
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งท่ี 2/2560 
วันอังคารท่ี 31 ตุลาคม 2560 

ณ ห(องประชุมสํานักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

------------------------------------- 
รายนามผู(มาประชุม 

1. ผู�ช�วยศาสตราจารย�ว�าท่ีร�อยตรีปรีชา มุณีศรี คณบดี ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย�ไพบูลย� ธรรมรัตน�วาสิก ผู�ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
3. นายวัฒนา สังข�แก�ว ผู�ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ผู�ช�วยศาสตราจารย�จรีพร เชื้อเจ็ดตน รองคณบดีฝ2ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
5. ผู�ช�วยศาสตราจารย�สุภาษิต ชูกลิ่น รองคณบดีฝ2ายบริหารและวางแผน กรรมการ 
6. ผู�ช�วยศาสตราจารย�ดวงเดือน สงฤทธิ์ รองคณบดีฝ2ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
7. ผู�ช�วยศาสตราจารย�ผกามาส ปุรินทราภิบาล หัวหน�าสาขาวิทยาศาสตร�และ กรรมการ 

           เทคโนโลยีการอาหาร 
8. นายศรีอุบล ทองประดิษฐ� หัวหน�าสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 
9. ผู�ช�วยศาสตราจารย�จรูญ บุญนํา หัวหน�าสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ� กรรมการ 

  อุตสาหกรรมเกษตร 
10. ผู�ช�วยศาสตราจารย�ละอองวรรณ ศรีจันทร� ตัวแทนคณาจารย�ประจํา กรรมการ 
11. นางสาวอุมาพร สุขฉนวน ปฏิบัติหน�าท่ีแทนหัวหน�า เลขานุการ 

  สํานักงานคณบดี 
 

รายนามผู(ไม/มาประชุม 
1. นายเกียรติศักด์ิ พันธ�พงศ� ผู�ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ 

 
รายนามผู(ไม/เข(าประชุม 
 ไม�มี 
  
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ(งท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

 1.1.1 แต�งต้ังคณะกรรมการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร รอบท่ี 2 เนื่องจากรอบแรกได�ครบตาม
วาระ 2 ปGแล�ว  

 1.1.2 การเปลี่ยนแปลงหัวหน�าสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมเกษตรจาก ผู�ช�วยศาสตราจารย�   
ดวงเดือน สงฤทธิ์ เปHนผู�ช�วยศาสตราจารย�จรูญ  บุญนํา แทน ต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 

 1.1.3 เรื่องผู�ช�วยศาสตราจารย�ดวงเดือน  สงฤทธิ์ ได�รับการพิจารณาให�ดํารงตําแหน�งรองคณบดี    
ฝ2ายพัฒนานักศึกษา  
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ�งท่ีประชุมทราบ 
  ไม�มี 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 1/2560 
 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม�มี 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 4.1 ฝ2ายบริหารและวางแผนแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
  4.1.1 สรุปผลการดําเนินโครงการปGงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 1-4  
  ฝ2ายบริหารและวางแผนได�ดําเนินการสรุปผลการดําเนินโครงการประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2560    
ซ่ึงสถานการณ�ดําเนินโครงการดําเนินการเรียบร�อยแล�วทุกโครงการ 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
  4.1.2 แผนความต�องการสิ่งก�อสร�างประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 
  ฝ2ายบริหารและวางแผนได�ดําเนินการจัดทําแผนความต�องการสิ่งก�อสร�างประจําปGงบประมาณ        
พ.ศ. 2562-2565 

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        



ลําดับ รายการ 
งบประมาณ 

ในการก/อสร(าง 
(บาท) 

ความต(องการก/อสร(าง () 
ป: 

2562* 
ป: 

2563 
ป: 

2564 
ป: 

2565 

5 ปรับปรุงอาคารแปรรูป (AP3) 5,000,000        

6 ปรับปรุงอาคารแปรรูป (AP4) 20,000,000        

7 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร (AG2) 100,000,000        
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.1.3 ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติงานประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  ฝ2ายบริหารและวางแผนจัดทําสรุปรายงาน 41 ตัวชี้วัดของคณะฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  พันธกิจท่ี 1 : ผลิตกําลังคนด�านวิชาชีพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและมี
ความสามารถพร�อมเข�าสู�อาชีพ จํานวน 30 ตัวชี้วัด 
  ผลการดําเนินงาน  บรรลุเปUาหมาย 11 ตัวชี้วัด 
    ไม�บรรลุเปUาหมาย 18 ตัวชี้วัด 
    อยู�ระหว�างดําเนินการ 1 ตัวชี้วัด 
  พันธกิจท่ี 2 : ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล�อม จํานวน 1 ตัวชี้วัด 
  ผลการดําเนินงาน บรรลุเปUาหมาย 1 ตัวชี้วัด 
  พันธกิจท่ี 3 : สร�างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ�และนวัตกรรมสู�การผลิต การบริการท่ีสามารถถ�ายทอดและ
สร�างมูลค�าเพ่ิม จํานวน 9 ตัวชี้วัด 
  ผลการดําเนินงาน บรรลุเปUาหมาย 1 ตัวชี้วัด 
  พันธกิจท่ี 4 : ให�บริการวิชาการแก�สังคม เพ่ือพัฒนาอาชีพให�มีความสามารถในการแข�งขันและมี
คุณภาพดีข้ึนอย�างยั่งยืน จํานวน 1 ตัวชี้วัด 
  ผลการดําเนินงาน บรรลุเปUาหมาย 1 ตัวชี้วัด 
  จากการดําเนินงานในปGงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปG จํานวนท้ังสิ้น 
41 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานบรรลุตามแผน 19 ตัวชี้วัด ไม�บรรลุเปUาหมาย 21 ตัวชี้วัด และอยู�ระหว�างดําเนินการ 1 
ตัวชี้วัด  
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 4.2 ฝ2ายวิชาการและวิจัยแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
  4.2.1 จํานวนนักศึกษาปVจจุบันคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําภาคเรียนท่ี 2/2560  

           สาขาวิชา 

จํานวน 
หมายเหตุ 

ชั้นป: 

1 2 3 4 ตกค(าง  

ระดับปรญิญาตร ี

  หลักสูตร 4 ป: 

 - วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร - 6 - - -  

 - เทคโนโลยีชีวภาพ - - - 4 -  

 - อาหารและโภชนาการ - - 12 7 -  

 - การจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ 12 10 - - -  



           สาขาวิชา 

จํานวน 
หมายเหตุ 

ชั้นป: 

1 2 3 4 ตกค(าง  

 หลักสูตร 2 ป: (เทียบโอน) 
 - วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร - - 8 - 1 นางสาวฟาติเยาะห� 

 - อาหารและโภชนาการ - - - 21 3 นางสาวทิพพรัตน� 
นางสาวปาลติา 
นางสาวสุภาภรณ�  

ระดับปรญิญาโท 
- เทคโนโลยีชีวภาพ - - - - 4 สําเรจ็การศึกษา 

1/2561 

รวมตามชั้นป: 12 16 20 32 8  

รวมท้ังสิ้น  88 คน  

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
  4.2.2 กิจกรรมเพ่ือแนะแนวการศึกษาต�อประจําปGการศึกษา 2561 
  - โครงการเปXดบ�านวิชาการ “Agro Industry open house” ดําเนินการในเดือนธันวาคม 2560 
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 70 คน ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
  - โครงการ มทร.ศรีวิชัยแฟร� 2018 ระหว�างวันท่ี 17-19 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ�) 
  - การแนะแนวการศึกษาในพ้ืนท่ีโรงเรียนกลุ�มเปUาหมายร�วมกับมหาวิทยาลัยฯ ระหว�างเดือนตุลาคม 
2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2561  
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
  4.2.3 สรุปผลการนําเสนอผลงานวิชาการคณาจารย� ประจําปG พ.ศ. 2560 (มกราคม – กันยายน 
2560) ฝ2ายวิชาการและวิจัย รายงานสรุปผลการนําเสนอผลงานวิชาการคณาจารย� ประจําปGงบประมาณ 2560 ตาม
รายละเอียดในวารการประชุมหน�า 31-34  
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
  4.2.4 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการแก�สังคมประจําปGงบประมาณ 2560 
  ฝ2ายวิชาการและวิจัย ขอรายงานผลการปฏิบั ติงานโครงการบริการวิชาการแก�สังคมประจําปG 
งบประมาณ 2560 ตามรายละเอียดในวาระการประชุมหน�า 35-36  
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 



 4.2.5 งบประมาณท่ีได�รับจัดสรรโครงการบริการวิชาการ ประจําปGงบประมาณ 2561  
1.โครงการบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู(และเสริมสร(างความเข(มแข็งของชุมชน หรือภาครัฐ หรือหน/วยงาน
วิชาชีพภายนอก 
1. โครงการพัฒนาอาชีพทางด(านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชนแปรรูปจากขนาบ
นากแบบย่ังยืน 

150,000  ม.ค. - ส.ค.61 

  
  
  
  
  
  
  
  

1.1 กิจกรรมย�อยท่ี 1 การฝiกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ�น้ําตาลโซม  

25,000 ม.ค. 61 

1.2 กิจกรรมย�อยท่ี 2 การฝiกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ�ประเภทเครื่องจิ้ม
จากน้ําตาลจาก 

20,000 มี.ค. 61 

1.3 กิจกรรมย�อยท่ี 3 การฝiกอบรมและการถ�ายทอดเทคโนโลยีการสร�างตู�อบ
แสงอาทิตย�ในการตากแห�งน้ําตาลผง 

30,000 เม.ย. 61 

1.4 กิจกรรมย�อยท่ี 4 การฝiกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตผลิตภัณฑ�น้ําหวาน
ต�นจากพร�อมด่ืม 

20,000 พ.ค. 61 

1.5 กิจกรรมย�อยท่ี 5 การฝiกอบรมและการถ�ายทอดเทคโนโลยีเครื่องเติม
อากาศในการผลิตน้ําตาลโซม 

30,000 มิ.ย. 61 

1.6 กิจกรรมย�อยท่ี 6 การฝiกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ�และการ
ยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ�น้ําหวานต�นจากพร�อมด่ืมและน้ําตาลจาก
เข�มข�น  

25,000 มิ.ย. 61 

1.7 กิจกรรมย�อยท่ี 7 เสวนารายงานสรุปผลการดําเนินงานและพัฒนา
แผนการดําเนินงาน 

 ส.ค. 61 

2 .โครงการบริการวิชาการเพ่ือสร(างความเช่ียวชาญแก/บุคลากร ด(านการเรียนการสอนและการวิจัย 
 โครงการบริการวิชาการเพ่ือสร(างความเช่ียวชาญแก/บุคลากร ด(านการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

90,000  

  2.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ�ปลาส�ม 20,000 มี.ค. 61 
  2.2 การพัฒนาบรรจุภัณฑ�และยืดอายุการเก็บขนมดอกจอก 25,000 เม.ย. 61 
  2.3 การถ�ายทอดเทคโนโลยีผลิตภณัฑ�หม่ีกรอบเพ่ือการจําหน�าย 20,000 มิ.ย. 61 

รวมงบประมาณท่ีได(รับจัดสรร 240,000  
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 
 

 



4.2.6 รายงานผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําป:การศึกษา 2559  ระดับหลักสูตรและคณะ  
       4.2.6.1 รายงานผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําป:การศึกษา 2559  ระดับคณะ 

องคDประกอบในการ
ประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบ/งชี้ 

หลักสูตร 
วท.บ. 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตรD

และเทคโนโลยี
การอาหาร 

วท.บ. 
สาขาวิชา 
เทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

วท.บ. 
สาขาวิชา 
การจัดการ

อุตสาหกรรม
อาหารและ

บริการ 

คศ.บ. 
สาขาวิชา
อาหารและ
โภชนาการ 

(ยืมใช() 

วท.ม. 
สาขาวิชา 
เทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

     

องค�ประกอบที่ 1  
การกํากับมาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด โดย 
สกอ. ระดับปริญญาตรี เกณฑ� 4 ข�อ (คือ 
1,2,11 และ 12) ระดับปริญญาโท 
เกณฑ� 12 ข�อ          

ผ�าน ผ�าน ผ�าน ผ�าน ผ�าน 

องค�ประกอบที่ 2 
บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 

3.83 - - 4.41 - 

2.2 (ปริญญาตรี) ร�อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีที่ได�งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปG 

2.69 - - 4.19 - 

2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษา
และผู�สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
ที่ได�รับการตีพิมพ�หรือเผยแพร� 

- - - - - 

องค�ประกอบที่ 3 
นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
3.2 การส�งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 



องคDประกอบในการ
ประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบ/งชี้ 

หลักสูตร 
วท.บ. 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตรD

และเทคโนโลยี
การอาหาร 

วท.บ. 
สาขาวิชา 
เทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

วท.บ. 
สาขาวิชา 
การจัดการ

อุตสาหกรรม
อาหารและ

บริการ 

คศ.บ. 
สาขาวิชา
อาหารและ
โภชนาการ 

(ยืมใช() 

วท.ม. 
สาขาวิชา 
เทคโนโลยี 
ชีวภาพ 

     

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
องค�ประกอบที ่4 
อาจารย� 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย� 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
4.2 คุณภาพอาจารย� 5.00 4.00 4.11 4.17 4.17 

  4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย� 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
องค�ประกอบที ่5 
หลักสูตร การเรียนการ
สอนการประเมินผู�เรียน 
  
  
  

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
5.2 การวางระบบผู�สอนและกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอน 

2.00 
3.00 3.00 

3.00 
3.00 

5.3 การประเมินผู�เรียน 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติ 

4.50 
5.00 5.00 

5.00 
5.00 

องค�ประกอบที่ 6  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู� 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู� 3.00 3.00 
 

3.00 2.00 3.00 

ค/าเฉลี่ยคะแนน 3.16 3.27 3.19 3.29 3.29 
ระดับคุณภาพ ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดี 

 



     4.2.6.2 รายงานผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําป:การศึกษา 2559     
ระดับคณะ 

องคDประกอบคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
   0.00-1.50    การดําเนินงานต�องปรับปรุง
เร�งด�วน 
   1.51-2.50    การดําเนินงานต�องปรับปรุง 
   2.51-3.50    การดําเนินงานระดับพอใช� 
   3.51-4.50    การดําเนินงานระดับดี 
   4.51-5.00    การดําเนินงานระดับดีมาก 

1. การผลิตบัณฑิต 4.68 การดําเนินงานระดับดีมาก 
2. การวิจัย 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
3. การบริการวิชาการ 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
5. การบริหารจัดการ 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ย  5 องค�ประกอบ (สกอ.) 4.85 การดําเนินงานระดับดีมาก 

Srivajaya 1 5ส  5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

Srivajaya 2  อัตลักษณ�ของ มทร.ศรีวิชัย 4.40 การดําเนินงานระดับดี 
Srivajaya 3 คุณภาพของหน�วยงานสนับสนุน 4.00 การดําเนินงานระดับดี 
Srivajaya 4 สถานศึกษา 3 ดี (3D) 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ย 4 องค�ประกอบ (Srivajaya) 4.45 การดําเนินงานระดับดี 
เฉลี่ย 9 องค�ประกอบ 4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

4.2.7 การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปGการศึกษา 2557 -2559 
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ   

หลักสูตร/คณะ 

ผลการประเมิน 
2557 2558 2559 

ค/า
คะ

แน
นเ

ฉลี่
ย 

ผล
กา

รป
ระ

เมิ
น 

ค/า
คะ

แน
นเ

ฉลี่
ย 

ผล
กา

รป
ระ

เมิ
น 

ค/า
คะ

แน
นเ

ฉลี่
ย 

ผล
กา

รป
ระ

เมิ
น 

ระดับปริญญาตรี 
1 หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร�

และเทคโนโลยี 
ไม�ได�มาตรฐาน* 

3.01 ระดับดี 3.16 ระดับดี 

2 หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 

ไม�ได�มาตรฐาน* 
3.27 ระดับดี 3.27 ระดับดี 



หลักสูตร/คณะ 

ผลการประเมิน 
2557 2558 2559 

ค/า
คะ

แน
นเ

ฉลี่
ย 

ผล
กา

รป
ระ

เมิ
น 

ค/า
คะ

แน
นเ

ฉลี่
ย 

ผล
กา

รป
ระ

เมิ
น 

ค/า
คะ

แน
นเ

ฉลี่
ย 

ผล
กา

รป
ระ

เมิ
น 

3 หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมอาหารและบริการ 

ยังไม�เปXดหลักสูตร 
1.47 ระดับน�อย 3.19 ระดับดี 

4 หลักสูตร คศ.บ. สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ (ยืมใช�) 

ไม�ได�มาตรฐาน* 2.82 ระดับปาน
กลาง 

3.29 ระดับดี 

ระดับปริญญาโท 
1 หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ 
ไม�ได�มาตรฐาน* 3.09 ระดับดี 3.29 ระดับดี 

ระดับคณะ 
 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกองค�ประกอบ 4.36 ระดับดี 4.33 ระดับดี 4.40 ระดับดี 
  - คะแนนเฉลี่ยรวมตัวบ�งชี้ Srivijaya 11 ตัว 4.45 ระดับดี 4.36 ระดับดี 4.27 ระดับดี 
 - คะแนนเฉลี่ยรวมตัวบ�งชี้ สกอ. 13 ตัว 3.20 ระดับพอใช� 4.31 ระดับดี 4.51 ระดับดีมาก 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 4.2.8 รายชื่อนักศึกษาผ�านการพิจารณาเข�าร�วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร�อน 
(International Soft Skill & Leadership Camp 2018 ระหว�างวันท่ี 15-19 พฤศจิกายน 2560 ณ University 
Malaysia Perlis ประเทศมาเลเซีย 
 1. นางสาวพนิชา  เกลี้ยงกลม นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการชั้นปGท่ี 2 
 2. นางสาวกรกนก สาระณีย� นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ชั้นปGท่ี 4  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
4.2.9 สรุปสถานประกอบการท่ีนักศึกษาฝiกงาน ประจําปGการศึกษา 2560  

ลําดับท่ี สถานประกอบการ โทรศัพทD ระยะเวลา รายชื่อนักศึกษา 
1. โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต 

บีช รีสอร�ท 
076-318350 13 พฤศจิกายน 2560 ถึง 

16 กุมภาพันธ� 2561 
1.นางสาวสุนิษา ประชุม 
2.นางสาวสุนิษา แสนซ�าย 
3.นางสาวสุธาทิพย� เพ็ชรรตัน� 
4.นางสาวณัฎฐ�วรินทร� สาระนันท� 

2. โรงแรมบลูโซเทล กระบ่ี 075 641 111 13 พฤศจิกายน 2560 ถึง 
16 กุมภาพันธ� 2561 

1.นางสาวโสภา นวลทอง 

3. โรงแรมลา ฟลอร�า         
รีสอร�ท แอนด� สปา 

076 428 000 13 พฤศจิกายน 2560 ถึง 
16 กุมภาพันธ� 2561 

1.นางสาวกนิษา บัวเพชร 
2.นางสาวศิรินาถ เซ�งฟVด 

มติท่ีประชุม รับทราบ 



๔.๓  ฝ2ายพัฒนานักศึกษาแจ�งให�ที่ประชุมทราบ 
 4.3.1 รายงานข�อมูลนักศึกษาที่ได�รับทุนการศึกษา (ให�เปล�า) ประจําปGการศึกษา 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
   ฝ2ายพัฒนานักศึกษาได�สรุปข�อมูลนักศึกษาที่ได�รับทุนการศึกษา(ให�เปล�า) ประจําปGการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 

ชื่อทุน มูลนิธิจุมภฏ-พันธDทิพยD 

ที่ ชื่อ - สกุล ชั้นป: สาขาวิชา สถานะ 
ผลการเรียน 

หมายเหตุ 
1/2559 2/2559 GPA 

1 นางสาวศศิธร  ถนนแก�ว 2 การจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ ปกติ 3.18 3.00 3.09 ค�าลงทะเบียนเรียน ค�าหอพัก และ
ค�าครองชีพ จํานวน 10 เดือนๆ ละ 

1,200 บาท 
                
                

ชื่อทุน นักศึกษาพิการ 
1 นายเชษฐา   แก�ววิรัช 2 อาหารและโภชนาการ ปกติ 3.08 3.07 2.85 ค�าบํารุงการศึกษา 12,000 บาท 

ชื่อทุน โครงการอดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนใต(  
1 นางสาวนูฮาซามีย�  มะดีเยา 3 เทคโนโลยีชีวภาพ ปกติ 3.63 3.64 3.71 

ค�าครองชีพ เดือนละ 4,000 บาท 
2 นางสาวพูซีฮะห�   ลือแบเต�ะ 3 เทคโนโลยีชีวภาพ ปกติ 3.75 3.64 3.76 

ชื่อทุน มทร.ศรีวิชัย 
1 นางสาวโสภา   นวลทอง 3 อาหารและโภชนาการ ปกติ 3.10 2.90 2.49 ค�าครองชีพเดือนละ 4,000 บาท 

2 นางสาวสุชาดา   สุมน 3 อาหารและโภชนาการ ปกติ 3.85 3.90 3.87 ค�าเทอม 12,000 บาท 
3 นายชวกิจ ลิบน�อย 1 การจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ ปกติ - - -   
4 นางสาวธมนวรรณ ทับสระ 2 วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร ปกติ 2.92 3.52 3.2   

ชื่อทุน บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด 
1 นางสาวเนตรนภา ยกตั้ง  1 อาหารและโภชนาการ ปกติ 3.00 2.20 2.64 10,000  บาท 

ชื่อทุน บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ธุรกิจคาเฟNอเมซอน 
1 นายเชษฐา   แก�ววิรัช 2 อาหารและโภชนาการ ปกติ 3.08 3.07 2.85 7,000 บาท 



ที่ ชื่อ - สกุล ชั้นป: สาขาวิชา สถานะ 
ผลการเรียน 

หมายเหตุ 
1/2559 2/2559 GPA 

ชื่อทุน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต (มหาชน)  
1 นายอักษรชัย  ศรีสุข 3 อาหารและโภชนาการ ปกติ 3.14 3.44 3.29 5,000 บาท 

ชื่อทุน คณบดี  
1 นางสาวกรกนก สาระณีย� 3 อาหารและโภชนาการ ปกติ 2.75 3.00 2.88 1,000 บาท จํานวน 8 เดือน 

ชื่อทุน เครือข/ายผู(ปกครอง 
1 นางสาวธมนวรรณ ทับสระ 2 วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร ปกติ 2.92 3.52 3.2 3,000 บาท 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4.3.2 กิจกรรมท่ีได�ดําเนินการ ประจําภาคเรียนท่ี 1/2560 รายละเอียดดังต�อไปนี้ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม วันท่ีดําเนินโครงการ สถานท่ี ผู(รับผิดชอบ 

ประชุมผู�ปกครองนักศึกษา 28 พฤษภาคม 2560 ห�องประชุม AG 21 อาคาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ฝ2ายพัฒนานักศึกษา 

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

ฝ2ายพัฒนานักศึกษา 

อบรมการประกันคุณภาพ
นักศึกษา เรื่อง บทบาทนักศึกษา 
กับ การประกันคุณภาพนักศึกษา 

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

ฝ2ายพัฒนานักศึกษา 
ร�วมกับ ฝ2ายวิชาการฯ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี 

31 พฤษภาคม -  
3 มิถุนายน 2560 

และ  
วันท่ี 14 มิถุนายน 2560 

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

ฝ2ายพัฒนานักศึกษา 

โครงการค�ายคุยธรรมจริยธรรม 31 พฤษภาคม -  
3 มิถุนายน 2560 

วัดประดิษฐาราม ตําบลบางรูป 
อําเภอทุ�งใหญ� จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ฝ2ายพัฒนานักศึกษา 

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

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

สโมสรนักศึกษา 

โครงการแสดงความยินดีพ่ีบัณฑิต วันท่ี 13 กันยายน 2560 ลานกิจกรรม อาคารสํานักงาน
วิทยาเขต มทร.ศรีวิชัย 

สโมสรนักศึกษา 

วันปXยมหาราช 23 ตุลาคม 2560 อาคารอเนกประสงค� ท่ีว�าการ
อําเภอทุ�งใหญ� จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ฝ2ายพัฒนานักศึกษา 
ร� ว ม กั บ  สํ านั ก งาน
วิทยาเขต 

จัดเลี้ยงอาหารว�างและเครื่องด่ืม
เนื่องในพิธีถวายดอกไม�จันทน� 

26 ตุลาคม 2560 วัดท�ายาง อําเภอทุ�งใหญ� 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผศ.จรูญ บุญนํา 
สโมสรนักศึกษา 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 4.3.3 แผนการดําเนินงาน กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 2561 รายละเอียดดังต�อไปนี้ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันท่ีดําเนินโครงการ สถานท่ี ผู(รับผิดชอบ 
โครงการอบรมและจัดประกวดแข�งขัน
ศิลปะการจัดตกแต�งอาหารพ้ืนบ�าน
เพ่ือการอนุรักษ�วัฒนธรรมไทย 

มกราคม 2561 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

ผศ.ชไมพร เพ็งมาก 

โครงการค�ายอาสา อก.ร�วมใจพัฒนา
ชุมชน 

พฤษภาคม 2561 ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบ่ี  
 

ฝ2ายพัฒนานักศึกษา 

โครงการแข�งขันกีฬาภายใน มทร.ศรี
วิชัย ครั้งท่ี ๑๑ 

กรกฎาคม 2561 มทร.ศรีวิชัย สงขลา ฝ2ายพัฒนานักศึกษา 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันท่ีดําเนินโครงการ สถานท่ี ผู(รับผิดชอบ 
โครงการสร�างสรรค�ขบวนพาเหรด        
ศรีวิชัยเกมส� ครั้งท่ี 11 

กรกฎาคม 2561 มทร.ศรีวิชัย สงขลา ฝ2ายพัฒนานักศึกษา 

โครงการอบรมและจัดประกวดแข�งขัน
การทําหฺมฺรับน�อย 

สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

ผศ.ชไมพร เพ็งมาก 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
  4.3.4 สรุปผลการสํารวจปVจจัยท่ีมีผลต�อการศึกษาต�อในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วทิยาเขตนครศรีธรรมราช 
  จากการสํารวจข�อมูลสรุปได�ว�าปVจจัยท่ีมีผลต�อการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต�อในคณะอุตสาหกรรม
เกษตร มทร.ศรีวิชัย ของนักศึกษาปVจจุบันของคณะฯ จํานวน 40 คน ส�วนใหญ�จะอยู�ในระดับปานกลาง โดยปVจจัย
ด�านความคาดหวังของนักศึกษา ไม�ว�าจะเปHนความต�องการของตลาดแรงงาน ความภาคภูมิใจของผู�ปกครอง และ
การได�รับการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาจะอยู�ในระดับท่ีมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับปVจจัยด�านอ่ืนๆ และช�องทาง
ในการรับทราบข�อมูลข�าวสารของนักศึกษาส�วนใหญ�จะเปHนจากการค�นหาข�อมูลผ�านทางสื่อออนไลน� เช�น เว็ปไซต� 
เฟสบุ�ค เปHนต�น 
  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 พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2560  
  ฝ2ายวิชาการและวิจัย รายงานข�อมูลผลการเรียนของนักศึกษาแต�ละสาขาวิชา ประจําภาคการศึกษา 1/2560  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
ประชุมได(พิจารณา และมีข�อเสนอแนะดังต�อไปนี้ 
 1. นักศึกษาท่ีมีปVญหาเรื่องผลการเรียนตํ่าอาจารย�มีแนวทางการแก�ไขอย�างไร ได�ดําเนินการพบนักศึกษา
เพ่ือสอบถามข�อมูลเพ่ิมเติมหรือไม� 
 2. นักศึกษาท่ีมีปVญหาเรื่องผลการเรียนตํ่า อาจารย�ควรสอนเพ่ิมเติมให�นักศึกษาเปHนกรณีพิเศษ และ
อาจารย�ประจําวิชาควรแจ�งผลคะแนนในการสอบแต�ละครั้งให�นักศึกษาทราบเพ่ือเปHนแนวทางในการพิจารณาวาง
แผนการเรียนให�กับนักศึกษา 



 3. อาจารย�ท่ีปรึกษาควรให�ความสําคัญ และเอาใจใส�นักศึกษาในท่ีปรึกษา เช�น เรื่องผลการเรียน หาก
นักศึกษาในท่ีปรึกษามีผลการเรียนตํ่าควรชี้แนะแนวทางเรื่องการวางแผนการเรียนในภาคการศึกษาต�อไป และควร
ได�รับการเอาใจใส�เปHนพิเศษ 
 4. นักศึกษาท่ีมีปVญหาเรื่องผลการเรียนตํ่า ฝ2ายวิชาการและวิจัยควรพิจารณาปรับแผนการเรียนให�
เหมาะสมเพ่ือให�นักศึกษามีโอกาสเรียนในรายวิชาท่ีถนัด เพ่ือเปHนการรักษาผลการเรียนให�อยู�ในระดับท่ีดี ไม�ควรรวม
รายวิชายากๆ ไว�ในภาคการศึกษาเดียวกัน 
 5. นักศึกษาท่ีมีปVญหาเรื่องผลการเรียนตํ่า ฝ2ายพัฒนานักศึกษาวางแผนช�วงเวลาสําหรับอาจารย�ท่ี
ปรึกษาพบนักศึกษา เพ่ือนักศึกษาได�มีโอกาสพูดคุยปรึกษาเรื่องต�างๆ  
 6. นักศึกษาท่ีมีปVญหาเรื่องผลการเรียนตํ่า หลักสูตรควรพูดคุยกับอาจารย�ประจําวิชาว�านักศึกษาใน
รายวิชานั้นๆ แต�ละคนมีผลการเรียนอย�างไร มีพฤติกรรมในการเรียนเปHนอย�างไร มีปVญหาเรื่องอะไรบ�าง 

มติท่ีประชุม อนุมัติผลการเรียนของนักศึกษา ประจําภาคการศึกษาท่ี 1 ปGการศึกษา 2560 ทุกชั้นปG 
 

 5.2 แนวทางการปรับปรุงหลักสูตร  
 ปG 2560 มีหลักสูตรท่ีรับรองการปรับปรุง คือ วท.ม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรใหม� 

พ.ศ. 2557) หลักสูตร วท.บ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) และจะมีการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. 
สาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร(ปรับปรุง พ.ศ.2560)  โดยกําหนดให�มี 4 กลุ�มวิชาคือ วิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ อาหารและโภชนาการ และโลจิติกส�อุตสาหกรรมเกษตร 

ประชุมได(พิจารณา และมีข�อเสนอแนะดังต�อไปนี้ 
 การท่ีจะปรับปรุงหลักสูตรจะต�องศึกษาแนวโน�มของสิ่งแวดล�อมภายนอกด�วยเพ่ือประกอบการพิจารณา   
ในการปรับปรุงหลักสูตร 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบ และให�คณะฯ ดําเนินการจัดเปHนโครงการเพ่ือเชิญบุคคลท่ีมีความเชี่ยวชาญมาพูดคุ�ย
ประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม�มี 
 
เลิกประชุมเวลา 14.00 น. 
 
 
 

                                                (นางสาวอุมาพร  สุขฉนวน) 
                                                ผู�บันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 

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


