ระเบียบวาระที่ 2
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ครั้งที่ ๘/ ๒๕๖๒
วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมกรพิทักษ์ ชั้น ๒ EN ๒๐๕ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและวิศวกรรม
ผู้เข้าประชุม
๑. อาจารย์ ดร.กณพ วัฒนา
๒. อาจารย์วราภรณ์ ชนะพรมมา
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภูมิ เฟื่องเพียร
๔. อาจารย์ ดร.ปกรณ์ เข็มมงคล
๕. อาจารย์สุภัตรา ปินจันทร์
๖. อาจารย์ ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง
๗. อาจารย์ภัทร์อร ฟองสินธุ์
๘.อาจารย์ธนวัฒน์ สอนเณร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารวจและภูมิสารสนเทศ
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์ คณบดี
อาจารย์พงษ์ธร วิจิตรกูล
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังกาบ บุญสูง ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
อาจารย์ ดร.ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ ประธานหลักสูตรการจัดการงานวิศวกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณเดช บุญสูง RMU หลักสูตรวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
อาจารย์สมเจตน์ บุญชื่น
RMU หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า
นายกิตติพงษ์ ยินดีสิทธิ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายณัฐพงศ์ เวรุริยะ
นักวิชาการศึกษา

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์พิทักษ์ คล้ายชม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี บุญธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพล คงนุ่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายความเป็นเลิศนักศึกษา
๔. อาจารย์วรพล มะโนสร้อย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ นะเที่ยง หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
๖. อาจารย์กาญจนา ดาวเด่น
RMU หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
๗. อาจารย์รัฐพล ดุลยะลา
ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป์
๘. อาจารย์ยสินทินี เอมหยวก
หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยคณะ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงหา ปรารมภ์ RMU หลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
๑๐. นางสาวสุรีรัตน์ เสือน้อย
นักวิชาการศึกษา
บันทึกการประชุม

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 โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาหรับผู้
ไม่มีประสบการณ์
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กาหนดจัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร สาหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และเพื่อสร้างผู้ประเมินการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารและอาจารย์ จานวน ๑๐๐ คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วมโครงการ
ในวันที่ ๑๔ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น ๙ อาคารภูมิราชภัฏ
รายละเอียดการเข้าร่วมอบรมตามเอกสารแนบ
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่ผู้ช่วยฝ่ายประกันคุณภาพแจ้งเพื่อทราบ
- ไม่มี วาระที่ ๑.๓ เรื่องที่ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคมแจ้งเพื่อทราบ
-ไม่มี วาระที่ ๑.๔ เรื่องที่หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีนวัตกรรมแจ้งเพื่อทราบ
-ไม่มีวาระที่ ๑.๕ เรื่องที่หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแจ้งเพื่อทราบ
- ไม่มี –

๓

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ๗/๒๕๖๒
ฝ่ายเลขานุการงานบริหารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดทารายงานการ
ประชุม ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จานวน ๕ หน้า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงน าเสนอคณะกรรมการบริห ารงานวิชาการเพื่ อพิ จ ารณา ดัง รายละเอีย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารงานวิชาการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ๗/๒๕๖๒
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนาเสนอกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑ พิจารณารายวิชาที่ขอเปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตามที่ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กาหนดให้นักศึกษาภาคปกติ ยื่นคาร้องขอ
เปิดกรณีพิเศษ ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือนี้ และจัดส่งข้อมูลมายังคณะ เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษของนักศึกษา หากผลการพิจารณาเป็นเช่นใดนั้น โปรดลงนามความเห็นชอบ
พร้อมทั้งระบุรายชื่ออาจารย์ผู้สอน วันเวลาสอน และส่งข้อมูลรายวิชาที่ผ่านการพิจารณาแล้วกลับมายังกองบริการ
การศึกษา ภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อแจ้งให้นักศึกษาได้ทราบและดาเนินการจองรายวิชาเรียนต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ เปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษให้กับนักศึกษา จานวน ๒๓ รายวิชา
X ไม่เปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษให้กับนักศึกษา จานวน ๒ รายวิชา
วาระที่ ๔.๒ พิจารณาวันเทคโนโลยี ครั้ง ๗ ปีพ.ศ. ๒๕๖๓
ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะดาเนินการจัดงาน
“วันเทคโนโลยี ครั้งที่ ๗” ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ รายละเอียดดังเอกสารแนบเข้าประชุม และในการประชุมได้มีมติ ดังต่อไปนี้
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหลักสูตรดังต่อไปนี้
๑. ให้หลักสูตรส่งโครงการพร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
๒. คณะจะดาเนินการจ่ายเฉพาะเงินรางวัลให้แต่กิจกรรมที่มีการแข่งขัน และจ่ายค่าเดินทางและค่า
วิทยากรให้เท่านั้น
๓. ค่าดาเนินการจัดแสดงนิท รรศการ ค่ าไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน ให้ใช้งบประมาณของ
หลักสูตร
๔. จัดอาหารว่าง น้าดื่ม ให้กับ ครูผู้คุมทีม นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน สถานประกอบการ วิทยากร
นักศึกษาช่วยงาน และบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาหารกลางวันให้กับ นักศึกษาช่วยงาน สถาน
ประกอบการ วิทยากร และบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยการรับอาหารว่างและอาหารกลางวันในแต่ละ

๔

วันให้ห ลักสูตรจัดหานัก ศึก ษามารับ ที่ กองอ านวยการใน จ านวนที่ แ จ้ ง ไว้ กั บ คณะ (อนึ่ ง ในวั น ที่ ๑๔ กุ ม ภาพั น ธ์
๒๕๖๓ แจกอาหารว่างในช่วงเช้าเท่านั้น)
๕. กิจกรรมการแข่งขันที่มีก ารให้เงินรางวัลและประกาศนียบัตร คณะจะให้ประกาศนียบัตรกับผู้ที่
ได้รับรางวัลตามประกาศของคณะเท่านั้น
๖. ให้หลักสูตรส่งจานวนนักศึกษาช่วยงาน เพื่อคณะจะได้ดาเนินการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน
ให้ตามจานวนที่แจ้งมา
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

( นางสาวสุรีรัตน์ เสือน้อย )
ผู้พิมพ์รายงานการประชุม

( อาจารย์ ดร.กณพ วัฒนา )
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

