
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่  1/2565 

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และผ่านระบบออนไลน์ Zoom 
---------------------------------------------- 

 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์   เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดี ประธานกรรมการ 
2.  อาจารย์กรกรต    เจริญผล ผู้แทนรองคณบดี รองประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธ ารงรัตน์ อมรรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
4.  รองศาสตราจารย์สุเทพ ลิ่มอรุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5.   นายวิชา   จุ้ยชุม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
6.   อาจารย์ ดร.พีรศุษย์ บุญมาธรรม ผู้แทนประธานสาขา กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.สราวุธ แผลงศร ผู้แทนประธานสาขา กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวาพร เหมียดไธสง ผู้แทนคณาจารย์ประจ า กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูตรทนิ อินทร์ข า ผู้แทนคณาจารย์ประจ า กรรมการ 
10. นางวไลลักษณ์ เพชรมุณี  เลขานุการ 
11. นางภาสิกา แจ่มจ ารัส  ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสวรีย์ ทรัพย์สงวน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางสาวณภาลักษณ์   ทองมา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวนิภาวรรณ สุริหะ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1.   อาจารย์กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร       
2. อาจารย์ ดร.ปราโมทย์    ตงฉิน   
 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.ธ ารงรัตน์  อมรรักษา            

รองศาสตราจารย์สุเทพ  ลิ่มอรุณ และนายวิชา จุ้ยชุม ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ และด าเนินการประชุมในระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1  การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาด Covid-19 ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้
จัดการเรียนการสอนทั้งแบบ Onsite และ Online 
 1.2  การจัดการศึกษาหลักสูตรแบบ non-degree เพ่ือรองรับการเทียบโอน หน่วยกิตแบบธนาคาร
หน่วยกิต (Credit Bank) เพ่ือรองรับการเรียนที่ไม่จบปริญญาตรี ซึ่งตอนนี้ได้มีการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก คือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีการจัดประชุมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบ Online เพ่ือปรึกษาหาในเรื่องหลักสูตรต่าง ๆ ที่เป็น
ที่ต้องการของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือให้บุคลากรมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีแบบใหม่มาพัฒนางาน ซึ่งการประชุมประกอบไปด้วย คุณ
อารีย์ โชควงษ์ อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี  เข้าประชุมและออกแบบรายวิชาต่าง ๆ ที่เป็นที่
ต้องการในการพัฒนาศักยภาพ 
 1.3  การจัดการหลักสูตรอบรมส าหรับข้าราชการ (Cyber Security) เป็นโครงการร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยให้ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศออกแบบหลักสูตรอบรมข้าราชการความปลอดภัยสารสนเทศ 
(Cyber Security) หลักสูตรนี้จะเสนอได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยมีอาจารย์ ดร.พฤกษ์ไพร เพ็งพารา เป็น
ผู้ด าเนินการร่างหลักสูตร เพ่ือด าเนินการส่งให้กับส านักงาน กพ. ต่อไป 
 1.4  การจัดท าหลักสูตร Sandbox และการท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ (หลักสูตรนวัตกรรม
ดิจิทัล) สืบเนื่องจาก 1.2 จากความร่วมมือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี การจัดท าหลักสูตร Sandbox  
จะต้องออกฝึกงานในสถานประกอบการ โดยจะเสนอหลักสูตร  Sandbox กับ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เพ่ือที่จะเปิดสอนให้กับบุคคลภายนอก พนักงานท างานบริษัท หรือ
บุคลากรต่าง ๆ ซึ่งจะได้รับเงินสนับสนุนทางด้านการเรียนการสอน โดยวงเงินงบประมาณ 1,200,000 บาท   
(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ต่อหลักสูตร ขณะนี้ก าลังด าเนินการส่งให้กับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
 1.5  การจัดสรรงบพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการจัดสรรงบประมาณ
ให้กับบุคลากรเพ่ือพัฒนาตนเองท่านละ 4,800 บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้กับ
นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาโดยเฉลี่ยประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่อนบาทถ้วน) ขึ้นอยู่กับจ านวนของนักศึกษา
ในสแต่ละสาขาวิชา 
 1.6 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะปีการศึกษา 2563 ต่อ
คณะกรรมการประจ า ดังนี้ 
        ระดับหลักสูตร  
   ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 20 
สิงหาคม 2564  มีผลคะแนนตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ของแต่ละสาขาวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 
 

https://www.mhesi.go.th/
https://www.mhesi.go.th/
https://www.mhesi.go.th/
https://www.mhesi.go.th/
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   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
   1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์   คะแนน  3.64 ระดับดี 
      2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   คะแนน  3.81 ระดับดี 
   3. สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ คะแนน  3.11  ระดับดี 
 

   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต        
   4. สาขาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.)    คะแนน  3.78 ระดับดี 
 

      ระดับคณะ  
   ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 
2564 มีผลคะแนนประเมิน 4.12 ระดับด ีคะแนนเฉลี่ยแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
             มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน      คะแนนเฉลี่ย  4.15  ระดับด ี
   มาตรฐานที่ 2 ด้านวิจัยและนวัตกรรม  คะแนนเฉลี่ย  3.04  ระดับพอใช้ 
             มาตรฐานที่ 3 ด้านบริการวิชาการ     คะแนนเฉลี่ย  4.67  ระดับดีมาก 
             มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย คะแนนเฉลี่ย  4.50  ระดับดีมาก 
   มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ  คะแนนเฉลี่ย  4.61  ระดับดีมาก 
 

   รองศาสตราจารย์ ดร.ธ ารงรัตน์  อมรรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอในส่วนของด้านวิจัยและนวัตกรรม 
ที่มีคะแนนเฉลี่ย 3.04 ระดับพอใช้ ควรมีการจ้างเจ้าของภาษาเพ่ือมาช่วยดูในส่วนของการเขียนงานวิจัยและ
ตีพิมพ์ การตีพิมพ์ควรอยู่ในฐานข้อมูลของ Science Direct (ไซแอนซ์ ไดเร็ค) และ Impact Factor ของ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล ISI 
  รองศาสตราจารย์สุเทพ  ลิ่มอรุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ปัจจัยส าคัญ คือการได้รับเงินสนับสนุนในส่วนของ
ราชภัฏจะได้เงินสนับสนุนไม่มากเท่ากับของมหาวิทยาลัย แต่จะท าอย่างไรให้ได้รับเงินสนับสนุนให้มากข้ึน 
 
 1.7 ผลงานทางวิชาการ/บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติหรือนานาชาติหรือมีผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารในฐานTCI ฐาน 2 โดยผลงานตีพิมพ์ ในวารสารในฐาน จ านวน 2 บทความ    
   1.  อาจารย์ ดร.ทัดทอง  พราหมณี ได้รับรางวัล บทความยอดเยี่ยม ผลงานวิชาการเรื่อง “โรงเรียน
เกษตรกับการพัฒนานวัตกรรมการรวบรวมข้อมูลทุนธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลนายาง อ าเภอ
ชะอ า” ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปะศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ (TCIฐาน2) คณะศิลปะศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 
ประจ าป ีจัดโดย เครือข่ายสถาบันการศึกษา ณ วันที่ 10 กันยายน 2564  
   2. อาจารย์ ดร.พฤกษ์ไพร  เพ็งพารา ผลงานวิชาการเรื่อง “ต้นแบบแอปพลิเคชั่นตรวจสอบการ
เข้าชั้น เรียนโดยใช้ เทคโนโลยีการจดจ าใบหน้า” เจ้าของผลงาน ตี พิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (TCIฐาน2) ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2564 - ธันวาคม 2564) 
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 1.8 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล/บทความวิจัย
หรือบทความทางวิชาการระดับชาติ  ดังนี้ 
   1. อาจารย์ ดร.ทัดทอง  พราหมณี ได้รับรางวัล ชมเชย จากการน าเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การ
จัดการการเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร (Farmer Academy) ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่น” ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ณ วันที่ 20 ธันวาคม 
2564 
   2. นายเจษฎา  บุญแก้ว นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ในการน า
ผลงานวิจัย เรื่อง “การวิ เคราะห์และออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Simple Tense                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2”  ในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในวาระครบ 65 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หัวข้อ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 
   3. นายอัษฎากรณ์  ขันตี บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล คนพิการต้นแบบ
ระดับประเทศ ประจ าปี 2564 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ณ วันที่ 3 ธันวาคม 
2564 
   4. อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2564 
    ระดับดีเด่น   1.  อาจารย์เกรียงไกร  จริยะปัญญา 
    ระดับดีมาก      1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธิ  แก้วสวัสดิ์ 
     2.  อาจารย์สุกัญชลิกา  บุญมาธรรม 
   5. การพัฒนาอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เพ่ิมข้ึน 1 คน  
    1.  อาจารย์ ดร.กฤษดา  ด่านประสิทธิ์พร   
    ต าแหน่งทางวิชาการ  เพ่ิมข้ึน 1 คน  
      1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกุมา  อ่วมเจริญ 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
 ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (เวียน) ครั้งที่ 4/2564  
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (เวียน) ครั้งที่ 4/2564  
 มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (เวียน) ครั้งที่ 
4/2564 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 ประธาน น าเสนอพิจารณา เรื่อง  
  1. รายงานประจ าปีงบประมาณ 2564 เป็นไปตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีการจัดตั้งบริษัทจ าลอง ซึ่งรวมมือกับผู้ประกอบการภายนอก โดยน างานต่าง ๆ เข้ามาให้
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง นักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มี  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เน้นทางด้าน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เน้นทางด้านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือ
ช่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรให้มีประสิทธิ์ภาพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เน้นทางการครูเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดย
จะต้องออกฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเครือข่ายที่ทางคณะครุศาสตร์รวมกันจัดท าเป็น Cluster ครู ในการ
บริหารจัดการร่วมกันและส่งนักศึกษาออกฝึกสอนตามโรงเรียนต่าง ๆ และสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบ
ควบคุมอัจฉิรยะ เป็นการจับมือรวมกันกับบริษัท พีรพัฒนาเทคโนโลยี จ ากัด ในการผลิตนักศึกษาทางด้าน
นวัตกรรมดิจิทัล ปัจจุบันจะเป็นนักศึกษาภาค กศ.บป.  (ตามเอกสารแนบท้าย 1) 
  2. แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2565 (ตามเอกสารแนบท้าย 2) 
   นายวิชา จุ้ยชุม ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้สอบถามเกี่ยวกับจ านวนนักศึกษาของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาขาวิชาที่เปิดเพ่ิม หลักสูตรอินเตอร์ และต้นทุนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   นายวิชา จุ้ยชุม ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอ ให้มหาวิทยาลัยจัด แรงค์ ในราชภัฏทั้งหมด ว่าเราอยู่
อันดับที่เท่าไร ในเชิงความแข็งแกร่งทั้งด้านวิชาการ การเงิน ทั้งชื่อเสียง ทรัพย์สิน รายได้ จ านวนนักศึกษา และ
มาตรวจสอบว่าในแต่ละปี เราขึ้นหรือลง และอัตราการเกิดของประชากรในประเทศไทยลดลง และให้           
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เร่งสร้างชื่อเสียงเพ่ือให้นักศึกษาต่างจังหวัดมาเรียนกันมากข้ึน และโปรเอ็กทีฟ 
   ประธานน าเสนอข้อมูล ใน 3 ปี ที่ผ่านมาจ านวนนักศึกษาลดลงอยู่ในประมาณปีละ 500 คน 
(8% จากยอดของมหาวิทยาลัย 8,000 คน ) สาขาวิชาที่เปิดเพ่ิม ได้แก่ สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตร
ปรับปรุง (2565) หลักสูตรอินเตอร์ ได้เคยเปิดสอนในสาขาวิชาการบูรณาการสารสนเทศ แต่ปัญหาที่พบคือ
นักศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีไม่ชอบเรียนหลักสูตรนานาชาติ นักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนใหญ่จะ
มาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาภายในจังหวัดเพชรบุรี นักศึกษาที่มาจากต่างประเทศยังไม่มีมา เคยมีนักศึกษาจาก   
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาเรียนหลักสูตรปริญญาโท 2 คน และในส่วนของต้นทุนจะได้รับส่วน
แบ่งงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
   นายวิชา จุ้ยชุม ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้สอบถามถึงต้นทุนว่าจะขาดทุน หรือก าไร และได้สอบถามเรื่อง
ค่าไฟฟ้าของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเสนอให้ตั้งมิเตอร์ ในรูปแบบของโซล่าลูฟเฟอร์ต เพราะจะท าให้ค่าไฟ
ลดลงประมาณ 20% 
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   ประธานน าเสนอข้อมูล ต้นทุนจะอยู่ในเล่มหลักสูตร (มคอ.2) ซึ่งประกอบไปด้วย ต้นทุน
งบด าเนินการ เช่น เงินเดือนบุคลากร ค่ตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และงบลงทุน และตั้งแต่ย้ายจากอาคาร 3 
มาอาคาร 26 ท าให้มีต้นทุนที่สูงขึ้น ซึ่งอาคาร 26 มี 6 ชั้น และมีลิฟต์ ซึ่งท าให้มีค่าไฟที่สูงขึ้นมาก ท าให้มีต้นทุน
ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะค่าไฟคณะเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้ตั้งมิเตอร์ ประธานได้มอบให้ อาจารย์ ดร.กฤษดา      
ด่านประสิทธิ์พร ศึกษาต้นทุนในหลักสูตรว่ามีอะไรบ้าง และน ามาวิเคราะห์ 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 
 
 4.2  อาจารย์กรกรต  เจริญผล  รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ น าเสนอพิจารณา เรื่อง 
   1. รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)           
ปีการศึกษา 2564 
    ระดับหลักสูตร   
    ติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) ปีการศึกษา 2564 
ระดับหลักสูตร (จากผลการประเมินรอบปีการศึกษา 2563) รอบ 6 เดือน (กรกฎาคม 2564-ธันวาคม 2565)   
    ระดับคณะ 
    ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) 
ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 (จากผลการประเมินรอบปีการศึกษา 2563) รอบ 6 เดือน (กรกฎาคม 2564 -
ธันวาคม 2565)  
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 5.1  อาจารย์กรกรต  เจริญผล  รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่อง 
   1.  การด าเนินโครงการร่วมกับสถาบันกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
   2. โครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพ้ืนฐานที่  จ าเป็นและทักษะชั้นสูง
เฉพาะทาง เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาในบริบบทประเทศไทยจัดสอบให้กับนักศึกษา
จ านวน 602 คน ในเดือนมีนาคม 2565 แต่เนื่องจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึง
ท าให้ต้องเลื่อนการจัดสอบออกไปอย่างไม่มีก าหนดจัดอบรมผู้สอบจ านวน 15 คน วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 5.2  อาจารย์ ดร.กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งเรื่อง 
  1.  การเข้าร่วมน าเสนองานวิจัย NCTIM และNCCIT 2022 
  2.  การรับสมัครนักศึกษา ปี 65   
  3.  การจัดกิจกรรม Open House วันราชภัฏ 



 7 

  4.  ก าหนดการสอบปลายภาค 2/64   
  5.  การติดตามนักศึกตกค้าง 
    6.  โครงการส่งเสริมให้นักศึกษาสอบใบประกาศณียบัตร วุฒิบัตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ดิจิทัล 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 5.3  อาจารย์ ดร.ปราโมทย์  ตงฉิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ แจ้งเรื่อง        
  1.  กิจกรรม 1 คณะ 1 อ าเภอ ประจ าปี 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ อบต.ไร่สะท้อน 
จัดแสดงนิทรรศการไร่สะท้อนเมืองต้นตาล บริเวณพิพิธภัณฑ์ตาลโตนดไร่สะท้อนในงาน ถนนต้นตาล            
ลานวัฒนธรรมอ าเภอบ้านลาด ภายในพิพิภัณฑ์ ได้จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปัญญาด้านการท าตาลโตนดของ
ชาวบ้านในมิติต่าง ๆ การใช้ประโยชน์จากส่วนประกอบต่างๆ ของต้นตาลทั้งต้น และยังจัดแสดงภูมิปัญญาต่าง ๆ
ของชุมชน เช่น การสร้างบ้านทรงไทย การท าเกวียน เป็นต้น 
   พิพิธภัณฑ์ตาลโตนด ตั้งอยู่บริเวณ ถนนต้นตาล หมู่ 2 ต าบลไร่สะท้อน โดยจะมีการเชื่อมโยงกับ
แผนการท่องเที่ยวเรียนรู้การท าตาลแบบครบวงจร และเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการอีกครั้ง 
   ส่งเสริมศักยภาพชุมชนบ้านห้วยข้องทางด้านผลิตภัณฑ์และการประชาสัมพันธ์ด้ว ยศาสตร์
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวข้าว เพ่ิมมูลค่าตาลอ่อน น าเศษเหลือจาก
กระบวนการทองม้วนท าเบเกอรี่ 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ   
 ไม่มี 

                    
     (นางวไลลักษณ์  เพชรมุณี)                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน ์ เตชะเพชรไพบูลย์) 
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


