
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งท่ี ๗/ ๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๒๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมกรพิทักษ์ ชั้น ๒ EN  ๒๐๕ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและวิศวกรรม 

 
ผู้เข้าประชุม 

         

๑. อาจารย์ ดร.กณพ  วัฒนา  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        ประธาน 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุทธินี  กล่อมแสร์ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ      กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภูมิ เฟื่องเพียร ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า       กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังกาบ บุญสูง ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์     กรรมการ 
๕. อาจารย์ ดร.ศักด์ิดา  หอมหวล      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 
 ๑๐.อาจารย์พงษ์ธร  วิจิตรกูล  ประธานหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน     กรรมการ 
 ๑๑..อาจารย์ ดร.ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ     ประธานหลักสูตรการจัดการงานวิศวกรรม     กรรมการ 
  
 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
  

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์  อินทุวงศ์ คณบด ี         ติดภารกิจ 
๒. อาจารย์พิทักษ์  คล้ายชม  รองคณบดีฝ่ายบริหาร       ติดภารกิจ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี  บุญธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์                 ไปราชการ 
๔. อาจารย์วรพล  มะโนสร้อย  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์    ติดภารกิจ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์  นะเที่ยง หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี    ติดภารกิจ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณเดช บุญสูง  RMU หลักสูตรวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง     ติดภารกิจ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงหา  ปรารมภ์     RMU หลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์       ติดภารกิจ 
๘. อาจารย์สมเจตน์  บุญช่ืน  RMU หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า      ติดภารกิจ 
๙. อาจารย์ยสินทินี  เอมหยวก  หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยคณะ      ติดภารกิจ 
๑๐. นายกิตติพงษ์  ยินดีสิทธ์ิ  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร       ติดภารกิจ 
๑๑. นายณัฐพงศ์  เวรุริยะ   นักวิชาการศึกษา        ติดภารกิจ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
   

๑. อาจารย์กาญจนา  ดาวเด่น  RMU หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
๒. อาจารย์รัฐพล  ดุลยะลา  ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป์ 
๓. นางสาวสุรีรัตน์  เสือน้อย  นักวิชาการศึกษา   บันทึกการประชุม 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ 2 



 ๒ 

เริ่มประชุม เวลา  ๐๙..๔๘ น. 
 
  อาจารย์ ดร.กณพ  วัฒนา  รองคณบดคีณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือทราบ 
 

  วาระที่ ๑.๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพ่ือทราบ   
 

วาระที่ ๑.๑.๑ ขออนุเคราะห์ส่งผลการเรียนของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษที่ยื่นค า 
ร้องขอส าเร็จการศึกษาลงทะเบียน ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ทันตามก าหนด 
 

               ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติ  และประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ ๑ ปกีารศึกษา ๒๕๖๒ ได้ก าหนดช่วงเวลาให้
อาจารย์ผู้สอนส่งผลการประเมนิผลการศึกษาส าหรบัผูท้ี่จะส าเร็จการศึกษามายังกองบริการการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ 
ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และนักศึกษาภาคพิเศษ ในวันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๖๒ นั้น 
  กองบริการการศึกษา จึงขอแจ้งก าหนดการสางผลการเยนตามประกาศมหาวิทยาลัยข้างต้น เพื่อ
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการส่งผลการประเมินผลการศึกษาได้ทันตามก าหนด และเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา 
ดังรายละเอียดเอกสารแนบเข้าที่ประชุม 
     
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

วาระที่ ๑.๑.๒ ขอส่งข้อมูลรายช่ือนักศึกษาภาคปกติยกเลิกรายวิชาเรียน ประจ าภาคเรียนที่  
๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 

  ตามปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัยได้ก าหนดช่วงเวลา 
ให้นักศึกษาภาคปกติ สามารถด าเนินการยกเลิกรายวิชา ระหว่างวันที่ ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑  พฤษภาคม  
๒๕๖๒ นั้น 

  บัดน้ีล่วงเลยเวลาด าเนินการดังกล่าวแล้ว กองบริการการศึกษาจังได้จัดท าสรุปรายช่ือ 
นักศึกษายกเลิกรายวิชา ตามรายละเอียดเอกสารแนบเข้าที่ประชุม 
   
มติท่ีประชุม  รับทราบ   
 

วาระที ่๑.๑.๓ การส่งผลการเรียนของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป  
 

ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ส านักวิชาศึกษาทั่วไป เป็นหน่วยงานที่ดูแลรายวิชาศึกษา 
ทั่วไป ตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น 

ในการนี้ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป จึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งอาจารย์ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง 
ส่งผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป มายังส านักวิชาศึกษาทั่วไป ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ 
เพื่อส านักวิชาศึกษาทั่วไปจักได้ด าเนินการ  
   
มติท่ีประชุม  รับทราบ   
 
 
 



 ๓ 

 
วาระที่ ๑.๑.๔  แผนการรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) 

 

ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีนโยบายจะด าเนินการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ    
(เสาร์-อาทิตย์)  โดยให้ทุกหลักสูตรด าเนินการจัดท าแผนการศึกษาภาคพิเศษ ซึ่งมีการเรียนการสอนในวันเสาร์และ
อาทิตย์ และน าเสนอคณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อน าเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการในล าดับต่อไปนั้น  

  ในการนี้ คณะจึงขอให้หลักสูตรด าเนินการส่งแผนการศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์)   
เพื่อรองรับนักศึกษาจาก อบจ. แพร่ ซึ่งขณะนี้มีจ านวนมากพอที่จะเปิดกลุ่มเรียนได้ หลักสูตรที่จะเปิดการเรียนการ
สอนมุ่งเน้นหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า และเทคโนโลยีอุตสาหการ เป็นกลุ่มที่ส าเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.)และต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  เพื่อคณะจะได้ด าเนินการน าเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป๔  

   
มติท่ีประชุม  รับทราบ   
 

วาระที่ ๑.๑.๕  การติดตามดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
 

            จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัย ได้มีการช้ีแจงในรายวิชา
ฝึกสหกิจศึกษา โดยให้คณะได้ด าเนินการจัดการได้ตามกระบวนการของสหกิจศึกษาได้ โดยเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ 
การปัจฉิมนิเทศ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  นั้น 

  ในการนี้คณะ ขอความอนุเคราะห์หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสหกิจ
ศึกษา ให้ช้ีแจงและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาทราบถึง ข้ันตอนและวิธีด าเนินงานของ
รายวิชาดังกล่าว โดยในข้ันตอนการด าเนินงานสหกิจให้ติดต่อที่ศูนย์บูรณาการฯ ณ อาคารเรือนต้นสัก ส่วนคณะจะ
ด าเนินการในเรื่องของการปฐมนิเทศ  การนิเทศ และการปัจฉิมนเทศ  นับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ   
 

วาระที่ ๑.๑.๗  อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าและวิศวกรรมการจัดการพลังงาน 
 

            ตามที่คณะได้ขออัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ของหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า เพื่อ
ทดแทนต าแหน่งที่ลาออกไป จ านวน ๑ อัตรา และมหาวิทยาลัย ได้มีการเปิดรับสมัครการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ระหว่างวันที่ ๒ ตุลาคม – ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาแล้วนั้น แต่ไม่มีผู้มา
สมัครในการสอบแข่งขันในครั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ประกาศรับผู้ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก   

  ในการนี้คณะ จะด าเนินการขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครการสอบแข่งขัน
บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ใหม่อีกครั้ง โดยคณะจะขอประกาศรับผู้ที่มีคุณวุฒิทาง
การศึกษาระดับปริญญาโท  จ านวน ๑ อัตรา และจะขออัตราสาขาทางด้านวิศวกรรมการจัดการพลังงาน อีก ๑ อัตรา 
ทั้งนี้มอบให้ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า และประธานหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน เป็นต้นเรื่องท า
บันทึกเสนอคณบดีอนุมัติ เพื่อคณะจะได้ด าเนินการเสนอต่อมหาวิทยาลัยในล าดับต่อไป 

   
มตท่ีิประชุม  รับทราบ   
 
 
 
 
 



 ๔ 

 
วาระที่ ๑.๒  เรื่องท่ีผู้ช่วยฝ่ายประกันคุณภาพแจ้งเพ่ือทราบ 
 

- ไม่มี - 
  
  วาระที่ ๑.๓  เรื่องท่ีผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคมแจ้งเพ่ือทราบ  
 
   -ไม่มี - 
 

  วาระที่ ๑.๔  เรื่องท่ีหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีนวัตกรรมแจ้งเพ่ือทราบ 
 
   -ไม่มี- 
 
 

  วาระที่ ๑.๕  เรื่องท่ีหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแจ้งเพ่ือทราบ 
 

- ไม่มี – 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ๖/๒๕๖๒ 
 

  ฝ่ายเลขานุการงานบริหารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดท ารายงานการ 
ประชุม ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐  ตุลาคม ๒๕๖๒  จ านวน ๑๐  หน้า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 

             จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
มติท่ีประชุม   คณะกรรมการบริหารงานวิชาการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ๖/๒๕๖๒ 
 

- ไม่มี - 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องน าเสนอกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อพิจารณา 
 

วาระที่ ๔.๑  พิจารณาผลการประเมินการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีก าหนดให้ส่งผลการเรียนของนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ผู้ที่จะส าเร็จ 

การศึกษาภายใน ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ และผู้ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ภายในวันที่ ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ นั้น  
เพื่อให้การด าเนินการส่งผลการเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามประกาศมหาวิทยาลัย  คณะ จึงได้พิจารณา         
ผลการเรียน  เพื่อจะได้จัดส่งผลการเรียนให้ทันตามก าหนดเวลา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการเข้าประชุม 
 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ    ภาคปกติ    จ านวน   ๑๘๐  กลุ่ม(section) 
           กรณีพิเศษ  จ านวน     ๒๒  กลุ่ม(section) 
 
 
 
 



 ๕ 

  
วาระที่ ๔.๒  พิจารณารายวิชาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

 
เนื่องด้วยกองบริการการศึกษาได้จัดท าตารางสอนส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคเรียน

ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เสร็จสิ้นเปน็ที่เรียบร้อยแลว้ จึงขอส่งข้อมูลดังกลา่วมายังทานได้แจ้งหลักสูตรด าเนินการบันทึก
ช่ืออาจารย์ผู้สอนทางระบบอินเตอร์เน็ต 

กองบริการการศึกษาจึงได้ขอส่งข้อมูลดังกล่าวมายังท่านในการแจ้งหลักสูตรให้ด าเนินการบันทึกช่ือ
อาจารย์ผู้สอนทางระบบอินเตอร์เน็ต ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ – ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ หากมีความประสงค์จะ
แก้ไขข้อมูลตารางสอนหลังก าหนดให้ด าเนินการกรอกข้อมูลการขอแก้ไขในแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลตาราง
เรียน และส่งแบบฟอร์มมายังกองบริการการศึกษา ในวันที่ ๒๕ – ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เมื่อด าเนินการเรียบร้อย
แล้วให้สรุปรายงานการจัดอาจารย์ผู้สอน เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอาจารย์ผู้สอน  

ซึ่งในส่วนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ผ่านการพิจารณาของหลักสูตรมาเบื้องต้นแล้ว และได้
น าเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการคณะ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการเข้าประชุม 

 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  และประธานหลักสูตรกรอกข้อมูลผู้สอนให้เรียบร้อยตามที่ได้พิจารณาตกลงกันในวันน้ี และ
ในรายวิชากลางของคณะให้ผู้ช่วยเลขานุการฯเป็นผู้ด าเนินการลงรายช่ืออาจารย์ผู้สอนให้กับหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
 

 วาระที่ ๕.๑  ก าหนดการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 
 

   เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารวิชาการ การจัดเรียนการสอน และปรึกษาหารือ
ทบทวนผล  การด าเนินงานทางด้านวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิด
ประสิทธิผล น าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงมีการก าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 
ในการประชุมครั้งต่อไป คือวันที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรพิทักษ์ ช้ัน ๒   
EN ๒๐๕  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุม    เวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 

 ( นางสาวสุรีรัตน์  เสือน้อย ) 
   ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
 

 
 

     ( อาจารย์ ดร.กณพ  วัฒนา ) 
               รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

                      ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

 


