
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี  ๗ / ๒๕๕๖  เม่ือวันพุธท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๖   
ณ  ห้องประชุม 3 ชั้น ๑  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

******************************* 
 
 ผู้เข้าประชุม   

๑. ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดี    ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา  รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ  รองประธานกรรมการ 
๓. อาจารย์วิทูรย์  ชิงถ้วยทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
๔. อาจารย์ไชยวัฒน์ ทองช้อย ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๕. อาจารย์สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๖. อาจารย์ปิยะพงษ์ แดงขํา  ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๗. อาจารย์สิริสวัสด์ิ จึงเจริญนิรชร ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  กรรมการ 
๘. อาจารย์พีรญา เต่าทอง  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  กรรมการ 
๙. นายจิตรเสน  จุติมา  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๐. นางพัชนีย์  พิชิตการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๑. นางนุชนาฎ  พันธุ์ไชยศรี หัวหน้าสํานักงานคณบดี  เลขานุการ 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
 ๑. อาจารย์ลลิลธร มะระกานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ไปราชการ 
 ๒. นายยงค์ยุทธ  ปานสูง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดภารกิจ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานท่ีประชุมได้ตรวจสอบจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๑ เรื่อง  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
ระยะครึ่งปี ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ) เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยกําหนดกรอบของ
การติดตามฯ เป็น ๔ ส่วน คือ ส่วนท่ี ๑ ด้านการพัฒนาองค์กร  ส่วนท่ี ๒ ด้านการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของ
คณะและมหาวิทยาลัย    ส่วนท่ี ๓  ด้านการปฏิบัติตามพันธกิจหลัก  โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ 
ส่วนท่ี ๔  การประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี   รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ 



หน้า ๙ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี  ๒๑  สิงหาคม   ๒๕๕๖     
 

 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๒ เรื่อง  คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง ๒ ปี ในวันท่ี 
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ี ๔๑๔๘/๒๕๕๔  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประจํา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม   
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 ๑.๓ เรื่อง โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีกําหนดการจัดทํา
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยจําปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ระหว่างวันท่ี 
๒๘ - ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี คณาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี รวมท้ังหมด ๒๒ คน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีท่ี ๓๙๑๔/๒๕๕๖ เรื่อง ให้ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานขับรถไปราชการต่างประเทศ ลงวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖  
  
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๖ 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์   ลาวัณย์วิสุทธิ์  คณบดี ประธานท่ีประชุมได้ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖  เม่ือวันพุธท่ี  ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๕๖  
เอกสารหน้า ๙ - ๑๓  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 อาจารย์ไชยวัฒน์  ทองช้อย  ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ สืบเนื่องเอกสารหน้า ๑๓ ข้อ ๖.๑ เรื่อง การ
ปรับปรุงระบบ Internet  ภายในมหาวิทยาลัยฯ ปัจจุบันยังไม่สามารถใช้งานได้และไม่เห็นผู้รับจ้างเข้ามาทํางาน  
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์  คณบดี ประธาน ชี้แจงว่ามหาวิทยาลัยฯได้มอบให้คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมการติดต้ังสัญญาณ Wi-Fi  เพ่ือให้ทุกจุดภายในมหาวิทยาลัยฯสามารถเข้าถึง 
ระบบ Internet ได้ก่อนเดือนกันยายน ศกนี้ และเพ่ือให้การจัดการประชุม ค.ร.ม. สัญจร ภายในมหาวิทยาลัยฯ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ท้ังนี้ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาเร่งดําเนินการติดต้ังให้   
แล้วเสร็จตามสัญญาแล้ว    
  
 
 
 
 
 



หน้า  ๑๐ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี  ๒๑  สิงหาคม   ๒๕๕๖     
 

วาระท่ี ๔   เรื่องนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๔.๑  เรื่อง  พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ระหว่างวันท่ี ๑ - ๒ 
กรกฎาคม  ๒๕๕๖  โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซ่ีงมหาวิทยาลัยฯแต่งต้ัง 
ประกอบด้วย 
  ๑. ผศ.ดร. สัมฤทธิ์ เสนกาศ  ประธาน 
  ๒. ดร.พงศ์ศรัณย์  จันทร์ชุ่ม กรรมการ 
  ๓. ผศ.เกษม  เจนวิไลศิลป์ กรรมการ (บุคคลภายนอก) 
  ๔. อาจารย์ธนชัย  ปฐมรัตน์ กรรมการ 
  ๕. อาจารย์มยุรี  ทรัพย์เท่ียง กรรมการและเลขานุการ 
  ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ. และ สมศ.  ได้ดังนี้ 
  ตามเกณฑ์ของ สกอ.        ได้คะแนนรวม ๔.๓๖  อยู่ในระดับ ดี 
                   ตามเกณฑ์ของ สกอ. + อัตลักษณ์    ได้คะแนนรวม ๔.๐๐  อยู่ในระดับ ดี 
  ตามเกณฑ์ของ สมศ.   ได้คะแนนรวม ๒.๙๗  อยู่ในระดับ พอใช้ 
  ตามเกณฑ์ของสกอ. + อัตลักษณ์ + สมศ.  ได้คะแนนรวม ๔.๑๒  อยู่ในระดับ ดีด 
  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม รับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้พยายามพัฒนาปรับปรุงจุดอ่อนในแต่ละตัวบ่งชี้ 
โดยเฉพาะตามเกณฑ์ของ สมศ. ซ่ึงมีผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้ 
 ๔.๒ เรื่อง  พิจารณาผลการจัดโครงการอบรมการปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา เม่ือวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.สําเนาว์  ขจรศิลป์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เรียม ศรีทอง  อาจารย์ประจํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  ศูนย์การศึกษาฯ อ.ชัยบาดาล และศูนย์การศึกษาฯ อ.บางระจัน 
รวม ๔๓ คน รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม พิจารณาเห็นชอบให้คณะดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๔.๓ เรื่อง พิจารณาผลการจัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา โดยคณะฯได้รับมอบหมายให้
ดําเนินการจัดทําพิมพ์สําหรับใช้ในพิธีหล่อเทียน จํานวน ๖ แท่ง ระหว่างวันท่ี ๑๒ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ 
บริเวณหน้าอาคารลวะศรี  และในวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.  คณะฯได้นําบุคลากรและนักศึกษา
เข้าร่วมขบวนรถแห่เทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดเสาธงทอง อ.เมือง จ.ลพบุรี และจากการสรุปประเมินผลโครงการ
พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๐ และมีข้อเสนอแนะให้จัดรถขบวน
ให้สวยงาม ควรเพ่ิมงบประมาณในการจัดกิจกรรม  ควรมีรถให้นักศึกษานั่งในขบวน ควรให้อาจารย์มีส่วนร่วมมาก
ข้ึน และสถานท่ีอยู่ไกล รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบให้คณะนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขในคราวต่อไป 

 



หน้า  ๑๑ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี  ๒๑  สิงหาคม   ๒๕๕๖     

วาระท่ี ๔   เรื่องนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๔.๔ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ จํานวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ 
  ๑. หลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต   
      สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) 
   - แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
   - แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
   - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
   - แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
  ๒. หลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  
     สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) 
   - แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
   - แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
   - แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
   - แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
  ๓. หลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) 
   - แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
   - แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
   - แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
   - แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
   - แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
   - แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 
  มติท่ีประชุม พิจารณาเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขข้อความและตรวจอักษรให้ถูกต้องก่อน
เสนอสภาวิชาการพิจาณาเห็นชอบต่อไป 
 ๔.๕ เรื่อง สรุปผลการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เรื่อง ความต้องการเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดย อาจารย์ ดร.สกุล  คํานวนชัย  ผู้วิจัย ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียน
มัธยมศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา ในเขตจังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรีและจังหวัดสิงห์บุรี ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตร ค.อ.บ. อยู่ในระดับมาก และเรียงลําดับแยกเป็นแขนง
วิชาตามความสนใจได้ดังนี้ แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชา
วิศวกรรมอุตสาหกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ และแขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
 มติท่ีประชุม พิจารณารับทราบ และมีข้อคิดเห็นเก่ียวกับผลการวิจัยสอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตร    
ของคณะ 
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 ๔.๖ เรื่อง ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลนักวิจัยดีเด่นและผู้มีผลงาน
ด้านตํารา หนังสือ ดีเด่น ตามท่ีปรับแก้ไขในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ เม่ือวันพุธท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม พิจารณาเห็นชอบ 
 ๔.๗ เรื่อง รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไตรมาสท่ี 
๓  ในส่วนของงบประมาณแผ่นดินมีกิจกรรมย่อย รวมท้ังหมด ๕๕ กิจกรรม มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๓๘ กิจกรรม และ
อีกจํานวน ๑๗ กิจกรรมอยู่ระหว่างการดําเนินการยังไม่มีผลการเบิกจ่าย อย่างไรก็ตามคณะฯจะต้องเร่งดําเนินการ
เบิกจ่ายให้ทันภายในวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ส่วนเงินนอกงบประมาณมีกิจกรรมย่อย รวมท้ังหมด ๔๗ กิจกรรม มีผลการ
เบิกจ่ายแล้ว ๓๒ กิจกรรม   อีกจํานวน ๑๕  กิจกรรม ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย  เนื่องจากเป็นกิจกรรมใหม่ท่ีได้รับ
งบประมาณเพ่ิมเติมจากการรับนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๖ จํานวน ๙ กิจกรรม ส่วนท่ีเหลืออยู่
ระหว่างดําเนินงานไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่มีผลการเบิกจ่าย  ท้ังนี้ ในส่วนของเงินนอกงบประมาณ  หากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณสามารถดําเนินการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้ภายในวันท่ี ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๖ โดยจะต้องดําเนินการเบิกจ่ายภายในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖   
 มติท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบ โดยกําชับให้เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด และมีข้อเสนอแนะให้จัดสรรงบประมาณโดยใช้งบประมาณในปีปัจจุบันเป็นฐานในการต้ัง
งบประมาณในปีถัดไปเพ่ือความเหมาะสมและลดปัญหาการใช้งบประมาณสูงและตํ่ากว่าท่ีต้ังไว้เกิน ๕๐%  
นอกจากนี้เห็นควรให้คณะรวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีมีชื่อโครงการ/กิจกรรมซํ้ากันไว้ด้วยกัน เพ่ือลดจํานวน
กิจกรรมย่อย เช่น โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน     ท้ังนี้ จากรายงานพบว่าจํานวนกิจกรรมย่อยด้านการผลิต
บัณฑิตและคุณภาพบัณฑิตมี ๘๘ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๘  ของกิจกรรมย่อยท้ังหมด  จํานวนกิจกรรมย่อย
ด้านงานวิจัยมี ๓ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๔ ของกิจกรรมย่อยท้ังหมด  จํานวนกิจกรรมย่อยด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมมี ๓ กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๔ ของกิจกรรมย่อยท้ังหมด และจํานวนกิจกรรมย่อยด้าน
การบริการวิชาการมี ๘ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๗.๘๔ ของกิจกรรมย่อยท้ังหมด จึงเห็นควรปรับปรุงจํานวนกิจกรรม
ย่อยให้มีสัดส่วนเหมาะสมกับพันธกิจหลัก  อัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณถัดไป 
 ๔.๘ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ปีการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๕  รายละเอียด 
ดังเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัติ 
 ๔.๙ เรื่อง พิจารณาผลการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ รายละเอียดดังเอกสารการ
ประชุม 
 มติท่ีประชุม  พิจารณารับทราบและมีข้อเสนอแนะให้ผู้รับผิดชอบโครงการนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงใน
ครั้งต่อไป 
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วาระท่ี ๕  เรื่องนโยบาย แนวทางการดําเนินงานคณะ  
 เรื่องการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมหรือการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาหรืออาจารย์ให้ชุมชน
สังคมได้รับทราบและนําไปใช้ประโยชน์ ท้ังนี้เพ่ือสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ 
  
 วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑  เรื่อง  การพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะดําเนินการปีละครั้ง
โดยคณะฯจะประกาศให้ทุนเป็นครั้ง ๆ ไป 
 ๖.๒  เรื่อง มหาวิทยาลัยฯจะย้ายร้านค้าในโรงอาหารไปท่ีใต้ถุนตึกหลังอาคาร ๑๖ เป็นการชั่วคราว 
เนื่องจากจะปรับปรุงร้านค้าใหม่ ต้ังแต่วันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 ๖.๓  เรื่อง  มหาวิทยาลัยฯ จะงดให้บริการการขอใช้หอประชุม ๒ เนื่องจากจะปรับปรุงเพ่ือเตรียมการ
ต้อนรับการประชุม ค.ร.ม. สัญจร ต้ังแต่เดือนกันยายน ศกนี้ 
 ๖.๔  เรื่อง  มหาวิทยาลัยฯประกาศเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าท่ีและอาจารย์ ร่วมส่งผลงาน      
เข้าประกวดต้ังชื่อ “พ้ืนท่ีสี่เขียว-ลานวัฒนธรรม” ท่ีแสดงถึง “ศิลปะ” “วัฒนธรรม” “ภูมิปัญญา”และ “เทพสตรี” 
โดยผู้สนใจส่งผลงานได้ท่ีสํานักศิลปวัฒนธรรมก่อนวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ศกนี้  ผู้ชนะเลิศได้รับเงินรางวัลจํานวน 
๒,๐๐๐ บาท 
 ๖.๕  เรื่อง  มหาวิทยาลัยฯขอความอนุเคราะห์ให้คณะจัดส่งนักศึกษาช่วยงานการจัดประชุม ค.ร.ม. สัญจร 
จํานวน ๒๐ คน โดยขอให้สาขาวิชาส่งรายชื่อนักศึกษาให้คณะฯรวบรวมสาขาวิชาละ ๕ คน  
        
ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๒๐  น. 
             
 
           นางนุชนาฎ    พันธุ์ไชยศรี       
              ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


