
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ วันศุกร์ที ่๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ 
 

  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

วันศุกร์ท่ี ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๓.๓๐ น.   

การประชุมในรูปแบบออนไลน ์ 
------------------------------------------------------------ 

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน ทั้งหมด  ๑๒  ท่าน             
ผู้มาประชุม  

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮ่ันยะลา ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาตราจารย์ศิวัตม์ กมลคุณานนท ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นายกิติศักด์ิ สินวนาทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายณัฐดนัย   หอมคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์ กรรมการ 
๖. นายนิวัติ กิจไพศาลสกุล กรรมการ 
๗. นายเมธาวัตน์ กาวิลเครือ กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักด์ิ อยู่มั่น กรรมการ 
๙. นางสาวณิชา  นภาพร จงกะสิกิจ กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม   
๑. นายประสงค์ หน่อแก้ว ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 

ผู้ปฏิบัติหน้าทีใ่นการประชุม      
๑. นางวรัชญานันท์ เมธีวัชรโยธิน เลขานุการ 
๒. นางอนุสรา เป็งอินตา ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓. นางสาวรุ่งระวี ปวนปันวงค์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์  ฮ่ันยะลา ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ วันศุกร์ที ่๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ 
 

ระเบยีบวาระที่  ๑   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ    
๑.๑ มาตรฐานปฏิบัติงานของบุคลากรและนักศึกษาจากการระบาดของโรคไวรัส           

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID19) 
                                 ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑ ในหน้าที่ ๒ – ๓ ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง กําหนดการปฏิบัติตนของบุคลากร นักศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
ตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง (ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ โดยคณะได้นํามาปรับใช้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพ่ือให้
บุคลากรในสังกัดได้ถือปฏิบัติ  ดังน้ี 
 ๑.  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  หรือแบบผสมผสาน ตามวิธีวัดผลให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ 
 ๒.  กําหนดให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนสามารถปฏิบัติงานได้โดย
ไม่จําเป็นต้องเดินทางมา ณ สถานที่ทํางาน แต่ให้มีอาจารย์ปฏิบัติงานสาขาวิชาวันละ ๑ ท่าน  และใน
สํานักงานให้มีบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงานวันละ ๒ ท่าน 
 ๓.  บุคลากรและนักศึกษาที่เดินทางมาจากกลุ่มพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดให้ดําเนินการ
แจ้งมหาวิทยาลัยโดยด่วน และหากเห็นว่าตนเองมีความเสี่ยงสูงให้ขออนุญาตคณบดีเพ่ือกักตัวเองเป็นเวลา ๑๔ 
วัน  แต่ต้องไม่กระทบต่อการเรียนการสอน 
 ๔. ให้บุคลากรและนักศึกษางดและชะลอการเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัดลําปาง 
 ๕. ให้บุคลากรและนักศึกษาปฏิบัติงานตนตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม 
สวมหน้ากากอนามัย การใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหมั่นล้างมือฟอกสบู่อย่างสมํ่าเสมอ 
 ๖. กรณีมีการจัดกิจกรรมหรือการประชุมที่มีคนหมู่มากและเสี่ยงสูง ให้ใช้การ
ประชุมในรูปแบบออนไลน์ 
 ๗. คณะมีการเพ่ิมความถ่ีในการทําความสะอาดตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในคณะ
อย่างสมํ่าเสมอ   
 
มติคณะกรรมการ  รับทราบ 
 
                          ๑.๒  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปวง 
จังหวัดลําพูน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านปวง จังหวัดลําพูน ได้มีการลงนามความร่วมมือร่วมกัน  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ ที่ผ่านมา  โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือการดําเนินงาน พร้อมทั้งสนับสนุน และให้คําปรึกษาในด้าน
บริการวิชาการ วิจัย และด้านวิชาการให้แก่ชุมชน 

   
มติคณะกรรมการ  รับทราบ 

   
 
 
 



๓ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ วันศุกร์ที ่๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่                

๒/๒๕๖๓ ไปเม่ือวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  (ห้อง ๑๓๑๔/๑) น้ัน     

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมี
จํานวน ๘ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หน้าที่ ๖ – ๑๓ 

  

มติคณะกรรมการ  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระที่  ๓     เรื่องสืบเนื่อง 
  - ไม่ม ี- 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่องนาํเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  (ไตรมาส ๑)  

นางสาวณิชา นภาพร   จงกะสิกิจ  กรรมการจากรองคณบดี  ได้เสนอที่ประชุม
ทราบ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ไตรมาส ๑ จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิน้  ๒,๖๓๔,๘๘๐ บาท  เป็นงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 
๒,๐๙๐,๖๘๐ บาท  งบประมาณรายได้ จํานวน ๕๔๔,๒๐๐ บาท  ในไตรมาสท่ี ๑  ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔  
ได้มีการดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน ๑๗๔,๕๙๙.๗๕ บาท  คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๓  โดยจําแนกตามประเด็นกลยุทธ์  
ได้ดังน้ี  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น ได้รับการจัดสรร ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท ดําเนินการแล้ว 
๕๓,๕๔๓.๒๕  บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๒  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู  ได้รับการจัดสรร 
๑๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดําเนินการ  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา ได้รับการจัดสรร 
๙๙๖,๒๓๐ บาท ดําเนินการแล้ว ๘๗,๑๖๖. ๕๐ บาท  คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ ได้รับการจัดสรร ๓๒๘,๖๕๐ บาท ดําเนินการแล้ว ๓๓,๘๙๐  บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๑               
ในภาพรวมมีผลการดําเนินการที่ค่อนข้างน้อย  ทั้งน้ี  เน่ืองจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  โดยทางคณะ
ได้ดําเนินการแจ้งสาขาวิชาในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และคาดว่าในไตรมาสที่ ๒ จะมีการใช้จ่าย
งบประมาณสูงขึ้น 
 
มติคณะกรรมการ  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ วันศุกร์ที ่๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ 
 

 ๔.๒ รายงานตัวชี้ วัดตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๖๔               
(ไตรมาส ๑) 
   นางสาวณิชา นภาพร   จงกะสิกิจ  กรรมการจากรองคณบดี  ได้เสนอที่ประชุม
ทราบ รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๖๔                
ตามที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดค่าเป้าหมายให้แก่คณะในการดําเนินการผลตามตัวช้ีวัดไตรมาสที่ ๑                
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีการดําเนินการตามตัวช้ีวัดทั้งหมดจํานวน ๑๗ ตัวช้ีวัด  มีผลการดําเนินงาน    
ที่บรรลุเป้าหมายทั้งหมด จํานวน ๔ ตัวช้ีวัด  ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน ๑๓ ตัวช้ีวัด   
     

มติคณะกรรมการ  รับทราบ  
 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 
 นางสาวณิชา   นภาพร   จงกะสิ กิจ   กรรมการจากรองคณบดี   เสนอ
คณะกรรมการเพ่ือร่วมกันพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๒ จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา  
ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งช้ี  คณะได้มีผลการประเมินเฉลี่ย ๔.๔๕ คะแนน อยู่ในระดับดี           
โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 
 ๑. การผลิตบัณฑิต      มีผลการประเมินเฉลี่ย ๔.๑๓ คะแนน 
 ๒. การวิจัย       มีผลการประเมินเฉลี่ย ๔.๓๕ คะแนน 
 ๓. การบริการวิชาการ     มีผลการประเมินเฉลี่ย ๕.๐๐ คะแนน 
 ๔. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการประเมินเฉลี่ย ๕.๐๐ คะแนน 
 ๕. การบริหารจัดการ   มีผลการประเมินเฉลี่ย ๕.๐๐ คะแนน 
 คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะว่า  คณะควรให้การสนับสนุน
ให้บุคลากรสายวิชาการทําผลงานทางวิชาการให้มากขึ้น เพ่ือให้มีผลคะแนนในส่วนของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยสูงขึ้น และมีคุณสมบัติในการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ 
 
มติคณะกรรมการ  เห็นชอบ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ และดําเนินการตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ วันศุกร์ที ่๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ 
 

 ๕.๒ รายงานผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การ
ประเมิน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) 
     นางสาวณิชา นภาพร   จงกะสิกิจ  กรรมการจากรองคณบดี  เสนอคณะกรรมการ
เพ่ือร่วมกันพิจารณา รายงานผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมิน 
ระดับหลกัสูตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ – ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓) จํานวน ๘ หลักสูตร  ดังน้ี 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

          ๑) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  มีคะแนนเฉล่ีย ๒.๐๖ คะแนน   
๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน    มีคะแนนเฉล่ีย ๑.๙๒ คะแนน  
๓) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  มีคะแนนเฉล่ีย ๐.๙๒ คะแนน                     
๔) สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตฯ  มีคะแนนเฉล่ีย ๑.๕๖ คะแนน 

 ๒. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
๕) สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา    มีคะแนนเฉล่ีย ๒.๔๒ คะแนน   
๖) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า    มีคะแนนเฉล่ีย ๒.๑๔ คะแนน 
๗) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีคะแนนเฉล่ีย ๑.๘๐ คะแนน 

 ๓. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
 ๘) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีคะแนนเฉล่ีย ๒.๒๘ คะแนน  

 ๔. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
๙) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์   มีคะแนนเฉล่ีย ๑.๖๗ คะแนน 

 คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะว่า  ในกรณีสาขาวิชา
นวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์  ไม่รับการประเมินในตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ เบ้ืองต้นพบว่าในปีการศึกษา 
๒๕๖๓  ทางสาขาวิชายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่  ควรมีการดําเนินการในตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ ด้วย 
 

มติคณะกรรมการ  เห็นชอบ รายงานผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้  
  และเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)   
   และมอบฝ่าเลขานุการประสานแจ้งสาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและ 
  การออกแบบเซรามิกส์ดําเนินการตามข้อเสนอแนะ และปรับปรุงข้อมูลในการ 
  รายงานผลการดําเนินงานรอบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ วันศุกร์ที ่๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ 
 

 ๕.๓ รายงานผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การ
ประเมิน ระดับคณะ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) 
       รายงานผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การ
ประเมิน ระดับคณะ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ – ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓)  ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ๒๖ ตัวบ่งช้ี  โดยมีค่าเฉลี่ย ๑.๔๙ คะแนน ประกอบด้วย 
องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต  จํานวนทั้งหมด ๗ ตัวบ่งช้ี  มีค่าเฉล่ียรวม ๒.๓๕ คะแนน องค์ประกอบที่ ๒ 
การวิจัย จํานวน ๔ ตัวบ่งช้ี มีค่าเฉล่ีย ๑.๘๕ คะแนน องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ จํานวน ๒ ตัวบ่งช้ี  
มีค่าเฉลี่ย ๑.๕๐ คะแนน  องค์ประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน ๒ ตัวบ่งช้ี มีค่าเฉล่ีย 
๑.๐๐ คะแนน องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ จํานวน ๔ ตัวบ่งช้ี มีค่าเฉลี่ย ๑.๕๐ คะแนน และ
องค์ประกอบที่ ๖ ผลการดําเนินงานตามการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่  จํานวน ๗ ตัวบ่งช้ี  มีค่าเฉล่ีย ๐.๕๗ 
คะแนน 
            

มติคณะกรรมการ  เห็นชอบ รายงานผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้  
    และเกณฑ์การประเมิน ระดับคณะ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) 
 
 
 

 ๕.๔ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 
     นางสาวณิชา นภาพร   จงกะสิกิจ  กรรมการจากรองคณบดี  เสนอคณะกรรมการ
เพ่ือร่วมกันพิจารณา  (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการกําหนดความเสี่ยงจํานวนทั้งหมด ๖ 
ประเด็นความเสี่ยง  และคณะได้นําความเสี่ยงที่อยู่ในระดับเสี่ยงสูงจํานวน ๒ ประเด็น มาจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ได้แก่ 
  ๑) ประเด็นไม่มีนักศึกษาแรกเข้า  มีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงคือ การออก
ประชาสัมพันธ์คณะ  การไปร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนหรือสถานศึกษาให้เกิดการยอมรับของสถานศึกษา  การ
อบรมระยะสั้นให้กับครูช่าง  และพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวโน้มเทคโนโลยีหรือตลาดแรงงาน 
  ๒) ประเด็นช่ือเสียง/ ภาพลักษณ์/ การยอมรับของคณะจากสังคม  มีแนวทางในการ
จัดการความเสี่ยง คือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เป็นที่ยอมรับ เช่น ส่งเสริมการเป็นวิทยากรเฉพาะทาง  
การสนับสนุนอาจารย์ให้เป็นที่ปรึกษา ผู้ดําเนินงาน ผู้ร่วมงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก และส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อาจารย์ นักศึกษา แสดงผลงาน 
  คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ  ดังน้ี 
      ๑) แนวทางการจัดการความเสีย่งในเรื่องของการส่งเสริมอาจารย์เป็นวิทยากรเฉพาะ
ทาง  คณะควรมีการสํารวจความรู้เฉพาะทางของอาจารย์ทุกท่าน เพ่ือเก็บรวบรวมเป็นฐานข้อมูล                 
และเผยแพร่ให้แก่บุคลากรภายนอกที่มีความสนใจมาเข้าร่วม  
      ๒) การจัดสรรงบประมาณประจําปี ควรมีการจัดสรรให้มีความสอดคล้องกับการ
ดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของคณะ   
  คณบดีได้กล่าวเสริมว่าคณะได้มอบหมายให้ทางศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเป็นผู้ดําเนินการสํารวจข้อมูลความสามารถเฉพาะทางของอาจารย์ไปแล้วบางส่วน  และอยู่ระหว่าง
ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอกที่มีความสนใจ  ในส่วนของงบประมาณประจําปีน้ัน  เน่ืองจาก



๗ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ วันศุกร์ที ่๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ 
 

มหาวิทยาลัยได้มีการจัดสรรงบประมาณและกําหนดจํานวนเงินงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์ต่างๆ มาให้คณะ
เรียบร้อยแล้ว  ทางคณะจึงไม่สามารถกําหนดงบประมาณที่เน้นยุทธศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับประเด็นความเสี่ยง
ได้    
            

มติคณะกรรมการ  เห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔  และดําเนินการตามข้อเสนอแนะของ 
       คณะกรรมการ 
 
 ๕.๕ การเสนอขอความเห็นชอบการเสนอขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์  ฮ่ันยะลา  ประธานกรรมการ  ได้ขออนุญาต              
ที่ประชุมให้ นายประสงค์  หน่อแก้ว  ผู้ดูแลหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต นําเสนอการขอความ
เห็นชอบในการขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐ เน่ืองจากนักศึกษาคงค้างพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง     
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ การพ้นสภาพนักศึกษา   
            

มติคณะกรรมการ  เห็นชอบการเสนอขอความเห็นชอบการเสนอขอการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร 
  บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 
 

ระเบยีบวาระที่    ๖   เรื่องอ่ืน  ๆ   
 - ไม่มี -  
 
เลิกประชุมเวลา    ๑๕.๓๐ น. 
 
 

.............................................. 
(นางอนุสรา เป็งอินตา) 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจํา 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้จดและพิมพ์รายงานการประชุม 
 
 

.............................................. 
(นางวรัชญานันท์  เมธีวัชรโยธิน) 

เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


