
   
 

 
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 
 
 

 
 

รายงานการประชุมคณาจารย์ 
 
 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  
วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑๑๑๒ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประชุมคณาจารย์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  
วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ่ิมเอิบ พันสด หัวหน้าภาควิชา 
๖. อาจารย์ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดี  
๗. อาจารย์มาศสกุล ภักดีอาษา ผู้ช่วยคณบดี 
๘. อาจารย์เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล หัวหน้าสาขาวิชา  
๙. อาจารย์อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา หัวหน้าสาขาวิชา 
๑๐. อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์ หัวหน้าสาขาวิชา 
๑๑. อาจารย์ชื่นจิต พงษ์พูล หัวหน้าสาขาวิชา 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดพันธุ์ ชูกร หัวหน้าสาขาวิชา 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูษิต ค าชมภู 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรวณะ แสงสุข 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา แพ่งศรีสาร 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต ิ พงษ์พรต 
๑๗. อาจารย์จามรี เครือหงส์ 
๑๘. อาจารย์สุรภี ประชุมพล 
๑๙. อาจารย์อาคิรา สนธิธรรม 
๒๐. อาจารย์จิระทัศน์ ดาวสมบูรณ์ 
๒๑. อาจารย์พุทธพร ไสว 
๒๒. ดร.ยุวด ี ทองอ่อน 
๒๓. ดร.ภริตา พิมพันธุ์ 
๒๔. อาจารย์เพ็ญนภา มณีอุด 
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์ 
๒๖. อาจารย์ศรัณรัตน์  อินทร์ใจเอ้ือ 
๒๗. อาจารย์ปิยลาภ มานะกิจ 
๒๘. ดร.สว่าง แป้นจันทร์ 
๒๙. อาจารย์กรรณิการ์ มิ่งเมือง 
๓๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ ์ คงดี 
๓๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา ไวยบท 
๓๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ศรีพูล 
๓๓. อาจารย์ชัชชัย เขื่อนธรรม 
๓๔. อาจารย์เพียงพิศ ชะโกทอง 



๓๕. รองศาสตราจารย์พรรษประเวศ  อชิโนบุญวัฒน์ 
๓๖. อาจารย์รพีพัฒน์ มั่นพรม 
๓๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ 
๓๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรโลง พิรุณ 
๓๙. อาจารย์อนุสรณ์ สินสะอาด 
๔๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐเศรษฐ์ น้ าค า 

  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.  นางสาวมยุรา สิทธิ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย บุญเจริญ   
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม ภู่เจริญธรรม 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ  จริตงาม   
๖. ดร.ศรัณยา เพ่งผล 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวชั พะยิ้ม 
๘. อาจารย์ถิรายุ ปิ่นทอง  
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพจน์ แนบเนียน  
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณี  
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตร ี จีราพันธุ์ 
๑๒. อาจารย์มนตรี ใจเยี่ยม 
๑๓. อาจารย์จุติพรรษ์ อนิวรรตกูล 
๑๔. อาจารย์กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์ 
๑๕. อาจารย์ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ 
๑๖. อาจารย์ปฐมพงค์ จิโน 
๑๗. อาจารย์สุจิตรา อยู่หนู 
๑๘. อาจารย์อ านาจ ประจง 
๑๙. อาจารย์วัชระ ชัยสงคราม 
๒๐. ดร.ณิชา กาวิละ 
๒๑. อาจารย์โกเมน หมายมั่น 
๒๒. อาจารย์ภูริช ยิ้มละมัย 

 

 

 

 

 



เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๕ น. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ คณาจารย์และนักศึกษาท าชื่อเสียงให้คณะ 
 ประธานกล่าวชื่นชมคณาจารย์และนักศึกษาที่ท าชื่อเสียงให้คณะ โดยเข้าแข่งขันในรายการต่างๆ 
ดังนี้ 
 ๑) นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันหุ่นยนต์ ซีอาร์ยู      
โรบอทเกมส์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจากการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๒๓ 
 ๒) นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ ระดับประเทศ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการแข่งขัน "Young Entrepreneurs Support 
(Y.E.S.) IDEA CHALLENG" ส าหรับผู้ประกอบการนักศึกษา  
 ส าหรับนักศึกษาท้ังหมดจะเข้ารับเกียรติบัตรในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๑.๒ แนะน าอาจารย์ใหม่และอาจารย์ท่ีได้รับต าแหน่งทางวิชาการ 
 ประธานแนะน าอาจารย์ใหม่ ได้แก่ ดร.สว่าง แป้นจันทร์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
 และแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น ได้แก่ รองศาสตราจารย์  
พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการออกแบบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๑.๓ ผู้มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
ประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณาจารย์ ที่มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และบทความ

วิจัยหรือบทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ดังนี้ 
การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ได้แก่  

๑) รองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์  
การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นนักวิจัยดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๘ ได้แก่  

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์ 
๒) อาจารย์ถิรายุ ปิ่นทอง 

การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ได้แก่  

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์  
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ศรีพูล            
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ คงด ี
๔) อาจารย์จิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์ 
๕) อาจารย์เพ็ญนภา มณีอุด 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมในครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันพุธที่ ๑๓ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙  (เอกสารหมายเลข ๑)  

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  



ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑  การด าเนินงานด้านบริหาร 
 อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณซึ่ง
เป็นไปตามเป้าหมายและขอความร่วมมือจัดท าโครงการในช่วงต้นงวดเพื่อความป้องกันการด าเนินงานล่าช้าในช่วง
ปลายงวด โดยตรวจสอบรายละเอียด ความถูกต้องก่อนจัดส่งเพ่ือความรวดเร็วในการจัดท าเอกสาร 
 การรับสมัครนักศึกษาของคณะฯ หากมีผู้สมัครเกิน ๑๐ คน สามารถเปิดรับได้ทุกหลักสูตร 
 มาตรการประหยัดไฟ ขอให้บุคลากรในคณะฯ ช่วยกันประหยัดไฟฟ้าเนื่องจากปัจจุบันการใช้
ไฟฟ้าของคณะฯ มีอัตราสูงมาก 
 มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการ 
 ๔.๒  การด าเนินงานด้านวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอปฏิทินวิชาการ ประจ า
ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๒) โดยภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จะเปิดภาค
การศึกษาในวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.๓ ถึงสาขาวิชาก่อนเปิดภาคเรียน
และเน้นย้ าให้ทุกสาขาวิชาประกาศผลสอบกลางภาคเพ่ือเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในการพิจารณาเกรด ส่วนท่าน
ใดที่ส่งผลการเรียนล่าช้าขอให้เร่งด าเนินการ 
 ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ iBook Authors ส าหรับการผลิตสื่อการ
สอนในวันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการ 
 ๔.๓  การด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา 
 อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา น าเสนอการด าเนินการด้านอนุรักษ์
ศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดการท าประกันชีวิตให้นักศึกษาเก่าและใหม่ การประกาศผลนักศึกษาที่ประสงค์
ขอรับทุนภายนอกและแจ้งก าหนดการปฐมเทศนักศึกษา ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(เอกสารหมายเลข ๓) 
 มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการ 
 ๔.๔  การจัดงานเปิดบ้านเทคโนโลยี (Open house) 
 ประธานขอความร่วมมือทุกหลักสูตรด าเนินการงานเปิดบ้านเทคโนโลยี (Open house) อย่าง
เต็มที่ให้เกิดประสิทธิภาพและสร้างผลงานเชิงประจักษ์เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์คณะฯ สู่สาธารณชน 
 มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ แผนยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และมาตรการ 
 ประธานน าเสนอแผนยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และมาตรการ (เอกสารหมายเลข 
๔) ที่ผ่านการน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอให้ที่ประชุมพิจารณามาตรการด าเนินการและให้ความเห็นชอบกับมาตรการดังกล่าว 
  มติที่ประชุม  ร่วมกันพิจารณามาตรการแต่ละกลยุทธ์โดยมีความเห็น ดังนี้ 
 ๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑ จ านวน ๒ มาตรการ เห็นด้วยร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
 ๒) กลยุทธ์ที่ ๑.๒ จ านวน ๓ มาตรการ เห็นด้วยร้อยละ ๙๖.๔๓ 
 ๓) กลยุทธ์ที่ ๒.๑ จ านวน ๑ มาตรการ เห็นด้วยร้อยละ ๙๖.๔๓ 



 ๔) กลยุทธ์ที่ ๒.๒ จ านวน ๒ มาตรการ เห็นด้วยร้อยละ ๙๒.๘๖ 
 ๕) กลยุทธ์ที่ ๓.๑ จ านวน ๑ มาตรการ เห็นด้วยร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
 ๖) กลยุทธ์ที่ ๓.๒ จ านวน ๑ มาตรการ เห็นด้วยร้อยละ ๘๙.๒๙ 
 ๗) กลยุทธ์ที่ ๓.๓ จ านวน ๑ มาตรการ เห็นด้วยร้อยละ ๘๒.๑๔ 
 ๘) กลยุทธ์ที่ ๔.๑ จ านวน ๓ มาตรการ เห็นด้วยร้อยละ ๙๒.๘๖ 
 ๙) กลยุทธ์ที่ ๕.๑ จ านวน ๔ มาตรการ เห็นด้วยร้อยละ ๙๖.๔๓ 
 ๑๐) กลยุทธ์ที่ ๕.๒ จ านวน ๒ มาตรการ เห็นด้วยร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
 ๑๑) กลยุทธ์ที่ ๖.๑ จ านวน ๓ มาตรการ เห็นด้วยร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
 ๑๒) กลยุทธ์ที่ ๖.๒ จ านวน ๓ มาตรการ เห็นด้วยร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
 ๑๓) กลยุทธ์ที่ ๖.๓ จ านวน ๑ มาตรการ เห็นด้วยร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
 ๑๔) กลยุทธ์ที่ ๗.๑ จ านวน ๑ มาตรการ เห็นด้วยร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
 ๑๕) กลยุทธ์ที่ ๗.๒ จ านวน ๒ มาตรการ เห็นด้วยร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
 และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ซึ่งคณะฯ จะน าไปปรับให้เหมาะสมกับมาตรการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

๖.๑ การแข่งขันฟุตบอล ๗ คน NSRU Cup 
 อาจารย์ปิยลาภ มานะกิจ น าเสนอรายการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน NSRU Cup (เอกสารหมายเลข 

๕) ซึ่งจะแข่งขันในระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม – ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ โดยคณะฯ ส่งทีมเข้าแข่งขันด้วย จึงขอสนับสนุนซื้อเสื้อทีมของคณะฯ ในราคาตัวละ ๓๕๐ บาทเพ่ือ
น ารายได้ไปใช้ด าเนินการด้านการแข่งขันและขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมชมและเชียร์ตามวันที่เวลา
ดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น. 

 
      (นางสาวมยุรา สิทธิ) 

          ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน) 
             คณบดี 
          ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


