
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งท่ี ๑/ ๒๕๖๓ 

วันพุธท่ี  ๒๒  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมกรพิทักษ์ ชั้น ๒ EN  ๒๐๕ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและวิศวกรรม 

 
ผู้เข้าประชุม 

         

๑. อาจารย์ ดร.กณพ  วัฒนา  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        ประธาน 
๒. อาจารย์วราภรณ์  ชนะพรมมา  ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภูมิ เฟื่องเพียร ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า       กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังกาบ บุญสูง ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์     กรรมการ 
๕. อาจารย์ ดร.ปกรณ์  เข็มมงคล      ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีส ารวจและภูมิสารสนเทศ   กรรมการ 
๖. อาจารย์สุภัตรา  ปินจันทร์  ประธานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์       กรรมการ 
๗. อาจารย์ ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง  ประธานหลักสูตรวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง         กรรมการ 
๘. อาจารย์ภัทร์อร  ฟองสินธ์ุ  ประธานหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์      กรรมการ 

 ๙.อาจารย์ธนวัฒน์  สอนเณร  ประธานหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์      กรรมการ 
     
ผู้ไม่เข้าประชุม 
  

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์  อินทุวงศ์  คณบด ี         ติดภารกิจ 
๒. อาจารย์พิทักษ์  คล้ายชม  รองคณบดีฝ่ายบริหาร       ติดภารกิจ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี  บุญธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย       ติดภารกิจ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์  นะเที่ยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย       ติดภารกิจ                   
๕. อาจารย์พงษ์ธร  วิจิตรกูล   ประธานหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน    ติดภารกิจ 
๖. อาจารย์ ดร.ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ     ประธานหลักสูตรการจัดการงานวิศวกรรม    ติดภารกิจ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณเดช บุญสูง   RMU หลักสูตรวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง     ติดภารกิจ 
๘. อาจารย์กาญจนา  ดาวเด่น   RMU หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ    ติดภารกิจ 
๙. อาจารย์สมเจตน์  บุญช่ืน   RMU หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า      ติดภารกิจ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
   

๑. อาจารย์วรพล  มะโนสร้อย  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ 
๒. อาจารย์ยสินทินี  เอมหยวก  หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยคณะ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงหา  ปรารมภ์     RMU หลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
๔. นายกิตติพงษ์  ยินดีสิทธ์ิ  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
๕. นายณัฐพงศ์  เวรุริยะ   นักวิชาการศึกษา 
๖. นางสาวสุรีรัตน์  เสือน้อย  นักวิชาการศึกษา   บันทึกการประชุม 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 2 



 ๒ 

เริ่มประชุม เวลา  ๑๓.๓๕ น. 
 
  อาจารย์ ดร.กณพ  วัฒนา  รองคณบดคีณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือทราบ 
 

  วาระที่ ๑.๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพ่ือทราบ   
 

วาระท่ี ๑.๑.๑ ขอส่งใบรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ส าหรับ
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 

 

               เนื่องด้วยงานหลักสูตรและแผนการเรียน กองบริการการศึกษา ได้จัดท าตารางเรียน ประจ า
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น   
  บัดน้ีได้หมดก าหนดการส่งผลการเรียนแลว้ กองบริการการศึกษาจึงขอส่งใบรายงานผลการเรียน
มายังอาจารย์ที่ปรึกษาที่สังกัดคณะของท่าน เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่แจกใบผลการเรียนให้แก่นักศึกษา เพื่อให้
นักศึกษาได้ทราบผลการเรียนของตนเองต่อไป 
     
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

วาระที่ ๑.๑.๒ ขอส่งเล่มตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

  เนื่องด้วยงานหลักสูตรและแผนการเรียน กองบริการการศึกษา ได้จัดท าตารางเรียน ประจ า 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรูปเล่มตารางเรียน  จ านวน ๓ เล่ม มายังท่าน 
เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป  
   
มติท่ีประชุม  รับทราบ   
 

วาระท่ี ๑.๑.๓ ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายวิชาที่ต้องจัดท า มคอ.๓ – มคอ.๗  ประจ าภาค
เรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

เนื่องด้วยงานหลักสูตรและแผนการเรียนได้จัดท าข้อมูลรายวิชาที่ต้องจัดท า มคอ.๓ –     
มคอ.๗ ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  และได้ด าเนินการอัพข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของกองบริการ
การศึกษาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ดังนั้น กองบริการการศึกษาจึงขอส่งรูปเล่มข้อมูลรายวิชาข้างต้นมายังท่าน จ านวน ๑ เล่ม  
และสามารถดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบไฟล์เอกสารได้ที่เว็บไซต์ของกองบริการการศึกษา(academic.uru.ac.th) 
เพื่อใช้ประกอบการจัดท า มคอ.และใช้ข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป  
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ   
 
 
 
 
 
 



 ๓ 

วาระ ท่ี  ๑ .๑ .๔   ขอส า เน า เอกสาร มคอ.๓ และ มคอ.๕ รายวิชาศึกษาทั่วไป 
 

ด้วยส านักวิชาศึกษาทั่วไป มีความประสงค์จะขอส าเนาเอกสาร มคอ.๓ และ มคอ. ๕ รายวิชา 
ศึกษาทั่วไป ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ และภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อไว้เป็นฐานข้อมูลของรายวิชาน้ัน 

ในการนี้ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านให้ผู้เกี่ยวข้องแจ้งอาจารย์ 
ผู้สอนที่มีรายช่ือตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งส าเนาเอกสาร มคอ.๓ และ มคอ.๕ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒และ มคอ.๓ 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ มายังส านักวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส านักวิชาศึกษาทั่วไป จักด าเนินการดังกล่าวต่อไป  

   
มติท่ีประชุม  รับทราบ   
 

วาระที่ ๑.๑.๕  แนวการเขียน มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร (WIL) 
 

            การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Education)  เป็นการ
จัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการท างานเป็นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนด้วยการเช่ือมโยงสาระการเรียนรู้ใน
ช้ันเรียนหรือสถานศึกษากับประสบการณ์การท างานในแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงที่ได้รับการออกแบบไว้ในหลักสูตร
อย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ก าหนด นั้น 

  ในการนี้ หลักสูตรที่จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตร (WIL) ต้องเขียน มคอ.๒ 
รายละเอียดของหลักสูตร (WIL)  ต้องด าเนินการตามหลักการ ดังต่อไปนี้ 

๑. ต้องเขียนให้กว้างขึ้นจาก มคอ.๒ เดิม โดยให้ครอบคลุมการเรียนการสอนในสภาพจริง 
ด้วย เพื่อให้เกิดความมั่นใจและน่าเช่ือถือ 

๒. แนวการเขียน มคอ. ๒ WIL ฉบับนี้จะระบุเพิ่มเติมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ WIL ส าหรับ 
รูปแบบและเนื้อความที่ไม่ได้ระบุให้เป็นไปตาม มคอ.โดยเคร่งครัด 

๓. ข้อมูลในเล่ม มคอ.๒ WIL ต้องสอดคล้องในทุกรายละเอียดกับข้อมลูทีก่รอกในฐานข้อมลู  
CHECO  
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ   
 

วาระที่ ๑.๒  เรื่องท่ีผู้ช่วยฝ่ายประกันคุณภาพแจ้งเพ่ือทราบ 
 

   วาระที่ ๑.๒.๑ โครงการ Big Cleaning Day  
 
   ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะจัดโครงการ Big Cleaning Day  วัตถุประสงค์เพื่อท า
ความสะอาดอาคาร สถานที่และพื้นที่บริเวณโดยรอบคณะให้มีความสะอาด สวยงาม ถูกสุขลักษณ์ เพื่อให้นักศึกษาและ
บุคลากรของคณะได้แสดงความร่วมมือ ร่วมใจในการรักษาความสะอาด เรียบร้อยของสถานที่ท างานและสถานที่การ
จัดการเรียนการสอนนักศึกษา  ในระหว่างวันที่  ๒๓  มกราคม – ๑๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ นี ้
 
มตท่ีิประชุม  รับทราบ 
  
 
 
 
 
 
 



 ๔ 

  วาระท่ี ๑.๓  เรื่องท่ีผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและ พันธกิจสังคมแจ้งเพ่ือทราบ  
 
   วาระที่ ๑.๓.๑  โครงการเพิ่มผลผลิตการตีพิมพ์วารสารเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะจัดโครงการเพิ่มผลผลิตการตีพิมพ์วารสารเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาน างานปริญญานิพนธ์ของตนเอง และอาจารย์มาตีพิมพ์ในวารสารเพื่อ
จะเกิดประโยชน์กับนักศึกษา อาจารย์ และตัวนักวิจัย หน่วยงาน สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษา สามารถเตรียมต้นฉบับที่มีศักยภาพในวารสารระดับชาติ เพื่อเพิ่มปริมาณและ
คุณภาพผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งจะด าเนินการในช่วง
เดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๖๓ นี ้
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
  วาระที่ ๑.๔  เรื่องท่ีหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีนวัตกรรมแจ้งเพ่ือทราบ 
 
   -ไม่มี- 
 
 

  วาระที่ ๑.๕  เรื่องท่ีหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแจ้งเพ่ือทราบ 
 

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ๘/๒๕๖๒ 
 

  ฝ่ายเลขานุการงานบริหารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดท ารายงานการ 
ประชุม ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑  ธันวาคม ๒๕๖๒  จ านวน ๕  หน้า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 

             จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
มติท่ีประชุม   คณะกรรมการบริหารงานวิชาการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ๘/๒๕๖๒ 
 
  วาระที่ ๓.๑  วันเทคโนโลยี ครั้งที่ ๗ ปพี.ศ. ๒๕๖๓ 
   
  ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะจัดโครงการวันเทคโนโลยี ครั้งที่ ๗ ปีพ.ศ.๒๕๖๓ ในระหว่าง
วันที่  ๑๓ – ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ซึ่งได้มีการน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๖๒ และมีมติเห็นชอบและมอบหมายงานให้กับทุกหลักสูตรด าเนินการไปแล้วนั้น และใน
การประชุมวันนี้คณะขอความอนุเคราะห์หลักสูตรด าเนินการส ารวจจ านวนอาหารว่างและอาหารกลางวัน แจ้งมายัง
ส านักงานคณะเพื่อคณะจะได้ด าเนินการรวบรวมและสรุปจ านวนอาหารว่างและอาหารกลางวันในล าดับต่อไป 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 
 



 ๕ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องน าเสนอกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อพิจารณา 
 

วาระที่ ๔.๑  พิจารณาต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน  
 

  หลักสูตรวิศวกรรมการจดัการพลงังาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขออนุมัติต าแหน่งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ทดแทน อาจารย์พงศ์เทพ กุลชาติชัย ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย แต่ได้ท า
สัญญาจ้างอาจารย์ช่ัวคราวไว้และสัญญาจ้างก าลังจะหมดในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ นี้ จากการประชุมหลักสูตร        
วันที่  ๘ ธันวาคม  ๒๕๖๒ ได้มีมติที่ ประชุม ขออาจารย์ประจ าหลั กสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงานเพิ่ ม            
จ านวน ๑ อัตรา เพื่อทดแทนต าแหน่งอาจารย์ดังกล่าว 
  ในการนี้ เพื่อให้หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตามมาตรฐาน 
สกอ.ก าหนด หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน จึงขอพิจารณาและสรรหาอาจารย์ประจ า หลักสูตร              
จ านวน ๑ อัตรา  
 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบ   และมอบหลักสูตรด าเนินการส่งคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้กับส านักงานคณบดี 
เพื่อส านักงานจะได้น าเสนอต่อมหาวิทยาลัยเป็นล าดับต่อไป  
 

วาระที่ ๔.๒  พิจารณาต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีส ารวจและภูมิสารสนเทศ 
 

อ้างถึง บันทึกข้อความที่ ทอ.๑๐๐๒/๒๕๖๒ เรื่อง ขอลาออกจากบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ของอาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวน อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีส ารวจและภูมิสารสนเทศ ลงวันที่       
๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๒ โดยอาจารย์ศักดิ์ดา  หอมหวน  จะเริ่มปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่               
๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ความทราบแล้วนั้น  

เพื่อให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ การรับสมัครนักศึกษา ช้ันปีที่ ๑ 
และการปรับปรุงหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ หลักสูตรเทคโนโลยี
ส ารวจและภูมิสารสนเทศ จึงขอบุคลากรทดแทนต าแหน่ง อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา  หอมหวน จ านวน  ๑   อัตรา  

 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบ   และมอบหลักสูตรด าเนินการส่งคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้กับส านักงานคณบดี 
เพื่อส านักงานจะได้น าเสนอต่อมหาวิทยาลัยเป็นล าดับต่อไป 
 

วาระที่ ๔.๓  พิจารณาการส่งผลการแก้ไขสัญลักษณ์ (I) หลังก าหนด อาจารย์ปริญญา ดีรัศมี 
 

ตามที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ก าหนดให้ส่งผลการแก้ไขสัญลักษณ์ (I) 
วันสุดท้ายภายในวันที่ ๒ มกราคม  ๒๕๖๓ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม  ๒๕๖๒ นั้น  ข้าพเจ้า อาจารย์ปริญญา ดีรัศมี ได้
ส่งผลการแก้ไขสัญลักษณ์ (I) ล่าช้า เนื่องจากตรวจสอบเวลาตามประกาศผิดพลาด จึงขออนุญาตส่งผลการแก้ไข
สัญลักษณ์ (I) ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบในการประชุม  

 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบ   และมอบให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการตามระเบียบข้ันตอนการส่งผลการเรียนล่าช้าของ
มหาวิทยาลัย 
 
 
 



 ๖ 

วาระท่ี ๔.๔   พิจารณาการส่งผลการ แก้ไขสัญลักษณ์ (I) หลังก าหนด อาจารย์พิทักษ์  คล้ายชม 
 

ด้วยข้าพเจ้า อาจารย์พิทักษ์  คล้ายชม เป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชา การออกแบบวงจรดิจิทัล และ 
ตรรกะ รหัสวิชา ๗๐๑๒๒๐๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการประมวลผลผลการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ระดับช้ันปีที่ ๒ กลุ่ม ๐๑ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น ซึ่งข้าพเจ้าได้ประมวลผลการเรียนของ
นักศึกษา ได้ให้การเรียนเป็นสัญลักษณ์ (I) จ านวน ๖ คน ได้แก่ นายปัญจพล เรียนแพง รหัส ๖๑๐๔๖๖๘๐๑๐๕ นาย
ปฏิภาณ เหล็กมั่น รหัส ๖๑๐๔๖๖๘๐๑๐๙ นายธเนศ ไชยเลิศ รหัส ๖๑๐๔๖๖๘๐๑๑๕ นายนาวิน  ค าสาเลา รหัส 
๖๑๐๔๖๖๘๐๑๒๒ นายธีรพัฒน์  ศิริภัทร รหัส ๖๑๐๔๖๖๘๐๑๓๒ และนางสาวขวัญนรี  ชุมพลรัตน์ รหัส 
๖๑๐๔๖๗๗๐๑๐๗ เนื่องจากนักศึกษาส่งงานไม่ครบตามก าหนด 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แจ้งและติดตามให้นักศึกษาดังกล่าวน างานมาส่งให้ครบ จนกระทั่งเลยระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนดให้ส่งผลแก้ไขสัญลกัษณ์(I) ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขออนุญาตสรุปส่งผลแก้ไข
สัญลักษณ์ (I) หลังมหาวิทยาลัยก าหนด ตามแบบขอเปลี่ยนสัญลักษณ์ (I) ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการเข้า
ประชุม  

 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบ   และมอบให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการตามระเบียบข้ันตอนการส่งผลการเรียนล่าช้าของ
มหาวิทยาลัย  
 

วาระท่ี ๔.๕  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ น าเสนอ
ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
เนื่องด้วยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ครบก าหนดในการพัฒนา/ปรบัปรุงหลกัสตูร เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตรก์ระทรางศึกษาธิการ
และแผลยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์เฉพาะที่สามารถตอบ
โจทย์ความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ  เอกชน ท้องถ่ิน และประเทศชาติได้   

ดังนั้น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต(วศ.บ) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จึงขออนุญาตน าเสนอ
แนวคิดการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการเข้าประชุม  

 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบการน าเสนอแนวความคิด (Concept Paper) ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

วาระท่ี ๔.๖  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 
น าเสนอปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
เนื่องจาก หลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้จัดการเรียนการสอนเข้ากับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองนโยบายที่จะให้บัณฑิตมีคุณภาพในการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) ซึ่งครบก าหนดระยะเวลาในการ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ตามแผนพัฒนาหลักสูตรของคณะ 

จึงขออนุญาตน าเสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร และขอเสนอรายช่ืออาจารย์ผู้สอนประจ า
หลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ (หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาสชีพหรือปฏิบัติการ)  
 



 ๗ 

เพื่อขอเสนอแต่งตั้ง ผ่านการพิจารณาความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ในครั้งที่ ๑/๑๕๖๓ นี้ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการเข้าประชุม 

 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบการน าเสนอแนวความคิด (Concept Paper) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ น าเสนอปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๔ และการเสนอรายช่ืออาจารย์ประจ า
หลักสูตร และมอบหลักสูตรด าเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัยในการเสนอรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

วาระที่ ๔.๗  ตารางคุมสอบกลางภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 
 

เพื่อให้การสอบวัดผลกลางภาคเรียนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ 
ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๐ มกราคม  ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะจึง
ขอให้หลักสูตรด าเนินการจัดรายช่ือกรรมการควบคุมการสอบวัดผลกลางภาคเรียน ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการเข้าประชุม 

 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ และมอบหลักสูตรด าเนินการส่งรายชื่อกรรมการควบคุมการสอบกลางภาค ให้กับส านักงานคณะ เพื่อจะได้
ด าเนินการแต่งตั้งเป็นกรรมการควบคุมการสอบตามวันและเวลาดังกล่าว 
 

วาระที่ ๔.๘  ตารางนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ด้วยในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ได้มีนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต และหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓ เมษายน  ๒๕๖๓ นั้น ซึ่ง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด และในกระบวนการต้องมีการนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ฝ่ายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้จัดตารางนิเทศ โดยแยกสายการนิเทศออกเป็นแต่ละจังหวัด 
ซึ่งขอน าเสนอพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ เพื่อจัดอาจารย์นิเทศ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการเข้าประชุม 

 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ และมอบให้หลักสูตรที่มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด าเนินการออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยประสานงานกับคุณกิตติพงษ์  ยินดีสิทธ์ิ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
   

วาระที่ ๕.๑  ขอรายช่ือกรรมการควบคุมการสอบกลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 
 

  ตามที่ปฏิทินการศึกษาก าหนดให้มีการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่  
๒๔ – ๓๐ มกราคม  ๒๕๖๓ และมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรยีนการสอนแบบกลุ่มใหญ่ในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่ง
จะจัดสอบในวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๓ โดยมีการจัดสอบ ๓ ช่วง ได้แก่ เวลา ๐๘.๑๕ – ๐๙๔๕ น. เวลา ๑๐.๐๐ – 
๑๑.๓๐ น. และเวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านได้เสนอรายช่ืออาจารย์หรือ
เจ้าหน้าที่  ดังรายละเอียดในเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ และส่งกลับมายังส านักงานวิชาศึกษาทั่วไป  ภายในวันที่  
๒๔  มกราคม  ๒๕๖๓ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการควบคุมการสอบในวันและเวลาดังกล่าว  
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และมอบประธานหลักสูตรด าเนินการแจ้งอาจารย์ในหลักสูตรที่สะดวกช่วยเป็นกรรมการ
ควบคุมการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามวันเวลาดังกล่าว 
 
เลิกประชุม    เวลา  ๑๖.๒๐ น. 



 ๘ 

 
 
 

 ( นางสาวสุรีรัตน์  เสือน้อย ) 
   ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
 

 
 

     ( อาจารย์ ดร.กณพ  วัฒนา ) 
               รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

                      ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

 


