.ย 59 80.00       150,000              -          -   ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน 

A 20 22 พ.ย 59 86.20           7,352  
            -          -   

2. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิ บัติการจัดทําแผนพัฒนาแผนกลยุทธ9 
แผนปฏิบัติงานราชการประจําปH และบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2 

P 25 พ.ย 59 80.00           6,500              -          -   ผศ.ดร.สภุาษิต ชูกลิ่น 

A 27 23 พ.ย 59 89.68           6,500              -          -   

3. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให7สอดคล7องกับการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 : กิจกรรมครั้งที่ 2 การวิพากษ9หลักสูตร 

P 20 พ.ย 59 80.00         25,000              -          -   ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน 

A 20 28 พ.ย 59 83.40           8,336  
            -          -   

4. เป_ดบ7านวันวิชาการ "Agro industry open house" P 60 พ.ย 59 80.00         15,000              -          -   ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน 

A 82 30 พ.ย 59 94.80         14,995              -          -   

5. อนุรักษ9พลังงานในอาคารอุตสาหกรรมเกษตร P 30 ธ.ค 59 80.00         25,000              -          -   ผศ.ดร.สภุาษิต ชูกลิ่น 

A 55 15 ธ.ค 59 86.11         25,000              -          -   
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ตัวชี้วัด  งบประมาณ  

ผู+รับผิดชอบ 
จํานวนผู+เข+าร1วม 

วัน
/เดื

อน
/ป

@ 

ร+อยละ 
 งบประมาณ

แผ1นดิน  

 
งบประมาณ
เงินรายได+  

 งบ
อื่นๆ  

1. นิทรรศการวิชาการด7านอุตสาหกรรม
เกษตร ครั้งที่ 1 

P 20 ม.ค 60 80.00         25,000  - - 
ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน 

A 16 2-31 ม.ค 60 85.00         18,600  - - 
2. พัฒนาทักษะด7านภาษาแก�นักศึกษา ครั้งที่ 
1 

P 20 ม.ค 60 80.00         20,000  - - 
นายวีรพงศ9 เชียรสงค9 

A 21 18 - 31 ม.ค 60 85.64         19,960  - - 
3. อบรมและประกวดแข�งขันศิลปะการ
ตกแต� งอาหารพื้นบ7 าน เพื่ อการอนุรักษ9
วัฒนธรรมไทย 

P 25 ม.ค 60 80.00         50,000  - - 
ผศ.ชไมพร เพ็งมาก 

A 30 23-24 ม.ค 60 81.20         50,000  - - 
4. นิทรรศการวิชาการด7านอุตสาหกรรม
เกษตร ครั้งที่ 2 

P 230 ม.ค 60 80.00       150,000  - - 
ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน 

A 467 23 - 26 ม.ค 60 74.87       142,645  - - 
5. อบรมและจัดประกวดแข�งขันการจัดทํา
หมรับน7อย 

P 30 ม.ค 60 80.00         30,000  - - 
ผศ.ชไมพร เพ็งมาก 

A 31 25 ม.ค 60 92.80         30,000  - - 
6. สัมมนาวิชาการเพิ่มพูนความรู7นักศึกษา
และศิษย9เก�า 

P 40 ม.ค 60 80.00         20,000  - - 
ผศ.ดร.กิตตภิูมิ ศุภลักษณ9ป{ญญา 

A 62 26 ม.ค 60 85.40         18,220  - - 
7. ประกวด แข�งขัน สิ่งประดิษฐ9 นวัตกรรม P 12 ก.พ 60  -         35,000  - - 

ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน 



และผลงานทางด7านอุตสาหกรรมเกษตร A 3 7 - 10 ก.พ 60  -           8,280  - - 
8. สืบสานและอนุรักภูมิป{ญญาสมุนไพร
พื้นบ7านภาคใต7ตามวิธีเพื่อสุขภาพ กิจกรรม
ย�อยที่ 1 ศึกษาภูมิป{ญญาปราชน9ชาวบ7าน
เพื่อการเรียนรู7และเก็บข7อมูลเกี่ยวกับตํารับ
อาหารพื้นบ7านภาคใต7  

P 30 ก.พ 60 80.00         30,000  - - 
ผศ.ดร.เสาวณยี9 ชัยเพชร 

A 47 14 ก.พ - 3 มี.ค 60 96.0         28,560  
- - 

9. การพัฒนาทักษะด7านการทําธุรกิจอาหาร
แก�นักศึกษา 

P 20 ก.พ 60 80.00         20,000  - 
ผศ.ละอองวรรณ ศรีจันทร9 

A 21 23 ก.พ - 22 มี.ค 60 87.5         20,000  - 
10. ฝ|กอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู7 

P 30 ก.พ 60 80.00         10,000  - - 
นายวีรพงศ9 เชียรสงค9 

A 69 22 ก.พ 60 86.96         10,000  - - 
11. ประกวด Amazing of Food Product P 16 มี.ค 60 80.00         40,000  - - 

ผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล 

A 33 16 มี.ค 60 88.25         36,600  - - 
12. ถ�ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ9อาหาร
หมักจากน้ําตาล (น้ําส7มจาก) ของชุมชน
ตําบลขานาบนาก อําเภอปากพนัง เพื่อการ
จําหน�าย 

P 20 มี.ค 60 80.00         25,000  - - 
นายศรีอุบล ทองประดิษฐ9 

A 29 19 มี.ค 60 80.13         25,000  
- - 

13.  พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทักษะ
วิช า ชีพ ด7 าน อุ ต ส าห ก รรม เก ษ ต ร เพื่ อ
เสริมสร7างคุณลักษณ9ของบัณฑิตไทยที่พึง
ประสงค9ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมย�อยที่ 1 

P 26 มี.ค 60 80.00         75,000  - - 
ดร.อภญิญา วณิชพันธุ9 

A 26 20 - 24 มี.ค 60 95.2         63,780  
- - 

14. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทักษะ
วิช า ชีพ ด7 าน อุ ต ส าห ก รรม เก ษ ต ร เพื่ อ
เสริมสร7างคุณลักษณ9ของบัณฑิตไทยที่พึง

P 26 มี.ค 60 80.00         25,000  
- - 

ดร.อภญิญา วณิชพันธุ9 

A 25 25 - 26 มี.ค 60 92.6         24,900  - - 



ประสงค9ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมย�อยที่ 2 

15. พัฒนาทักษะด7านภาษาแก�นักศึกษา ครั้ง
ที่ 2 

P 20 มี.ค 60 80.00         20,000  - - 
นายวีรพงศ9 เชียรสงค9 

A 20 20 - 31 ม.ค 60 85.30         20,000  - - 
16. จัดการองค9ความรู7ในองค9กร การเพิ่ม
คุณค�าด7วย KM ครั้งที่ 1 

P 30 มี.ค 60 80.00         10,000  - - 
ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน 

A 30 28 มี.ค 60 82.00         10,000  - - 
17. ถ�ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ9อาหาร
แป~งสาคูเพื่อการจําหน�าย 

P 20 มี.ค 60 80.00         15,000  - - 
ผศ.ชไมพร เพ็งมาก 

A 22 28 มี.ค 60 81.53         14,977  - - 
18. นําเสนอผลงานวิทยานิพนธ9ในที่ประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ของ
นัก ศึกษาในระดั บ บัณ ฑิต ศึกษา สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ 

P 6 ม.ค 60 80.00   -  36,340 - 
ผศ.ดร.น7อมจิตต9 แก7วไทย อันเดร 

A 6 35 พ.ย 59 - 3 ก.พ 60  -   -  15,140 
- 
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ตัวชี้วัด  งบประมาณ  

ผู+รับผิดชอบ 
จํานวนผู+เข+าร1วม 

วัน
/เดื

อน
/ป

@ 

ร+อยละ 
 งบประมาณ

แผ1นดิน  
 งบประมาณ
เงินรายได+  

 งบ
อื่นๆ  

1. สืบสานและอนุรักษ9ภูมิป{ญญาสมุนไพรพื้นบ7านภาคใต7
ตามวิถีเพื่อสุขภาพ กิจกรรมย�อยที่ 2 การเรียนรู7และการ
อนุรักษ9สมุนไพรพื้นบ7านภาคใต7 

P 30 เม.ย 60 80.00           40,000      ผศ.ดร.เสาวณยี9 ชัยเพชร 

A 78 14 -30 เม.ย 60 96.00           39,400      
2. อบรมและถ�ายทอดเทคโนโลยีหลักเกณฑ9และวิธีการที่
ดีในการผลิตอาหาร 

P 22 เม.ย 60 80.00           15,000      ดร.อภญิญา วณิชพันธุ9 

A 22 28 เม.ย 60 87.60           15,000      
3. เสริมสร7างศักยภาพนักศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน 

P 40 เม.ย 60 80.00           40,000      นางสาวฐิตารยี9 สมรูป 

A 48 21-22 เม.ย 60 81.27           34,370      
4. จัดการองค9ความรู7ในองค9กร "การเพิ่มคุณค�างานด7วย 
KM" ครั้งที่ 2 

P 30 เม.ย 60 80.00           15,000      ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน 

A 30 28 เม.ย 60 88.71           15,000      
5. พัฒนาอาชีพทางด7านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชน
ศาลาสามหลังแบบยั่งยืนหน�วยงานคณะอุตสาหกรรม
เกษตร กิจกรรมย�อยที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
บรรจุภัณฑ9อาหารให7ได7มาตรฐานสากล 

P 20 เม.ย 60 80.00           40,000      ผศ.ดร.สภุาษิต ชูกลิ่น 

A 26 19 มิ.ย 60 90.10       39,933.25  
    

6. ค�าย อก. จิตอาสาปลูกป(า พัฒนาชุมชน P 50 เม.ย 60 80.00           50,000      นางสาวฐิตารยี9 สมรูป 

A 50 19-20 เม.ย 60 81.93           50,000      
7. พัฒนาอาชีพทางด7านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชน
ศาลาสามหลังแบบยั่งยืนหน�วยงานคณะอุตสาหกรรม
เกษตร กิจกรรมย�อยที่  1 ฝ|กอบรมและถ� ายทอด
เทคโนโลยีหลักเกณฑ9และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 

P 25 พ.ค 60 80.00           45,000      ดร.อภญิญา วณิชพันธุ9 

A 25 25 พ.ค 60 93.90       44,876.36  
    



8. พัฒนานักศึกษา อก. สู�อนาคตการเปIนบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ กิจกรรมที่ 1 ส�งเสริมการเปIนบัณฑิตที่สมบูรณ9
พร7อมก7าวสู�โลกอาชีพ 

P 95 พ.ค 60 80.00           65,000      นางสาวฐิตารยี9 สมรูป 

A 85 29 เม.ย - 3 พ.ค 60 80.60           48,528      
9. อบรมการทําขนมไทยเพื่อการอนุรักษ9วัฒนธรรมไทย P 20 พ.ค 60 80.00           30,000      ผศ.ชไมพร เพ็งมาก 

A 21 30 พ.ค 60 88.91           30,000      
10. ป{จฉิมนิเทศนักศึกษา P 60 พ.ค 60 80.00   -       25,000    นางสาวฐิตารยี9 สมรูป 

A 49 26 เม.ย 60 80.77   -         5,760    
11. พั ฒ น า ศั กยภ าพ นั ก ศึ ก ษ ต าม แน วน โยบ าย
สถานศึกษา 3 ดี 

P 50 มิ.ย 60 80.00           65,000      นางสาวฐิตารยี9 สมรูป 

A 54 31 พ.ค- 1 ม.ิย 60 83.84           84,000      
12. พัฒนาอาชีพทางด7านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชน
ศาลาสามหลังแบบยั่งยืนหน�วยงานคณะอุตสาหกรรม
เกษตร กิจกรรมย�อย ที่  2 ฝ|กอบรมเพื่ อยกระดับ
ผลิตภัณฑ9อหารชุมชนให7ได7มาตราฐานสากล 

P 25 มิ.ย 60 80.00           25,000      ผศ.ชไมพร เพ็งมาก 

A 26 19 มิ.ย 60 80.10           25,000  
    

13. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาแผน
กลยุทธ9แผนปฏิบัติงานราชการประจําปH และบริหาร
ความเสี่ยง ครั้งที่ 2 

P 25 มิ.ย 60 80.00           43,500      ผศ.ดร.สภุาษิต ชูกลิ่น 

A 25 8-9 มิ.ย 60 80.56           43,500      
14. พัฒนาทักษะด7านภาษาแก�นักศึกษา ครั้งที่ 3 P 20 มิ.ย 60 80.00           20,000      ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน 

A 20 26-30 มิ.ย 60 85.05           15,200      
15. ค� ายพัฒ นาศักยภาพนักศึกษาด7 าน คุณ ธรรม 
จริยธรรม 

P 50 มิ.ย 60 80.00   -       50,000    ดร.ธณิกานต9 ธรสินธุ9 

A 51 31 พ.ค- 3 ม.ิย 60 83.20   -              -     
16. ปฐมนิเทศนักศึกษา P 70 มิ.ย 60 80.00   -       30,000    ดร.ธณิกานต9 ธรสินธุ9 

A 70 30 พ.ค 60 85.60   -              -     
 
 
 



สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการ ประจําป@งบประมาณ 2560 ไตรมาส 4 

โครงการ 

แผ
น/

ผล
กา

รป
ฏิบั

ติง
าน

 

ตัวชี้วัด  งบประมาณ  

ผู+รับผิดชอบ หมายเหตุ จํานวน
ผู+เข+าร1วม 

วัน
/เดื

อน
/ป

@ 

ร+อยละ 
 

งบประมาณ
แผ1นดิน  

 
งบประมาณ
เงินรายได+  

 งบ
อื่นๆ  

1. พัฒนาอาชีพทางด7านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชนศาลาสาม
หลังแบบยั่งยืนหน�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�านทอดเทคโนโลยีการลดความชื้นในผลิตภัณฑ9ปลาดุกร7า
เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ9ชุมชน 

P 20 ก.ค 60 80.00 19,000 
    

ผศ.ดร.น7อมจิตต9 แก7วไทย 
อันเดร 

  

(ภายใต7โครงการ มทร.ศรีวิชัยรับผิดชอบต�อสังคม ประจําปH
งบประมาณ 2560) 

A 23 17 ก.ค 60 87.00 19,000 
    

3. วิเคราะห9องค9ประกอบและคุณสมบัติของแป~งและสตาร9ชจาก
แป~งสาคู 

P 20 ก.ค 60 80.00 40,000 
    

ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน   

(ภายใต7โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบมีส�วนร�วมสู�แหล�ง
เรียนรู7 ภูมิป{ญญาท7องถิ่นต7นแบบของจังหวัดนครศรีธรรมราช) 

A 20 1-31 ก.ค 60 82.00 24,150 
    

4. พัฒนานักศึกษา อก. สู�อนาคตการเปIนบัณฑิตนักปฏิบัติ P 40 ก.ค 60 80.00 16,260     นางสาวฐิตารยี9 สมรูป   

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู7 (เดิม : 
โครงการแข�งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 11) 

A 46 26 ก.ค 60 88.50 16,260 
    

5. สัมมนาเทคนิคการให7คําปรึกษาและการสอนนักศึกษายุคใหม�
ในศตวรรษที่ 21 

P 30 ก.ค 60 80.00 10,000 
    

นางสาวฐิตารยี9 สมรูป   

  A 36 26 ก.ค 60 90.88 10,000     

6. พัฒนาผลิตภัณฑ9จากธรรมชาติและช�องทางจําหน�ายเชิงธุรกิจ P 60 ก.ค 60 80.00 70,000     ผศ.ดร.เสาวณยี9 ชัยเพชร   

  A 74 29-30 ก.ค 60 91.25 70,000     



7. ฝ|กเพิ่มประสบการณ9และพัฒนาตนเอง ณ หน�วยงานภาครัฐ
หรือเอกชน 

P 2 ส.ค 60 80.00 60,000 
    

ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน   

  A 2 2-30 ส.ค 60 95.00 44,860     

8. นิทรรศการวิชาการด7านอุตสาหกรรมเกษตร P 20 ส.ค 60 80.00 25,000     ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน   

 กิจกรรมที่ 3 โครงการนิทรรศการวิชาการด7านอุตสาหกรรม
เกษตร ครั้งที่ 3 

A 24 23-25 ส.ค 60 85.00 19,280 
    

9. อบรมเพื่อพัฒนาการทําขนมดอกจอกและขนมทองม7วน P 20 ส.ค 60 80.00 16,000     ผศ.ละอองวรรณ ศรี
จันทร9 

  

  A 26 25 ส.ค 60 80.91 15,998     

10. การพัฒนาผลิตภัณฑ9จากทุเรียนเทศ 
P  - 

ต.ค 59 - 30 
ก.ย 60 

 - 40,000 
    

ผศ.ดร.เสาวณยี9 ชัยเพชร   

  
A  - 

ต.ค 59 - 30 
ก.ย 60 

 - 40,000 
    

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
4.1.6 ตัวชี้วัดและค�าเป~าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 ฝ(ายบริหารและวางแผน รายงานตัวชี้วัดและค�าเป~าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2561  เมื่อทําการเปรียบเทียบกับปHงบประมาณ

ที่ผ�านมา พบข7อแตกต�างดังนี้ 
ในปH 2560 ตัวชี้วัดที่ 16 บุคลากรได7รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ อย�างน7อย 10 คน ตัวชี้วัดปH 2561 เพิ่มเปIน 15 คน 
ในปH 2560 ตัวชี้วัดที่ 18 ผลการสอบวัดสมรรถนะภาษาอังกฤษ (Speexx) ของบุคลากรสายวิชาการเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดปH 2561 บุคลากรสายวิชาการสอบสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษผ�านเกณฑ9ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ในปH 2560 ตัวชี้วัดที่ 20 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและสถาบันไม�ต่ํากว�า 4 ตัวชี้วัดปH 2561 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและสถาบัน
ไม�ต่ํากว�า 4.25 
ในปH 2560 ตัวชี้วัดที่ 40 จํานวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ9งานสร7างสรรค9เข7าสู�กระบวนการทรัพย9สินทางป{ญญา อย�างน7อย 8 ผลงาน ตัวชี้วัดปH 2561 จํานวน
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ9งานสร7างสรรค9เข7าสู�กระบวนการทรัพย9สินทางป{ญญา อย�างน7อย 10 ผลงาน 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 



4.1.7 ปฏิทินกิจกรรมโครงการที่ได7รับงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โครงการที่ได+รับงบประมาณประจําป@ พ.ศ. 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

เดือน โครงการ ผลผลิต ดําเนินโครงการ ผู+รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ธันวาคม 1. เป_ดบ7านวันวิชาการ “ Agro industry open house” พ ธ.ค 60 ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน   

  2. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทักษะวิชาชีพด7านอุตสาหกรรมเกษตร พ ธ.ค 60 - ม.ค. 61 ดร.อภญิญา วณิชพันธุ9   

มกราคม 1. พัฒนาอาชีพทางด7านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชนแปรรูปจากขนาบนากแบบยั่งยืน         

  กิจกรรมย�อยที่ 1 การฝ|กอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบผลติภัณฑ9น้ําตาลโซม บ ม.ค 61 ผศ.ดวงเดือน สงฤทธิ์   

  2. อบรมและจัดประกวดแข�งขันศิลปะการจัดตกแต�งอาหาพื้นบ7านเพื่อการอนุรักษ9วัฒนธรรมไทย ท ม.ค 61 ผศ.ชไมพร เพ็งมาก   

กุมภาพันธ9 1. ป{จฉิมนิเทศนักศึกษา  พ ก.พ 61 น.ส.ฐิตารีย9 สมรูป เงินรายได7 

  2. พัฒนาอาชีพทางด7านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชนแปรรูปจากขนาบนากแบบยั่งยืน         

  กิจกรรมย�อยที่ 2 การฝ|กอบรมเชิงปฏิบัติการผลติภณัฑ9ประเภทเครือ่งจิ้มจากน้ําตาลจาก  บ ก.พ 61 ผศ.พูลทรัพย9 อินทร9สังข9   

  
กิจกรรมย�อยที่ 3 การฝ|กอบรมและการถ�ายทอดเทคโนโลยีการสร7างตู7อบแสงอาทิตย9ในการตาก
แห7ง 
น้ําตาลผง  

บ ก.พ 61 ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน   

  กิจกรรมย�อยที่ 4 การฝ|กอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตผลติภณัฑ9น้ําหวานต7นจากพร7อมดื่ม  บ ก.พ 61 ดร.สายใจ แก7วอ�อน   

มีนาคม 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ9ปลาส7ม บ มี.ค 61 ผศ.ดร.ศิรินาถ ศรีอ�อนนวล   

เมษายน 1. พัฒนาทักษะวิชาชีพสําหรับบุคลากรในสถานประกอบการ พ เม.ย 61 ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน   

  
2. ค�ายอาสา อก.ร�วมใจพัฒนาชุมชน 
 

ท เม.ย 61 น.ส.ฐิตารีย9 สมรูป   

  4. กิจกรรมย�อยที่ 6 การฝ|กอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภณัฑ9และการยืดอายุการเก็บรักษา บ เม.ย 61 ผศ.ดร.สภุาษิต ชูกลิ่น   



ผลิตภณัฑ9น้ําหวานต7นจากพร7อมดืม่และน้ําหวานต7นจากเข7มข7น 

พฤษภาคม 1. ปฐมนิเทศนักศึกษา พ พ.ค 61 น.ส.ฐิตารีย9 สมรูป เงินรายได7 

มิถุนายน 1. การถ�ายทอดเทคโนโลยีผลติภณัฑ9หมี่กรอบเพื่อการจําหน�าย บ มิ.ย 61 ผศ.ชไมพร เพ็งมาก   

  2. การพัฒนาบรรจุภณัฑ9และการยืดอายุการเก็บขนมดอกจอก บ มิ.ย 61 ผศ.ดร.สภุาษิต ชูกลิ่น   

  3. พัฒนาอาชีพทางด7านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชนแปรรูปจากขนาบนากแบบยั่งยืน         

  กิจกรรมย�อยที่ 5 การฝ|กอบรมและถ�ายทอดเทคโนโลยีเครื่องเติมอากาศในการผลิตน้ําตาลโซม  บ มิ.ย 61 นายศรีอุบล ทองประดิษฐ9   

  4. ค�ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด7านคุณธรรม จรยิธรรม ท มิ.ย 61 น.ส.ฐิตารีย9 สมรูป เงินรายได7 

กรกฎาคม 1. แข�งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 11 พ ก.ค 61 น.ส.ฐิตารีย9 สมรูป   

  2. สร7างสรรค9ขบวนพาเหรดศรีวิชัยเกมส9 ครั้งที่ 11 พ ก.ค 61 น.ส.ฐิตารีย9 สมรูป เงินรายได7 

  3. พัฒนาอาชีพทางด7านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชนแปรรูปจากขนาบนากแบบยั่งยืน         

  กิจกรรมย�อยที่ 7 การเสวนารายงานผลการดําเนินงานสู�การปรับปรงุและพัฒนาแผนการดําเนินงาน บ ก.ค 61 น.ส.สุวิจักขณ9 ห�านศรีวิจิตร   

สิงหาคม 2. อบรมและจัดประกวดแข�งขันการทําหมรบัน7อย ท ส.ค 61 ผศ.ชไมพร เพ็งมาก   

หมายเหตุ บ = โครงการบริการวิชาการ 
    

 
ท = โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ9สิ่งแวดล7อม 

    

 
พ = โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

    
มติที่ประชุม รับทราบ มอบฝ(ายบริหารและวางแผนเพิ่มช�องแสดงงบประมาณในตารางด7วย โดยโครงการทุกโครงการจะต7องดําเนินการขออนุมัติล�วงหน7า 2 เดือน

ก�อนดําเนินการ และในส�วนของโครงการปฐมนิเทศ ป{จฉิมนิเทศ ใช7งบประมาณเงินรายได7ให7ฝ(ายพัฒนานักศึกษาเบิกจ�ายตามจริง โครงการค�ายคุณธรรมให7ปรึกษาทาง
วิทยาเขตเรื่องการดําเนินการ และโครงการสร7างสรรค9ขบวนพาเหรดศรีวิชัยเกมส9 ครั้งที่ 11 ให7บริหารจัดการจากงบประมาณโครงการแข�งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย 
ครั้งที่ 11 ในการดําเนินงานดังกล�าว 

 



4.1.8 การแทงจําหน�ายครุภัณฑ9  
ฝ(ายบริหารและวางแผน แจ7งการดําเนินงานด7านการแทงจําหน�ายครุภัณฑ9ของคณะฯ ต้ังแต�ปH พ.ศ. 

2534-2560 ซ่ึงมีจํานวนหลายรายการ บางรายการได7ดําเนินการแทงจําหน�ายเรียบร7อยแล7ว แต�บางรายการยังคง
ค7างอยู�ในฐานข7อมูล ไม�สามารถค7นหาครุภัณฑ9เพ่ือแทงจําหน�ายได7 โดยฝ(ายบริหารและวางแผนได7ดําเนินการจัดสรร
พ้ืนท่ีสําหรับการตรวจเช็ครายการครุภัณฑ9ซํ้าอีกครั้งและดําเนินการแทงจําหน�ายในข้ันตอนต�อไป  

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบพัสดุคณะฯ ดําเนินการเขียนเลขครุภัณฑ9ท่ีได7รับอนุมัติในปH 2559-2561 ให7
เรียบร7อยและเปIนป{จจุบัน และมอบฝ(ายบริหารและวางแผนดําเนินการแจ7งผู7ท่ีใช7งานครุภัณฑ9ดําเนินการเบิก
ครุภัณฑ9จากคณะฯ อีกครั้ง หลังจากท่ีคณะฯ เบิกรายการครุภัณฑ9จากวิทยาเขตแล7ว เพ่ือให7ข7อมูลการใช7เครื่องมือ
สามารถตรวจสอบได7และเปIนป{จจุบัน 

4.1.9 สัญญาเช�าซุ7มและอัตราค�าบริการการตรวจวิเคราะห9และทดสอบคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ฝ(ายบริหารและวางแผนได7ดําเนินการร�างประกาศและสัญญาเช�าร7านขายอาหารและเครื่องด่ืม/

(ซุ7ม) เพ่ือเสนอรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตนครศรีธรรมราชพิจารณาลงนามในประกาศ และดําเนินการ
ประชาสัมพันธ9หาผู7ท่ีสนใจเช�าเปIนลําดับต�อไป และในส�วนของอัตราค�าบริการการตรวจวิเคราะห9และทดสอบคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร อยู�ในข้ันตอนร�างประกาศเพ่ือเสนอรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตนครศรีธรรมราชพิจารณาลง
นามเช�นกัน 

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบสํานักงานคณบดีติดต�อประสานงานกับการเงินวิทยาเขตนครศรีธรรมราชเรื่อง
การออกใบเสร็จให7กับผู7ใช7บริการท้ัง 2 กรณี 

4.1.10 โครงการสอน ประจําภาคการศึกษาท่ี 2 ปHการศึกษา 2560 
 ฝ(ายบริหารและวางแผนแจ7งผลการจัดสรรงบประมาณโครงการสอนในภาคการศึกษาท่ี 2/2560 

โดยแบ�งออกเปIนสาขาวิชา ดังนี้ 
1. สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ9อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิชาอาหารและโภชนาการ อนุมัติ 39,000 บาท 

และ ผศ.ชไมพร ของบประมาณเพ่ิมเติมอีก 3,000 บาท ในรายวิชาศิลปะการตกแต�งอาหารและ
สถานท่ี 

2. สาขาวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยีการอาหาร อนุมัติ 13,500 บาท 
3. สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ9อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ 

อนุมัติ 17,600 บาท 
4. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับปริญญาตรี อนุมัติ 2,750 บาท 
5. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับปริญญาโท ไม�ใช7งบประมาณ 

รวมเปIนจํานวนเงินท้ังสิ้น 75,850 บาท (เจ็ดหม่ืนห7าพันแปดร7อยห7าสิบบาทถ7วน) 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.1.11 โครงการยุทธศาสตร9จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ฝ(ายบริหารและวางแผน รายงานข7อมูลการเสนอขออนุมัติงบประมาณ โครงการยุทธศาสตร9จังหวัด

นครศรีธรรมราช ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยคณะฯ ได7เสนอโครงการการพัฒนาและเพ่ิมมูลค�าผลิตภัณฑ9
พืชท7องถ่ินและสัตว9เศรษฐกิจ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช7เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและกลยุทธ9ทาง
การตลาดเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ9ชุมชนให7เข7มแข็งอย�างยั่งยืน โดยแบ�งเปIนกิจกรรมย�อยท่ีเก่ียวกับผลผลิตทาง
การเกษตร ท่ีเปIนลักษณะการแปรรูปผลิตภัณฑ9ท่ีมีในชุมชน เพ่ือสนับสนุนการทํางานร�วมกับชุมชนแบบบูรณาการ 
งบประมาณ 15,000,000 บาท รอผลการพิจารณาจากจังหวัดและอนุมัติงบประมาณสําหรับดําเนินการ 



มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.1.12 แผนความต7องการสิ่งก�อสร7าง ประจําปHงบประมาณ 2562-2565  

ฝ(ายบริหารและวางแผนได7จัดทําแผนความต7องการสิ่งก�อสร7าง ประจําปHงบประมาณ 2562-
2565 สรุปได7ดังนี้ 

แผนความต+องการสิ่งก1อสร+าง 

ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ลําดับ รายการ 
งบประมาณ 

ในการก1อสร+าง 
(บาท) 

ความต+องการก1อสร+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 
ปรับปรุงระบบสาธารณปูโภคอาคาร
อุตสาหกรรมเกษตร 7,000,000        

5 ปรับปรุงอาคารแปรรูป (AP3) 5,000,000        

6 อาคารแปรรูป (AP4) 20,000,000        

7 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร (AG2) 100,000,000        
หมายเหตุ 
รายการสิ่งก�อสร7างท่ีมีความต7องการสร7างในปH 2562 ให7จดัทํารายละเอียดเพ่ิมเติม 
ดังน้ี 

1. แผนการดาํเนินงาน การจัดทํารายละเอียดประกอบคําเสนอของบประมาณรายการสิ่งก�อสร7าง ตาม
แบบฟอร9ม แผนก�อสร7าง_2 

2. 
แบบวิเคราะห9เหตผุลความจําเปIนและความพร7อมเบ้ืองต7นรายการสิง่ก�อสร7าง ตามแบบฟอร9ม 
แผนก�อสร7าง_3 

3. แบบรูปรายการสิ่งก�อสร7าง 
4. ประมาณการราคาสิ่งก�อสร7าง 
5. งวดงานสิ่งก�อสร7าง 
6. แบบคําเสนอขอรายการสิ่งก�อสร7าง (ง.5) 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.1.13 สรุปเงินรายได7งานฟาร9ม ประจําปHงบประมาณ 2560  

ฝ(ายบริหารและวางแผน รายงานสรุปเงินรายได7งานฟาร9ม ประจําปHงบประมาณ 2560 ดังนี้ 

สรุปรายได+งานฟาร?ม ประจําป@งบประมาณ 2560 

เดือน ข+าวยําศรีวิชัย ครัวศรีวิชัย น้ําสัปปะรด  ผลิตภัณฑ?อ่ืนๆ รวม 

ตุลาคม - 6,450.00 - - 6,450.00 
พฤศจิกายน - 9,400.00 - - 9,400.00 



ธันวาคม - - - - - 
มกราคม - 8,200.00 - - 8,200.00 
กุมภาพันธ9 - 8,700.00 - - 8,700.00 
มีนาคม - 8,500.00 - - 8,500.00 
เมษายน - 9,750.00 - - 9,750.00 
พฤษภาคม - 9,550.00 - - 9,550.00 
มิถุนายน - 8,250.00 - - 8,250.00 
กรกฎาคม - 10,650.00 - - 10,650.00 
สิงหาคม - 10,350.00 - - 10,350.00 
กันยายน - 10,450.00 - - 10,450.00 

รวม - 100,250 - - 100,250 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

๔.๒  ฝ;ายวิชาการและวิจัยแจ+งให+ที่ประชุมทราบ 
4.2.1 งานรับนักศึกษา 
 4.2.1.1 สรุปจํานวนผู7สมัคร และเข7ารับการสอบสัมภาษณ9 และรอรายงานตัวเพ่ือเข7าศึกษาต�อ 

ประจําปHการศึกษา 2561 รอบท่ี 1  
ฝ(ายวิชาการและวิจัยแจ7งรายงานข7อมูลจํานวนผู7สมัคร และเข7ารับการสอบสัมภาษณ9 และรอรายงานตัวเพ่ือ

เข7าศึกษาต�อ ประจําปHการศึกษา 2561 รอบท่ี 1 ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
รายงานข+อมูลการรับนักศึกษาระบบโควตา ระดับ ปวช. ปวส. ป@การศึกษา 2561 

สาขาวิชา 
แผน
รับ 

ผู+สมัคร 
สอบสัมภาษณ? 

มา 
ไม1
มา   

ระดับปริญญาตรี 70 29 26 3   
หลักสูตร 4 ป@ 10 0 0 0   

วิทยาศาสตร9และเทคโนโลยีอาหาร 5 0 0 0   

การจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ 5 0 0 0   
หลักสูตรเทียบโอน 60 29 26 3   

วิทยาศาสตร9และเทคโนโลยีอาหาร  30 18 15 3   

การจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ  30 11 11 0   
ระดับปริญญาโท           
เทคโนโลยีชีวภาพ           

หมายเหตุ : กําหนดการรายงานตัว วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 
มติท่ีประชุม รับทราบ 



  
4.2.1.2 กําหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม� ประจําปHการศึกษา 2561 รอบท่ี 2 
- สําหรับ ม.6 รับด7วยPortfolio ระหว�างวันท่ี 22 ธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ9 2561 
- สําหรับ ปวช./ปวส. รับประเภทสอบตรง ระหว�างวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ9 

2561 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.2.2 งานวิจัย  
 ฝ(ายวิชาการและวิจัย รายงานข7อมูลการขอรับการสนับสนุนค�าตอบแทนการตีพิมพ9ผลงานวิจัยใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตรมีผลงานวิจัยท่ีได7รับการตีพิมพ9 จํานวน 1 ผลงานคือ 
เ รื่ อ ง  Characterization of Anti-Oxidative Cassava Starch Based Film Supplemented with 
Anacardium occidentale L. Leaf Extract ใน ว ารส าร  Walailak Journal of Science and Technology 
Volume 14 Issue Bioresources No. 12 เดือน December ปH  2017 หน7 า 981-995 ฐานข7อมูล SJR     
ควอไทล9ท่ี 3 ราย ผศ.ดร. สุภาษิต ชูกลิ่น จากงบประมาณกองทุนส�งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยฯ 
จํานวน 20,000 บาท 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.2.3 งานบริการวิชาการ 
 ฝ(ายวิชาการและวิจัยรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริการทางวิชาการแก�สังคม ประจําปH

งบประมาณ 2562 โดยมีการเสนอโครงการด7านบริการวิชาการจํานวน 4 ช�องทาง คือ โครงการยกระดับ โครงการ
มทร.ศรีวิชัยรับใช7สังคม โครงการสร7างความเชี่ยวชาญ และโครงการสร7างความเข7มแข็งให7ชุมชน 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.2.4 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

4.2.4.1 ค�าเป~าหมายคุณภาพประจําปHการศึกษา 2560 
 ฝ(ายวิชาการและวิจัยแจ7งการกําหนดค�าเป~าหมายคุณภาพประจําปHการศึกษา 2560 

จะต7องไม�ต่ํากว�าคะแนนท่ีได7รับในปHการศึกษาท่ีผ�านมาในแต�ละองค9ประกอบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.2.4.2 กําหนดส�งรายงานผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และคณะ รอบ 6 เดือน  
 ฝ(ายวิชาการและวิจัย แจ7งกําหนดระยะเวลาในการส�งรายงานผลการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตร และคณะ รอบ 6 เดือน มายังฝ(ายฯ ภายในวันท่ี 20 ธันวาคม 2560 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔.๓  ฝ;ายพัฒนานักศึกษาแจ+งให+ที่ประชุมทราบ 

         4.3.1 ปฏิทินกิจกรรม ประจําปHการศึกษา 2561 

ฝ;ายพัฒนานักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู+รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 นักศึกษาพบอาจารย9ที่ปรึกษา 22-พ.ย.-60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ทุ�งใหญ� อาจารย9ที่ปรึกษา   

2 วันพ�อแห�งชาติ 5-ธ.ค.-60 อาคารอเนกประสงค9 มทร.ศรีวิชัย ทุ�งใหญ� วิทยาเขตนครศรีธรรมราช   

3 กีฬาสานสัมพันธ9บุคลากรใน มทร.ศรีวิชัย ธ.ค.-60 อาคารกิจกรรม มทร.ศรีวิชัย ทุ�งใหญ� วิทยาเขตนครศรีธรรมราช   

4 คณบดีพบนักศึกษา 13-ธ.ค.-60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ทุ�งใหญ� ฝ(ายพัฒนานักศึกษา อก.   
5 อบรมป~องกันสารเสพติด 24-ม.ค.-61 อาคารอเนกประสงค9 มทร.ศรีวิชัย ทุ�งใหญ� วิทยาเขตนครศรีธรรมราช   

6 
อบรมและประกวดแข�งขันศิลปะการจัดตกแต�ง
อาหารพื้นบ7านเพื่อการอนุรักษ9วัฒนธรรมไทย 

ม.ค.-61 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ทุ�งใหญ� ผศ.ชไมพร เพ็งมาก    

7 นักศึกษาพบอาจารย9ที่ปรึกษา 10-ม.ค.-61 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ทุ�งใหญ� อาจารย9ที่ปรึกษา   

8 คณบดีพบนักศึกษา 24-ม.ค.-61 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ทุ�งใหญ� ฝ(ายพัฒนานักศึกษา อก.   

9 ปริวาสกรรมและให7ทานไฟ ก.พ.-61 วัดควนคลัง อ.ทุ�งใหญ� จ.นครศรีธรรมราช วิทยาเขตนครศรีธรรมราช   

10 ป{จฉิมนิเทศนักศึกษา ก.พ.-61 อาคารอเนกประสงค9 มทร.ศรีวิชัย ทุ�งใหญ� วข.นครศรีฯ + ฝ(ายพัฒนาฯ   
11 นักศึกษาพบอาจารย9ที่ปรึกษา 7-ก.พ.-61 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ทุ�งใหญ� อาจารย9ที่ปรึกษา   
12 คณบดีพบนักศึกษา 21-ก.พ.-61 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ทุ�งใหญ� ฝ(ายพัฒนานักศึกษา อก.   
13 แห�ผ7าขึ้นธาตุนานาชาติ (มาฆบูชา) 1-มี.ค.-61 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช วิทยาเขตนครศรีธรรมราช   

14 ค�ายอาสา อก.ร�วมใจ พัฒนาชุมชน 19-21 มี.ค. 61 อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ฝ(ายพัฒนานักศึกษา อก.   



15 รดน้ําดําหัวผู7ใหญ� 11-เม.ย.-61 มทร.ศรีวิชัย ทุ�งใหญ� วิทยาเขตนครศรีธรรมราช   

16 ปฐมนิเทศนักศึกษา พ.ค.-61 อาคารอเนกประสงค9 มทร.ศรีวิชัย ทุ�งใหญ� วข.นครศรีฯ + ฝ(ายพัฒนาฯ   

17 เข7าค�ายคุณธรรมจริยธรรม มิ.ย 61 วัดควนคลัง อ.ทุ�งใหญ� จ.นครศรีธรรมราช วข.นครศรีฯ + ฝ(ายพัฒนาฯ   

18 วันไหว7ครู ก.ค.-61 อาคารอเนกประสงค9 มทร.ศรีวิชัย ทุ�งใหญ� วิทยาเขตนครศรีธรรมราช   
19 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ7าอยู�หัวฯ 26-ก.ค.-61 อาคารอเนกประสงค9 มทร.ศรีวิชัย ทุ�งใหญ� วิทยาเขตนครศรีธรรมราช   
20 ถวายเทียนพรษา 26-ก.ค.-61 วัดบริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช   
21 แข�งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 11 ก.ค.-61 มทร.ศรีวิชัย สงขลา ฝ(ายพัฒนานักศึกษา อก.   

22 สร7างสรรค9ขบวนพาเหรดศรีวิชัยเกมส9 ครั้งที่ 11 ก.ค.-61 มทร.ศรีวิชัย สงขลา ฝ(ายพัฒนานักศึกษา อก.   

23 วันแม�แห�งชาติ 9-ส.ค.-61 อาคารอเนกประสงค9 มทร.ศรีวิชัย ทุ�งใหญ� วิทยาเขตนครศรีธรรมราช   

24 อบรมและจัดประกวดแข�งขันการทําหมรับน7อย ส.ค.-61 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ทุ�งใหญ� ผศ.ชไมพร เพ็งมาก    

แก7ไขข7อมูลเมื่อ 14-พ.ย.-60 
มติที่ประชุม รับทราบ  
4.3.2 การตรวจสุขภาพของนักศึกษา 

 การตรวจสุขภาพนักศึกษาในปHงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยจะทําการตรวจเปIนภาพรวม 
ของมหาวิทยาลัย โดยจะมีเหมาจ�ายโปรแกรมตรวจสุขภาพจากสถานบริการมาตรวจสุขภาพให7นักศึกษาทุกคนในช�วงเป_ดภาคเรียนที่ 1/2561 พร7อมกับนักศึกษาใหม� โดย
จะดําเนินการกําหนดวันในแต�ละพื้นที่แจ7งมาเปIนหนังสืออีกครั้ง และให7ทางคณะทําเรื่องขอเบิกจ�ายค�าตรวจสุขภาพจากคณะ 

 แนวทางการตรวจสุขภาพนักศึกษาในปHงบประมาณ 2562 จะมีการกันเงินค�าตรวจสุขภาพไว7 
ที่มหาวิทยาลัย เพื่อให7ทางมหาวิทยาลัย ดําเนินการตรวจสุขภาพให7กับนักศึกษาใหม� ทุกคน ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 



๔.๔  สาขาวิชาแจ+งให+ที่ประชุมทราบ 
4.4.1 สาขาวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยีการอาหาร (FST) 

4.4.1.1 หัวหน7าสาขาวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยีการอาหาร มีความประสงค9ให7คณะฯ
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตร 

4.4.1.2 สาขาฯ ได7รับมอบหมายให7ดูแลการเรียนการสอนนักศึกษาอินโดนีเซีย โดยสาขา
ได7ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเรียนในรูปแบบเรียนในห7องเรียนร�วมกับนักศึกษาป{จจุบัน เรียนใน
ห7องปฏิบัติการ และการนํานักศึกษาไปศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง และมีการนําเสนองานภาษาอังกฤษ ทําให7
นักศึกษาไทยมีความกระตือรือร7นและสนใจท่ีจะเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 

4.4.1.3 การติดตามผลการเรียนของนางสาวฟาติหะห9 ในรายวิชาฟ_สิกส9 พบว�านักศึกษา
มีความรู7ในรายวิชาดังกล�าวน7อยโดยนักศึกษาไม�เข7าใจเนื้อหาในรายวิชาต้ังแต�การเรียนรู7พ้ืนฐานด7านฟ_สิกส9 ทําให7มี
ผลการเรียนตํ่า โดยสาขาได7ดําเนินการสอนเพ่ิมเติมให7นักศึกษารายดังกล�าวเรียบร7อยแล7ว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
4.4.2 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT) 

4.4.2.1 แนวการจัดสอบสมรรถนะวิชาชีพแก�นักศึกษาในสาขา โดยแนวทางการออก
ข7อสอบให7นําพ้ืนฐานการเรียนในสาขาดังกล�าวมาจัดสอบ 

4.4.2 .2 นักศึกษาปริญญาโท รายนางสาวปาริ ฉัตร นิลอุปถัมภ9  กําหนดส�งเล�ม
วิทยานิพนธ9ในวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 แต�นักศึกษาไม�สามารถดําเนินการได7ทัน หลักสูตรและฝ(ายวิชาการจะต7อง
ดําเนินการจัดทําหนังสือ และนําเรื่องส�งคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาพิจารณาในลําดับต�อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
4.4.3 สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ9อุตสาหกรรมเกษตร (PD) 

4.4.3.1 แนวการจัดสอบสมรรถนะวิชาชีพแก�นักศึกษาในสาขา โดยแนวทางการออก
ข7อสอบให7นําพ้ืนฐานการเรียนในสาขาดังกล�าวมาจัดสอบ 

4.4.3.2 การสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ เนื่องจากนักศึกษาในสาขาอ�อนในรายวิชา
ดังกล�าว ทางสาขาจะดําเนินการสอนเพ่ิมเติมด7านภาษาอังกฤษให7แก�นักศึกษา 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
5.1 พิจารณาพ้ืนท่ีจัดวางรายการครุภัณฑ9ห7องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารสุขภาพและบรรจุภัณฑ9ท่ีได7รับ

งบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ้ืนท่ีห7องจัดการและบริการอาหาร 
  ฝ(ายบริหารและวางแผนแจ7งพ้ืนท่ีจัดวางรายการครุภัณฑ9ห7องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารสุขภาพ
และบรรจุภัณฑ9ท่ีได7รับงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ้ืนท่ีห7องจัดการและบริการอาหาร  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1. จัดสรรพ้ืนท่ีจัดวางรายการครุภัณฑ9ห7องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารสุขภาพและบรรจุภัณฑ9ท่ีได7รับ

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. ปรับหรือเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีห7องจัดการและบริการอาหาร 
ท่ีประชุมได+พิจารณา และมีข7อเสนอแนะดังต�อไปนี้ 
1. ดําเนินการแทงจําหน�ายห7องเย็นท่ีอาคารAP1 
2. ใช7พ้ืนท่ีห7อง AP 37 ในการจัดวางครุภัณฑ9ห7องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารสุขภาพและบรรจุภัณฑ9 



มติท่ีประชุม เห็นชอบ  
 
5.2 พิจารณาแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

  ฝ(ายวิชาการและวิจัยเสนอแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1. เห็นชอบปรับหรือเปลี่ยนแปลงแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร 
ท่ีประชุมได+พิจารณา และมีข7อเสนอแนะดังต�อไปนี้ 
1. ฝ(ายวิชาการและวิจัยทําหนังสือเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรไปยังสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
2. การปรับปรุงหลักสูตรจะดําเนินการในภาพรวมหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะฯ  
มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอ่ืน ๆ 

6.1 เรื่องการจัดเลี้ยงปHใหม�แก�บุคลากรภายในคณะฯ จะดําเนินการจัดท่ีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือ
สนับสนุนให7บุคลากรทุกท�านเข7าร�วม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 
 

         ........................................... 
(นางดวงชีวัน  มนตราลักษณ9)     
 ผู7บันทึกรายงานการประชุม 
 

 
 

                                                                
                        (ผศ.ดร.สุภาษิต  ชูกลิ่น)    
            ผู7ตรวจรายงานการประชุม 


