ระเบียบวาระที่ 2
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๓
วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมกรพิทักษ์ ชั้น ๒ EN ๒๐๕ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและวิศวกรรม
ผู้เข้าประชุม
๑. อาจารย์ ดร.กณพ วัฒนา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
๒. อาจารย์วราภรณ์ ชนะพรมมา
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภูมิ เฟื่องเพียร ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังกาบ บุญสูง ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
๕. อาจารย์ ดร.ปกรณ์ เข็มมงคล
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารวจและภูมิสารสนเทศ
๖. อาจารย์สุภัตรา ปินจันทร์
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
๗. อาจารย์ ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง ประธานหลักสูตรวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
๘. อาจารย์ภัทร์อร ฟองสินธุ์
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์
๙. อาจารย์ธนวัฒน์ สอนเณร
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
๑๐.อาจารย์ ดร.ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ ประธานหลักสูตรการจัดการงานวิศวกรรม

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ไม่เข้าประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์ คณบดี
อาจารย์พิทักษ์ คล้ายชม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี บุญธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ นะเที่ยง หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
อาจารย์ยสินทินี เอมหยวก
หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยคณะ
อาจารย์พงษ์ธร วิจิตรกูล
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงหา ปรารมภ์ RMU หลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
อาจารย์กาญจนา ดาวเด่น
RMU หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
อาจารย์สมเจตน์ บุญชื่น
RMU หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

อาจารย์วรพล มะโนสร้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณเดช บุญสูง
นายกิตติพงษ์ ยินดีสิทธิ์
นายณัฐพงศ์ เวรุริยะ
นางสาวสุรีรัตน์ เสือน้อย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์
RMU หลักสูตรวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
บันทึกการประชุม

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

๒

เริ่มประชุม

เวลา ๑๓.๓๕ น.

อาจารย์ ดร.กณพ วัฒนา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อทราบ
วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ ๑.๑.๑ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทาประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษาสาหรับนักศึกษา
(ภาคปกติ) ภาคเรียนฤดูร้อ น ประจาปีก ารศึก ษา ๒๕๖๒ และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทิ นการศึก ษาสาหรับ
นักศึกษาโครงการการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนฤดูร้อน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กองบริการการศึกษา จึงขอส่งประกาศข้างต้น จานวน ๒ ฉบับมายังท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
อาจารย์และนักศึกษาในสังกัดได้ทราบและส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์จากประกาศต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๑.๑.๒ การนาเสนอ Concept Paper หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ
การออกแบบ
ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอนาเสนอกรอบแนวความคิด (Concept Paper)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) โดย
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม
๒๕๖๓ และผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และ
ประชุมสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้เสนอความคิดเห็น
ในที่ประชุม
๑. การเสนอ Concept Paper หลักสูตรปรับปรุงต้องมี WIL และ CWIE
๒. ในการนาเสนอ Concept และในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน จะต้องมีการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ
๓. การปรับปรุงแบบนาเสนอกรอบแนวคิด ( Concept Paper ) รูปแบบใหม่ (เอกสารแนบ)
๔. ควรปรับชื่อสาขาวิชาจากเดิม “เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ” เป็น
“เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์การออกแบบ”
๕. หลักสูตรควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการออกแบบประเภทใดให้เฉพาะเจาะจงเพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้กาหนดรายวิชาได้ตรงกับหลักสูตร
๖. ในการนาเสนอกรอบแนวความคิด (Concept Paper) ควรมีการระบุรายวิชาเพื่อให้
เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ

๓

วาระที่ ๑.๑.๓ การเสนอหลักสูตร Non Degree ของคณะ
ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ.๒๕๖๒
ได้กาหนดเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบในรูปแบบที่หลากหลายและมีความยืดหยุ่น ตามกลุ่มเป้าหมาย และ
วัตถุป ระสงค์การเรี ยนรู้ มีมาตรฐานและแนวทางการดาเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
มาตรฐานการศึก ษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึก ษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๑ โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิต สร้างวิถีการเรียนรู้ของสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้คณะ วิทยาลัย ดาเนินการจัดทาหลักสูตรแบบไม่ให้
ปริญ ญา (Non-Degree) คณะสามารถออกแบบประเภทหลั ก สู ตรได้เองตามเหมาะสม เช่น หลั ก สู ตรระยะสั้ น
หลักสูตรระยะยาว หรือหลักสูตรฝึกอบรม
มติที่ประชุม รับทราบ และให้หลักสูตรดาเนินการเสนอหลักสูตร Non Degree โดยใช้แบบฟอร์มของมหาลัย
วาระที่ ๑.๑.๔ การเข้าใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ตามที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดาเนินการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
โดยเริ่มใช้งานตัง้ แต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นั้น
ในการนี้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดาเนินการสรุปผลการดาเนินงาน
ระบบอาจารย์ทปี่ รึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
การบันทึกการใช้คาปรึกษา
คณะ
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวม

จานวนผูท้ ี่บันทึกการเข้าพบ
นักศึกษา (คน)
๑
๕
๑
๑
๘

จานวนบันทึกการเข้าพบ
(ครั้ง)
๓
๑๘
๒
๑
๒๔

การเข้าใช้งานระบบอาจารย์ทปี่ รึกษาของอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาของแต่ละคณะ
คณะ
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวม

จานวนผูท้ ี่บันทึกการเข้าพบ
นักศึกษา (คน)
๘๕
๓๔
๕๐
๔๕
๗
๔๓
๒๖๔

จานวนบันทึกการเข้าพบ
(ครั้ง)
๔๖
๒๘
๒๗
๑๑
๓
๓๐
๑๔๕

๔

การใช้งานการนัดหมายผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์
คณะ
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวม

จานวนผูท้ ี่บันทึกการเข้าพบ
นักศึกษา (คน)
๑
๒
๓

จานวนบันทึกการเข้าพบ
(ครั้ง)
๑
๕
๖

จานวนผู้ที่บันทึกการเข้าพบ
นักศึกษา (คน)
๑
๒
๑
จานวนผู้ที่บันทึกการเข้าพบ
นักศึกษา (คน)
๔

จานวนบันทึกการเข้าพบ
(ครั้ง)
๑
๓
๒
จานวนบันทึกการเข้าพบ
(ครั้ง)
๖

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
การบันทึกการใช้คาปรึกษา
คณะ
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะ
วิทยาการจัดการ
เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวม

การใช้งานการนัดหมายผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์
คณะ
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวม

จานวนผูท้ ี่บันทึกการเข้าพบ
นักศึกษา (คน)
๑
๕
๖

จานวนบันทึกการเข้าพบ
(ครั้ง)
๑
๘
๙

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้อาจารย์ในคณะ เข้าใช้งานระบบอาจารย์ปรึกษา หากพบปัญหาการเข้า
ใช้งานขอให้แจ้งไปยังสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอธิการบดีจะขอประเมินในวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๖๓

๕

วาระที่ ๑.๑.๕ แจ้งอาจารย์ที่มีภาระไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
ด้วยมหาวิทยาลัยได้กาหนดให้อาจารย์ผสู้ อนกรอกข้อมูลภาระงานผ่านระบบสารสนเทศ ภาค
เรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๖ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ โดยให้คณะ วิทยาลัย ดาเนิน การตามขั้นตอน
การพิจารณาภาระงานของคณาจารย์ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการรายงานภาระงาน
และเสนอขอเบิกค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน ตามหลักเกณฑ์การกาหนดมาตรฐานภาระงานของผู้ดารงตาแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๘ และสรุปรายงานภาระงานของอาจารย์
ผู้สอนมายังกองบริการการศึกษาภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
ในการนี้ก องบริก ารการศึก ษา ได้ นาเข้ าพิ จ ารณาในคณะกรรมการบริห ารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา มติที่ประชุม เห็นชอบ
ภาระงานอาจารย์ผู้สอน ประจาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ยกเว้นอาจารย์ผู้สอนที่มีภาระงานไม่เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด มแบหมายให้คณบดีดาเนินการให้อาจารย์ผู้สอนมีภาระงานเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. อาจารย์ ดร.สันติ บุญทัศนกุล
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพล เกษวิริยะกิจ
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๑.๑.๖ การประเมินผลคะแนน นักเรียนห้อง G เตรียมวิศวกรรม โรงเรียนอุตรดิตถ์
ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอน ห้อง G
วิศวกรรมศาสตร์ (โรงเรียนอุตรดิตถ์) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ มีนักเรียนระดับชั้น มัธยมปีที่ ๔ เรียนรายวิชาวัสดุและ
การจัดการงานวิศวกรรม ๗๐๐๒๒๐๑ และ ระดับชั้นมัธยมปีที่ ๕ เรียนรายวิชาการฝึกพื้นฐานวิศวกรรม ๗๐๐๑๑๐๒
และมี ก าหนดการสอบปลายภาคในวัน ศุ ก ร์ที่ ๒๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๓ นี้ โดยนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมปี ที่ ๔
สอบห้องเรียน EN ๑๐๔ และระดับชั้นมัธยมปีที่ ๕ สอบที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ นั้น
ในการนี้ คณะขอให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาดังกล่าว รวบรวมผลคะแนนส่งให้กับรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการเป็นผู้รวบรวมส่งให้กับโรงเรียนอุตรดิตถ์ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๑.๑.๗ การจัดทาแผนการเรียน รองรับกลุ่มผู้เรียน (สมัครใหม่) ที่มีจานวนน้อยกว่า
๕ คน
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ดาเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษา TCAT ปีการศึกษา
๒๕๖๓ รอบแรกแฟ้ ม สะสมงาน และมหาวิท ยาลั ย จะด าเนิ น การให้ ปิ ด รั บ หลั ก สู ต รที่ มี ผู้ ส มั ค รไม่ ถึง จ านวนที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ( ๕ คน) นั้น
ในการนี้คณะ ขอให้หลักสูตรดาเนินการจัดทาแผนการเรียนสาหรับนักศึกษาที่สมัครไม่ถึง ๕
คน และนาเสนอกับมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอพิจารณาให้เปิดรับนักศึกษาในกรณีที่ยังสมัครไม่ครบ ๕ คนในรอบหลังจาก
โควต้าต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ

๖

วาระที่ ๑.๑.๘ การจัดงาน Regional Research Expo ๒๐๒๐
ด้วยมหาวิทยาลัยกาหนดจัดงาน “Regional Research Expo ๒๐๒๐” ระหว่างวันที่
๑ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย ลารางทุ่งกะโล่ ภายให้หัวข้อ “วิจัยเพื่อสร้างชุมชน นวัตกรรม
และเศรษฐกิจภูมิภาค” ขณะนี้ได้ดาเนินการเตรียมการแล้วเสร็จเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว หากมีความคืบหน้าประการใดจะ
นาเรียนแจ้งทีป่ ระชุมทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๑.๑.๙ การแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะดาเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) โดยกาหนด
จัดวิพ ากษ์ห ลัก สูต ร ในวัน ที่ ๑๐ มี น าคม ๒๕๖๓ ณ ห้ อ งประชุ ม กรพิ ทั ก ษ์ ชั้น ๒ คณะเทคโนโลยีอุต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น คณะจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโดยปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ ตามภาระหน้าที่ ดังรายละเอียดตาม
เอกสารแนบในการประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่ผู้ช่วยฝ่ายประกันคุณภาพแจ้งเพื่อทราบ
- ไม่มี วาระที่ ๑.๓ เรื่องที่ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคมแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ ๑.๓.๑ ให้นักศึกษาเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยอาจารย์ อย่าง
น้อย ๒๐ เรื่อง ในวารสารเทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และเครือข่ายร่วมกับอาจารย์ และ
นักวิจัย
ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิท ยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ดาเนินโครงการ เพิ่ม
ผลผลิตการตีพิมพ์วารสารเทคโนโลยี และนวัตกรรม ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษานางาน
ปริญญานิพนธ์ของตนเองและอาจารย์มาตีพิมพ์ ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษา สามารถเตรียมต้นฉบับที่มี
ศักยภาพในการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยบทความที่ได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ สามารถนามาเบิกรางวัล
ได้ โดยสนับสนุน จานวน ๑.๐๐๐.-บาทต่อบทความ โดยมีเงื่อนไขในการรับรางวัลดังนี้
- ผู้ขอรับรางวัลต้องเป็นนักศึกษาซึ่งต้องมีชื่ออยู่ในผลงานวิชาการนั้น
- ผลงานที่ขอรับรางวัลต้องเป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ และผ่านการตอบรับจากกอง
บรรณาธิการ

๗
-

จากัดผลงานที่ขอรับรางวัลมีเพียง ๒๐ ผลงานเท่านั้น
หมดเขตส่งผลงานเข้าร่วมในเดือน กันยายน ๒๕๖๓
นอกเหนือจากเงื่อนไขข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๑.๔ เรื่องที่หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีนวัตกรรมแจ้งเพื่อทราบ
-ไม่มีวาระที่ ๑.๕ เรื่องที่หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแจ้งเพื่อทราบ
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ๑/๒๕๖๓
ฝ่ายเลขานุการงานบริหารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดทารายงานการ
ประชุม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ จานวน ๘ หน้า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงน าเสนอคณะกรรมการบริห ารงานวิชาการเพื่ อพิ จ ารณา ดัง รายละเอีย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารงานวิชาการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ๑/๒๕๖๓
วาระที่ ๓.๑ วันเทคโนโลยี ครั้งที่ ๗ ปีพ.ศ. ๒๕๖๓
ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะจัดโครงการวันเทคโนโลยี ครั้งที่ ๗ ปีพ.ศ.๒๕๖๓ ในระหว่าง
วันที่ ๑๓ – ๑๔ กุ ม ภาพั นธ์ ๒๕๖๓ และได้เสร็จ สิ้นไปแล้วนั้น โดยคณะได้ดาเนินการท า MOU ร่วมกั บ บริษั ท
พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จากัด(มหาชน) ซึ่งมีข้อตกลงดังต่อไปนี้
๑. การจัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกสหกิจ และการทางาน ภายใต้ความ
ร่วมมือกับบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จากัด(มหาชน)
๑.๑ การปรับปรุงหลักสูตรปกติ โดยจัดเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท
๑.๒ การทาหลักสูตร Non Degree ในหลักสูตรการประกอบ การติดตั้ง และการซ่อมบารุงรักษา
๑.๒.๑ เครื่องล้างจาน
๑.๒.๒ Heat pump
๑.๒.๓ งานระบบท่อ Plumping
๒. การจัดการการใช้ห้อง “ห้องปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่การทางานอาชีพวิศวกรรม”
๒.๑ การใช้เป็นห้องเรียนในรายวิชาทฤษฎี
๒.๒ การใช้เป็นห้องฝึกปฏิบัติเครื่องล้างจาน และ Heat Pump
๒.๓ การดูแลรักษาห้อง เครื่องจักร และเครื่องมืออื่น ๆ ภายในห้อง

๘

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบนายณัฐพงศ์ เวรุริยะ นักวิชาการศึกษาจัดทาสรุปรูปเล่มโครงการฯ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนาเสนอกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑ ปฏิทินการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๓/๖๒ และ ๑/๖๓
ด้วยฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดาเนินการจัดทาปฏิทินการออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๓ (ภาคเรียนฤดูร้อน) และ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ นาเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ รายละเอียดดังต่อไปนี้
ปฏิทินการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3/2562
(กาหนดฝึกฯ 27 เม.ย. – 19 มิ.ย. 63)
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
ถึง 17 เม.ย. ยื่นเอกสารขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
63
20 เม.ย. 63 โครงการปฐมนิเทศและอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อม
นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
ประจาภาคเรียนที่ 3/2562
27 เม.ย. – ช่วงเวลาการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (8 สัปดาห์)
19 มิ.ย. 63
20 พ.ค. 63 แจ้งตารางนิเทศนักศึกษา
22 มิ.ย. 63 โครงการปัจฉิมนิเทศและแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกันของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ประจา
ภาคเรียนที่ 3/2562

เวลา
8.00-17.00
น.
8.30-12.00
น.

สถานที่
อาคารพระ
วิษณุกรรม
ห้องประชุมวงศ์วร
กุล

8.30-12.00
น.

ห้องประชุมวงศ์วร
กุล

ปฏิทินการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2563
(กาหนดฝึกฯ 13 ก.ค. – 30 ต.ค. 63)
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
เวลา
ถึง 3 ก.ค. 63 ยื่นเอกสารขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
8.00-17.00
น.
24 มิ.ย. 63 โครงการปฐมนิเทศและอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อม
8.30-12.00
นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
น.
ประจาภาคเรียนที่ 1/2563
13 ก.ค. – 30 ช่วงเวลาการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (16 สัปดาห์)
ต.ค. 63
2 ก.ย. 63 แจ้งตารางนิเทศนักศึกษา
12 พ.ย. 63 โครงการปัจฉิมนิเทศและแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกันของ
13.30-16.00
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ประจา
น.
ภาคเรียนที่ 1/2563

สถานที่
อาคารพระ
วิษณุกรรม
ห้องประชุมวงศ์วร
กุล

ห้องประชุมวงศ์วร
กุล

๙

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหลักสูตรดาเนินการแจ้งนักศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมหาสถานประกอบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพต่อไป
วาระที่ ๔.๒ การใช้ และการดูแล “ห้องปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่การทางานอาชีพวิศวกรรม”
สืบเนื่องจากกิจกรรมวันเทคโนโลยี ครั้งที่ ๗ ปีพ.ศ. ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กุมภาพันธ์
๒๕๖๓ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดาเนินการทา MOU ร่วมกับบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จากัด(มหาชน) และ
ได้จัดให้มี “ห้องปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่การทางานอาชีพวิศวกรรม” โดยสามารถใช้เป็นห้องเรียนในรายวิชา
ทฤษฎี ใช้เป็นห้องฝึกปฏิบัติเครื่องล้างจาน และ Heat Pump ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งในวันนี้ที่
ประชุม จะได้พิจ ารณาการดูแลรักษาห้อ ง เครื่องจักร และเครื่องมืออื่น ๆ ภายในห้อง รายละเอียดดังเอกสารที่เข้า
ประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหลักสูตรดาเนินการพิจารณารายวิชาที่เกีย่ วข้อง เชื่อมโยงก่อน แล้วจัดตารางการใช้
ห้องอีกครั้ง และนาเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ ๕.๑ ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ของผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารประจาคณะ
ตามที่คณะ ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์
๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
๑. กุล่มเป้าหมายของคณะ(Input) ไม่ควรมุ่งไปที่นักเรียนมัธยม หรือ ปวส. เทียงอย่างเดียว สามารถ
กาหนดเป้าปายอื่น ๆ ได้อีก ได้แก่
๑.๑ พนักงานบริษัท ลูกจ้าง ในหน่วยงาน หรือสถานประกอบการ ที่ต้องการปรับ/เพิ่มคุณวุฒิ
- ปรับ คุณวุฒิให้สูงขึ้นในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตร ๔ ปี (เที ยบโอน/สะสมหน่วยกิต/
โมดูลการเรียนรู้)
- เพิ่มความรู้ เพิ่มทักษะ เพิ่มสมรรถนะในการทางาน
- ทบทวนความรู้ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมให้เกิดความเชี่ยวชาญมากขึ้น
๑.๒ กุล่มผู้ประกอบการที่พึ่งพาตนเอง ได้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว เจ้าของกิจการ
SME
- จัดหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree) ตามสมรรถนะการเรียนรู้ที่จาเป็นในการประกอบ
อาชีพ
๑.๓ อาชีพครู ผู้เกษียณอายุ และกลุ่มผู้สูงอายุ อื่น ๆ ที่ต้องการมีอาชีพใหม่ หรือพัฒนาทักษะต่าง
ๆ ทางด้านเทคโนโลยี
๒. การจัดเนื้อหาการเรียนรู้ สาหรับการพัฒนาหลักสูตรใหม่
หลักสูตร “นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี”
๒.๑ สามารถเปิดสอนได้หลากหลายสาขาวิชา อะไรก็ได้ไม่ต้องยึดติดกับทรัพยากรที่มีอยู่
๒.๒ เนื้อหาหลากหลาย มีหลายศาสตร์ อยู่ในหลักสูตร
๒.๓ การจัดการเรียนการสอน สามารถจัดการได้หลายรูปแบบ ได้แก่ การเรียนการสอนโดย
บุคลากรภายในคณะ ต่างคณะ ต่างมหาวิทยาลัย จากหน่วยงาน หรือสถานประกอบการอื่น ๆ
๒.๔ คนรุ่นใหม่ เมื่อจบหลักสูตร สามารถทางานได้หลายอย่าง ไม่ใช่เพียงการทางานในสาขา
ทีตนเองเรียนมาเฉพาะสาขารูปแบบเดิม ๆ เท่านั้น

๑๐

๒.๕ หลักสูตรระยะสั้นที่น่าสนใจ เช่น ช่างประจาบ้าน (Handy Man) งานสารพัดช่าง งาน
ซ่อมบารุงต่าง ๆ และควรประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง สื่อต่าง ๆ Social
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๕.๒ การจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ด้วยกองบริการการศึกษาได้กาหนดการจัดกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี
รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒๒ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒๕ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

กิจกรรม
รายงานตัวนักศึกษา รอบที่ ๑
รายงานตัวนักศึกษา รอบที่ ๒
อบรมผู้นาค่ายคุณธรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
การเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ ๑
การเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ ๒
เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่
กิจกรรม
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
เปิดภาคเรียน
๒๐ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๓
สอบกลางภาค
๓๐ ตุลาคม – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สอบปลายภาค
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เปิดภาคเรียน
๒๒ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
สอบกลางภาค
๓๑ มีนาคม – ๙ เมษายน ๒๕๖๔
สอบปลายภาค
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒๗ เมษายน ๒๕๖๔
เปิดภาคเรียน
๙ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
สอบปลายภาค
พฤษภาคม ๒๕๖๔
นักศึกษาครูออกฝึกสอนเต็มรูป
พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๔
นักศึกษาครูฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายประธานหลักสูตรดาเนินการแจ้งอาจารย์ในหลักสูตรดาเนินการเตรียมความ
พร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑๑

วาระที่ ๕.๓ ให้นักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เข้ารับการปัจฉิมนิเทศ
ด้วยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้กาหนดให้นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เข้ารับการปัจฉิมนิเทศ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อความ
เป็นเลิศทางด้านวิชาชีพแก่นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในวันเสาร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐
– ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ กองพัฒนานักศึกษา จึงขอส่ง
ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เข้ารับการปัจฉิม
มายังท่านเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาในสังกัดของท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
รายละเอียดแนบดังเอกสารการเข้าประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบประธานหลักสูตรดาเนินการแจ้ง อาจารย์ที่ป รึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ที่สาเร็จ
การศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประชาสัมพันธ์แจ้งนศ.ให้เข้าร่วมการปัจฉิม ในวันและเวลาดังกล่าว
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

( นางสาวสุรีรัตน์ เสือน้อย )
ผู้พิมพ์รายงานการประชุม

( อาจารย์ ดร.กณพ วัฒนา )
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

