
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙  หน้าท่ี ๑/๑๔ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 
วันจันทร์ ที่ ๑๖  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ  ห้องปรฺะชุม AB ๒๐๑ ชั้น ๒ ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 
 

***************************************** 
 

ผู้มาประชุม 
๑. รศ.สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  ประธาน 
๒. ผศ.จรัญ    ทองเจือ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
๓. ผศ.จรัญ    ไชยศร   รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
๔. นายสมยศ    ศรีเพ่ิม   รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
๕. ผศ.สารคาม   แก้วทาสี   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
๖. นางสาวพิมล   เที่ยงธรรม  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
๗. ผศ.มุจลินท์   ติณสิริสุข  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานฟาร์มนักศึกษา 
๘. รศ.พิน  นวลศรีทอง  หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์ 
๙. ผศ.ชัยสิทธิ์  ปรีชา   หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ 
๑๐. ผศ.ชวกร    มุกสาน   หัวหน้าสาขาเกษตรกลวิธาน 
๑๑. นายจ าเลือง  เหตุทอง   หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
๑๒. นายฤกษ์ชัย  ช่วยมั่ง   หัวหน้าสาขาพัฒนาการเกษตรฯ 
๑๓. รศ.เกียรติศักดิ์   สร้อยสุวรรณ  รองหัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์ 
๑๔. นายกิตติชนม์ อุเทนะพันธ์  แทน หัวหน้าสาขาประมง 
๑๕. นางสาววรรณภา  แซ่โล่   หัวหน้างานวิจัยและฝึกอบรมชุมพร 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางธันย์นรีย์   โมราศิลป์ หัวหน้าส านักงานคณบดี  ไปราชการ  
๒. ผศ.ธีรวุฒิ    เลิศสุทธิชวาล หัวหน้าสาขาประมง   ไปราชการ 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางอภิชญา   หงษ์ทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒. นางอณงค์ทิพย์ วงศ์กูล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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เอกสารประกอบการประชุม 
 

เอกสารหมายเลข ๑ :   ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์  
   ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 
เอกสารหมายเลข ๒ :   เอกสารกรอบแนวคิดของรัฐบาล (ขับเคลื่อนเกษตร Thailand ๔.๐) 
เอกสารหมายเลข ๓ :   เอกสาร สรุปงบลงทุน (รายการครุภัณฑ์) ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เอกสารหมายเลข ๔ : แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน 
เอกสารหมายเลข ๕ : เอกสารการประชุมฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
  

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๑๐  น. 
 

 เมื่อผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิดการประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑:  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม 
 เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบมี  ๔ เรื่อง ดังนี ้
 ๑.๑  การจัดงานทุ่งใหญ่วิชาการและสืบสานวัฒนธรรม ก าหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มกราคม 
๒๕๖๐ ส่วนพื้นที่ไสใหญ่ ก าหนดจัดไสใหญ่วิชาการและสืบสานวัฒนธรรม ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ และไสใหญ่
วิชาการฯ คณะฯจะจัดประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ โดยเป็นเจ้าภาพร่วมกับกรมวิชาการเกษตรโดยจะมี
การประชุมเรื่องการจัดงานอีกครั้งวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 
 มติที่ประชุม : รับทราบ มอบสาขาเตรียมความพร้อมในการจัดงานทุ่งใหญ่วิชาการฯ 
 

๑.๒ โครงการเปิดบ้านคณะเกษตรศาสตร์ (OPEN HOUSE) นอกเหนือจากการออกแนะแนวเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา คณะจะจัดให้โรงเรียนใกล้เคียง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของคณะฯ มาศึกษาดู
งานเยี่ยมชมคณะฯ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก จะให้มีการเยี่ยมชมเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย  

  
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบทุกสาขาด าเนินการหากลุ่มเป้าหมายแจ้งมาคณะฯ และเตรียมความ
พร้อมในการต้อนรับ  
 
 ๑.๓ อุทยานเกษตร พ้ืนที่ไสใหญ่ คณะฯ ได้ขอความอนุเคราะห์ผู้ช านาญ ด าเนินการจัดท าแผนแม่บท 
(Master Plan) แล้ว และมอบหมายให้ผู้ผู้ช านาญ การจัดภูมิทัศน์พิจารณ์แผนแม่บท และคณะฯ ได้แต่งตั้งให้  
นายอุทัย เลื่อนธรรม นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าอาคารและสถานที่ รับผิดชอบงานอาคาร สถานที่ 
และอุทยานเกษตร เพ่ือให้อุทยาเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ จัดกิจกรรมของนักศึกษา และเป็นที่พักผ่อนของ
บุคลากรในวิทยาเขต และชุมชนใกล้เคียง 
 
  มติที่ประชุม : รับทราบ 
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 ๑.๔ คณะฯ ได้แต่งตั้ง ผศ.สมศักดิ์  กาญจนนันทวงศ์ เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานฟาร์ม ผศ.ชัยสิทธิ์  ปรีชา 
เป็นหัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ และนายฤกษ์ชัย  ช่วยมั่ง เป็นหัวหน้าสาขาพัฒนาการเกษตรฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙ เนื่องจากหัวหน้าสาขาและผู้ช่วยคณบดี เดิม ได้เกษียณอายุราชการ 
 
    มติที่ประชุม : รับทราบ  
 
 ระเบียบวาระท่ี ๒ :  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 
   
 มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
     
ระเบียบวาระท่ี ๓ :  เรื่องสืบเนื่อง  
 ๓.๑ Thailand ๔.๐ ด้านเกษตร  
 ความเป็นมา ที่ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรฯ ให้ความเห็นชอบร่วมกันเพ่ือให้การพัฒนาการ
เกษตรเป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบาย Thailand ๔.๐  โดยให้คณะฯ จัดท ากรอบแนวคิดการพัฒนาการเกษตร
ตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ด้านเกษตร เพ่ือน าเข้าที่ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรฯ ในวันที่ ๑ กันยายน 
๒๕๕๙ 

 ผลการประชุมเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ตามกรอบของรัฐบาล โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เรื่องการขับเคลื่อนเกษตร Thailand ๔.๐ คณะฯ ได้น าเสนอความส าคัญด้าน
เกษตรในการพัฒนา ๒ ด้าน คือ การพัฒนาเทคโนโลยีและถ่ายทอดสู่เกษตรกร และ การพัฒนาคุณภาพของ
บัณฑิต ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และได้เสนอจุดเด่นของคณะฯ ๓ สาขา ดังนี้ 

1. สาขาประมง และหน่วยวิจัยการจัดการสุขภาพสัตว์น้ า  ทิศทางของสาขาประมงด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ปัญหาปลาป่น โครงการวิจัยน าไปสู่
ครุภัณฑ์และเทคโนโลยี นวัตกรรมสิทธิบัตรฯ องค์ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี  

2.  สาขาพืชศาสตร์ และหน่วยวิจัยไม้ผลเมืองร้อนและไม้ยืนต้น โครงการวิจัยเกี่ยวกับไม้ผลเมืองร้อน 
ปาล์มน้ ามัน พืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ เห็ด องค์ความรู้ด้านพันธุ์ การจัดการธาตุอาหาร การควบคุมศัตรูพืช 
การผลิตพืช การปรับปรุงพันธุ์สับปะรด เทคโนโลยีด้านการผลิตปาล์มน้ ามัน เทคโนโลยีด้านการ
จัดการสวนไม้ผล เน้นไม้ผลเมืองร้อน เทคโนโลยีด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และการบริการวิชาการ  

3. สาขาสัตวศาสตร์ เทคโนโลยีด้านการผลิตโคเนื้อและแพะ  

ทั้งนี้คณะฯ ต้องผลักดันให้เป็นไปตามกรอบการขับเคลื่อนเกษตร Thailand ๔.๐ ต่อไป 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ :  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งในที่ประชุม ดังนี้ 
  ๔.๑.๑ การแนะแนวในการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา  
   - โดยใช้นักศึกษาปัจจุบันเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ดึงนักศึกษามาเรียน (รุ่นพ่ีชวนน้องมา
เรียน)  
   - การเปิดบ้านคณะเกษตรศาสตร์ (OPEN HOUSE) ก็เป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์
คณะฯ โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ใกล้เคียงเชิญโรงเรียนมาดูงานของคณะฯ 
   - ท าสื่อประชาสัมพันธ์ เพจ ของแต่ละสาขา เพ่ือได้น าจุดเด่นของแต่ละสาขาในการ
ประชาสัมพันธ์ 
   - การออกแนะแนวให้ไปตามกลุ่มเป้าหมายและให้ออกแนะแนวตามสายที่รับผิดชอบ 
   ขอความร่วมมือสาขาและผู้รับผิดชอบที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วด าเนินการให้
เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้โดยเร่งด่วน 
  ๔.๑.๒ ความคืบหน้าของหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์ 
   - หลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ยังไม่ผ่านการพิจารณาจากสภา
มหาวิทยาลัยฯ ก็ไม่สามารถขึ้นเวปไซต์ในการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาได้ และจากที่ประชุมสภา
วิชาการให้คณะฯ รับนักศึกษาสายวิทย์ คณิต ปวช.สาขาเกษตร และ ปวส. สาขาเกษตร เท่านั้น 
   - หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์รอเข้าพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ส่วนหลักสูตรสาขาวิชา
พืชศาสตร์ก าลังด าเนินการแก้ไขตามค าเสนอแนะของคณะกรรมการ เพ่ือน าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการอีกครั้ง ในต้น
เดือนธันวาคม ๒๕๕๙  
  ๔.๑.๓ การรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน อินโดนีเซีย จ านวน ๑๑ ราย ในระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
มหาวิทยาลัยฯ ให้คณะฯ ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ือเข้าที่ประชุมสภาวิชาการในการพิจารณานั้น คณะฯ 
โดย ผศ.สารคาม แก้วทาสี ได้ด าเนินการจัดท าเอกสารคณบดีลงนามและส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  ๔.๑.๔ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ได้คะแนน ๔.๖๓ มาตรฐานของ สกอ. 
ได้คะแนน ๔.๖๒ ตามตัวชี้วัด Srivijaya ได้คะแนน ๔.๖๔ ได้คะแนนค่อนข้างสูง ได้อันดับที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยฯ
คะแนน ๔.๖๒ ซึ่งได้ส่งเอกสารแจ้งให้สาขาทราบแล้ว 
  ๔.๑ .๕  การน า เ สนอผลงานวิ ช าการ ระดั บปริญญาบัณฑิ ตด้ านวิ ทย าศาสตร์ บัณฑิ ต
เทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ ๕ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่ง
มีหัวข้อเกษตรตามรอยพ่อหลวง มีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานพ้ืนที่ใกล้เคียง มีค่าลงทะเบียนเข้าร่วม 
๒๐,๐๐๐ บาท ไม่รวมค่าที่พัก (นักศึกษา ๑๐ คน อาจารย์ ๕ คน) สถาบันละ ๑๐ เรื่อง โดยก าหนดส่งบทคัดย่อ
ตั้งแต่วันนี้ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ฉบับเต็มก าหนดส่ง ๒๔ กุมภาพันธ์ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
  ขอให้สาขาส่งปัญหาพิเศษของนักศึกษาที่มีเหมาะสมครบถ้วนสมบูรณ์ สาขาละ ๑ – ๒ เรื่องเพ่ือ
น ามาพิจารณาในการน าเสนอผลงานฯ ดังกล่าว ให้ครบตามจ านวน ๑๐ เรื่อง 
  ๔.๑.๖ การส่งข้อเสนอโครงการงบประมาณรายจ่ายอ่ืน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามแบบ ง.๙ 
ที่ฝ่ายวิชาการให้สาขารวบรวมส่งโครงการละ ๕๐,๐๐๐ บาท ให้เน้นสมรรถนะวิชาชีพส าหรับนักศึกษา ก าหนดส่ง
ภายใน ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และโครงการอ่ืนๆ ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท าโครงการและ
เสนอส่งภายในก าหนด 
  ๔.๑.๗ การด าเนินการงานฟาร์ม  ในแต่ละไตรมาสต้องได้ ๘๕%  ให้สาขา หัวหน้าโครงการงาน
ฟาร์มติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
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  ๔.๑.๘ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน  
   - ในแต่ละภาคการศึกษา จัดให้อาจารย์แต่ละท่านกระจายรายวิชาสอน ทั้ง ๒ ภาค ให้มี
ชั่วโมงใกล้เคียงกัน เฉลี่ยประมาณ ๑๐ คาบ/สัปดาห์ 
   - การคิดภาระการสอนในตารางสอนในแต่ละวิชา ให้เฉลี่ยจากอาจารย์ผู้สอนทุกคนตาม
สัดส่วนที่แต่ละคนสอนจริง 
   - วิชาปัญหาพิเศษ สัมมนา สามารถลงในตารางเรียนได้ โดยต้องมีการเรียนการสอนในห้อง
และเฉลี่ยภาระการสอนให้กับผู้สอนแต่ละท่าน ตามสัดส่วนที่สอนจริง โดยปัญหาพิเศษสามารถลงตารางเรี ยนได้ 
๓ คาบ/สัปดาห์ และสัมมนา ๒ คาบ/สัปดาห์ 
   - ตารางสอนฝึกทักษะวิชาชีพ ขอให้แยกเป็นตารางสอนส าหรับการฝึกทักษะวิชาชีพ        
ลงชั่วโมงปฏิบัติตามที่ปฏิบัติจริงและแนบกับตารางปกติ ส าหรับอาจารย์ที่รับผิดชอบการฝึกทักษะวิชาชีพ (การ
ฝึกงาน อาจารย์ต้องลงไปฝึกปฏิบัติกับนักศึกษาด้วยตนเองจริง) 
   - การเรียนการสอนภาคบรรยายให้มีกลุ่มนักศึกษาตามที่เหมาะสม (๓๐ – ๖๐ คน) และ
ปฏิบัติการ ควรจัดกลุ่มตามความเหมาะสม ไม่ควรแยกกลุ่มย่อยมากเกินไป (ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน/กลุ่ม) หรือตาม
จ านวนที่นักศึกษาลงทะเบียนจริง 
  ๔.๑.๙ การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน 
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการขอหารือ ตามหนังสือกองคลัง มหาวิทยาลัยฯ ได้ให้คณะฯ แจ้งผู้มี
รายชื่อด าเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายเกินค่าสอนเกินภาระงานสอน ตั้งแต่ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๑ – ปัจจุบัน ส่ง
ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมอบสาขาแจ้งผู้มีรายชื่อลงนามรับทราบและส่งเอกสารมายังฝ่าย
วิชาการภายในก าหนด และหากบุคคลใดไม่ประสงค์จะขอรับก็ให้บันทึกยืนยันไม่ประสงค์จะขอรับเป็นลายลักษณ์
อักษร ทั้งนี้ให้สาขารับรองความถูกต้องมาด้วย 
   ประธานกล่าว ตั้งแต่ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๙ ถ้าอาจารย์ทุกคนต้องการเบิกค่าสอนเกิน
ภาระงานสอน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ คณะฯ ควรมาวางแผนมองเหตุผล ความเหมาะสมการเปิดรายวิชาใน
การจัดการเรียนการสอนดูแต่ละวิชา/จ านวนนักศึกษา ให้สาขารวบรวมส่งมายังคณะฯ เพ่ือได้เป็นกรอบแนว
ปฏิบัติในการเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน  
     
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสาขาด าเนินการประชุมในสาขาและส่งผลการประชุมมายังคณะฯ หาก
อาจารย์สาขาใดต้องการเบิกภาระสอนเกินตั้งแต่ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๙ – ปัจจุบัน รายงานมายังคณะฯ 
ภายใน ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
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 ๔.๒ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งในที่ประชุม ดังต่อไปนี้ 
  ๔.๒.๑ แผนกิจกรรมฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
   - ปฏิทินกิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 
    

ล ำดับ วัน เดือน ปี ชื่อโครงกำร / กิจกรรม 
1 23 ตุลาคม 2559 กิจกรรมวันปิยะมหาราชร าลึก  
2 23 ตุลาคม 2559 วันปิยะมหาราช (พ้ืนที่ทุ่งใหญ่) 
3 23 ตุลาคม 2559 ทอดกฐินวัดใหม่ (พ้ืนที่ทุ่งใหญ่) 
4 29 ตุลาคม 2559 ทอดกฐินวัดควนอุโบสถ (พ้ืนที่ทุ่งใหญ่) 
5 21 – 24 ตุลาคม 2559 ร่วมออกค่ายโครงการของมูลนิธิรากแก้ว (พ้ืนที่ทุ่งใหญ่) 
6 10 - 21 ตุลาคม 2559 สอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2559 
7 5 พฤศจิกายน 2559 ทอดกฐินวัดหนองคล้า (พ้ืนที่ทุ่งใหญ่) 
8 13 – 19 พฤศจิกายน 2559 โครงการแข่งขันกีฬา มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 11 (ยกเลิก) 
9 13 – 19 พฤศจิกายน 2559 โครงการสร้างสรรค์ขบวนพาเหรด ศรีวิชัยเกมส์ (ยกเลิก) 

10 13 – 19 พฤศจิกายน 2559 โครงการส่งทีมเข้าประกวดดาว – เดือน การแข่งขันกีฬา มทร.ศรีวิชัย            
ครั้งที่ 11 สโมสรนักศึกษา (ยกเลิก) 

11 ธันวาคม 2559 ถวายพระพรวันพ่อ  
12 6-18  ธันวาคม 2559 สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2559 
13 14 ธันวาคม 2559 โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์  
14 2 ธันวาคม 2559 ถวายพระพรวันพ่อ (พ้ืนที่ทุ่งใหญ่) 
15 9 มกราคม 2560 วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2559  
16 14 มกราคม 2560 วันเด็กแห่งชาติ (พ้ืนที่ทุ่งใหญ่) 
17 มกราคม 2560 ออกค่ายปลูกป่าต้นน้ าเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (พ้ืนที่ทุ่งใหญ่) 
18 มกราคม 2560 งานวิชาการและสืบสานวัฒนธรรม (พ้ืนที่ทุ่งใหญ่) 
19 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการแห่ผ้าขึ้นธาตุ (สโมสรนักศึกษา) 
20 กุมภาพันธ์ 2560 แห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติเมืองคร (พ้ืนที่ทุ่งใหญ่) 
21 25 กุมภาพันธ์ 2560 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
22 6 – 19 มีนาคม 2559 สอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2559 
23 มีนาคม 2560 โครงการเสริมสร้างสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรมประจ าชาติ 
24 21 เมษายน 2560 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
25 เมษายน 2560 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ทุ่งใหญ่ 
26 เมษายน 2560 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 2560 (สโมสร

นักศึกษา) 
27 เมษายน 2560 โครงการรดน้ าด าหัว “ประเพณีวันสงกรานต์” (สโมสรนักศึกษา) 
28 เมษายน 2560 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาสู่นักศึกษา 

(สโมสรนักศึกษา) 
29 เมษายน 2560 โครงการประกวดกิจกรรมชมรมดีเด่น (สโมสรนักศึกษา) 
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30 เมษายน 2559 โครงการแคโรย คณะเกษตรศาสตร์ (สโมสรนักศึกษา) 
31 5 พฤษภาคม 2560 วันสุดท้ายของการเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2559 
32 8 – 21 พฤษภาคม 2560 สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2559 
33 30 พฤษภาคม 2560 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง คณะเกษตรศาสตร์ 
34 30 พฤษภาคม 2560 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา  2560 
35 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน  

2560 
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 

36 พฤษภาคม 2560 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม (สโมสรนักศึกษา) 
37 พฤษภาคม 2560 โครงการกิจกรรม 5 ส. สโมสรนักศึกษา (สโมสรนักศึกษา) 
38 มิถุนายน 2560 เปิดเรียน ภาคการศึกษาปีการศึกษา 2560 (สโมสรนักศึกษา) 
39 กรกฎาคม 2560 โครงการสัมพันธ์น้องพ่ี คณะเกษตรศาสตร์ (สโมสรนักศึกษา) 
40 กรกฎาคม 2560 โครงการสายโยงสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ (สโมสรนักศึกษา) 
41 กรกฎาคม 2560 โครงการวันไหว้ครู (สโมสรนักศึกษา) 
42 กรกฎาคม 2560 โครงการประกวดดาว – เดือน คณะเกษตรศาสตร์ (สโมสรนักศึกษา) 
43 กรกฎาคม 2560 โครงการประกวดเนคไท คณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

(สโมสรนักศึกษา) 
44 กรกฎาคม 2560 โครงการวันเข้าพรรษา (สโมสรนักศึกษา) 
45 สิงหาคม 2560 โครงการประกวดร้องเพลงสถาบันและประชุมเชียร์ (สโมสรนักศึกษา) 
46 สิงหาคม 2560 โครงการวันแม่แห่งชาติ (สโมสรนักศึกษา) 
47 สิงหาคม 2560 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 
48 สิงหาคม 2560 โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 

(สโมสรนักศึกษา) 
49 กันยายน 2560 โครงการเกษตรอาสา (สโมสรนักศึกษา) 
50 กันยายน 2560 โครงการประเพณีบุญสารทเดือนสิบ (สโมสรนักศึกษา) 
51 ตุลาคม 2560 กิจกรรมวันออกพรรษา (สโมสรนักศึกษา) 
52 ตุลาคม 2560 โครงการประเพณีชักพระ (สโมสรนักศึกษา) 
53 ตุลาคม 2560 โครงการวันปิยมหาราชร าลึก (สโมสรนักศึกษา) 
54 พฤศจิกายน 2560 โครงการประเพณีลอยกระทง (สโมสรนักศึกษา) 
55 ธันวาคม 2560 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (สโมสรนักศึกษา) 
 
    ประธาน เสนอ ให้จัดปฏิทินเฉพาะเป็นปีการศึกษา ๒๕๕๙  พยายามระบุวันที่ ที่แน่นอน ถ้า
ระบุได้ และประสานฝ่ายวิชาการเพ่ือปรับปฏิทินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และแจ้งผู้ปกครองนักศึกษา
ทราบต่อไป  
 
   มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบฝ่ายพัฒนานักศึกษาจัดปฏิทินเฉพาะปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ
แจ้งผู้ปกครองนักศึกษา 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙  หน้าท่ี ๘/๑๔ 
 

   - ชมรมนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จ านวน ๗ ชมรม ซึ่งได้ขึ้นอยู่ภายใต้สังกัดสโมสร
นักศึกษา  

๑. ชมรมโลกสีเขียว (สาขาพืชศาสตร์พื้นที่ทุ่งใหญ่) 
๒. ชมรมคนรักษ์สัตว์ (สาขาสัตวศาสตร์พื้นที่ทุ่งใหญ่) 
๓. ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรประมง (สาขาประมง) 
๔. ชมรมรักเกษตร (สาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร) 
๕. ชมรมเกษตรกลพัฒนา (สาขาเกษตรกลวิธาน) 
๖. ชมรมอนุรักษ์พฤกษาและสิ่งแวดล้อม (สาขาพืชศาสตร์พื้นที่ไสใหญ่) 
๗. ชมรมภูมิทัศน์ (สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์) 

   
 
  ๔.๒.๒ ผลการพิจารณาทุนการศึกษา 
   ทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  จ านวน ๘ ทุน  
    

ล ำดับ
ที ่

ชื่อทุน ชื่อ-สกลุ สำขำ จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 

1 ทุนการศึกษาบริษัท สยามซิตี้
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  
จ านวน 1 ทุน 

นางสาวชนนิกานต์ เมืองทรัพย ์ ประมง 
5,000 

 

2 ทุนการศึกษาบริษัท เมืองไทย
ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  
จ านวน 1 ทุน 

นางสาวอัมพาวรรณ ดิษฐาอภิชน ประมง 
  5,000 

 

3 ทุนสมาคมศิษย์เก่าไสใหญ่ เรียนดี
แต่ยากจน  
จ านวน 3 ทุน 

นางสาวปนัดดา สตันหน๊อด 
นางสาววรรณภา มณเฑียรสุภา 
นายพรหมินทร์ บัวม ี

พืชศาสตร ์
พัฒนาการเกษตรฯ 
ประมง 

5,000 
 

 

4 ทุนการศึกษาจากคณุสภุาวดี 
พัฒนกิจ ศิษย์เก่าไสใหญ ่
จ านวน 1 ทุน 

นายอุกฤษฏ์ เกตุทอง พืชศาสตร ์

5,000 

นายอุกฤษฏ์ เกตุทอง
มอบต่อสมทบทุน
ให้กับสโมสรนักศึกษา
คณะเกษตรศาสตร ์

5 ทุนการศึกษาจากมลูนิธิวิธานสันต ิ
 จ านวน  1 ทุน 

นายวรินทร เพชรเรือนทอง พืชศาสตร ์
 

5,000 
 

6 ทุนการศึกษา มทร.ศรีวิชัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 
จ านวน 6 ทุน 

นางสาวกุลดารัตน์ อัตถะบูรณ ์
นางสาววิภาวี แก้ววิจิตร 
นายวีรวัฒน์ เพชรสีเงิน 
นางสาวหทัยชนก ไหมศร ี
นายเทพสุวรรณ พรหมม ี
นายแสงสรุี สีมาพดั 

สัตวศาสตร ์
สัตวศาสตร ์
ประมง 
พัฒนาการเกษตรฯ 
สัตวศาสตร์ (ทุ่งใหญ่) 
ประมง 
 
 

28,000/
เทอม 
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7 ทุนการศึกษา มทร.ศรีวิชัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 
จ านวน 5 ทุน 

นายพงศกร นาชุมเห็ด 
นายธนวัฒน์ ดุมลักษณ ์
นายนัทพงษ์ จันทร์กลับ 
นายภาณุวัฒน์ ปานสิทธิ ์
นายวรินทร เพชรเรือนทอง 

พืชศาสตร ์
พัฒนาการเกษตร
และธุรกิจเกษตร 
ประมง 
พัฒนาการเกษตร
และธุรกิจเกษตร 
พืชศาสตร ์ 
 

 
 
 

28,000/
เทอม 

 
รอมหาวิทยาลัยฯ

พิจารณาการคัดเลือก 
 
 
 

8 ทุนการศึกษา “จุมภฎพันธ์ิทิพย”์  
จ านวน 2 ทุน 

นายสราวุฒิ ทองรอด 
นางสาวสุพัตรา สารานพคุณ 

พืชศาสตร์ (ทุ่งใหญ่) 
พืชศาสตร์ (ทุ่งใหญ่) 

38,400/ปี  

  
   ผศ.จรัญ ทองเจือ เสนอ ทุนล าดับที่ ๔ นักศึกษารับแล้วมอบต่อให้กับสโมสรนักศึกษานั้น มี
ความเหมาะสมผิดวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุนหรือไม่ ท าให้เด็กที่ยากจนจริงๆ เสียโอกาสในการได้ทุน 
   รองคณบดีฝ่ายพัฒฯ แจ้งได้มอบทุนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากมีทุนอีกในคราวต่อไปจะ
ด าเนินการให้นักศึกษาท่ีมีความจ าเป็นจริงๆ ได้รับทุน 
  ๔.๒.๓ วันด าเนินโครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า 
    โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์ ตามปฏิทินกิจกรรมล าดับที่ ๑๓  ก าหนดจัดใน
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยเป็นศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ ๒ พ้ืนที่ ที่สอนอยู่ในโรงเรียนมัธยม วิทยาลัย เพ่ือ
ได้เป็นการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา ขอความร่วมมือสาขาให้ข้อมูลศิษย์เก่าของท่านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง 
ขอให้สาขาให้ข้อมูลมายังฝ่ายพัฒฯ ภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
  ๔.๒.๔ ชมรมของสาขาสัตวศาสตร์ ยังไม่ได้เข้า เป็นสมาชิกสังกัดสโมสรนักศึกษา ขอให้สาขา     
สัตวศาสตร์ชี้แจงนักศึกษาทีร่ับผิดชอบ เพ่ือได้มีงบประมาณในการสนับสนุนต่อไป 
  ประธาน กล่าว จากเงินรายได้ ๒.๓% ที่สนับสนุนสโมสรนักศึกษาในการท ากิจกรรม ให้สาขาแจ้ง
นักศึกษาในการท ากิจกรรมด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ค่ายอาสาต่างๆ สามารถเขียนเป็นโครงการและสมัครเป็น
สมาชิกสังกัดสโมสรนักศึกษาได้ เพ่ือได้น างบประมาณมาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ส าหรับนักศึกษา   
 
 มติที่ประชุม : รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ :  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ ฝ่ายบริหารและวางแผน 
  ๕.๑.๑ ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวดงบลงทุน (รายการ
ครุภัณฑ์)  โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ดังนี้ 
  จากรายการครุภัณฑ์ทั้งหมดที่เสนอขอ จ านวน ๔๑ รายการ งบประมาณ ๓๒,๓๙๘,๗๕๕ บาท 
(สามสิบสองล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) งานวิจัยและฝึกอบรมชุมพร ๒ รายการ 
งบประมาณ ๒,๕๖๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียด  
 
   
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙  หน้าท่ี ๑๐/๑๔ 
 

ล าดับที ่ รายการ  (เรียงตามล าดับความส าคัญ) หน่วย ราคาต่อหน่วย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

รายการ
ครุภัณฑ ์             

1. ชุดครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ 1 ชุด        
1,079,000  

       1,079,000   สาขาพืชศาสตร์  ทุ่งใหญ่  

2. ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสารก าจัดศัตรูพืช 1 ชุด           
985,000  

         985,000   สาขาพืชศาสตร์  ทุ่งใหญ่  

3. ชุดเครี่องมือห้องปฏิบัติการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช 1 ชุด        
1,422,100  

       1,422,100   สาขาพืชศาสตร์ ทุ่งใหญ่  

4. ชุดเตรียมตัวอย่างหอ้งปฏิบัติการวิเคราะห์ธาตอุาหารพืช 1 ชุด        
2,458,325  

       2,458,325   สาขาพืชศาสตร์ ทุ่งใหญ่  

5. รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพว่ง 1 คัน        
1,022,500  

       1,022,500   สาขาพืชศาสตร์ ทุ่งใหญ่  

6. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 3 เครื่อง            
10,500  

           31,500   สาขาพืชศาสตร์ ทุ่งใหญ่  

7. เครื่องตัดหญ้า 5 เครื่อง              
9,500  

           47,500   สาขาพืชศาสตร์  ไสใหญ่  

8. ชุดเครื่องฉายมัลติมีเดียความละเอียดสูงห้องประชุม 1 ชุด           
550,000  

         550,000   สาขาพืชศาสตร์  ไสใหญ่  

9. ชุดเครื่องฉายมัลติมิเดียห้องเรียน 4 ชุด           
116,900  

         467,600   สาขาพืชศาสตร์  ไสใหญ่  

10. รถแทรกเตอร์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 50 แรงม้า พร้อม
อุปกรณ์ต่อพ่วง 

1 ชุด           
791,500  

         791,500   สาขาเกษตรกลวธิาน  

11. เครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด 100 kN (10ตัน) 1 เครื่อง        
1,540,000  

       1,540,000   สาขาเกษตรกลวธิาน  

12. เครื่องฉายสัญญาณภาพจากคอมพวิเตอร์ (โปรเจคเตอร์) 2 เครื่อง            
35,000  

           70,000   สาขาเกษตรกลวธิาน  

13. เครื่องคอมพิวเตอร์ 8 เครื่อง            
21,800  

         174,400   สาขาเกษตรกลวธิาน  

14. สมาร์ททีว ี 1 เครื่อง            
22,900  

           22,900   สาขาเกษตรกลวธิาน  

15. ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตส่ือกราฟกิ 1 ชุด           
700,000  

         700,000   สาขาพัฒนาการเกษตร  

16. รถจ าหน่ายสินค้าเคลื่อนที่แบบพว่งพร้อมอุปกรณ์  1 คัน           
385,440  

         385,440   สาขาพัฒนาการเกษตร  

17. ชุดครุภัณฑ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 1 ชุด           
439,000  

         439,000   สาขาพัฒนาการเกษตร  

18. เครื่องผสมอาหารผสมเสร็จ(TMR) 1 ชุด           
520,000  

         520,000   สาขาสัตวศาสตร์  ไสใหญ่  

19. เครื่องย่อยตัวอย่าง 1 เครื่อง           
420,000  

         420,000   สาขาสัตวศาสตร์  ไสใหญ่  

20. โคเนื้อพันธุ์บราห์มันแดงเพศผู้ 2 ตัว            
80,000  

         160,000   สาขาสัตวศาสตร์  ไสใหญ่  

21. โคเนื้อพันธุ์บราห์มันแดงเพศเมีย 10 ตัว            
95,000  

         950,000   สาขาสัตวศาสตร์  ไสใหญ่  

22. เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกตะกอนแบบความเร็วรอบสูง 1 เครื่อง 550,000          550,000   สาขาสัตวศาสตร์  ไสใหญ่  
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งานวิจัยและฝึกอบรมชุมพร   
1. รถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 1 คัน     2,100,000  2,100,000  ผศ.สมบัติ  ศรีจันทร์  

2. ชุดครุภัณฑ์ส านักงาน 2 ชุด       230,000  460,000  อ.สมยศ  ศรีเพิ่ม  

รวมทั้งสิ้น       2,560,000   
 

23. ชุดครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการเขียนแบบคอมพิวเตอร ์ 1 ชุด 470,000          470,000   สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน ์ 

24. ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสกัดสารชวีภาพเพื่อใช้ประโยชน์
ทางประมง 

1 ชุด 1,385,000        1,385,000   สาขาประมง  

25. เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู 1 ชุด 534,400          534,400   สาขาประมง  

26. ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
เกษตร อ.ทุ่งใหญ่ 

1 ชุด 477,900          477,900   ส านักงาน              
คณะเกษตรศาสตร์  

27. กล้องถ่ายรูปดิจิตอล  1 ตัว            
30,000  

           30,000   ส านักงาน             
คณะเกษตรศาสตร์  

28. เครื่องชั่งน้ าหนักโคแบบดิจิตอล 1 ชุด           
200,000  

         200,000   สาขาสัตวศาสตร์        
ทุ่งใหญ่  

29. พ่อพันธุโ์คเนื้อ 2 ตัว           
180,000  

         360,000   สาขาสัตวศาสตร์        
ทุ่งใหญ่  

30. ตู้ดูดควัน        1 ชุด           
490,000  

         490,000   สาขาสัตวศาสตร์        
ทุ่งใหญ่  

31. เครื่องชั่งทศนิยม 4 ต าแหน่ง   1 เครื่อง            
87,000  

           87,000   สาขาสัตวศาสตร์        
ทุ่งใหญ่  

32. เครื่องวิเคราะห์แร่ธาตุอาหารสัตว ์         1 ชุด        
4,500,000  

       4,500,000   สาขาสัตวศาสตร์        
ทุ่งใหญ่  

33. เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน 1 ชุด        
2,846,345  

       2,846,345   สาขาสัตวศาสตร์             
ทุ่งใหญ่  

34. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง            
22,000  

           22,000   ฝ่ายพัฒนานักศึกษา          
ไสใหญ่  

35. เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 1 ชุด           
520,000  

         520,000   ฝ่ายพัฒนานักศึกษา            
ไสใหญ่  

36. ชุดกลองยาว 2 ชุด            
45,000  

           90,000   ฝ่ายพัฒนานักศึกษา              
ไสใหญ่  

37. เครื่องวิเคราะห์ความชื้นและเถ้า 1 ชุด        
1,974,345  

       1,974,345   สาขาสัตวศาสตร์               
ทุ่งใหญ่  

38. เครื่องวิเคราะห์ความร้อน 1 ชุด        
2,500,000  

       2,500,000   สาขาสัตวศาสตร์             
ทุ่งใหญ่  

39. อ่างน้ าควบคุมอุณหภูม ิ 2 เครื่อง            
90,000  

         180,000   สาขาสัตวศาสตร์             
ทุ่งใหญ่  

40. เครื่องไตรเตรทอัตโนมัติ 1 เครื่อง           
580,000  

         580,000   สาขาสัตวศาสตร์                   
ทุ่งใหญ่  

41. เครื่องวัดสี 1 ชุด           
365,000  

         365,000   สาขาสัตวศาสตร์                
ทุ่งใหญ่  

รวมทั้งสิ้น             32,398,755    
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 ได้รับการพิจารณาตามความเหมาะสม จ าเป็นและเร่งด่วน เหลือ ๒๖ รายการ งบประมาณ 
๑๘,๑๖๐,๗๔๐ บาท (สิบแปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) งานวิจัยและฝึกอบรมชุมพร ๒ 
รายการ งบประมาณ ๒,๕๖๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียด 
 
  

ล าดับที่ รายการ  (เรียงตามล าดับความส าคัญ) หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

งบประมาณ 

รายการ
ครุภัณฑ์           

1. โคเนื้อพันธุ์บราห์มันแดงเพศเมีย 10 ตัว        95,000      950,000  

2. เครื่องชั่งน้ าหนักโคแบบดิจิตอล 1 ชุด      200,000      200,000  
3. ชุดเครื่องฉายมัลติมีเดียความละเอียดสูงห้องประชุม 1 ชุด      550,000      550,000  

4. 
รถแทรกเตอร์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 
แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 

1 ชุด      791,500      791,500  

5. ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อกราฟิก 1 ชุด      700,000      700,000  

6. 
ชุดเตรียมตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ธาตุอาหาร
พืช 

1 ชุด   2,458,500    2,458,500  

7. เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู 16 เครื่อง        33,400      534,400  

8. 
ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารแสดงและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เกษตร 

1 ชุด      477,900      477,900  

9. ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบคอมพิวเตอร์ 1 ชุด      470,000      470,000  

10. เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 1 ชุด      520,000      520,000  
11. ตู้ดูดควัน        1 ชุด      490,000      490,000  

12. เครื่องผสมอาหารผสมเสร็จ(TMR) 1 ชุด      520,000      520,000  
13. ชุดเครี่องมือห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 1 ชุด   1,422,100    1,422,100  
14. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 8 เครื่อง        22,000      176,000  

15. รถจ าหน่ายสินค้าเคลื่อนที่แบบพ่วงพร้อมอุปกรณ์  1 คัน      385,440      385,440  

16. 
ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสกัดสารชีวภาพเพ่ือใช้ประโยชน์
ทางประมง 

1 ชุด   1,385,000    1,385,000  

17. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 10 เครื่อง         9,500        95,000  

18. ชุดกลองยาว 2 ชุด        45,000        90,000  
19. กล้องถ่ายรูปดิจิตอล  1 ตัว        30,000        30,000  
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20. เครื่องย่อยตัวอย่าง 1 เครื่อง      420,000      420,000  
21. ชุดครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ 1 ชุด   1,079,000    1,079,000  

22. ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสารก าจัดศัตรูพืช 1 ชุด      985,000      985,000  
23. รถแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า พร้อม

อุปกรณ์ต่อพ่วง 
1 คัน   1,022,500    1,022,500  

24. เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกตะกอนแบบความเร็วรอบสูง 1 เครื่อง      550,000      550,000  
25. พ่อพันธุ์โคเนื้อ 2 ตัว      180,000      360,000  

26. โคนมสาวอุ้มท้อง 30 ตัว        50,000    1,500,000  
รวมท้ังสิ้น          18,162,340  

 
งานวิจัยและฝึกอบรมชุมพร 
1. รถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 1 คัน    2,100,000     2,100,000  

2. ชุดครุภัณฑ์ส านักงาน 2 ชุด      230,000       460,000  
รวมท้ังสิ้น         2,560,000.00  

 
  ส่วนสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจะมีอยู่ในแผนสิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัยไว้แล้วนั้น ก็ขอให้สาขาที่ประสงค์จะ
ปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างเตรียมข้อมูลเพ่ือได้เสนอในปีต่อไป หรือหากมีงบประมาณสนับสนุนเร่งด่วน เช่นงบ
กระตุ้น คณะฯ ก็สามารถส่งรายการได้ทันตาม  
 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้ง ในการวิจัยต่อไปครุภัณฑ์ เช่น ห้องปฏิบัติการ การใช้สารเคมี  ซึ่งจะต้อง
มีมาตรฐาน ระเบียบในการควบคุมความปลอดภัยเข้ามาบังคับ โดย วช. ก าหนดให้เริ่มด าเนินการในปี ๒๕๖๐ 
ฉะนั้นคณะฯ จะต้องส ารวจด้วยว่าห้องปฏิบัติการของคณะฯ มีมาตรฐานระดับไหน ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
และจะต้องปรับปรุงใหไ้ด้ตามมาตรฐาน ซึ่งจะมีผลในการเรียนการสอนและการวิจัย 

  ประธาน กล่าว ให้ฝ่ายวิจัยส ารวจครุภัณฑ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการของนักวิจัย ถ้าด าเนินการทันก็ให้
แนบท้ายรายการครุภัณฑ์ในครั้งนี้ด้วย 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอ ให้ฝ่ายวิจัยจัดให้มีครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานหนึ่งห้อง 
โดยเริ่มจากที่มีอยู่แล้วและดูว่าต้องการครุภัณฑ์เพ่ิมเติมอะไรเพื่อให้ได้มาตรฐานของ วช. แล้วหากจ าเป็นที่จะต้อง
ใช้เงินรายได้สะสมในการจัดซื้อก็จ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย 
 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ :  เรื่องอ่ืนๆ 
 ๖.๑ การแต่งตั้งรองหัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ มอบรองบริหารฯ ด าเนินการนัดประชุมและสรรหาผู้ที่มี
ความเหมาะสม 
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 ๖.๒ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา หารือ ตามที่วิทยาเขตฯ ได้เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่ และ
เครื่องเก่าท่ีปลดทิ้ง คณะฯ ควรขอมาใช้ประโยชน์ 
 ประธาน แจ้ง การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่ของวิทยาเขตฯ เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานและอายุ
การใช้งานครบก าหนดตามแผนแล้ว จึงไม่สามารถขอมาใช้ประโยชน์ได้ และมีการท าลายเพ่ือไม่ให้ใช้งานได้อีก 

 ๖.๓ หัวหน้าสาขาเกษตรกลวิธาน หารือ สาขาขอปรับภูมิทัศน์โดยการเทพ้ืนบริเวณสาขาเกษตรกลวิธาน 
และของบประมาณสนับสนุน 
 ประธาน แจ้ง ให้สาขาบันทึกขออนุมัติเหตุผลความจ าเป็นและค่าใช้จ่ายเสนอมายังคณะฯ เพ่ือพิจารณา
ในการสนับสนุน 
   
  มติที่ประชุม : รับทราบ 
  

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๔๐ น.  
 

นางอภิชญา หงษ์ทอง ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

      นายสมยศ  ศรีเพิ่ม ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 


