
ประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะเกษตรศาสตร ์๑/๕ 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ 

วันศุกร์ ท่ี  ๑๓  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมอาคาร  ๓  ชั้น  ๓ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

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

 
ผู้มาประชุม 

๑. รศ.สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ  ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.สมคิด  ชัยเพชร   รองประธานกรรมการ 
๓. ผศ.จรัญ  ทองเจือ   รองประธานกรรมการ 
๔. ผศ.จรัญ  ไชยศร   รองประธานกรรมการ 
๕. ผศ.สมคิด  อินทร์ช่วย   กรรมการ 
๖. ผศ.วุฒิชัย  สีเผือก   กรรมการ 
๗. ผศ.ธีรวุฒิ  เลิศสุทธิชวาล  กรรมการ 
๘. นายจ าเลือง  เหตุทอง  กรรมการ 
๙. ผศ.ชวกร  มุกสาน   กรรมการ 
๑๐. ผศ.ศิริศักดิ์  บริรักษ์ธนกุล  กรรมการ 
๑๑. นางธันย์นรีย์  โมราศิลป์  กรรมการ 
๑๒. นางสาวพิมล  เที่ยงธรรม  กรรมการ 
๑๓. นายสมยศ  ศรีเพิ่ม   กรรมการ 

 

 ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผศ.สารคาม  แก้วทาสี  กรรมการ   
๒. นางสาววรรณภา  แซ่โล่  กรรมการ 
๓. ผศ.ยืนยง  วาณิชย์ปกรณ์  กรรมการ 
๔. รศ.เกียรติศักดิ์  สร้อยสุวรรณ  กรรมการ 
๕. นายประยงค์  คงนคร   กรรมการ 
๖. ผศ.มุจลินท์  ติณสิริสุข  กรรมการ 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม   

๑.  รศ.ราชศักดิ์  ช่วยชูวงศ์  ประชุมแทน 
 

 
 
 
 



 
ประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะเกษตรศาสตร ์๒/๕ 

เอกสารประกอบการประชุม 
 

เอกสารหมายเลข ๑ :   ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์  
   ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ๑ เล่ม (๑๐ หน้า)  
เอกสารหมายเลข ๒ :     เอกสารสรุปงบลงทุน ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
   และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะเกษตรศาสตร์ 
   (๒ หน้า) 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

 รองศาสตราจารย์สุนีย์ รัตน์  ศรี เปารยะ คณบดีเป็นประธานการประชุมด าเนินการประชุม              
ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้  

 

ระเบียบวาระที่ ๑ :  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบ   ดังนี ้

คณะฯมีการประชุมนักศึกษาทุกเดือน  เดือนละ  ๑  ครั้ง 
- พื้นที่ไสใหญ่  วันพุธสุดท้ายของเดือน  คาบกิจกรรม 
- พื้นที่ทุ่งใหญ่  วันพุธแรกของเดือน  คาบกิจกรรม 

      และในการประชุมขอเชิญรองคณบดีและหัวหน้าสาขาทุกสาขาเข้าร่วมพบปะนักศึกษาด้วย 
 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ :  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์  
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๘ 
 

 มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไขเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 -  หน้าที่  ๓  ข้อ ๓.๓  นายสัตวแพทย์ชุมพลไชย  แก้เป็น  ผศ.น.สพ.ชุมพลไชย 
 -  หน้าที่  ๔  ข้อ ๕.๑.๒ งานประกัน แก้เป็น  งานประกันคุณภาพ  
 -  หน้าที่  ๕  ข้อ ๕.๒.๓  อาจารย์ประจ าหลักสูตร นางธันย์กิตต์ิ  จันทร์เกิด  แก้เป็น                     
    นางธันย์ญากิตติ์  จันทร์เกิด 
  
ระเบียบวาระที่ ๕ :  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

๕.๑. ฝ่ายบริหารและวางแผน 
 ๕.๑.๑  ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย หมวดงบลงทุน (รายการครุภัณฑ์)  ประจ าปี งบประมาณ 
๒๕๖๐ 
 คณบดี เสนอให้แต่ละสาขาเขียนครุภัณฑ์แบบแยกห้อง Lab และแยกครุภัณฑ์งานฟาร์ม 
 รศ.ราชศักดิ์  ช่วยชูวงศ์  แจ้งว่าปัญหาการจัดการใน  ๒  สาขา  ที่มีการเรียนการสอนพื้นที่ทุ่งใหญ่
และพื้นที่ไสใหญ่  นั้น  (สาขาสัตวศาสตร์,สาขาพืชศาสตร์) ในความเป็นคณะฯที่พื้นที่ทุ่งใหญ่จะได้งบประมาณ
จ านวนมาก  ดังนั้นควรพิจารณามองจากการขอครุภัณฑ์ที่ผ่านมาดูข้อมูลย้อนหลัง  เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบ
และสอดคล้องกับงบประมาณและสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเต็มที่   เช่น วิเคราะห์อาหารสัตว์         
สาขาสัตวศาสตร์พื้นที่ไสใหญ่  เครื่องช ารุดมานาน  เสนอขอทุกปี  แต่ไม่ได้รับการพิจารณา  แต่ในพื้นที่ทุ่งใหญ่
มี ๒ เครื่อง  เป็นต้น 
 



ประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะเกษตรศาสตร ์๓/๕ 

 
 ผศ.จรัญ ทองเจือ  เสนอว่า ควรมีการระบุพื้นที่ลงในรายการขอครุภัณฑ์ โดยวงเล็บ(พื้นที่ทุ่งใหญ่/
พื้นที่ไสใหญ่) เพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณา 
 ทั้งนี้คณบดีให้หัวหน้าสาขาได้ช้ีแจงรายละเอียดของครุภัณฑ์ ตามรายการดังแนบ รวมทั้งสิ้น          
๕๙  รายการ 

ผศ.จรัญ  ทองเจือ  เสนอว่า ชุดครุภัณฑ์รายการที่  ๑  ของสาขาพืชศาสตร์ ห้องประชุมราชพฤกษ์  
นั้น  น่าจะเป็นงบกลางของคณะฯ  เนื่องจากเป็นห้องที่ใช้ร่วมกัน คณะอื่นเข้ามาร่วมใช้ วิทยาเขตน่าจะเป็น
ผู้รับผิดชอบ 

มติท่ีประชุม : เห็นควรมอบให้คณะด าเนินการประสานกับวิทยาเขต 
 

 พื้นที่งานวิจัยและฝกึอบรม ชุมพร คณบดี เสนอให้แยกพื้นทีชุ่มพรออกจากคณะเกษตรศาสตร์  ในการ
เสนอขอครุภัณฑ์ โดยแบ่งออกเปน็ ๒ พื้นที่ คือ พื้นที่ประทวิและพื้นที่ท่าแซะ     

ผศ.จรัญ  ทองเจือ  เสนอว่า  ชุดตรวจวัดอากาศ  ให้ใช้การอ้างอิงข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศ                                                         
(กรมอุตุนิยมวิทยา) เนือ่งจากถ้าไม่มีคนดูแลเครื่องมือจะช ารดุ  แต่ถ้าจ าเป็นต้องมีควรมีแค่  ๑  ชุด  แล้วใช้
ร่วมกัน 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้ตัดเหลือ  ๑  ชุด 
 
รายการที่  ๓๕ :  เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน (งานวิจัย) รศ.ราชศักดิ์  ช่วยชูวงศ์  เสนอว่าต้องมี

นักวิทยาศาสตร์ควบคุมและต้องมีมาตรฐานและออกใบรับรองได้  จึงจะมีผู้มาใช้บริการ  คณบดีเสนอว่าพื้นที่
ทุ่งใหญ่มีอยู่แล้วให้ไปใช้ร่วมกันให้ตัดรายการที่  ๓๕ 

มติท่ีประชุม : ทราบและเห็นชอบ 
 
รายการที่  ๓๖-๔๕ : ผศ.คณิต  ขอพลอยกลาง น าเสนอแทน ผศ.วุฒิชัย  สีเผือก   
ผศ.จรัญ  ทองเจือ  เสนอว่า  ห้องปฏิบัติการพื้นที่ทุ่งใหญ่มจี านวนมากหลายหอ้งใหป้รบัใช้ให้เกิดความ

สมบูรณ์และให้ได้ประโยชน์มากที่สุด   ผศ.สมคิด  ชัยเพชร น าเสนอเพิ่มเติมว่า ครุภัณฑ์ที่เสนอมานั้นเพื่อท า
ห้อง Lab ส าหรับรับการวิเคราะห์ 

มติท่ีประชุม : ลงความเห็นว่าให้ตัดเหลือแค่ ๒ รายการ  คือ  รายการ ๓๖,๔๕ 
 

ผศ.จรัญ  ทองเจือ  สรุปว่าในการเขียนของบครุภัณฑ์ควรขอเป็นแบบรวมให้ใช้ร่วมกันทั้งคณะฯ 
ดังเช่น สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์,สาขาเกษตรกลวิธานและสาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร  เช่น  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย  เนื่องจากจะได้มีผู้ดูแลรับผิดชอบห้อง  และจะได้มีการใช้
ห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 

 
มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 
 
คณบดีให้ผู้เข้าร่วมประชุมน าการเสนอล าดับรายการครุภัณฑ์ตามความจ าเป็นโดยให้เสนอจากสาขาที่

ไม่เคยได้รับการพิจารณาตามล าดับ  
 
มติท่ีประชุม : ร่วมกันน าเสนอตามล าดับและได้ข้อสรุปตามตาราง ดังนี้ 
 
 



     ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร ์๔/๕ 

 

 
 

 
 
 
 
 

แบบ ง.3

1. ทดแทน
ของเดิม

2. เพิม่
ปริมาณ

เป้าหมายฯ

3. เพิม่
ประสิทธิภาพ

ฯรายการครุภัณฑ์
1. ชุดครุภัณฑ์ห้องบรรยายรวม ขนาด 50 ท่ีนั่ง 15 ชุด        140,000        2,100,000  (1) 

2. ชุดครุภัณฑ์ประกอบการสอนบรรยาย และ
ห้องปฏิบัติการเขียนแบบคอมพวิเตอร์

1 ชุด        275,000          275,000 (1)


3. ชุดครุภัณฑ์เคร่ืองฉายมลัติมเีดียความละเอยีดสูง 1 ชุด        520,000          520,000  (1) 

4. ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์โรคสัตว์น ้า 1 ชุด      1,470,000        1,470,000 (1) 

5. ชุดเคร่ืองมอืห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ธาตุอาหารพชื 1 ชุด      1,200,000        1,200,000 (1) 

6. ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตส่ือกราฟฟกิ 1 ชุด        990,000          990,000 (1) 

7. เคร่ืองปัน่ผสมสารเป็นเนื อเดียวกนั 1 เคร่ือง 330,000                330,000 (1) P

8. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ ขนาดไม่
น้อยกว่า 47 แรงมา้ พร้อมเคร่ืองตัดหญ้าแบบหมนุ
เหว่ียง

1 ชุด        744,000          744,000 (1)

9. ตู้ดูดควัน 1 ชุด        400,000          400,000 (1) 

10. ตู้แสดงศิลปวัฒนธรรม 3 ชุด          25,000           75,000 (4) 

11. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ ขนาดไม่
น้อยกว่า 47 แรงมา้ พร้อมเคร่ืองหว่านปุย๋เคมแีละ
อปุกรณ์ต่อพว่ง

1 ชุด      1,021,930        1,021,930 (1) 

12. พอ่พนัธ์ุกระบือปลัก 1 ตัว        200,000          200,000 (1) 

13. ชุดเคร่ืองมอืวิเคราะห์สารชีวโมเลกลุ 1 ชุด      2,300,000        2,300,000 (1) P

14. ชุดครุภัณฑ์ผลิตปุย๋อนิทรีย์ 1 ชุด 439,000                439,000 (1) 

15. ครุภัณฑ์โรงการปฏิบัติการช่าง 1 ชุด        436,000          436,000 (1) 

16. ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสารก้าจัดศัตรูพชื 1 ชุด      1,000,000        1,000,000 (1) 

17. ชุดกลองยาว 2 ชุด          35,000           70,000 (4) 

     13,570,930

หมายเหตุ
ประเภทครุภัณฑ์
        (1)  ครุภัณฑ์การศึกษา
        (2)  ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
        (3)  ครุภัณฑ์ห้องสมดุ
        (4)  ครุภัณฑ์ส้านักงาน
        (5)  ครุภัณฑ์ประกอบอาคารใหม่

สรุปงบลงทนุ ผลผลติผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์

หน่วย ราคาต่อหน่วย งบประมาณ

รวมทัง้สิน้

วัตถุประสงค์ครุภัณฑ์
ประเภท
ครุภัณฑ์

ล าดับ
ที่

รายการ  (เรียงตามล าดับความส าคัญ)





 
ประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะเกษตรศาสตร ์๕/๕ 

 

 
 

                      รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  สรุปให้ทุกสาขาปรับแก้และส่งที่ฝ่ายบริหารฯเพื่อด าเนินการ
ตามล าดับต่อไป      

                                       

          ปิดประชุมเวลา  ๑๗.๓๐ น.  
 
 

 นางธันย์นรีย์  โมราศิลป ์  ผู้บันทกึรายงานการประชุม 
  ผศ.สมคิด  ชัยเพชร  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 

แบบ ง.3

1. ทดแทน
ของเดิม

2. เพิม่ปริมาณ
เป้าหมายฯ

3. เพิม่
ประสิทธิภาพฯ

รายการครุภัณฑ์
1. ชุดครุภัณฑ์งานฟาร์ม งานวิจัย

และฝึกอบรมชุมพร พื นท่ี 1
1 ชุด      301,000      301,000 (1) 

2. ชุดครุภัณฑ์งานฟาร์ม งานวิจัย
และฝึกอบรมชุมพร พื นท่ี 2

1 ชุด   4,170,000    4,170,000 (1) 

3. ชุดครุภัณฑ์ส้านักงาน งานวิจัย
และฝึกอบรม

2 ชุด      230,000      460,000 (4) 

      4,931,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
หมายเหตุ

ประเภทครุภัณฑ์
        (1)  ครุภัณฑ์การศึกษา
        (2)  ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
        (3)  ครุภัณฑ์ห้องสมดุ
        (4)  ครุภัณฑ์ส้านักงาน
        (5)  ครุภัณฑ์ประกอบอาคารใหม่

สรุปงบลงทนุ ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน งานวิจัยและฝึกอบรมชุมพร คณะเกษตรศาสตร์

ประเภท
ครุภัณฑ์

วัตถุประสงค์ครุภัณฑ์

รวมทัง้สิ้น

ล าดับ
ที่

รายการ  (เรียงตามล าดับความส าคัญ) หน่วย ราคาต่อหน่วย งบประมาณ


