ระเบียบวาระที่ 2
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ครั้งที่ ๗/ ๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมกรพิทักษ์ ชั้น ๒ EN ๒๐๕ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและวิศวกรรม
ผู้เข้าประชุม
๑. อาจารย์ ดร.กณพ วัฒนา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุทธินี กล่อมแสร์ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภูมิ เฟื่องเพียร ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังกาบ บุญสูง ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
๕. อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารวจและภูมิสารสนเทศ
๖. อาจารย์สุภัตรา ปินจันทร์
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
๗. อาจารย์ ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง ประธานหลักสูตรวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
๘. อาจารย์ภัทร์อร ฟองสินธุ์
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์
๙.อาจารย์ธนวัฒน์ สอนเณร
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
๑๐.อาจารย์พงษ์ธร วิจิตรกูล
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน
๑๑..อาจารย์ ดร.ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ ประธานหลักสูตรการจัดการงานวิศวกรรม
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ผู้ไม่เข้าประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์ คณบดี
๒. อาจารย์พิทักษ์ คล้ายชม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี บุญธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์
๔. อาจารย์วรพล มะโนสร้อย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ นะเที่ยง หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณเดช บุญสูง RMU หลักสูตรวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงหา ปรารมภ์ RMU หลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
๘. อาจารย์สมเจตน์ บุญชื่น
RMU หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า
๙. อาจารย์ยสินทินี เอมหยวก
หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยคณะ
๑๐. นายกิตติพงษ์ ยินดีสิทธิ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
๑๑. นายณัฐพงศ์ เวรุริยะ
นักวิชาการศึกษา
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์กาญจนา ดาวเด่น
๒. อาจารย์รัฐพล ดุลยะลา
๓. นางสาวสุรีรัตน์ เสือน้อย

RMU หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป์
นักวิชาการศึกษา
บันทึกการประชุม

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ไปราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

๒

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙..๔๘ น.

อาจารย์ ดร.กณพ วัฒนา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อทราบ
วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ ๑.๑.๑ ขออนุเคราะห์ส่งผลการเรียนของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษที่ยื่นคา
ร้องขอสาเร็จการศึกษาลงทะเบียน ประจาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ทันตามกาหนด
ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษาสาหรับ นัก ศึกษาภาคปกติ และประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษาสาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้กาหนดช่วงเวลาให้
อาจารย์ผู้สอนส่งผลการประเมินผลการศึกษาสาหรับผูท้ ี่จะสาเร็จการศึกษามายังกองบริการการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ
ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และนักศึกษาภาคพิเศษ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นั้น
กองบริการการศึกษา จึงขอแจ้งกาหนดการสางผลการเยนตามประกาศมหาวิทยาลัยข้างต้น เพื่อ
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนดาเนินการส่งผลการประเมินผลการศึกษาได้ทันตามกาหนด และเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา
ดังรายละเอียดเอกสารแนบเข้าที่ประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๑.๑.๒ ขอส่งข้อมูลรายชื่อนักศึกษาภาคปกติยกเลิกรายวิชาเรียน ประจาภาคเรียนที่
๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตามปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัยได้กาหนดช่วงเวลา
ให้นักศึกษาภาคปกติ สามารถดาเนินการยกเลิกรายวิชา ระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑ พฤษภาคม
๒๕๖๒ นั้น
บัดนี้ล่วงเลยเวลาดาเนินการดังกล่าวแล้ว กองบริการการศึกษาจัง ได้จัดทาสรุปรายชื่อ
นักศึกษายกเลิกรายวิชา ตามรายละเอียดเอกสารแนบเข้าที่ประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๑.๑.๓ การส่งผลการเรียนของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป
ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สานักวิชาศึกษาทั่วไป เป็นหน่วยงานที่ดูแลรายวิชาศึกษา
ทั่วไป ตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น
ในการนี้ สานักวิชาศึกษาทั่วไป จึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งอาจารย์ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง
ส่งผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป มายังสานักวิชาศึกษาทั่วไป ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้
เพื่อสานักวิชาศึกษาทั่วไปจักได้ดาเนินการ
มติที่ประชุม รับทราบ

๓

วาระที่ ๑.๑.๔ แผนการรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์)
ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีนโยบายจะดาเนินการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ
(เสาร์-อาทิตย์) โดยให้ทุ กหลักสูตรดาเนินการจัดทาแผนการศึกษาภาคพิเศษ ซึ่งมีการเรียนการสอนในวันเสาร์และ
อาทิตย์ และนาเสนอคณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อนาเข้าพิจ ารณาในการประชุม คณะกรรมการบริห ารงาน
วิชาการในลาดับต่อไปนั้น
ในการนี้ คณะจึงขอให้หลักสูตรดาเนินการส่งแผนการศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิ ตย์)
เพื่อรองรับนักศึกษาจาก อบจ. แพร่ ซึ่งขณะนี้มีจานวนมากพอที่จะเปิดกลุ่มเรียนได้ หลักสูตรที่จะเปิดการเรียนการ
สอนมุ่งเน้นหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า และเทคโนโลยีอุตสาหการ เป็นกลุ่มที่สาเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)และต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เพื่อคณะจะได้ดาเนินการนาเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป๔
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๑.๑.๕ การติดตามดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
จากการประชุม คณะกรรมการบริหารงานวิช าการมหาวิท ยาลัย ได้มีก ารชี้แจงในรายวิชา
ฝึกสหกิจศึกษา โดยให้คณะได้ดาเนินการจัดการได้ตามกระบวนการของสหกิจศึกษาได้ โดยเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ
การปัจฉิมนิเทศ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั้น
ในการนี้คณะ ขอความอนุเคราะห์หลักสูตรที่ มี การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสหกิ จ
ศึกษา ให้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาทราบถึง ขั้นตอนและวิธีดาเนินงานของ
รายวิชาดังกล่าว โดยในขั้นตอนการดาเนินงานสหกิจให้ติดต่อที่ ศูนย์บู รณาการฯ ณ อาคารเรือนต้นสัก ส่วนคณะจะ
ดาเนินการในเรื่องของการปฐมนิเทศ การนิเทศ และการปัจฉิมนเทศ นับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๑.๑.๗ อาจารย์ประจาหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าและวิศวกรรมการจัดการพลังงาน
ตามที่คณะได้ขออัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ของหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า เพื่อ
ทดแทนตาแหน่งที่ลาออกไป จานวน ๑ อัตรา และมหาวิทยาลัย ได้มีการเปิดรับสมัครการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ระหว่างวันที่ ๒ ตุลาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาแล้วนั้น แต่ไม่มีผู้มา
สมัครในการสอบแข่งขันในครั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ประกาศรับผู้ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก
ในการนี้คณะ จะดาเนินการขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครการสอบแข่งขัน
บุคคลเพื่ อบรรจุเป็นพนัก งานมหาวิท ยาลัย สายวิชาการ ใหม่ อีก ครั้ง โดยคณะจะขอประกาศรับ ผู้ที่ มี คุณ วุฒิ ท าง
การศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๑ อัตรา และจะขออัตราสาขาทางด้านวิศวกรรมการจัดการพลังงาน อีก ๑ อัตรา
ทั้งนี้มอบให้ประธานหลัก สูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า และประธานหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน เป็นต้นเรื่องท า
บันทึกเสนอคณบดีอนุมัติ เพื่อคณะจะได้ดาเนินการเสนอต่อมหาวิทยาลัยในลาดับต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ

๔

วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่ผู้ช่วยฝ่ายประกันคุณภาพแจ้งเพื่อทราบ
- ไม่มี วาระที่ ๑.๓ เรื่องที่ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคมแจ้งเพื่อทราบ
-ไม่มี วาระที่ ๑.๔ เรื่องที่หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีนวัตกรรมแจ้งเพื่อทราบ
-ไม่มีวาระที่ ๑.๕ เรื่องที่หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแจ้งเพื่อทราบ
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ๖/๒๕๖๒
ฝ่ายเลขานุการงานบริหารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดทารายงานการ
ประชุม ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ จานวน ๑๐ หน้า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงน าเสนอคณะกรรมการบริห ารงานวิชาการเพื่ อพิ จ ารณา ดัง รายละเอีย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารงานวิชาการรับรองรายงานการประชุม ครั้ งที่ ๖/๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ๖/๒๕๖๒
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนาเสนอกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑ พิจารณาผลการประเมินการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีกาหนดให้ส่งผลการเรียนของนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ผู้ที่จะสาเร็จ
การศึกษาภายใน ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และผู้ที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นั้น
เพื่อ ให้ก ารด าเนิน การส่ง ผลการเรียนเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยตามประกาศมหาวิท ยาลัย คณะ จึง ได้พิจ ารณา
ผลการเรียน เพื่อจะได้จัดส่งผลการเรียนให้ทันตามกาหนดเวลา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการเข้าประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบ

ภาคปกติ จานวน ๑๘๐ กลุ่ม(section)
กรณีพิเศษ จานวน ๒๒ กลุ่ม(section)

๕

วาระที่ ๔.๒ พิจารณารายวิชาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เนื่องด้วยกองบริการการศึกษาได้จัดทาตารางสอนสาหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคเรียน
ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งข้อมูลดังกล่าวมายังทานได้แจ้งหลักสูตรดาเนินการบันทึก
ชื่ออาจารย์ผู้สอนทางระบบอินเตอร์เน็ต
กองบริการการศึกษาจึงได้ขอส่งข้อมูลดังกล่าวมายังท่านในการแจ้งหลักสูตรให้ดาเนินการบันทึกชื่อ
อาจารย์ผู้สอนทางระบบอินเตอร์เน็ต ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ หากมีความประสงค์จะ
แก้ไขข้อมูลตารางสอนหลังกาหนดให้ดาเนินการกรอกข้อมูลการขอแก้ไขในแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลตาราง
เรียน และส่งแบบฟอร์มมายังกองบริการการศึกษา ในวันที่ ๒๕ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เมื่อดาเนินการเรียบร้อย
แล้วให้สรุปรายงานการจัดอาจารย์ผู้สอน เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอาจารย์ผู้สอน
ซึ่งในส่วนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ผ่านการพิจารณาของหลักสูตรมาเบื้องต้นแล้ว และได้
นาเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการคณะ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการเข้าประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบ และประธานหลักสูตรกรอกข้อมูลผู้สอนให้เรียบร้อยตามที่ได้พิ จารณาตกลงกันในวันนี้ และ
ในรายวิชากลางของคณะให้ผู้ช่วยเลขานุการฯเป็นผู้ดาเนินการลงรายชื่ออาจารย์ผู้สอนให้กับหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ ๕.๑ กาหนดการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
เพื่ อ ให้ก ารด าเนินงานด้านการบริห ารวิชาการ การจัดเรีย นการสอน และปรึก ษาหารือ
ทบทวนผล การดาเนินงานทางด้านวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิ ด
ประสิทธิผล นาไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการกาหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
ในการประชุมครั้งต่อไป คือวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรพิทักษ์ ชั้น ๒
EN ๒๐๕ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและวิศวกรรม
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

( นางสาวสุรีรัตน์ เสือน้อย )
ผู้พิมพ์รายงานการประชุม

( อาจารย์ ดร.กณพ วัฒนา )
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

