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รายนามผู(ไม.มาประชุม 

ไม�มี 
 
รายนามผู(เข(าร.วมประชุม 

ไม�มี 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ(งที่ประชุมทราบ 

1.1 เรื่องท่ีประธานแจ(งท่ีประชุมทราบ 

1.1.1 กองประชาสัมพันธ9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แจ7งเรื่องปฏิทิน และสมุดโน7ต ปD พ.ศ. 
2561 ไม�สามารถผลิตแจกบุคลากรทุกส�วนงานได7 เนื่องจากสํานักงานตรวจเงินแผ�นดินแจ7งว�าขัดต�อระเบียบพัสดุ
ฉบับล�าสุด 

1.1.2 การศึกษาต�อของบุคลากรในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก หน�วยงานใดมีบุคลากรท่ีต7องการ
ศึกษาต�อ ขอให7ดําเนินการแจ7งมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอต�อสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาจัดสรร



งบประมาณ กรณีเปHนสาขาตาม 5 อุตสาหกรรมเดิมท่ีมีศักยภาพ (First S-curve) + 5 อุตสาหกรรมใหม� (New S-
curve) สกอ. ให7ทุน 100 % หากไม�ตรง สกอ.จะไม�ให7 

1.1.3 มหาวิทยาลัยฯ ร�างระเบียบว�าด7วยการเบิกจ�ายค�าสอนพิเศษและค�าสอนเกินภาระงานสอน 
กําหนดให7ผู7มีสิทธิ์เบิก ต7องมีคุณสมบัติตามข7อบังคับ มทร.ศรีวิชัย ว�าด7วยการกําหนดภาระงานทางวิชาการของผุ7
ดํารงตําแหน�ง อาจารย9 ผู7ช�วยศาสตราจารย9 รองศาสตราจารย9 และศาสตราจารย9 

1.1.4 เกณฑ9การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส (ITA) ในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ ประจํา
ปรงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี 5 ด7าน รวม 14 ตัวชี้วัด โดยการใช7แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ9 (BBIT)/จากผู7มี
ส�วนได7ส�วนเสียภายในหน�วยงาน (IIT)/จากภายนอก (EIT)  

1.1.5 มหาวิทยาลัยฯ กําหนดร�างวิสัยทัศน9 “มหาวิทยาลัยแห�งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาภูมิภาคอย�าง
ยั่งยืน”มีร�างประเด็นยุทธศาสตร9 5 สร7าง คือ  

 1. สร7างองค9ความรู7และความเข7มแข็งด7านวิทยาศาสตร9เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2. สร7างความเชื่อม่ันและเปHนท่ีพ่ึงทางวิชาการแก�สังคม 
3. สร7างสรรค9และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยให7ดํารงอยู� 
4. สร7างเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
5. สร7างความโดดเด�นและความเปHนเลิศเฉพาะทาง 

 1.1.6 การรับมอบทุนการศึกษาและพัฒนากิจกรรม จากคณบดี ปDท่ี 3 จํานวน 10,000 บาท โดย
มอบหมายรองคณบดีฝ(ายพัฒนานักศึกษาของคณะฯ ดําเนินการต�อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ(งท่ีประชุมทราบ 

1.2.1 สํานักงานคณบดีรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข7าราชการในสถาบันอุดมศึกษา 
พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ สําหรับรอบการประเมิน 2/2560 โดยข7าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา จํานวน 3 ท�าน ท่ีทางคณะฯ ดําเนินการขอเพ่ิมร7อยละของการเลื่อนเงินเดือน แต�ไม�ได7รับอนุมัติ
จากมหาวิทยาลัย ในส�วนของพนักงานมหาวิทยาลัย ร7อยละการเลื่อนเงินเดือนเปHนไปตามท่ีคณะฯ ดําเนินการส�ง
ข7อมูล ยกเว7นพนักงานมหาวิทยาลัยราย นายอรรถพล พรหมทอง ท่ีมหาวิทยาลัยได7ดําเนินการเพ่ิมร7อยละการเลื่อน
เงินเดือนจาก 3.50 เปHน 3.75  

1.2.2 กลุ�มแม�บ7านผลิตข7าวยํากรอบต7มยํากุ7ง ตําบลถํ้าใหญ� อําเภอทุ�งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบ
กระเช7าของขวัญปDใหม� พร7อมเงินสดสนับสนุนคณะฯ จํานวน 3,000 บาท โดยมอบหมายให7สํานักงานคณบดี
ดําเนินการนําเข7าเปHนสวัสดิการของคณะฯ ในลําดับต�อไป 

1.2.3 จากการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงส�งท7ายปDเก�า ต7อนรับปDใหม� 2561 ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 ธันวาคม 
2560 ณ ร7านอาหารเรือนพฤกษา อําเภอทุ�งใหญ� จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีผ�านมานั้น สํานักงานคณบดีได7
ดําเนินการสรุปรายรับ-รายจ�ายดังนี้ 

รายรับ 
1. จากผู7บริหาร คณบดี 5,000 บาท รองคณบดี หัวหน7าสํานักงานคณบดี ท�านละ 1,500 บาท หัวหน7า

สาขา ท�านละ 1,000 บาท รวมเปHนจํานวนเงิน 14,000 บาท 
2. จากเงินสวัสดิการของคณะฯ จํานวน 10,000 บาท 
รายจ�าย 
1. ค�าของขวัญปDใหม�สําหรับบุคลากรท้ังหมด 39 ชิ้น ราคาชิ้นละ 60 บาท รวมเปHนเงิน 2,340 บาท 



2. ค�าของขวัญสมนาคุณให7เจ7าหน7าท่ี จํานวน 18 ชิ้น เปHนเงิน 7,541 บาท 
3. ค�ารางวัล 

- บุคลากรเหรียญทอง 2,000 บาท 
- บุคลากรเหรียญเงิน 1,000 บาท 
- บุคลากรขาด ลา มาสายน7อย จํานวน 2 รางวัล (สํานักงาน และพนักงานประจําตึก) รางวัลละ 

1,000 บาท รวม  2,000 บาท 
4. ค�าอาหารและเครื่องด่ืม 9,000 บาท 
5. ค�าสนับสนุนการแสดง 1,000 บาท 

รวมรายจ�ายท้ังสิ้น 24,881 บาท (สองหม่ืนสี่พันแปดร7อยแปดสิบเอ็ดบาทถ7วน) 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งท่ี 4/2560 
และมีข7อเสนอแนะดังนี้ 

- รายงานการประชุมให7มีการจัดทําเปHนเอกสาร จํานวน 1 ฉบับ วางไว7ท่ีสํานักงานคณบดี และ
เลขานุการแจ7งให7ผู7บริหารทุกท�านทราบและดําเนินการตรวจสอบรายละเอียดพร7อมท้ังแก7ไขข7อมูลลงในรายงานการ
ประชุมฉบับดังกล�าว 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเน่ือง 

ไม�มี 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
๔.๑  ฝ;ายบริหารและวางแผนแจ(งให(ที่ประชุมทราบ 

4.1.1 ยุทธศาสตร9การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ฝ(ายบริหารและวางแผน รายงานการจัดทํายุทธศาสตร9การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       

ราชมงคลศรีวิชัย โดยมหาวิทยาลัยฯ กําหนดประเด็นยุทธศาสตร9ใหม� 5 สร7าง คือ  
 1. สร7างองค9ความรู7และความเข7มแข็งด7านวิทยาศาสตร9เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2. สร7างความเชื่อม่ันและเปHนท่ีพ่ึงทางวิชาการแก�สังคม 
3. สร7างสรรค9และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยให7ดํารงอยู� 
4. สร7างเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
5. สร7างความโดดเด�นและความเปHนเลิศเฉพาะทาง 

ฝ(ายฯ ได7ดําเนินการแจ7งผู7บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรทุกท�านให7ได7รับทราบข7อมูลเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย
ต�อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบฝ(ายบริหารและวางแผนแจ7งบุคลากรทุกคน 
 
4.1.2 การจัดทําคําเสนอของบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการท่ีประสบภัยพิบัติ 

ฝ(ายบริหารและวางแผน รายงานผลการดําเนินการ การจัดทําคําเสนอของบประมาณของ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการท่ีประสบภัยพิบัติ ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ แจ7งผ�านการประชุม conference 



เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2560 ดําเนินการส�งโครงการปรับปรุงอาคารแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร AP 2 เพ่ือขอ
อนุมัติงบประมาณสําหรับการซ�อมระบบไฟ ฝkาเพดาน และหลังคาท่ีมีความชํารุดเสียหาย ในส�วนของอาคารแปรรูป 
AP 1 และ AP 3 ไม�สามารถดําเนินการได7เนื่องจากเอกสารแบบรูปรายการและการประมาณราคาซ่ึงได7ทําบันทึก
ข7อความเพ่ือให7งานออกแบบ วข. ดําเนินการแล7ว ขณะนี้อยู�ในข้ันตอนรอฟlงผลการพิจารณาโครงการจาก
มหาวิทยาลัย   

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

 4.1.3 สรุปผลการดําเนินโครงการประจําปDงบประมาณ 2561 ณ ไตรมาส 1 (1 ต.ค.2560 – 31 ธ.ค. 
2560) 

ฝ(ายบริหารและวางแผน แจ7งสรุปผลการดําเนินโครงการประจําปDงบประมาณ 2561 ณ ไตรมาส 
1 (1 ต.ค.2560 – 31 ธ.ค. 2560) มี 2 โครงการ ดังนี้ 

สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการ ประจําป>งบประมาณ 2561 ไตรมาส 1 

โครงการ 

แผ
น/

ผล
กา

รป
ฏบิ

ัติง
าน

 ตัวชี้วัด  งบประมาณ  

ผู(รับผิดชอบ หมายเหตุ จํานวน
ผู(เข(าร.วม 

วัน
/เด

ือน
/ป

> 

ร(อยละ 
 

งบประมาณ
แผ.นดิน  

 
งบประมาณ
เงินรายได(  

 งบอ่ืนๆ  

1.เปnดบ7านวันวิชาการ "Agro 
industry open house" 

p 100 ธ.ค 60 80.00 
        
25,000  

            -          -    ผศ.จรีพร เช้ือเจ็ดตน รอสรุปผล
การ

ดําเนินการ 
A   

20 ธ.ค 
60 

    
    

2.พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ท า ง
วิชาการและทักษะวิชาชีพ
ด7านอุตสาหกรรมเกษตร 

P 30 
ธ.ค. 60 
- ม.ค. 
61 

80.00 
      
150,000  

            -          -    ดร.อภิญญา วณิชพันธุ9 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

A             

มติท่ีประชุม รับทราบ 



4.1.4 สรุปรายได7งานฟาร9ม ประจําปDงบประมาณ 2561 ณ ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 
2560) 

สรุปรายได(งานฟารAม ประจําป>งบประมาณ 2561 ไตรมาส 1 

เดือน ข(าวยําศรีวิชัย ครัวศรีวิชัย น้ําสัปปะรด วิเคราะหAตัวอย.าง รวม 

ตุลาคม 
                       

-   
              

6,100.00  
                       

-   
                 

2,700.00  
         

8,800.00  

พฤศจิกายน 
                       

-   
                       

-   
                       

-   
                          

-                     -   

ธันวาคม 
                       

-   
                       

-   
                 

-   
                          

-                     -   

รวม 
                       

-   
              

6,100.00  
                       

-   
                 

2,700.00  
         

8,800.00  
 

สาขาวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยีการอาหารแจ7งจํานวนน้ําสับปะรดกระปuองท่ี ผศ.ดร. กิตติภูมิ ศุภลักษณ9
ปlญญา ดําเนินการผลิตเม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2560 สามารถผลิตได7จํานวน 1,300 กระปuอง โดยใช7งบประมาณ
เปHนจํานวนเงินท้ังสิ้น 10,000 บาท ท่ีประชุมต7องการทราบต7นทุนการผลิต โดยมอบหมายให7หัวหน7าสาขา
วิทยาศาสตร9และเทคโนโลยีการอาหารดําเนินการคิดต7นทุนในการผลิตน้ําสับปะรดกระปuองและรายงานในการ
ประชุมครั้งต�อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบหัวหน7าสาขาวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยีการอาหารคิดต7นทุนเพ่ือรายงานใน
การประชุมครั้งต�อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1.5 กรอบอัตรากําลังของบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
แบบตารางข�อมูลทั่วไป : บุคลากรประเภทต�างๆ 

ส�วนราชการ (กรม)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

ตําแหน.ง 
ข(าราชการ 

(คน) 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

(คน) 

พนักงาน
ราชการ 
(คน) 

ลูกจ(างช่ัวคราว 
(คน) 

จ(างเหมา 
บริการ 
(คน) 

ผู7ช�วยศาสตราจารย9 13  2    

อาจารย9 5  2     

เจ7าหน7าท่ีบริหารงานท่ัวไป  5  1  

นักวิชาการศึกษา  1 1   

นักวิชาการคอมพิวเตอร9  1    

ช�างเทคนิค    1  

นักวิเคราะห9นโยบายและแผน     1 

เจ7าหน7าท่ีปฏิบัติงานบริหาร     1 

เจ7าหน7าท่ีฝ(ายวิชาการและวิจัย     1 

เจ7าหน7าท่ีประจําอาคาร     5 

 18  11 1  2 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตําแหน.งเจ(าหน(าที่สายสนับสนุนที่ปฏบิัติงานฝ;ายต.าง ๆ สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ส.วนราชการ ตําแหน.ง พนักงานมหาวิทยาลัย 
(คน) 

พนักงานราชการ 
(คน) 

ลูกจ(างชั่วคราว 
(คน) 

จ(างเหมา 
บริการ 
(คน) 

ฝ(ายบริหารและวางแผน รักษาราชการแทนหัวหน7าสํานักงานคณบด ี 1    

 เจ7าหน7าที่บริหารงานทั่วไป 1  1  

 เจ7าหน7าที่บริหารงานทั่วไป ประจําห7องปฏิบัติการ 2    

 เจ7าหน7าที่ปฏิบัติงานบริหาร    1 

 นักวิชาการคอมพิวเตอร9 1    

 นักวิเคราะห9นโยบายและแผน    1 

 ช�างเทคนิค   1  

 เจ7าหน7าที่ประจําอาคาร    5 

ฝ(ายวิชาการและวิจัย เจ7าหน7าที่บริหารงานทั่วไป 1    

 นักวิชาการศึกษา 1    

 เจ7าหน7าที่ฝ(ายวิชาการและวิจัย    1 

ฝ(ายพัฒนานักศึกษา นักวิชาการศึกษา  1   

รวม  7 1  2 8 

หมายเหตุ : ข7อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 



โดยมีพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน�งอาจารย9ลาศึกษาต�อจํานวน 1 คน และการคํานวนสัดส�วนอาจารย9 : นักศึกษา 
ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร เท�ากับ 1 : 4 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

4.1.6 รายงานการใช7จ�ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2560- 31 ธันวาคม 
2560) 

ฝ(ายบริหารและวางแผนรายงานการใช7จ�ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 
2560- 31 ธันวาคม 2560) คณะฯ ได7รับอนุมัติงบประมาณแผ�นดินดังนี้  

- ค�าตอบแทนข้ันตํ่า 653,700 บาท 
- ค�าตอบแทนอ่ืน ๆ ค�าใช7สอย เช�น ค�าประกันสังคมพนักงานราชการ และค�าวัสดุต�าง 2,249,300 

บาท  
คณะฯ ดําเนินการแบ�งรายจ�ายตามหมวดต�าง ๆ คือ  

- ค�าจ7างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน จํานวน 8 คน 
- ค�าเช�าเครื่องถ�ายเอกสาร 
- ค�าเบ้ียเลี้ยงการเดินทางไปราชการสําหรับอาจารย9และเจ7าหน7าท่ี 
- ค�าใช7จ�ายในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการคนละ 8,000 บาท สายสนับสนุนคนละ 6,000 

บาท  
- ค�ากระดาษและหมึกพิมพ9  
- ค�าน้ํามันเชื้อเพลิง  
- ค�าสาธารณูปโภค เช�น ค�าโทรศัพท9  
- ค�าวัสดุสําหรับการเรียนการสอน และค�าใช7จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีสามารถเบิกจ�ายจากงบประมาณแผ�นดิน

ได7 โดยการเบิกจ�ายยังไม�ถึงเปkาหมายท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด โดยคณะฯ จะต7องดําเนินการเร�งรัดการเบิกจ�ายให7
เปHนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบฝ(ายบริหารและวางแผนแจ7งบุคลากรทุกท�านเพ่ือเปHนแนวปฏิบัติในการรายงาน
การเบิกจ�ายให7เปHนปlจจุบัน 

 
4.1.7 ครุภัณฑ9ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ฝ(ายบริหารและวางแผนแจ7งผลการดําเนินการเปnดซองรายการครุภัณฑ9ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 

2561 จํานวน 1 รายการ ซ่ึงมีความจําเปHนต7องยกเลิกการเปnดซอง เนื่องจากรายการครุภัณฑ9เครื่องชั่งได7รับสเปค
ไม�ตรงกับท่ีเสนอขออนุมัติงบประมาณ เพราะขนาดเส7นผ�านศูนย9กลางไม�ตรงตามสเปคท่ีกําหนด ทางแผนกงานพัสดุ
ของสํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราชจึงทําการยกเลิก และต7องทําการเปnดประมูลใหม�อีกครั้ง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 



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

ประจําปDการศึกษา 2561 รอบท่ี 1  
ฝ(ายวิชาการและวิจัยแจ7งรายงานข7อมูลจํานวนผู7สมัครระดับปริญญาตรี และเข7ารับการสอบสัมภาษณ9 และ

รอรายงานตัวเพ่ือเข7าศึกษาต�อ ประจําปDการศึกษา 2561 รอบท่ี 1 ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

รายงานข(อมูลการรับนักศึกษาระบบโควตา ระดับ ปวช. ปวส. ป>การศึกษา 2561 

สาขาวิชา แผนรับ ผู(สมัคร 
สอบสัมภาษณA ชําระเงิน 

มา ไม.มา 6,000 12,000 

ระดับปริญญาตรี 70 29 26 3 9 11 

หลักสูตร 4 ป> 10 0 0 0 0 0 

วิทยาศาสตร9และเทคโนโลยีอาหาร 5 0 0 0 0 0 

การจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ 5 0 0 0 0 0 

หลักสูตรเทียบโอน 60 29 26 3 9 11 

วิทยาศาสตร9และเทคโนโลยีอาหาร  30 18 15 3 8 4 

การจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ  30 11 11 0 1 7 

ระดับปริญญาโท            

เทคโนโลยีชีวภาพ            

         หมายเหตุ : กําหนดการรายงานตัว วันท่ี 22 ธันวาคม 2560 

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบฝ(ายวิชาการและวิจัยสรุปเรื่องการออกแนะแนวและรายงานให7คณะฯ รับทราบ 
  
4.2.2 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

4.2.2.1 ผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และคณะ รอบ 6 เดือน  
  ฝ(ายวิชาการและวิจัย รายงานว�าการจัดส�งข7อมูลระดับหลักสูตรยังไม�ครบถ7วน ได7กําชับให7

งานประกันคุณภาพการศึกษาติดตามข7อมูลเพ่ือจัดทํารายงานต�อคณะและมหาวิทยาลัย 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.2.2.2 แผนการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส  
 ฝ(ายวิชาการและวิจัย แจ7งแผนการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส โดยกําหนดการตรวจ

ภายในหน�วยงาน ช�วงเดือนกุมภาพันธ9 - มีนาคม 2561 และการตรวจระดับกรรมการมหาวิทยาลัย ช�วงเดือน 
มีนาคม - เมษายน 2561 ทุกฝ(ายสามารถเตรียมพร7อมรอรับการตรวจได7ตั้งแต�เดือนมกราคม 2561 

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบงานประกันฯ แจ7งบุคลากรท่ีเก่ียวข7องทราบและดําเนินการ 
4.2.3 งานวิเทศสัมพันธ9 
 ฝ(ายวิชาการและวิจัยรายงานสรุปผลการประชุมงานวิเทศสัมพันธ9 เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2560 

โดยมหาวิทยาลัยฯ แจ7งแผนการปฏิบัติงานประจําปDงบประมาณ 2561 สําหรับดําเนินโครงการ จํานวน 8 โครงการ 
ดังนี้ 



1. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝxกสอนกับมหาวิททยาลัยคู�สัญญา 
2. โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับมหาวิทยาลัยคู�สัญญา 
3. มหาวิทยาลัยจะส�งอาจารย9ไปแลกเปลี่ยนด7านงานวิจัย เน7นการปฏิบัติในลักษณะการต�อยอดงานวิจัย 

การใช7เครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน 1 คน ไปยังต�างประเทศ 
4. โครงการเหย7าเยือนมหาวิทยาลัยต�างประเทศ 
5. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต�างประเทศ 
6. โครงการค�ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
7. โครงการแสวงหาเครือข�ายและจัดกิจกรรมด7านวิชาการร�วมกัน 
8. มหาวิทยาลั ยฯ เปHน เจ7 าภาพร�วมในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  ISAVA 2018 ณ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันท่ี 9-13 กรกฎาคม 2560 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  
4.2.4 กําหนดสถานท่ีจัดงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร9 2018 “ตลาดนัดวิชาการ”  
         ฝ(ายวิชาการและวิจัย แจ7งรายละเอียดพ้ืนท่ีสําหรับการจัดกิจกรรมงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร9 2018 

“ตลาดนัดวิชาการ”ระหว�างวันท่ี 17-19 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ไสใหญ� โดยมีการจัดแบ�งพ้ืนท่ีและอุปกรณ9ดังนี้ 

อุปกรณ9ในการจัดกิจกรรม 
1. บอร9ด ขนาด 1.20 ม. x 2.40 ม. จํานวน 4 บอร9ด (สามารถใช7ได7ท้ัง 2 ด7าน) 
2. โต|ะ ขนาด 1.00 ม. x 1.00 ม. จํานวน 4 ตัว 
3. เก7าอ้ี จํานวน 10 ตัว 

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบฝ(ายวิชาการและวิจัยนัดสาขาวิชาประชุมติดตามงาน ในวันท่ี 5 มกราคม 
2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.  

 
 4.2.5 การคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด�นและเจ7าของผลงานจัดแสดงผลงาน หัวข7อ “งานวิจัยเด�นมทร.ศรีวิชัย” 

ในงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร9 2018  
โดย สวพ.จะจัดเตรียมแท�นวางผลงาน ขนาด 50*80 เซนติเมตร โดยให7นักวิจัยส�งเนื้อหา

ผลงานวิจัยสําหรับจัดทําโปสเตอร9 จัดวางใน PowerPoint แบบไฟล9แก7ไขได7ขนาด 80*100 เซนติเมตร โดยส�ง
รายละเอียดดังกล�าวท่ีอีเมล9 chariyaphon.c@rmutsv.ac.th ภายในวันท่ี 26 ธันวาคม 2560 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
4.2.6 การส�งผลงานโครงงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ9คิดค7นระดับอุดมศึกษาและข7อเสนอโครงงานนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ9คิดค7นระดับอุดมศึกษา เข7าร�วมประกวดในงาน “ศรีวิชัยแฟร9 ประจําปD 2561” 
มติท่ีประชุม รับทราบ มอบสาขาวิชาดําเนินการ และมอบฝ(ายวิชาการและวิจัยนัดประชุมการดําเนินงาน

กับสาขาวิชาอีกครั้ง 
 
 
 
 



๔.๓  ฝ;ายพัฒนานักศึกษาแจ(งให(ที่ประชุมทราบ 
4.3.1 การตรวจสุขภาพนักศึกษา 

4.3.1.1 การตรวจภาวะโภชนาการ 
4.3.1.2 งบประมาณในการตรวจสุขภาพนักศึกษา/คน เท�ากับ 0.03%ของงบประมาณเงินรายได7 

 
งานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ได7ดําเนินการติดต�อสถานพยาบาลสําหรับการตรวจสุขภาพแล7ว แต�

ไม�สามารถดําเนินการต�อได7เนื่องจากงบประมาณท่ีได7รับการจัดสรรไม�เพียงพอ ฝ(ายพัฒนานักศึกษาจึงมีข7อเสนอแนะ 
ให7นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาโภชนาการชุมชน ทําการตรวจสุขภาพนักศึกษาในคณะฯ เช�น การตรวจวัดความดันโลหิต 
เปHนต7น 

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบฝ(ายพัฒนานักศึกษาดําเนินการ  



4.3.2 การจัดต้ังชมรม “สร7างเสริมสุขภาพ” และจัดทําเสื้อประจําชมรม 

 

 
ฝ(ายพัฒนานักศึกษาแจ7งทราบเรื่องการจัดต้ังชมรม ซ่ึงอยู�ในข้ันตอนการศึกษาระเบียบว�าด7วยกิจกรรมของ

นักศึกษา เรื่องการจัดต้ังชมรม 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 



4.3.3 กิจกรรมฝxกประสบการณ9วิชาชีพนักศึกษา 
ฝ(ายพัฒนานักศึกษา แจ7งรายงานเก่ียวกับการรับนักโภชนาการจํานวนมากในสถานพยาบาล โดย

นักโภชนาการท่ีจบจาก มทร.ศรีวิชัย เปHนคนท่ีมีศักยภาพ ฝ(ายพัฒนานักศึกษาจึงได7มีแผนการจัดกิจกรรมให7ความรู7
แก�นักศึกษา โดยมีกลุ�มเปkาหมายคือ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยีการอาหาร และนักศึกษา
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ชั้นปDท่ี 4 เพ่ือเปHนการเตรียมความพร7อมก�อนการทํางานในลักษณะดังกล�าว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

4.3.4 กิจกรรมศิษย9เก�าถ�ายทอดประสบการณ9แก�รุ�นน7อง 
 ฝ(ายพัฒนานักศึกษาต7องการจัดกิจกรรมอบรมให7ความรู7 โดยมีวิทยากรท่ีเปHนศิษย9เก�ามาให7ความรู7

นักศึกษาปlจจุบัน โดยทางฝ(ายพัฒนานักศึกษาจะเชิญคุณศิริภรณ9 บัวพรหม มาเปHนวิทยากรถ�ายทอดความรู7ให7แก�รุ�น
น7อง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
4.3.5 กิจกรรมอัพเดตความรู7ให7แก�ศิษย9เก�า 

ฝ(ายพัฒนานักศึกษาต7องการจัดช�องทางในการถ�ายทอดความรู7 หรือ อัพเดทความรู7ให7ศิษย9เก�า เช�น 
Food Ingradient , Primary GMP , Microsoft excel เปHนต7น 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
4.3.6 การแต�งกายเข7าเรียนของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ด7วยนักศึกษาได7รับแจ7งจากอาจารย9เรื่องการแต�งกายท่ีสามารถแต�งกายด7วยชุดอ่ืนได7นอกเหนือจาก
ชุดนักศึกษา ทําให7เกิดความสับสบในการแนะนํานักศึกษา เม่ือฝ(ายพัฒนานักศึกษาแจ7งให7นักศึกษาแต�งกาย
เรียบร7อยเข7าติดต�องาน นักศึกษาจึงแจ7งฝ(ายว�าอาจารย9อนุญาต ซ่ึงมีผลต�อการรักษาระเบียบวินัยของนักศึกษา ฝ(าย
จึงจําเปHนต7องสอบถามความชัดเจนเพ่ือนําไปสู�การปฏิบัติงานท่ีเข7าใจตรงกัน คือ ในการติดต�องานท่ีสํานักงาน เช�น 
สํานักงานคณะฯ ฝ(ายต�าง ๆ หรือสํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช นักศึกษาต7องแต�งกายเรียบร7อย ไม�สามารถ
แต�งการด7วยชุดลําลองเพ่ือมาติดต�องานได7 แต�ในเวลาเรียนหากอาจารย9ผู7สอนยินดีท่ีจะให7นักศึกษาแต�งกายด7วยชุด
ลําลองก็ให7อยู�ในดุลพินิจของอาจารย9ผู7สอนเปHนราย ๆ ไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบฝ(ายพัฒนานักศึกษาแจ7งแนวปฏิบัติแก�นักศึกษา และกําหนดวันแต�งกายแบบ
อิสระแต�สุภาพ  

 
๔.๔  สาขาวิชาแจ(งให(ที่ประชุมทราบ 

4.4.1 สาขาวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยีการอาหาร (FST) 
4.4.1.1 สาขาได7รับทราบข7อมูลเรื่องอาจารย9ผู7สอนรายวิชาเคมี โดย ผศ.ดร.อวยพร    

วงศ9กูล ได7มอบหมายให7 ผศ.ดร.กิตติภูมิ ศุภลักษณ9ปlญญา เปHนอาจารย9ร�วมสอนในรายวิชาดังกล�าว โดยคณะฯ ไม�ได7
รับหนังสือจากคณะวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยีแต�อย�างใด  

4.4.1.2 ผศ.ดร. รุ�งทิพย9 จูฑะมงคล ได7มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานใน
ทิศทางท่ีดีข้ึน 

4.4.1.3 สาขาวิชากําหนดให7นักศึกษาพบอาจารย9ท่ีปรึกษา และมีการจัดกิจกรรมเลี้ยงปD
ใหม� ณ ร7านอาหารเรือนพฤกษา อําเภอทุ�งใหญ� เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2560 ท่ีผ�านมา จากการพบนักศึกษา ทําให7



อาจารย9ในสาขาได7ทราบปlญหาท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาและช�วยแก7ปlญหาได7อย�างรวดเร็ว โดยกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนได7รับ
การสนับสนุนนงบประมาณจากอาจารย9ในสาขา 

4.4.1.4 สาขาแจ7งผลการดําเนินกิจกรรม Agroindustry Open House สาขาให7ความ
ร�วมมือและทําให7งานสําเร็จลงได7ด7วยดี 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

4.4.2 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT) 
4.4.2.1 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพได7จัดประชุมอาจารย9ในสาขา และอาจารย9ในสาขาท่ี

ดูแลงานด7านการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโทมีความประสงค9ให7คณะฯ หาภาระงานให7อาจารย9ในสาขา ในกรณีท่ี
ปnดหลักสูตร  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

4.4.3 สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ9อุตสาหกรรมเกษตร (PD) 
4.4.3.1 ความคืบหน7าในการจัดหาอาจารย9สังกัดสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

อาหารและบริการ โดยคณะฯได7ดําเนินการแจ7งความคืบหน7าในการดําเนินการ ด7วยรองอธิการบดีฝ(ายวิชาการของ
มหาวิทยาลัย ต7องการให7คณะฯ พิจารณาสัดส�วนอาจารย9ต�อนักศึกษาในหลักสูตร ความต7องการอาจารย9ในสาขา
ดังกล�าว อัตรากําลังของอาจารย9ในสาขาต�อหลักสูตร เพ่ือประกอบการพิจารณาในการสรรหาอาจารยโดยวิธีการ
คัดเลือก  

4.4.3.2 สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ9อุตสาหกรรมเกษตร ต7องการให7คณะฯ ดําเนินการจัด
ประชุมอาจารย9ท้ังหมดเพ่ือพัฒนาการดําเนินงานของคณะฯ 

4.4.3.3 โครงการท่ีคณะฯ ได7รับอนุมัติงบประมาณ แต�ละปD บางโครงการได7รับการ
จัดสรรงบประมาณค�อนข7างเยอะ แต�บุคลากรในคณะฯ ไม�ทราบว�าได7ดําเนินการอย�างไรบ7าง หากสามารถทําได7ควร
จะมีการรายงานผลการดําเนินงานให7เปHนท่ีประจักษ9ชัดแจ7ง เพ่ือให7บุคลากรภายในคณะฯ รับทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบสาขาวิชาดําเนินการพิจารณาโครงการก�อนนําเข7าท่ีประชุมกรรมการบริหาร
คณะฯ  

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1 พิจารณาการจัดทําคําเสนอของบประมาณ ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  ฝ(ายบริหารและวางแผนรายงานการจัดทําคําเสนอของบประมาณ ประจําปDงบประมาณ         
พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบฝ(ายบริหารและวางแผน  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1. เห็นชอบรายงานการจัดทําคําเสนอของบประมาณ ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ท่ีประชุมได(พิจารณา และมีข7อเสนอแนะดังต�อไปนี้ 
1. ให7ฝ(าย/สาขา ดําเนินการพิจารณาโครงการอีกครั้ง และนําเข7าท่ีประชุมในวันท่ี 3 มกราคม 2561  
2. โครงการท่ีมีลักษณะคล7ายคลึงกัน สามารถรวมโครงการและกําหนดเปHนลักษณะกิจกรรมย�อย เพ่ือเปHน

การรวมงบประมาณ และลดจํานวนโครงการท่ีคณะฯ รับผิดชอบ โดยโครงการท่ีสามารถรวมกันได7
จะต7องมีการตอบตัวชี้วัดในลักษณะเดียวกัน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และนําข7อมูลท่ีผ�านการพิจารณาเข7าท่ีประชุม ในวันท่ี 3 มกราคม 2561 



5.2 การพิจารณาเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานของครัวศรีวิชัย 
ยังไม�สามารถสรุปข7อมูลได7 เพราะ คณะกรรมการบริหารงานครัวศรีวิชัยยังไม�พร7อมในการเข7าร�วม

ประชุมและชี้แจงต�อคณะฯ  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอ่ืน ๆ 
ไม�มี 

 
เลิกประชุมเวลา 14.50 น. 
 
 
 
 

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

 
 
                                                                

 ........................................... 
                        (ผศ.ดร.สุภาษิต  ชูกลิ่น)    
            ผู7ตรวจรายงานการประชุม 


