
   
 

 
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 
 
 

 
 

รายงานการประชุมคณาจารย์ 
 
 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  
วันพุธที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑๑๑๒ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประชุมคณาจารย์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  
วันพุธที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑๑๑๒ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑ 
--------------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงด ี  ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี  
๒. อาจารย์นัฐพันธ์  พูนวิวัฒน์ รองคณบดี  
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดี  
๔. อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น รองคณบดี 
๕. อาจารย์ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดี  
๖. อาจารย์มาศสกุล ภักดีอาษา ผู้ช่วยคณบดี 
๗. ดร.ศรัณยา เพ่งผล ผู้ช่วยคณบดี 
๘. อาจารย์เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล หัวหน้าสาขาวิชา  
๙. อาจารย์อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา หัวหน้าสาขาวิชา 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวชั พะยิ้ม หัวหน้าสาขาวิชา 
๑๑. อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์ หัวหน้าสาขาวิชา 
๑๒. อาจารย์ชื่นจิต พงษ์พูล หัวหน้าสาขาวิชา 
๑๓. อาจารย์ถิรายุ ปิ่นทอง หัวหน้าสาขาวิชา 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพจน์ แนบเนียน หัวหน้าสาขาวิชา 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณี หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ  
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตร ี จีราพันธุ์ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูษิต ค าชมภู 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรวณะ แสงสุข 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา แพ่งศรีสาร 
๒๐. อาจารย์มนตรี ใจเยี่ยม 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ พงษ์พรต 
๒๒. อาจารย์กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์ 
๒๓. อาจารย์ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ 
๒๔. อาจารย์จามรี เครือหงษ์ 
๒๕. ดร.เทิดพันธุ์ ชูกร 
๒๖. อาจารย์อาคิรา สนธิธรรม 
๒๗. อาจารย์ปฐมพงค์ จิโน 
๒๘. อาจารย์จิระทัศน์ ดาวสมบูรณ์ 
๒๙. อาจารย์สุจิตรา อยู่หนู 
๓๐. อาจารย์พุทธพร ไสว 
๓๑. ดร.ยุวด ี ทองอ่อน 
๓๒. ดร.ภริตา พิมพันธุ์ 
๓๓. อาจารย์อ านาจ ประจง 
๓๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ่ิมเอิบ พันสด 



๓๕. อาจารย์เพ็ญนภา มณีอุด 
๓๖. ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์ 
๓๗. อาจารย์วัชระ ชัยสงคราม 
๓๘. ดร.ณิชา กาวิละ 
๓๙. อาจารย์ศรัณรัตน์  อินทร์ใจเอ้ือ 
๔๐. อาจารย์ปิยลาภ มานะกิจ 
๔๑. อาจารย์โกเมน หมายมั่น 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.  นางสาวมยุรา สิทธิ 
 ๒.  นายณัฐพล  ทิพย์ลุ้ย 
 ๓.  นายดรัณภพ  อุดไชย 

๔.  นางสาวจินดาภา  อรุณชัย  

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย บุญเจริญ  
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิตต ิ ก าแพงเศรษฐ  
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ศรีพูล 
๖. อาจารย์เกษม ภู่เจริญธรรม 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ ์ คงดี 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ  จริตงาม  
๑๑. อาจารย์ชัชชัย เขื่อนธรรม  
๑๒. อาจารย์กรรณิการ์ มิ่งเมือง  
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา ไวยบท 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรโลง พิรุณ 
๑๕. อาจารย์เพียงพิศ ชะโกทอง 
๑๖. อาจารย์ชื่นจิต พงษ์พูล 
๑๗. อาจารย์ภูริช ยิ้มละมัย 
๑๘. อาจารย์จุติพรรษ์ อนิวรรตกูล 
๑๙. อาจารย์อนุสรณ์ สินสะอาด 
๒๐. อาจารย์รพีพัฒน์ มั่นพรม 
๒๑. อาจารย์ชัญญพัชร์ จารุวัชรเศรษฐ์ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐเศรษฐ์ น้ าค า 
๒๓. อาจารย์สุรภี ประชุมพล 

 

 



เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ แนะน าเจ้าหนา้ที่ฝ่ายสนับสนุนใหม่ 
 ประธานแนะน าเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนใหม่ ดังนี้ 
 ๑. นายณัฐพล ทิพย์ลุ้ย   เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเกษตรศาสตร์ (ย่านมัทรี) 
 ๒. นางสาวจินดาภา อรุณชัย เจ้าหน้าพัสดุ 
 ๓. นายดรัณภพ อุดไชย  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการกลาง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๑.๒ หุ้นศูนย์ส่งเสริมประสบการณ์ทางธุรกิจ “ร้านค้าเทคโน” 
 ประธานแจ้งให้ทราบว่าโครงการศูนย์เสริมสร้างประสบการณ์ทางธุรกิจผ่านการพิจารณาอนุมัติ
จากผู้บริหารมหาวิทยาลัยแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์และฝึกประสบการณ์ของ
นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ด าเนินงานในรูปแบบร้านจ าหน่ายสินค้าและบริการ ขณะนี้เปิดจ าหน่ายสินค้า เช่น กาแฟ
สด ขนมขบเคี้ยว ของที่ระลึก เป็นต้น รับสมัครสมาชิกร้านค้าโดยการจ าหน่ายหุ้นเพ่ือพัฒนาศูนย์ฯ สามารถซื้อหุ้น
ได้ที่คุณกมลลักษณ์หรือคุณมยุรา ภายในวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในราคาหุ้นละ ๕๐๐ บาท เมื่อร้านค้ามี
การด าเนินงานเต็มรูปแบบแล้ว คณะฯ จะเชิญผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมาเปิดร้านอย่างเป็นทางการ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๑.๓ งบประมาณแผ่นดิน 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จะน าตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

แผ่นดินมาใช้ตรวจสอบตามไตรมาส โดยเมื่อครบรอบปีงบประมาณหากมีเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินน้อยกว่าที่
ก าหนดจะพิจารณาการให้คะแนนตามล าดับ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๑.๔ การแข่งขันกีฬาและงานเลี้ยงปีใหม่ของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยจะจัดแข่งขันกีฬาและจัดงานเลี้ยงปีใหม่เป็นการภายใน ในวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. 

๒๕๕๙ ขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน 
มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการ 
๑.๕ งบกระตุ้นเศรษฐกิจรอบ ๒ 
สาขาวิชาใดต้องการงบประมาณที่ดินและสิ่งก่อสร้างไม่เกินหนึ่งล้านบาทแต่ต้องไม่มีรายการ

ครุภัณฑ์ ขอให้เตรียมเขียนแบบเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการ 
๑.๖ การขอออกหนังสือราชการในนามมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์การขอออกหนังสือราชการในนามมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบให้คณาจารย์แจ้งความประสงค์ที่คณะฯ และคณะฯ เป็นผู้ด าเนินการขอ
ออกหนังสือราชการกับมหาวิทยาลัยเท่านั้น  

มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการ 
 
 
 
 



๑.๗ งบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
งบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยห้ามไม่ให้ของบประมาณเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง

ผูกพันทุกรายการและของบประมาณเพ่ิมจากวงเงินได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ซึ่งคณะฯ อาจจะไม่ได้รับงบประมาณ
จัดซื้อครุภัณฑ์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๑.๘ แนวปฏิบัติในการประหยัดไฟ 
ประธานขอความร่วมมือช่วยกันประหยัดไฟฟ้า เนื่องจากขณะนี้ คณะฯ มีรายจ่ายค่าไฟฟ้าสูง

ที่สุดในมหาวิทยาลัย 
มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการ 
๑.๙ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ภาคเหนือรับสมัครทุนเรียนปริญญาเอก 
ประธานแจ้งประชาสัมพันธ์ทุนเรียนปริญญาเอก หากกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ภาคเหนือส่งรายละเอียด

เกี่ยวกับทุนมาให้จะน ามาประชาสัมพันธ์หน้าเวปไซด์ของคณะฯ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
๑.๑๐ หลีกเลี่ยงการใช้สถานที่จัดสอบ 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรมจะจัดการประชุมนานาชาติ เรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ส าหรับงาน

วัฒนธรรม ในวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อาคาร ๑๔ ชั้น ๔ หากสาขาวิชาใดมีการจัดสอบขอให้
หลีกเลี่ยงการใช้สถานที่ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ 
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมในครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ในวันพุธที่  ๑๑ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  (เอกสารหมายเลข ๑)  
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ แบบฟอร์ม เรื่อง การเงินและธุรการ 
 ประธานมอบให้นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดีน าเสนอความ
คืบหน้าการปรับปรุงเอกสารระเบียบปฏิบัติต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของคณาจารย์จากการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ 
ได้แก่ ระเบียบปฏิบัติและแบบเอกสารด าเนินการให้เป็นปัจจุบันเพ่ือลดปัญหาเรื่องการแก้ไขเอกสาร ในหน้า    
เวปไซด์ของคณะเกี่ยวกับสารสนเทศส าหรับอาจารย์ด าเนินการแยกหมวดหมู่ระเบียบปฏิบัติและประกาศต่างๆ 
อย่างชัดเจนและปรับปรุงไฟล์ให้เป็นแบบเอกสารที่น าไปจัดพิมพ์ได้ จัดเตรียมแบบเอกสารต่างๆ ในตู้เอกสารให้
ครบถ้วน ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ระหว่างปรับปรุงการด าเนินการ  
 ในวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ งานการเงินจะจัดการอบรมการจัดการความรู้เกี่ยวกับ
การเงินและพัสดุขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้ารับการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน 

มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑  การด าเนินงานดา้นบรหิาร 
 อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตรง
ตามงวดท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการ และขอให้ผู้ด าเนินการโครงการตรวจสอบรายละเอียดก่อนจัดส่ง
เพ่ือความถูกต้องและรวดเร็วในการด าเนินการ 
 การเก็บเงินนักศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นค่าจัดการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมใดๆ ไม่สามารถ
ด าเนินการได้และอาจน ามาซึ่งการถูกร้องเรียนขอให้คณาจารย์ทุกท่านระมัดระวังการด าเนินการ 
 การสรุปผลการด าเนินการกิจกรรมรอบ ๓ เดือน ขอให้ทุกสาขาวิชาตรวจสอบการด าเนินการและ
รายงานผลตามก าหนดเวลา 
 มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการ 
 ๔.๒  การด าเนินงานด้านวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอการก ากับติดตาม มคอ.
๓ ของภาคเรียน ๒/๒๕๕๘ ซึ่งให้น าส่งที่หัวหน้าสาขาวิชา ในการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
การด าเนินการยังไม่เรียบร้อยเนื่องจากมีการเลื่อนการประชุมจึงขอน าไปรายงานในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
 การส่งข้อสอบและส่งผลการเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมาด าเนินการทันตามก าหนดเวลา ไม่พบ
ปัญหาและคณะฯ น าส่งผลการเรียนต่อมหาวิทยาลัยด้วยระบบอินเตอร์เน็ตร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งสอดคล้องกับในภาค
เรียนถัดไปมหาวิทยาลัยจะให้จัดส่งผลการเรียนด้วยระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น 
 ประชาสัมพันธ์การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาสู่การเป็นอาจารย์
มืออาชีพในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโฟทูซ ี
 มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการ 
 ๔.๓  การด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา 
 อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา น าเสนอการจัดกิจกรรมใน ไตรมาส 
๑ ได้แก่ กิจกรรมน้องยินดีพี่รับปริญญาซึ่งรวบรวมรายละเอียดของศิษย์เก่าไว้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
การใช้ข้อมูลในอนาคต การจัดกิจกรรมลอยกระทงเพ่ือเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมการประชุม
ผู้ปกครองซึ่งมีผลการตอบรับเป็นที่น่าพอใจแต่กิจกรรมยังขาดการประชาสัมพันธ์ท าให้ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม
น้อย การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะฯ ผลการด าเนินการผ่านไปด้วยดี ส่วนกิจกรรมในไตรมาส ๒ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
 ด้านทุนการศึกษา ได้แก่ ทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาของคณะฯ ได้รับทุนเรียนดี
จ านวน  ๒ ทุน และขอประชาสัมพันธ์ทุนสงเคราะห์ให้สมัครขอรับทุนได้ที่ฝ่ายแนะแนว กองพัฒนานักศึกษาซึ่งจะ
พิจารณาเป็นการภายใน ทุนการศึกษาจากภายนอกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ท่ีกองพัฒนานักศึกษาเช่นกัน 
 มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการ 
 ๔.๔ การด าเนินงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณี หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์ด้านการ
เพ่ิมศักยภาพด้านการวิจัยและบริการวิชาการซึ่งได้รับงบประมาณจากส านักวิจัยและพัฒนา โดยจะจัดการอบรม
เรื่องเทคนิคการขอทุนวิจัย เทคนิคการเขียนผลงานส าหรับการตีพิมพ์และเทคนิคการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  
 การท า MOU เรื่องการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มีผลให้คณาจารย์สามารถส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ได้ปีละ ๒ ครั้ง ในเดือนมิถุนายนและ
เดือนธันวาคม ด้านการส่งผลงานด้านบริการวิชาการขอให้ด าเนินงานให้ตรงกับสาขาวิชาหรือคุณวุฒิเพ่ือส่งผลดีต่อ
การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการ 



ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ การทบทวนวิสัยทัศน์และเป้าหมายในปี ๒๕๕๙  
 ประธานทบทวนวิสัยทัศน์และเป้าหมายในปีที่ผ่านมาซึ่งการด าเนินการยังไม่เป็นไปตามนโยบายที่
ได้ตั้งเป้าหมายไว้และจากการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ มีมติให้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของ
คณะ ดังนี้ “เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น” ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 มติที่ประชุม เห็นชอบตามวิสัยทัศน์ที่น าเสนอและร่วมกันเสนอแนะแนวปฏิบัติต่างๆ เช่น 
การปรับภูมิทัศน์ การรณรงค์รักษาความสะอาด การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในอาคาร เป็นต้น 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 ๖.๑ การประสานงานภายในคณะฯ 
 อาจารย์ปิยะลาภ มานะกิจ เสนอให้การแจ้งการประสานงานต่างๆ ควรจัดท าเป็นลายลักษณ์
อักษรเนื่องจากการแจ้งประสานทางแอพลิเคชั่นไลน์มีข้อจ ากัดหลายประการและควรก าหนดระยะเวลาล่วงหน้า
เพ่ือการด าเนินให้ทันก าหนด 
 มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการ โดยประธานชี้แจง
ว่าการใช้แอพลิเคชั่นไลน์เป็นการแจ้งเตือนมิใช่การแจ้งอย่างเป็นทางการ เนื่องจากส่วนใหญ่จะมีการแจ้งบันทึก
ข้อความเป็นลายลักษณ์อักษร 
  
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๕ น. 

 
 

      (นางสาวมยุรา สิทธิ) 
          ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
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