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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ-งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑  เรื่องประธานแจ-งให-ท่ีประชุมทราบ 
1.1.1 กําหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปEการศึกษา 2559 มีหมายกําหนดการจากสํานัก

พระราชวังให�สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ เสด็จแทนพระองค� ในระหว	างวันท่ี 18-22 กันยายน 
2560 

1.1.2 มหาวิทยาลัยฯ โดยฝ5ายวิชาการ ได�กําหนดการรับ นักศึกษาใหม	 2561 ตามท่ีประชุม ทปอ. 
กําหนด ซ่ึงกําหนดจํานวน 4 รอบ จาก 5 รอบ คือ 

รอบท่ี 1 การรับนักศึกษาด�วย Portfolio รอบ 1/1 (1 ต.ค. - 30 พ.ย. 60 ประกาศผล 22 ธันวาคม 2560)  
รอบ 1/2 (22 ธ.ค. 60- ก.พ. 61 ประกาศผล 26 มีนาคม 2561) 

รอบท่ี 2 การรับนักศึกษาระบบโควตา (ธ.ค. 60 - มี.ค. 61 ประกาศผล 8 พฤษภาคม 2561) 
รอบท่ี 3 การรับนักศึกษาแบบรับตรงร	วมกัน รับผ	าน ทปอ. (9 - 13 พ.ค. 61 ประกาศผล 8 มิถุนายน 2561) 
รอบท่ี 4 การรับสมัคร Admission (6-10 มิถุนายน 2561 ประกาศผล 13 กรกฎาคม 2561) แต	

มหาวิทยาลัยไม	ได�เลือกใช� เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปcดเรียนแบบปกติ คือเปcด มิ.ย. 
รอบท่ี 5 การรับตรงอิสระ รับนักเรียนท่ัวไป ให�มหาวิทยาลัยดําเนินการให�เรียบร�อยแล�วส	งรายชื่อให� ทปอ. ก	อน

เปcดเรียน 
1.1.3 จํานวนนักศึกษาใหม	 ประจําปEการศึกษา 2560  

 - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ  จํานวน 11 คน 
- สาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรเทียบโอน จํานวน   8 คน 
1.1.4 รองคณบดีฝ5ายพัฒนานักศึกษาได�ลาออกจากตําแหน	งเม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2560 คณบดีทํา

หน�าท่ีรักษาการแทนในตําแหน	งดังกล	าว 
1.1.5 ในรอบภาคการศึกษาท่ีผ	านมา มีนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได�รับรางวัลจํานวน 2 

รายการ คือ 
1. นางสาวสุรนุช หิรัญธานี นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ได�รับรางวัลนักศึกษาความประพฤติดีจาก

สํานักพุทธสมาคมแห	งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ� 
2. นางสาวกนกวรรณ อ	อนรอด นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร ได�รับรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 2 การนําเสนอการฝdกสหกิจศึกษาของเครือข	ายภาคใต�ตอนบน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

๑.๒  เรื่องเลขานุการแจ-งให-ท่ีประชุมทราบ 
ไม	มี 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 4/2559  
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1.1 จํานวนนักศึกษา และแนวทางการเพ่ิมจํานวนนักศึกษา   
เนื่องจากปEการศึกษา 2560 คณะฯ มีจํานวนนักศึกษาใหม	 จํานวน 18 คน ซ่ึงมีจํานวนท่ีลดลงจากปEท่ี

ผ	านมา โดยคณะฯ ได�ดําเนินการประชาสัมพันธ�รับสมัครนักศึกษาใหม	อย	างต	อเนื่อง และกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิได�ให�
ข�อเสนอแนะดังนี้ 



 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีน�อยลง อาจารย�ประจําหลักสูตรมีความคิดเห็นอย	างไร และมีวิธีการแก�ปfญหา
อย	างไรบ�าง 

2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร. ศรีวิชัย มีความโดดเด	นเปgนเอกลักษณ�แตกต	างจากมหาวิทยาลัยอ่ืน
ตรงไหนบ�าง 

3. คณะฯ ควรติดต	อประสานงานกับวิทยาลัยหรือโรงเรียนนพ้ืนท่ี เพ่ือจัดทํา MOU ร	วมกันในด�านต	าง 
ๆ เช	น แลกเปลี่ยนความรู� การใช�เครื่องมือ อุปกรณ�และทรัพยากรร	วมกัน 

4. คณะฯ ควรมีการพัฒนานวัตกรรมร	วมกันกับชุมชน หรือหน	วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
5. คณะฯ ควรเอาใจใส	ดูแลนักศึกษาในทุกด�าน เพ่ือให�นักศึกษาเกิดความรักในองค�กร และมีความ

จําเปgนต�องปรับตัวให�เข�ากับสถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย	างรวดเร็วของประเทศ 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑ เรื่องของฝ5ายบริหารและวางแผน 

4.1.1 การจัดทําโครงการปรับปรุงอาคารแปรรูปคณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 ตามมาตรฐาน อย. 
ฝ5ายบริหารและวางแผนได�รับผิดชอบในส	วนงานการปรับปรุงอาคารแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร (AP 2) 

ตามมาตรฐาน อย. การปรับปรุงอาคารแปรรูปคณะอุตสาหกรรมเกษตร AP 2 จะแบ	งลักษณะการปรับปรุงอาคาร
ออกเปgน 2 ส	วน ส	วนท่ี 1. ติดกระจก ก้ันฝา ส	วนท่ี 2 เครื่องย�ายครุภัณฑ�จากพ้ืนไสใหญ	 ซ่ึงทางฝ5ายบริหารและวางแผน
ได�มอบหมายให�ส	วนงานออกแบบทางวิทยาเขตนครศรีธรรมราชดําเนินการแก�ไขปรับปรุง ขณะนี้ได�ดําเนินการแก�ไขแบบ
แปลนอาคารเรียบร�อยแล�ว พร�อมเสนอโครงการเพ่ือของบจากมหาวิทยาลัยฯ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
4.1.2 การจัดทําโครงการปรับปรุงอาคารจําหน	ายผลผลิต (ครัวศรีวิชัย)  

  ฝ5ายบริหารและวางแผนได�ดําเนินการเสนอขออนุมัติงบประมาณโครงการปรับปรุงอาคารจําหน	าย
ผลผลิต (ครัวศรีวิชัย) โดยมอบหมายให�ส	วนงานออกแบบสํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราชดําเนินการตามท่ีคณะฯ 
และวิทยาเขตแจ�งความประสงค� ซ่ึงจะมีการต	อเติมห�องรับประทานอาหาร ห�องอาหารสําหรับบุคคลสําคัญ (VIP) สร�าง
ห�องน้ําแยกออกจากตัวอาคาร และต	อเติมห�องปรุงอาหารท่ีมีขนาดเพียงพอต	อการใช�งาน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
4.1.3 สรุปผลการดําเนินโครงการประจําปEงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 1 - 3  

1) โครงการไตรมาสท่ี 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559) มีจํานวนท้ังสิ้น 4 โครงการ 
สถานะการดําเนินโครงการดําเนินการเรียบร�อยแล�ว  

2) โครงการไตรมาสท่ี 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2560) มีจํานวนท้ังสิ้น 16 โครงการ 
สถานะการดําเนินโครงการดําเนินการเรียบร�อย จํานวน 15 โครงการ ระหว	างดําเนินโครงการ จํานวน 1 โครงการ  
ได�แก	 โครงการแข	งขันสิ่งประดิษฐ�นวัตกรรมและผลงานทางด�านอุตสาหกรรมเกษตร เนื่องจากการเงินวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช แจ�งว	าหากนักศึกษาเข�าร	วมกิจกรรมประกวดการ แข	งขัน ไม	สามารถเบิกค	าใช�จ	ายจากงบประมาณ
แผ	นดินได� ต�องเบิกจ	ายจากงบประมาณเงินรายได�เท	านั้น แต	 ณ ขณะนี้คณะฯ ได�ดําเนินการสอบถามทางกองคลังของ
มหาวิทยาลัย สามารถเบิกจากโครงการได� และการเงินของวิทยาเขตกําลังดําเนินการเบิกจ	ายตามเอกสารเคลียร�เงินท่ี
ส	งไปยังวิทยาเขต 

3) โครงการไตรมาสท่ี 3 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560) มีจํานวนท้ังสิ้น 16 โครงการ 
สถานะการดําเนินโครงการ ยังไม	ดําเนินการ จํานวนท้ังสิ้น 4 โครงการ สถานะกําลังดําเนินโครงการรอสรุปผลการ
ดําเนินงาน จํานวน 12 โครงการ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 



 

4.1.4 ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติงานประจําปEงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ฝ5ายบริหารและวางแผนจัดทําสรุปรายงาน 41 ตัวชี้วัดของคณะฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 พันธกิจท่ี 1 ผลิตกําลังคนด�านวิชาชีพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและมีความสามารถ
พร�อมเข�าสู	อาชีพ จํานวน 30 ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน บรรลุเปoาหมาย 10 ตัวชี้วัด 

ไม	บรรลุเปoาหมาย 11 ตัวชี้วัด 
ระหว	างดําเนินการ 9 ตัวชี้วัด 

 พันธกิจท่ี 2 ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล�อม จํานวน 1 ตัวชี้วัด 
 ผลการดําเนินงาน บรรลุเปoาหมาย 1 ตัวชี้วัด 
 พันธกิจท่ี 3 สร�างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ� และนวัตกรรมสู	การผลิต การบริการท่ีสามารถถ	ายทอดและสร�าง
มูลค	าเพ่ิม จํานวน 9 ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน บรรลุเปoาหมาย 5 ตัวชี้วัด 

ไม	บรรลุเปoาหมาย 3 ตัวชี้วัด 
ระหว	างดําเนินการ 1 ตัวชี้วัด 

 พันธกิจท่ี 4 ให�บริการวิชาการแก	สังคม เพ่ือพัฒนาอาชีพให�มีความสามารถในการแข	งขันและมีคุณภาพท่ีดีข้ึน
อย	างยั่งยืน 
ผลการดําเนินงาน บรรลุเปoาหมาย 1 ตัวชี้วัด 

จากการดําเนินงานในปEงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปE จํานวนท้ังสิ้น 41 
ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานบรรลุเปoาหมายตามแผนแล�ว 17 ตัวชี้วัด และอยู	ระหว	างดําเนินการ 24 ตัวชี้วัด 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
๔.2  ฝ5ายวิชาการและวิจัยแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

4.2.1 สรุปจํานวนนักศึกษาใหม	 ประจําปEการศึกษา 2560  
      1. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ (หลักสูตร 4 ปE) จํานวน 11 คน 
      2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตร 4 ปE)  จํานวน   0 คน 
      3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรเทียบโอน) จํานวน   8 คน 

           รวมเป=นจํานวนท้ังส้ิน 19 คน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.2.2 สรุปจํานวนนักศึกษาท่ีฝdกงานประเภทสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2560  
นักศึกษาท่ีจะฝdกงานแบบสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษา 1/2560 มีเฉพาะนักศึกษาสาขา

เทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 4 คน โดยเข�ารับการฝdกสหกิจศึกษา ตามสถานประกอบการดังนี้ 
1. นางสาวสุรนุช หิรัญธานี บริษัท อายิโนะโมะโตrะ เอ็นจิเนียริ่ง 2001 (ประเทศไทย) จํากัด 

โรงงานอยุธยา ระหว	างวันท่ี 5 มิถุนายน – 6 ตุลาคม 2560 
2. นางสาวอิศรา อัศปอนพันธุ� บริษัท อายิโนะโมะโตrะ เอ็นจิเนียริ่ง 2001 (ประเทศไทย) 

จํากัด ระหว	างวันท่ี 1 มิถุนายน – 6 ตุลาคม 2560 
3. นางสาวนูรฮาซามีย� มะดีเยาะ และ นางสาวพูซีฮะห� ลือแบเตrะ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร�

และเทคโนโลยีแห	งประเทศไทย (วว.) ระหว	างวันท่ี 5 มิถุนายน – 6 ตุลาคม 2560 



 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
4.2.3 กําหนดการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะฯ ประจําปEการศึกษา 

2559  
1. หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ ป.ตรี   วันท่ี 22 มิถุนายน 2560 
2. หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ ป.โท   วันท่ี 26 มิถุนายน 2560 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร  วันท่ี 27 มิถุนายน 2560 
4. หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 
5. หลักสูตรอาหารและโภชนาการ    วันท่ี   4 กรกฎาคม 2560 
5. การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ   วันท่ี   4 สิงหาคม 2560 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
4.2.4 สรุปผลการประเมินตนเอง รอบ 8 เดือน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ  

 ฝ5ายวิชาการและวิจัยสรุปผลการดําเนินงานด�านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปEการศึกษา 
2559 รอบ 8 เดือน ระดับหลักสูตร ดังนี้ 

องค�ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน ผลการประเมิน ผ	านทุกหลักสูตร 
องค�ประกอบท่ี 2 บัณฑิต ผลการประเมิน  

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร มีผลคะแนน 3.26 จาก
คะแนนเต็ม 5  หลักสูตรอ่ืนไม	มีคะแนนเนื่องจากไม	มีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปEการศึกษานี้ 

องค�ประกอบท่ี 3 นักศึกษา ผลการประเมิน ทุกหลักสูตรมีผลคะแนน 2.00 จากคะแนนเต็ม 5 
องค�ประกอบท่ี 4 อาจารย� ผลการประเมิน  

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร มีผลคะแนน 3.00  
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีผลคะแนน 2.67  
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีผลคะแนน 2.67  
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ มีผลคะแนน 2.55 

จากคะแนนเต็ม 5 
องค�ประกอบท่ี 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู�เรียน ผลการประเมิน ทุกหลักสูตรมีผลคะแนน 

2.25 จากคะแนนเต็ม 5 
องค�ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู� ผลการประเมิน หลักสูตรมีผลคะแนน 2.00 จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนนเฉลี่ย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร มีผลคะแนน 2.50 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีผลคะแนน 2.27 หลักสูตร      วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีผลคะแนน 2.27 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
และบริการ มีผลคะแนน 2.24 จากคะแนนเต็ม 5 อยู	ในระดับปานกลาง 

ในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะฯ รอบ 8 เดือน พบว	า การดําเนินงานของคณะฯ 
ด�านการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ัง 9 องค�ประกอบ มีผลคะแนนอยู	ในระดับพอใช� คะแนน 3.35 จากคะแนนเต็ม 5 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
๔.๓  ฝ5ายพัฒนานักศึกษาแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

4.3.1 ผลการดําเนินงานฝ5ายพัฒนานักศึกษา 
  4.3.1.1 ผลการเลือกต้ังคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2560 ณ คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร โดยมีรายชื่อคณะกรรมการบริหารสโมสรดังนี้  



 

1. นายเชษฐา   แก�ววิรัช  นายกสโมสรนักศึกษา 
2. นางสาวกรกนก สาระณีย� อุปนายกคนท่ีหนึ่ง 
3. นางสาวธัญญา ประจันทร�แก�ว อุปนายกคนท่ีสอง 
4. นางสาวธารณิศ ปราโมทย�มณีรัตน�  เลขานุการ 
5. นางสาววรัมพร เชื้อกูลชาติ เหรัญญิก  
6. นางสาวเนตรนภา ยกต้ัง  ประธานฝ5ายนักศึกษาสัมพันธ� 
7. นางสาวกมลลักษณ� จันทร�แจ�ง ประธานฝ5ายส	งเสริมวิชาการ 
8. นายณรงค�ฤทธิ์ ชอบธรรม ประธานฝ5ายกีฬาและส	งเสริมสุขภาพ 
9. นางสาวจุฑามาศ คงทิตย�  ประธานฝ5ายศิลปวัฒนธรรม 
10.  นางสาวสถาพร ภักดีนุฤทธิ์ ประธานฝ5ายบําเพ็ญประโยชน� 
11.  นางสาวศิรินาถ เซ	งฟfด  ประธานฝ5ายประกันคุณภาพ 
12. นางสาวฐิติมา แก�วสว	าง ประธานฝ5ายบริหารทรัพย�สินและหารายได�  
13. นางสาวกนิษา บัวเพชร  ประธานสาขาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 
14.  นางสาวรัตติกาล เส�งเซ็ง  ประธานสาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการ 

    อาหาร 
15.  นางสาวสุรนุช หิรัญธานี ประธานสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
4.3.1.2 ด�านทุนการศึกษา 

1. นายศิริพงค�  ศรีวัฒน�  นักศึกษาชั้นปE ท่ี 1 สาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร รับ
ทุนการศึกษาผู�พิการ ได�รับค	าลงทะเบียนเรียน 12,000 บาท/เทอม (อยู	ในข้ันตอนรอโอนเงินเข�าบัญชีธนาคาร) 

2. นางสาวสุชาดา  สุมน  นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ ชั้นปEท่ี 3 หลักสูตร 2 ปE เทียบโอน เข�า
รับทุน มทร.ศรีวิชัย ประจําปEงบประมาณ 2560  ได�รับค	าลงทะเบียนเรียน 12,000 บาท/เทอม และค	าครองชีพ เดือน
ละ 4,000 บาท จํานวน 10 เดือน 

3. นายเชษฐา  แก�ววิรัช นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ ชั้นปEท่ี 2 รับทุนของบริษัท ปตท.จํากัด 
(มหาชน) ธุรกิจคาเฟ5อเมซอล จํานวน 7,000 บาท 

4. นางสาวเนตรนภา  ยกต้ัง นักศึกษาสาขาการจัดการอาหารและโภชนาการ ชั้นปEท่ี 1 รับทุนบริษัท 
เชฟรอน ประเทศไทย สํารวจและผลิต จํากัด ประจําปEการศึกษา 2559 จํานวน 10,000 บาท 

5. นําส	ง นางสาวจุฑามาศ คงทิตย� นักศึกษาชั้นปEท่ี 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร รับ
ทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� ระยะท่ี 3 ปEการศึกษา 2559 (อยู	ในช	วงรอ
พิจารณาผล) 

6. นางสาวศศิธร ถนนแก�ว นักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ ได�รับการคัดเลือก
เพ่ือรับทุนมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ�ทิพย� โดยได�รับค	าลงทะเบียนเรียน ค	าหอพัก และค	าครองชีพ จํานวน 10 เดือน ๆ ละ 
1,200 บาท เปgนระยะเวลา 4 ปE 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 



 

4.3.1.3 รางวัลท่ีได�รับ 
  4.3.1.3.1 รางวัลนักศึกษาความประพฤติดี จากสํานักพุทธสมาคมแห	งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ� 
- นางสาวสุรนุช  หริัญธานี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปEท่ี 3 

  4.3.1.3.2 บัณฑิตกิจกรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
- นายธนาณัติ  ชัยขันธ�  สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปEท่ี 4 

  4.3.1.3.3 คนดีราชมงคลศรีวิชัย ประจําปEการศึกษา 2560 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย 

รับโล	พร�อมเกียรติบัตรมีรายนามนักศึกษา ดังนี้ 

ลําดับท่ี ด-าน ช่ือ-สกุล ช้ันป? 

1 วิชาการท่ีส	งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค� นางสาวสุนิษา  แสนซ�าย 3 

2 บําเพ็ญประโยชน�หรือรักษาสิ่งแวดล�อม นางสาวสุรนุช  หิรัญธาน ี 3 

มติท่ีประชุม รับทราบ 



 

4.3.2 แผนการดําเนินงานของฝ5ายพัฒนานักศึกษา 
4.3.2.1 ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปEการศึกษา 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย 

ลําดับ
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วันที่ดําเนินโครงการ สถานที่ กลุ	มเปoาหมาย ผู�รับผิดชอบ 

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

วข.นครศรีธรรมราช, 
สโมสรนักศึกษา  

2 ประชุมผู�ปกครองนักศึกษาใหม	 28 พ.ค. 2560 
13.30 - 15.30 น. 

ห�องประชุม AG 21 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ผู�ปกครองนักศึกษาใหม	 

ฝ5ายพัฒนานักศึกษา, 

ฝ5ายวิชาการและวิจัย 

3 นักศึกษาใหม	สอบวัดความรู�พื้นฐาน 

(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	 ฝ5ายพัฒนานักศึกษา,
อาจารย�ประจําสาขา 

4 กิจกรรมนักศึกษาใหม	เข�าคณะพบอาจารย�
ประจําสาขา/สโมสรนักศึกษา 

29 พ.ค. 2560 

(13.00 - 16.30 น.) 

ห�องประชุม AG 21 

อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

นักศึกษาใหม	 ฝ5ายพัฒนานักศึกษา, 

สโมสรนักศึกษา 

5 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 30 พ.ค. 2560 อาคารเอนกประสงค� มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

นักศึกษาใหม	 ฝ5ายพัฒนานักศึกษา,
อาจารย�ประจําสาขา 

6 กิจกรรมอบรมเรื่องบทบาทนักศึกษากับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

31 พ.ค. 2560 

(09.00 - 12.00 น.) 

อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

นักศึกษาใหม	 

และสโมสรนักศึกษา 

ฝ5ายพัฒนานักศึกษา , 

ฝ5ายวิชาการฯ 



 

ลําดับ
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วันที่ดําเนินโครงการ สถานที่ กลุ	มเปoาหมาย ผู�รับผิดชอบ 

รับประทานอาหารร	วมกัน 

เวลา  12.00 - 13.00 น. 

 

7 โครงการค	ายคุณธรรมจริยธรรม  

(ออกเดินทาง 13.00 น.) 

31 พ.ค. - 3 มิถุนายน 
2560 

วัดประดิษฐาราม(ไสหร�า) อําเภอทุ	งใหญ	  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นักศึกษาใหม	 

และสโมสรนักศึกษา 

ฝ5ายพัฒนานักศึกษา,
อาจารย�ประจําสาขา 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตาม
แนวนโยบายสถานศึกษา 3 ด ี

31 พ.ค. - 3,14 
มิถุนายน 2560 

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

นครศรีธรรมราช 

นักศึกษาใหม	 

และสโมสรนักศึกษา 

ฝ5ายพัฒนานักศึกษา,
อาจารย�ประจําสาขา 

9 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม	 5- 9 มิ.ย. 2560 อาคารเรยีนรวม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นักศึกษาใหม	 

 

คณะวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี 

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

นักศึกษาใหม	 อาจารย�ที่ปรึกษา,แผนก
งานทะเบียนและวัดผล 

11 เปcดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2560 12 มิถุนายน 2560 มทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช นักศึกษาทุกคน 

12 กิจกรรมทําบุญคณะและต�อนรบันักศึกษา
ใหม	 

17 มิถุนายน 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร และอาคารเอนกประสงค� 
มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช 

นักศึกษาใหม	 สโมสรนักศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 



 

ลําดับ
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ วันที่ดําเนินโครงการ สถานที่ กลุ	มเปoาหมาย ผู�รับผิดชอบ 

13 กิจกรรมรับน�อง SAVA 24 มิถุนายน 2560 มทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช นักศึกษาใหม	 องค�การนักศึกษาประจํา 
วข. และ สโมสรนักศึกษา 

14 โครงการวันไหว�คร ู 29 มิ.ย. 2560 อาคารเอนกประสงค� มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

นักศึกษาใหม	และตัวแทน
แต	ละห�อง 

งานบริหารกิจการนักศึกษา
,ฝ5ายพัฒนานักศึกษา 

15 โครงการสัมมนาเทคนิคการให�คําปรึกษา
และการสอนนักศึกษายุคใหม	ในศตวรรษที่ 
21 

19 กรกฎาคม 2560 ห�องประชุม CB 306 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

อาจารย� เจ�าหน�าที่ๆ ที่
เกี่ยวข�องกับการดูแล

นักศึกษา 

ฝ5ายพัฒนานักศึกษา 

16 โครงการพัฒนานักศึกษา อก. สู	อนาคตการ
เปgนบัณฑิตนักปฏิบัติ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู� 

26 กรกฎาคม 2560 ห�องประชุม AG 21 

อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

นักศึกษาใหม	 ฝ5ายพัฒนานักศึกษา 

อัพเดต 22/05/2560 
ฝ5ายพัฒนานักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
มติที่ประชุม รับทราบ



 

๔.๔ เรื่องของสาขาวิชา 

 4.4.1 สาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร (FST) 
4.4.1.1 สาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหารได�ดําเนินการคัดเลือกประธาน

หลักสูตรคนใหม	แทน ผศ. ผกามาส ปุรินทราภิบาล คือ ผศ.ดร. รุ	งทิพย� จูฑะมงคล เพ่ือดําเนินงานด�านหลักสูตร
ของสาขา 

4.4.1.2 ผศ. ผกามาส ปุรินทราภิบาล ได�ย�ายไปเปgนอาจารย�ประจําหลักสูตรอาหาร
และโภชนาการ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.4.2 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT) 
 4.4.2.1 รายงานสถานะนักศึกษาระดับปริญญาโท 

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  มีนักศึกษาจํานวน 4 คน 
คาดว	าจะสําเร็จการศึกษาในปEการศึกษา 2559 จํานวน 1 คน ปEการศึกษา 2560 จํานวน 2 คน และ         
ปEการศึกษา 2561 จํานวน 1 คน 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.4.3 สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมเกษตร (PD) 

4.4.3.1 การใช�ระบบงานประกันคุณภาพการสึกษามาใช�ในการเรียนการสอน 
4.4.3.2 สาขาได�ดําเนินการพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาก	อนนําเสนอท่ีประชุม

กรรมการประจําคณะฯ แล�ว 
4.4.3.3 การสอบสมรรถนะวิชาชีพของสาขา ผลปรากฏว	านักศึกษาสอบผ	านค	อนข�าง

น�อยมาก 
4.4.3.4 การปรับปรุงหลักสูตรอาหารและโภชนาการจะดําเนินการร	วมกับการ

ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะฯ 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1 พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 

  ฝ5ายวิชาการและวิจัย รายงานข�อมูลผลการเรียนของนักศึกษาแต	ละสาขาวิชา ประจําภาค
การศึกษาท่ี 2/2559  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
ประชุมได-พิจารณา และมีข�อเสนอแนะดังต	อไปนี้ 

1. นักศึกษาท่ีมีปfญหาเรื่องผลการเรียนตํ่าอาจารย�มีแนวทางการแก�ไขอย	างไร ได�ดําเนินการพบนักศึกษา
เพ่ือสอบถามข�อมูลเพ่ิมเติมหรือไม	 

2. นักศึกษาท่ีมีปfญหาเรื่องผลการเรียนตํ่า อาจารย�ควรสอนเพ่ิมเติมให�นักศึกษาเปgนกรณีพิเศษ 
3. ในกรณีท่ีนักศึกษาไม	สบายในช	วงสอบ ควรมีใบรับรองแพทย�มายืนยันกับอาจารย�ประจํารายวิชาท่ีไม	

สามารถเข�าสอบตามตารางสอบได� 
4. อาจารย�ท่ีปรึกษาควรให�ความสําคัญ และเอาใจใส	นักศึกษาในท่ีปรึกษา เช	น เรื่องผลการเรียน หาก

นักศึกษาในท่ีปรึกษามีผลการเรียนตํ่าควรเรียกนักศึกษามาพบ และแนะนําเรื่องการวางแผนการเรียนใน
ภาคการศึกษาต	อไป และควรได�รับการเอาใจใส	เปgนพิเศษ 
มติท่ีประชุม อนุมัติผลการเรียนของนักศึกษา ประจําภาคการศึกษาท่ี 2 ปEการศึกษา 2559 ทุกชั้นปE 



 

5.2 พิจารณาการลงโทษนักศึกษาทุจริตการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 

  ฝ5ายวิชาการและวิจัย รายงานข�อมูลการลงโทษนักศึกษาท่ีกระทําการทุจริต ในการสอบ   
ปลายภาคการศึกษาท่ี 2/2559 โดยมีนักศึกษา จํานวน 1 ราย นางสาวสุภาพร เพชรคง ได�นําอุปกรณ�เข�าห�อง
สอบ คือ กระเป�าใส	ปากกา และภายในผนังกระเป�ามีการจดบันทึกเนื้อหาในรายวิชา โภชนาการอาหารและ
ชุมชน ซ่ึงเปgนเนื้อหาท่ีตรงกับการสอบในช	วงเวลาดังกล	าว ถือว	าเปgนการกระทําผิดตามประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ข�อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2558 ข�อ 8 ห�ามนักศึกษานําตํารา 
บันทึก เอกสาร เครื่องคํานวณ อุปกรณ�สื่อสารหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีสูตร สัญลักษณ�ท่ีเก่ียวข�องกับการสอนในรายวิชา
นั้น ๆ เข�าห�องสอบ เว�นแต	ได�รับอนุญาตไว�ในข�อสอบของรายวิชานั้น ซ่ึงในรายวิชาท่ีสอบดังกล	าว ห�ามนักศึกษา
นําตํารา บันทึก เอกสาร เครื่องคํานวณ อุปกรณ�สื่อสารหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีสูตร สัญลักษณ�ท่ีเก่ียวข�องกับการสอนใน
รายวิชานั้น ๆ เข�าห�องสอบ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบการลงโทษนักศึกษา  
ประชุมได-พิจารณา และมีข�อเสนอแนะดังต	อไปนี้ 

1. ให�คณะฯ ดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ข�อปฏิบัติในการสอบ
ของนักศึกษา พ.ศ. 2558 โดยนักศึกษาราย นางสาวสุภาพร เพชรคง ให�ติด F ในรายวิชาโภชนาการ
อาหารและชุมชน และให�พักการเรียน 1 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และให�คณะฯ ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ข�อ
ปฏิบัติในการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2558 และแจ�งมหาวิทยาลัยในข้ันตอนต	อไป 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
ไม	มี  

เลิกประชุมเวลา 14.00 น. 

                        

(นางดวงชีวัน  มนตราลักษณ�)     

 ผู�บันทึกรายงานการประชุม 

          

                  

      (ผู�ช	วยศาสตราจารย�สุภาษิต  ชูกลิ่น)    

   ผู�ตรวจรายงานการประชุม 

 


