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 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 1/๒๕๖3 
วันอังคาร ที ่ 2๘  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖3  เวลา 13.3๐ น. 

ผ่านระบบการประชุมออนไลน์  Google Meet 
 

***************************************** 
ผู้มาประชุม 

1. ผศ.สมคิด   ชัยเพชร  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์   ประธาน 
2. ผศ.ประพจน์  มลิวัลย์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  
3. นายฤกษ์ชัย  ช่วยมั่ง  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
4. นางสาวพิมล    เที่ยงธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
5. ผศ.เสน่ห์   รักเก้ือ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    
6. ผศ.สารคาม  แก้วทาสี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
7. นายสุดนัย   เครือหลี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
8. ผศ.พัชราภรณ์  วาณิชย์ปกรณ ์ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร    
9. ผศ.เผด็จ   สังขไพฑูรย ์ รองหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร 
10. นายเศรษฐวัฒน์ ถนิมกาญจน์ หัวหน้าสาขาเกษตรประยุกต์  
11. นางสาวรัตนา  อุ่นจันทร์ รองหัวหน้าสาขาเกษตรประยุกต์ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางธันย์นรีย์    โมราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน   ติดภารกิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางอภิชญา    หงษ์ทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
2. นางจันตินา  สุชาฎา   นักวิชาการศึกษา 
3. นายเอกศักดิ์    คมคาย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.45  น. 
 

 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม เมื่อคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ 
มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิดการประชุม และด าเนินการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จ านวน  5  เรื่อง ดังนี ้    
 ๑. มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้คณะฯ จัดท าหลักสูตร Non Degree อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบ
กับกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอ
ของบประมาณเพ่ือจัดท าหลักสูตรพัฒนาทักษะการฟ้ืนฟูอาชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดย
มหาวิทยาลัยฯ นัดประชุมในวันที่ 28 เมษายน 2563 
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  2. ขอบคุณผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ที่ช่วยด าเนินการให้การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้าน
การพัฒนากัญชงและกัญชาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ชัยกับตัวแทนจากบริษัทออร์แกนิก     
ไซแอนติฟิก จ ากัด (ประเทศสหรัฐอเมริกา) การลงนามความร่วมมือส าเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งคณะฯ 
เป็นหน่วยงานต้นน้ าในการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 
 3. มหาวิทยาลัยฯ ให้คณะฯ ส่งแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของคณะฯ ตามเหตุผลและความ
จ าเป็นเพ่ือพัฒนางานฟาร์มและสนับสนุนการเรียนการสอน ในส่วนของพ้ืนที่ทุ่งใหญ่ขอใช้เงินรายได้สะสมจาก
การศึกษา และเงินรายได้สะสมงานฟาร์ม ส่วนของพ้ืนที่ไสใหญ่ขอใช้เงินรายได้สะสมจากการศึกษา โดยได้เสนอ
แผนการใช้จ่ายเงินไปมหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว  
 4. การปฏิรูปโครงสร้างคณะเกษตรศาสตร์ เดิมเสนอไป ๒ สาขา คือ ๑. สาขาเกษตรศาสตร์         
๒. สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตร ซ่ึงน าเสนอท่ีประชุมกับมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอีกครั้งช่วงบ่ายของวันนี้ 
แตจ่ะชื่ออะไรก็ไม่ต่างกันอยู่ที่หลักสูตรของคณะฯ ที่ต้องปรับใช้ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด  
  5. การท าแผนสิ่งก่อสร้าง ที่ต้องมีแผนไว้รองรับ และเตรียมแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างของคณะฯ ไว้
ทุกปี โดยมหาวิทยาลัยฯ ให้พิจารณาถึงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่คณะฯ มีอยู่แล้ว ให้สามารถใช้ส าหรับการเรียน
การสอนและการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา   
   
   มติที่ประชุม  รับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
  ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  
๙  ตุลาคม ๒๕๖๒  
   
 มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง   
 ๓.๑  ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ลงนามท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนากัญชง
และกัญชากับตัวแทนจากบริษัทออร์แกนิกไซแอนติฟิก จ ากัด (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ซึ่งคณะฯ เป็นต้นน้ าในการ
ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ส าหรับการด าเนินการต่อไปนั้น ให้แต่ละ
สาขา เสนอชื่อบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการขออนุญาต การผลิตการปลูกกัญชง กัญชา และร่วมประชุมกับ
ตัวแทนจากบริษัทออร์แกนิกไซแอนติฟิก จ ากัด โดยจะเสนอชื่อให้วิทยาเขตฯ แต่งตั้งค าสั่ง และร่วมท าข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOA) เพ่ือได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 ๓.๒ สถานะงานฟาร์ม พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สถานะรายรับไม่เป็นไปตามแผน 
เนื่องจากมีการขาดทุนสะสมมาจากปีที่ผ่านมา คณะฯ ได้ขอใช้เงินรายได้สะสมงานฟาร์มมาช าระหนี้สะสมทั้งหมด
โดยได้น าเสนอมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแล้ว  และในการด าเนินการงานฟาร์มในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้วางแผน
บริหารจัดการใหม่ ให้มีการตรวจสอบ ควบคุม ช่วยกันประหยัด ให้ทุกโครงการงานฟาร์มด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผนรายรับ-รายจ่าย งานฟาร์มที่มีภาวะขาดทุน ก็อาจลดขนาดลงมาเน้นงานฟาร์มเพ่ือการเรียนการสอน   
 ๓.๓ การปรับปรุงหลักสูตร มอบหมายฝ่ายวิชาการฯ ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรควบคู่กันไปทั้ง ๖ 
สาขา และด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันในปี ๒๕๖๔    

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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 ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  ๔.๑  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
   ๔.๑.๑ ระยะเวลาการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 
    รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งการผ่อนผันทหารประจ าปี ๒๕๖๓ ของนักศึกษาชาย
ที่มีสัญชาติไทย เกิดใน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ เกิดวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๒ ขอความ
ร่วมมือสาขาแจ้งนักศึกษาให้ยื่นการผ่อนผันทหารได้ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๖.๐๐ น. ที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นการผ่อนผันทหาร ดังนี้ ส าเนา
ใบ สด.๙ ส าเนาใบ สด.๓๕ (หมายเรียก) ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา ส าเนาบัตรประชาชน 
หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ตนเอง บิดา มารดา (ถ้ามี) ซึ่งได้ท าหนังสือแจ้งสาขาเบื้องต้น
แล้วนั้น  
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
    
  ๔.๒ สาขาพืชศาสตร์ 
   ผศ.พรศิลป์ สีเผือก ตัวแทนหัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ แจ้งที่ประชุมในการจัดงานเกษตรแฟร์ 
ในส่วนของสาขาพืชศาสตร์เสนอโครงการประมาณ ๙ - ๑๐ โครงการ และจะส่งขออนุมัติโครงการภายใน ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ขอหารือการจัดประกวด การจัดฝีกอบรม ทิศทางในการจัดงานเกษตรแฟร์ 
   ประธาน แจ้ง คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณไว้จ านวน 600,000 บาท เบื้องต้นได้จัดสรร
งบประมาณส าหรับการจัดนิทรรศการ แบ่งเป็นพ้ืนที่/สาขา ดังนี้  
   พ้ืนที่ไสใหญ่ งบประมาณจ านวน 120,000 บาท ประกอบด้วย ๖ สาขาๆ ละ ๒๐,๐๐๐ 
บาท  
   พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ สาขาสัตวศาสตร์  งบประมาณจ านวน ๘๐,๐๐๐ บาท สาขาพืชศาสตร์ 
งบประมาณจ านวน ๗๐,๐๐๐ บาท และในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนงบประมาณอีก ๕๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือให้มาร่วมในการจัดนิทรรศการ และในส่วนการจัดประกวด การฝึกอบรมหรือกิจกรรมอ่ืนๆ คณะฯ จะกัน
งบประมาณอีกส่วนหนึ่งมาสนับสนุน หากงบประมาณไม่พอก็ต้องขอสนับสนุนจากบริษัทออแกไนซ์เซอร์และ
สปอนเซอร์ต่างๆ และการจัดงานเกษตรแฟร์ ก าหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๗ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส่วนการ
แสดงนิทรรศการทางวิชาการ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส่วนกิจกรรมบันเทิงอ่ืนๆ บริษัท       
ออแกไนซ์เซอร์ เป็นผู้ด าเนินการ 
 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๕.๑ ฝ่ายบริหารและวางแผน 
   ๕.๑.๑ ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวดงบลงทุน 
(ครุภัณฑ์)  
   รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน แจ้ง จากท่ีคณะฯ ให้สาขาส่งรายการงบลงทุน (ครุภัณฑ์) 
ทั้งหมด ๒๒ รายการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๓,๒๑๔,๘๒๐ บาท (สามสิบสามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปด
ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  และมอบให้หัวหน้างานบริหารนโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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  โดยดูข้อมูลสถิติครุภัณฑ์ย้อนหลัง ๖ ปี ที่คณะฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณหมวดงบลงทุน เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดล าดับในการเสนอของบประมาณ ๒๕๖๔  
 

สถิติครุภัณฑ์ 

สาขา 
ปีงบประมาณ 

2563 2562 2561 2560 2559 2558 
ส านักงานคณบดีคณะเกษตร           
สาขาพืชศาสตร์ (ทุ่งใหญ่)          

สาขาพืชศาสตร์ (ไสใหญ่)         

สาขาสัตวศาสตร์ (ทุ่งใหญ่)        

สาขาสัตวศาสตร์ (ไสใหญ่)             
สาขาประมง         

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์           
สาขาเกษตรกลวิธาน         

สาขาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร            
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา           

    
   ประธาน แจ้ง ให้พิจารณาแต่ละรายการ สาขาไหนที่เสนอขอครุภัณฑ์หลายรายการ และ
รายการไหนที่สามารถรวมเป็นชุดได้ ให้รวมเป็นชุดครุภัณฑ์ และรายการไหนที่งบประมาณไม่มากให้ตัดออกค่อย
จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณของคณะฯ ซึ่งแนวคิดและนโยบายของมหาวิทยาลัยในอนาคต ให้คณะฯ รวมเป็นศูนย์
เครื่องมือห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เกษตร ที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล มีครุภัณฑ์ส าหรับไว้รองรับการจัดการเ รียนการ
สอน การบริการวิชาการ 
   จากที่ประชุมเสนอในการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญสิ่งก่อสร้างสรุปประเด็นได้ดังนี้  
   - ให้พิจารณาภาพรวมของสาขาเพ่ือได้พัฒนาทั้งระบบ ให้ดูความจ าเป็นของสาขาที่เน้นน ามา
พัฒนาการเรียนการสอน ส่วนสาขาไหนที่ได้แล้วก็ให้จัดล าดับไว้ท้าย ใช้แนวทางน าข้อมูลย้อนหลังมาเรียงล าดับจัด
ความส าคญั 
   - ให้พิจารณานโยบายของรัฐบาลว่าเน้นไปทิศทางไหน และให้ความส าคัญกับครุภัณฑ์พ้ืนฐาน
เพ่ือการศึกษาส าหรับการเรียนการสอนที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ส่วนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส่วนมาก
เสนอไปจะไม่ค่อยได้รับการพิจารณา 
   - ให้พิจารณาครุภัณฑ์เพ่ือรองรับการปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓  หน้าท่ี ๖/๙ 
 
 

    สรุปจากข้อเสนอแนะของที่ประชุมในการจัดล าดับความส าคัญของครุภัณฑ์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ จาก ๒๒ รายการ ยุบรวมแล้วเหลือ ๑๕ รายการ ตามรายละเอียด และขอให้ส่งข้อมูลที่ปรับ
ถูกต้องแล้วให้ทางฝ่ายบริหารฯ และขอความร่วมมือสาขาดูแผนครุภัณฑ์ ๕ ปี ที่ต้องส่งมหาวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 
28 เมษายน 2563 หากสาขาไหนยืนยันแผนครุภัณฑ์เดิมก็สามารถยืนยันได้ 
  

ล าดับ
ที ่

รายการ  (เรียงตามล าดับความส าคัญ) หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

งบประมาณ 

1. ครุภณัฑ์ชุดห้องปฏิบตัิการเทคโนโลยีการสืบพันธุ์สตัว ์
ต าบลถ้ าใหญ ่ อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1 ชุด  1,638,900          1,638,900  

2. ชุดครุภณัฑ์ห้องปฏิบตัิการผลติสื่อกราฟฟิค ต าบลถ้ าใหญ่ 
อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1 ชุด  890,000            890,000  

3. ชุดครุภณัฑ์ห้องปฏิบตัิการอารักขาพืช ต าบลทุ่งใหญ่  
อ าเภอทุ่งใหญ ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1 ชุด 2,747,000          2,747,000  

4. ชุดปฏิบัติการการดูแลรักษาภูมทิัศน์และการดูแลต้นไม้
ใหญ่ในงานรุกขกรรม ต าบลถ้ าใหญ่  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  

1 ชุด 350,000            350,000  

5. ชุดครุภณัฑ์ปฏิบตัิการระบบขนถ่ายอุตสาหกรรม ต าบลถ้ า
ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1 ชุด 2,500,000          2,500,000  

6. ชุดปฏิบัติวิเคราะหค์ุณภาพน้ าพ้ืนฐานเพื่อการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า  ต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

1 ชุด  267,500            267,500  

7. เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจนและคารบ์อน ต าบลทุ่งใหญ ่ 
อ าเภอทุ่งใหญ ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1 ชุด  3,200,000          3,200,000  

8. ครุภณัฑ์ชุดห้องปฏิบตัิการชีวโมเลกุลทางพืช ต าบลถ้ าใหญ่
อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

1 ชุด  3,415,250          3,415,250  

9. ชุดครุภณัฑ์เครื่องจักรกลงานเกษตร ต าบลทุ่งใหญ ่ อ าเภอ
ทุ่งใหญ ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1 ชุด  4,960,000          4,960,000  

10. ชุดปฏิบัติการชีวทางประมงเพื่อการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 
ต าบลถ้ าใหญ ่ อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1 ชุด  340,000            340,000  

11. ครุภณัฑ์ชุดห้องปฏิบตัิการพืชสวน ต าบลถ้ าใหญ ่ อ าเภอ
ทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1 ชุด  1,793,000          1,793,000  

12. ชุดครุภณัฑ์วิเคราะหค์ุณภาพอาหารสัตว ์ต าบลทุ่งใหญ ่ 
อ าเภอทุ่งใหญ ่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1 ชุด  4,343,000          4,343,000  

13. เครื่องวิเคราะห์พลังงานความร้อน ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่ง
ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1 ชุด  2,250,000          2,250,000  



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓  หน้าท่ี ๗/๙ 
 
 

 

ปี 2564* ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567

รายการส่ิงก่อสร้างผูกพันใหม่ ราคาเกิน 30 ล้าน (ปี พ.ศ. 2564)

3. อาคารวิศวกรรมและนวัตกรรมเกษตร ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช (คณะเกษตศาสตร์)

       150,000,000 

รายการส่ิงก่อสร้างปีเดียว ราคาต่่ากว่า 30 ล้าน (ปี พ.ศ. 2564) ปี 2564* ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
4. ปรับปรุงและต่อเติมศูนย์นวัตกรรมเกษตรทางด้านสัตวศาสตร์ ต าบลทุ่งใหญ่ 

อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (คณะเกษตรศาสตร์)
         30,000,000 

10. ปรับปรุงและต่อเติมศูนย์นวัตกรรมเกษตรทางด้านพืชศาสตร์ ต าบลทุ่งใหญ่ 
อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (คณะเกษตรศาสตร์)

         30,000,000 

13. ปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการสาขาพืชศาสตร์ ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่ง
ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (คณะเกษตศาสตร์)

10,000,000         

15. ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช (คณะเกษตศาสตร์)

7,500,000           

19. ปรับปรุงอาคารเรียนรวมสัตวศาสตร์ ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช (คณะเกษตศาสตร์)

15,000,000         

22. ปรับปรุงโรงเก็บและโรงผสมอาหาร ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช (คณะเกษตศาสตร์)

         20,000,000 

24. โรงเรือนปลูกพืชผักและไม้ดอก ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช (คณะเกษตศาสตร์)

           5,000,000 

25. ปรับปรุงร้ัวฟาร์มสัตว์และระบบสุขาภิบาล ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช (คณะเกษตรศาสตร์)

7,500,000           

26. อาคารแปรรูปสมุนไพร ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(คณะเกษตศาสตร์)

         15,000,000 

29. เรือนเพาะช า ระบบเปิด ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 (คณะเกษตศาสตร์)

           2,500,000 

31. โรงเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(คณะเกษตศาสตร์)

         15,000,000 

32. โรงฆ่าสัตว์ ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (คณะเกษต
ศาสตร์)

         25,000,000 

แผนความต้องการส่ิงก่อสร้าง
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2567
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่

ล่าดับ รายการ
งบประมาณ

ในการก่อสร้าง (บาท)
ความต้องการก่อสร้าง ()

14. เครื่องวิเคราะห์ไขมัน ต าบลทุ่งใหญ่  อ าเภอทุ่งใหญ ่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1 ชุด 3,500,000          3,500,000  

15. เครื่องวิเคราะห์ความชื้นและเถ้า ต าบลทุ่งใหญ ่ อ าเภอทุ่ง
ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1 ชุด  2,200,000          2,200,000  

รวมทั้งสิ้น         34,394,650  
 
 
  มติที่ประชุม : เห็นชอบตามท่ีประชุมเสนอ 
 
   ๕.๑.๒ รายการสิ่งก่อสร้าง ในแผนปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ ซึ่งจัดล าดับจากภาพรวมของวิทยาเขต
ฯ ขอความร่วมมือสาขาทบทวนรายการสิ่งก่อสร้างในแผนของปี ๖๕ สามารถปรับปรุงเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับ
ทิศทางนโยบายและการเรียนการสอนของคณะฯ และรายการไหนที่ไม่มีแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างก็ต้องรีบ
ด าเนินการประสานบุคลากรของวิทยาเขตฯ ช่วยด าเนินการอย่างเร่งด่วน  
    
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓  หน้าท่ี ๘/๙ 
 
 

    ประธาน แจ้ง สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ งบประมาณมาก หากไม่จ าเป็นให้ชะลอไว้ก่อน ให้มอง
สิ่งก่อสร้างที่จ าเป็น เช่น ปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างเดิมที่คณะฯ มีอยู่แล้วให้ครบวงจร และรอมองทิศทาง
โครงสร้างใหม่ของคณะฯ แล้วน าทบทวนดูความจ าเป็นอีกครั้ง   
          
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืนๆ  
    ๖.๑  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้ง ก าหนดจัดการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เกษตรราชมงคล ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖3 และก าหนดจัดงานเกษตรแฟร์ ระหว่างวันที่ 
๗ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 เป็นช่วงที่นักศึกษามีสอบกลางภาค ควรหารือกับวิทยาเขตฯ ขอเปลี่ยนแปลงก าหนด
วันสอบกลางภาคของนักศึกษา 
    ประธาน มอบฝ่ายวิชาการฯ ด าเนินการหารือวิทยาเขตฯ การก าหนดวันสอบกลางภาคของ    
นักศึกษาให้สอดคล้องกับการจัดงานดังกล่าว และแจ้งทราบเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมดังนี้      
    ๖.๒  มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายลดการใช้เอกสาร ลดกระดาษ โดยส่งเอกสารทาง E-Mail 
มหาวิทยาลัยฯ หรือทาง Line  ขอความร่วมมือสาขาน าระบบสารสนเทศมาใช้ และตั้งแต่  ๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) ครอบคลุมทุกฝ่าย ทุกสาขา และ
ระบบเซ็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-signature) ส าหรับผู้บริหาร ควรเตรียมความพร้อมให้ความร่วมมือด าเนินการ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ 
        ๖.๓  แนวทางการประชาสัมพันธ์แนะแนวรับสมัครนักศึกษา ให้เร่งด าเนินการทุกช่องทาง 
ทาง Line ทาง Facebook ช่วยกันถูกใจ ช่วยกันแชร์ การท าคลิปแนะน าคณะฯ การออกแนะแนว ต้องช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์  
    ๖.๔  วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ก าหนดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มาร่วมประชุมเป็นครั้งแรกร่วมกับผู้บริหารคณะ      
    ๖.๕  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน แจ้ง แผนปฏิบัติงานหัวหน้าสาขา/ผู้ช่วยคณบดี 
ประกอบด้วย ๒ ส่วน ๑. แผนปฏิบัติงาน และ ๒. แผนการพัฒนาบุคลากรในสาขา ขอความร่วมมือส่งข้อมูลให้
ฝ่ายบริหารฯ ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
    ๖.๖ หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์ แจ้งในการประชุมแต่ละเรื่องแต่ละครั้งให้ยึดมติของที่ประชุม
เป็นหลัก หากมีการเปลี่ยนแปลงมติที่ประชุมควรหารือร่วมกันก่อน  
  
   มติที่ประชุม : รับทราบ   
  
เลิกประชุมเวลา  ๑๒. ๐๐ น.   

 
 

นางอภิชญา หงษ์ทอง ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

      นางสาวพิมล  เที่ยงธรรม ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓  หน้าท่ี ๙/๙ 
 
 

  


