
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 1 (วาระเร่งด่วน) 
วันจันทร์ที่  1   ตุลาคม  2561 

ณ  ห้องประชุมอินทนิล 2 ชั้น 2 อาคารส านักงานคณบดี 
ผู้มาประชุม 

ผศ.สพ.ญ. รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
นายสมิง  จ าปาศรี  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
ดร.ลลิตา                     ศิริวัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
นายวีระยุทธ  นาคทิพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
นางสุวดี  อิสรายุวพร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  
ผศ.อัญชลินทร์  สิงห์ค า  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร   
นางสาวเยาวรัตน์            วงศ์ศรีสกุลแก้ว              หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
ผศ.สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ             คณาจารย์ประจ า 
ผศ.อรัญญา                  ภู่รอด  คณาจารย์ประจ า 
ผศ.บุณฑริกา                ทองดอนพุ่ม  คณาจารย์ประจ า 
ผศ.น.สพ.การันต์  ชีพนุรัตน์ คณาจารย์ประจ า 
นางสาวพรรณปพร โภคัง เลขานุการ 
นางสาวเนตรชนก คงเพ็ชร์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม   

คุณชยานนท์                 กฤตยาแชวง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
คุณอนุสรณ์ ธาดากิตติสาร ผู้ทรงคุณวุฒิ 
คุณสมบัติ วิจันทมุข                     ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น.   
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
1. การเสนอรายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือโปรดพิจารณา  
นายวีระยุทธ นาคทิพย์ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มีความประสงค์เสนอชื่อ 3 ท่าน  

1.รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารมูลนิธิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา
วิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประธานกรรมการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เป็นต้น จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชา Genetics University of Hawaii, U.S.A. ประสบการณ์ด้านการสอนในมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษา อาจารย์ประจ าสอนและวิจัยในสาขาชีววิทยา พันธุศาสตร์และชีวสถิติ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2.รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์  ทิณพงษ์ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  ประธานกรรมการบริหาร ส านักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  ประธานกรรมการ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และกรรมการ
ผู้จัดการ Dawei Development Co.,Ltd. (DDC) เป็นต้น จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Engineering 



(D.Eng.)  Asian Institute of Technology (AIT) (King’s Scholarship (Thailand)) ประสบการณ์ด้านการสอน
ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา Chair of Entrepreneurship Program มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) 
International Business and Strategy Class มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เคยด ารงต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

3. นายวิชา จุ้ยชม  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
จบปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(NIDA) ประสบการณ์ด้านการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจปิโตรเคมี และการกลั่น บริษัท ปตท.
จ ากัด (มหาชน) รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที แท็งค์ เทอร์มินัล จ ากัด และเคยด ารงต าแหน่งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

ดร.ลลิตา  ศิริวัฒนานนท์ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มีความประสงค์เสนอชื่อ 3 ท่าน  

4. นายธงชัยทวิชาชาติ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้านการ
ด าเนินกิจการของสถานผลิตยาโบราณและการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเภสัชกรรม  
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอไนน์ ไบโอ จ ากัด และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอไนน์  จบการศึกษา 
แพทย์ศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา หรือสถานประกอบการ  ต าแหน่ง ที่ปรึกษา 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ศูนย์ประสานงานและ
ฝึกอบรมด้านการวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (TCELS) 
 

5. ดร.บุญปลูก ชายเกตุ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการกฤษฎีกา กรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  กรรมการกลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) จบการศึกษาแพทย์ศาสตรบัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์ด้านการ
บริหารในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา หรือสถานประกอบการ  ประธานกรรมการบริษัท องค์การ
สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (อสมท.) เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) ผู้ดูแลนักเรียนไทย ณ ประเทศอเมริกา ศูนย์ประสานงานและฝึกอบรมด้านการวิจัย 
 

6. นายพยุง ศักดาสาวิตร ปัจจุบันด ารงต าแหน่งประธานบริษัทไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จ ากัด  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัย ประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาน
ประกอบการ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

นายสมิง  จ าปาศรี ต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน มีความประสงค์เสนอชื่อ 3 ท่าน 



7. พลเอก ธงชัย    เกื้อสกุล ปัจจุบันด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยโยนก นายกสมาคมผู้ทา
คุณประโยชน์เพ่ือพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จบการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) (วทบ.) โรงเรียนนาย
ร้อย จปร. หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร มหาวิทยาลัย ประสบการณ์
ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา หรือสถานประกอบการ นายกสภามหาวิทยาลัยโยนก 
นายกสมาคมผู้ทาคุณประโยชน์เพ่ือพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย  รองประธานมูลนิธิศูนย์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการประสานงานบริหารความถี่เพ่ือความมั่นคงของรัฐ (แต่งตั้ง
โดย กทช.) เป็นต้น 

8. นายชุมพล พรประภา ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ประธานบริษัท เอส พี อินเตอร์แนชั่นแนล จ ากัด และ
บริษัทในเครือ จบการศึกษา ประกาศนียบัตร  หลักสูตรวิทยาลัยป้องกัน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
ราชอาณาจักร ภาครัฐ และเกชน รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษา หรือสถานประกอบการ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 5 สมัย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ กงศุลกิตติมศักดิ์โบลิเวีย ประเทศไทยจ ากัด 
 

 9. พลเรือเอก ฐนิธ  กิตติอ าพน ปัจจุบันด ารงต าแหน่งอนุกรรมการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ  
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพ้ืนที่บริการทางวัฒนธรรมระดับ
นานาชาติผู้อานวยการ นายกสภาสถาปนิกสมัยที่ 2 จบการศึกษาปริญญาโท M.arch สาขาวิชาArchitecture 
University of Michigan USA ประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาน
ประกอบการ รองประธานกรรมการจรรยาบรรณสภาสถาปนิก ประธานกองทุน สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ผู้อ านวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์เรียนรู้แห่งชาติ 

 

 

ผศ.อัญชลินทร์  สิงห์ค า  ต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  มีความประสงค์เสนอชื่อ 2 
ท่าน   

10. ศ.ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์ระดับ 11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      Doctor of Engineering (Mechanical) Nagaoka University of 
Technology  ประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา หรือสถานประกอบการ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                                                                                                                

11. ดร.ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน)   ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด  (มหาชน)   กรรมการ บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)  จบการศึกษาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ประสบการณ์ด้าน
การบริหารในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา หรือสถานประกอบการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกล



ยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมี
และการกลั่น บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)                                                                                                       

อาจารย์สุวดี อิสรายุวพร ต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ มีความ
ประสงค์เสนอชื่อ 2 ท่าน  

12. ศ. ดร.สมชาติ  โสภณรณฤทธิ์  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
ราชบัณฑิต ส านักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน จบการศึกษา Dr.Ing.    สาขา Production and Processing 
of Vegetable Raw Materials จ ากสถาบั น  ENSAT. Ecole Nationale Superieure Agronomique de 
Toulouse ประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
คณบดีคณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

13. ศ. (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง กรรมการพัฒนาระบบราชการ ประธานมูลนิธิ
สถาบันพัฒนาสยาม กรรมการกฤษฎีกา จบการศึกษา  Doctor of Philosophy The University of Florida 
ประเทศสหรัฐอเมริกา The University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีประสบการณ์อ่ืนๆ เช่น สมาชิก
สภาร่างรัฐธรรมนูญ อธิบดีกรมสรรพสามิต ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง นักเศรษฐศาสตร์ประจ า IMF 

 

อาจารย์เยาวรัตน์  วงศ์ศรีสกุลแก้ว ต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ สัตว์ มี
ความ ประสงค์เสนอชื่อ 1 ท่าน 

  14. ดร.พัชรางสุ ์ชัยวรมุขกุล ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ด ารงต าแหน่งอัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการ
สูงสุด ส านักงานที่ปรึกษากฎหมาย ส านักงานอัยการสูงสุด คณะท างานเตรียมการและด าเนินการต่อสู้คดีในข้อ
พิพาทระหว่างบริษัท Walter Bau AG (in Liquidation)    กับราชอาณาจักรไทย ส านักงานอัยการสูงสุด จบ
การศึกษา SJD Golden Gate University School of law,U.S.A ประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันอุดมศึกษา อาจารย์พิเศษ  วิชานโยบายอาญากับความมั่นคงของชาติ       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
วิชาสัญญาระหว่างประเทศ   มหาวิทยาลัยรามค าแหง  วิชากฎหมายภาษีอากร 2  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ประสบการณ์อ่ืนๆเช่น เป็นผู้เข้าร่วมการประชุมอัยการโลก เรื่อง “The Asia-pacific Regional Conference on 
Juvenile crime”เป็นผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัย เรื่องแผนการกระจายอ านาจทางการคลังสู่ท้องถิ่นของกองทุน
พัฒนาสยาม 

เข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 14 ท่าน  
 มติที่ประชุม  ทราบ 

 
เลิกประชุม เวลา 11.00  น.  



          

 

 

(นางสาวเนตรชนก คงเพ็ชร์) 

                                                                                   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 

 (นางสาวพรรณปพร โภคัง) 

                                                                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


