คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑
--------------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี
๒. อาจารย์นัฐพันธ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร
๔. อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ
๖. อาจารย์ทรงศักดิ์
๗. อาจารย์มาศสกุล
๘. ดร.ศรัณยา
๙. อาจารย์กรรณิการ์
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพจน์
๑๑. อาจารย์ถิรายุ
๑๒. อาจารย์อาสาฬห์
๑๓. อาจารย์เสกสิทธิ์
๑๔. อาจารย์นพดล
๑๕. อาจารย์ชื่นจิต
๑๖. นางกมลลักษณ์
๑๗. นางสาวมยุรา
๑๘. นางสาวอาคิรา
ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ

ศรีนพรัตน์วัฒน
พูนวิวัฒน์
รอดอาวุธ
รอดชื่น
จริตงาม
มะระประเสริฐศักดิ์
ภักดีอาษา
เพ่งผล
มิ่งเมือง
แนบเนียน
ปิ่นทอง
อุตตาลกาญจนา
รัตนสิริวัฒนกุล
ชุ่มอินทร์
พงษ์พูล
พงษ์พรต
สิทธิ
สนธิธรรม

คณบดี
ประธานกรรมการ
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
รองคณบดี
กรรมการ
รองคณบดี
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชา
กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี
กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี
กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี
กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ
รักษาการหัวหน้าสานักงานคณบดี ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ
(แทน) หัวหน้าสาขาวิชา

พะยิ้ม
ชุมมณี

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
๑.๑ การคัดเลือกอาจารย์อัตราจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประธานแจ้ ง ความคื บ หน้ า การคั ด เลื อ กอาจารย์ อั ต ราจ้ า งเป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย โดย
มหาวิ ทยาลั ย จั ด สอบความรู้ ค วามสามารถทั่ว ไป กฎระเบี ย บต่ างๆ ต้อ งผ่ า นเกณฑ์ ร้อ ยละ ๖๐ สอบความรู้
ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง ต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและสอบ
สัมภาษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ ความคืบหน้าศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์ (ศูนย์เสริมสร้างประสบการณ์ทางธุรกิจ)
ประธานแจ้งให้ทราบความคืบหน้าศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์ (ศูนย์เสริมสร้างประสบการณ์ทาง
ธุรกิจ) เมื่อครบกาหนดการจาหน่ายหุ้นในวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผู้ถือหุ้นจานวน ๖๖๑ หุ้น เป็นจานวน
เงินทั้งสิ้น ๓๓๐,๕๐๐ บาท โดยบางส่วนนาไปจัดซื้อชั้นวางสินค้า เฟอร์นิเจอร์ ติดตั้งระบบบาร์โค๊ด ติดตั้งกันสาด
ติดตั้งกระจกหน้าต่างและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับกาแฟ เช่น แก้วกาแฟที่ต้องสั่งพิมพ์ เป็นตราสัญลักษณ์ของคณะ
เริ่มติดตั้งระบบบาร์โค๊ดมาใช้ดาเนินการด้านสต๊อกสินค้าและการจาหน่าย การดาเนินงานในรอบ ๑ เดือนที่ผ่านมา
นาเงินผลกาไรเข้าบัญชีร้านค้าเทคโน จานวน ๒๕,๐๐๐ บาท
ส่วนเงินคงเหลือสะสมของหน่วยงาน คณะฯ ยังไม่ได้นางบประมาณส่วนนี้มาดาเนินการในด้านใด
ข้อเสนอแนะ
อาจารย์ชัชชัย เขื่อนธรรม เสนอแนะว่าควรจัดทาข้อมูลและรายรับรายจ่ายต่างๆ เกี่ยวกับร้าน
เป็นรายเดือนเพื่อสามารถทราบต้นทุน กาไร การกาหนดแนวโน้มการจาหน่ายและการส่งเสริมการขาย
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการตามข้อเสนอแนะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เนื่องจากระบบ
บาร์โค๊ดอยู่ระหว่างทดลองใช้งานและเมื่อร้านค้ามีการดาเนินงานเต็มรูปแบบแล้ว คณะฯ จะเชิญผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยมาเปิดร้านอย่างเป็นทางการ
ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จารณารายงานการประชุม ในครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๙
๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๑)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

ในวั น จั น ทร์ ที่

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประธานมอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอการผล
พิจารณาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยคณะฯ มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรบุคคลที่
สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๒) และมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ ดังนี้
๑) ภาควิช าเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอชื่อ คุณคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล เป็นผู้ สมควรได้รับ
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
๒) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรเสนอชื่อ คุณ อดิเรก ศรีประทักษ์ เป็นผู้สมควรได้รับปริญญา
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

คณะกรรมการเลือกสรรบุ คคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘
ดาเนินการประชุมพิจารณาเลือกสรรบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ในวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ซึ่งคุณคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล ผู้ได้รับการเสนอชื่อขอถอนตัว คณะกรรมการจึงพิจารณาคุณสมบัติของคุณอดิเรก
ศรีประทักษ์ เพียงท่านเดียวและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอรายชื่อเป็นผู้สมควรได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ การจัดทา มคอ.๕ ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘ แต่ละหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้สาขาวิชารายงานสรุปการ
จัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา ( มคอ. ๕) ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘ โดยทุกหลักสูตรรายงานผล ดังนี้
๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ดาเนิน การครบ
ทุกรายวิชา จานวน ๓๐ รายวิชา
๒. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
ดาเนินการครบทุกรายวิชา จานวน ๘ รายวิชา
๓. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ดาเนินการครบทุกรายวิชา
จานวน ๒๐ รายวิชา
๔. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) ดาเนินการครบทุก
รายวิชา จานวน ๑๑ รายวิชา
๕. หลักอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม ดาเนินการครบทุกรายวิชา
จานวน ๒๑ รายวิชา
๖. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ดาเนินการครบทุก
รายวิชา จานวน ๑๙ รายวิชา
๗. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ดาเนินการครบทุกรายวิชา จานวน ๓๐
รายวิชา
๘. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ดาเนินการ
ครบทุกรายวิชา จานวน ๑๖ รายวิชา (มคอ.๖ จานวน ๑ รายวิชา)
๙. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ ดาเนินการครบทุกรายวิชา จานวน ๔๓ รายวิชา
(มคอ.๖ จานวน ๑ รายวิชา)
๓.๓ การจัดทา มคอ.๓ ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๘ แต่ละหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้สาขาวิชารายงานสรุปการ
จัดทารายละเอียดของรายวิชา ( มคอ. ๓) ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๘ โดยทุกหลักสูตรรายงานผล ดังนี้
๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ดาเนินการแล้ว
เสร็จ จานวน ๒๔ รายวิชา
๒. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน ๖ รายวิชา
๓. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน
๒๑ รายวิชา
๔. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน ๑๑ รายวิชา
๕. หลักอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน
๒๗ รายวิชา

๖. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน ๑๖ รายวิชา
๗. หลักสู ตรวิทยาศาสตร์ บัณฑิต สาขาวิช าเกษตรศาสตร์ ดาเนินการแล้ว เสร็จ จานวน ๓๓
รายวิชา
๘. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ดาเนินการ
แล้วเสร็จ จานวน ๑๕ รายวิชา
๙. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน ๓๖ รายวิชา
๓.๔ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ถ้ามี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุ ธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้สาขาวิชารายงานการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจาปีภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘ ดาเนินการ ๔ หลักสูตร ดังนี้
๑. หลั กสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิ ต ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน ๑๐ รายวิชา
๒. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน ๔ รายวิชา
๓. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จานวน ๙ รายวิชา
๔. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน ๑๐
รายวิชา
มติที่ประชุม เห็นชอบตามการรายงาน มคอ.๕ มคอ.๓ และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กรณีสาขาวิชาที่ต้องการให้คณะติดตาม มคอ.๓ และ มคอ. ๕ จากรายวิชาภายนอกคณะ ขอให้สาขาวิชา
จัดทาบันทึกข้อความถึงคณะฯ ให้ดาเนินการและคณะฯ จะดาเนินการติดตามในภาพรวม ยกเว้นรายวิชาศึกษา
ทั่วไปซึ่งมีคณะกรรมการติดตามแล้ว
ด้านสื่ อการเรี ย นการสอน เทคนิค การนาเสนอ คณะฯ จะนาไปพิจารณาปรับปรุ งแก้ไขเพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอนของคณะฯ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์ นั ฐพันธ์ พูน วิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นาเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบการ
บริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาและลูกจ้างในสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันศึกษารายละเอียดในร่างฯ ฉบับดังกล่าว ซึ่งคุณเยาวเรศ
ภูเมืองปาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้ส่งร่างฯ ฉบับนี้ให้ทุกท่านทางอีเมล์แล้ว
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ผู้กากับตัวบ่งชี้ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
อาจารย์ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ นาเสนอผู้กากับตัวบ่งชี้/
ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบดาเนินตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ประจาปีก ารศึกษา
๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๓) ดังนี้

๑. องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑-๑.๔ ผู้กากับตัวบ่งชี้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕-๑.๖ ผู้กากับตัวบ่งชี้ ได้แก่ อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น
๒. องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑-๒.๓ ผู้กากับตัวบ่งชี้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณี
๓. องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑
ผู้กากับตัวบ่งชี้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณี
๔. องค์ประกอบที่ ๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑
ผู้กากับตัวบ่งชี้ ได้แก่ อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น
๕. องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ข้อ ๑-๔ และข้อ ๖ ผู้กากับตัวบ่งชี้ ได้แก่ อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ข้อ ๕ ผู้กากับตัวบ่งชี้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ข้อ ๗ ผู้กากับตัวบ่งชี้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒
ผู้กากับตัวบ่งชี้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
มติที่ประชุม พิจารณาร่วมกันและเห็นชอบตามที่นาเสนอ
๕.๒ แผนปรับปรุงคุณภาพ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
อาจารย์ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ นาเสนอแผนปรับปรุง
คุณภาพ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๔)
มติที่ประชุม พิจารณาร่วมกันและเห็นชอบตามที่นาเสนอ
๕.๓ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี ๒๕๕๙ รอบ ๓ เดือน
อาจารย์ นั ฐ พัน ธ์ พู น วิวั ฒ น์ รองคณบดีฝ่ า ยบริ ห าร นาเสนอรายงานผลการด าเนิ นงานตาม
แผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๕๙ รอบ ๓ เดือน (เอกสารหมายเลข ๕) มีการดาเนินการกิจกรรมจานวน ๖๖ กิจกรรม คิด
เป็นร้ อยละ ๔๘.๘๙ ของกิจกรรมทั้งหมด ดาเนินการแล้ว เสร็จ จานวน ๔ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๖ อยู่
ระหว่างดาเนินการจานวน ๖๒ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๙๓ และไม่มีกิจกรรมที่ไม่ดาเนินการตามแผน
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีการเบิกจ่ายในรอบ ๓ เดือนทั้งสิ้น ๙,๒๗๙,๓๓๕.๒๔ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๓๗.๗๑ ของงบประมาณทั้งหมด
มติที่ประชุม พิจารณาร่วมกันและเห็นชอบตามที่นาเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ แนะนาวิทยากร
ประธานแนะนา ศาสตราจารย์ ดร. ทวนทอง จุฑาเกตุ วิทยากรการอบรมเทคนิคการขอทุนวิจัย
จากแหล่งทุนต่างๆ และ การอบรมการเขียน กพอ.๐๓ เพื่อขอตาแหน่งวิชาการ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๒ การอบรมสหกิจศึกษา
อาจารย์มาศสกุล ภักดีอาษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องการฝึก สหกิจศึกษา ตามที่เคย
แจ้ งว่านั กศึกษาที่จ ะออกฝึ กสหกิจ ศึก ษาต้องเข้ารับการอบรมเตรียมสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่
เนื่องจากเป็นปีแรกของการฝึกสหกิจศึกษาและการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงจึงจะอนุโลมให้ออกฝึกได้ แต่จะนา
คะแนนการเข้ารับการอบรมเตรียมสหกิจทั้ง ๔ วัน ไปคิดเป็น ๒๐ คะแนนของรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและเตรียมฝึกสหกิจศึกษา ซึง่ คุณเยาวเรศ ภูเมืองปาน ได้คานวณคะแนนให้แต่ละสาขาแล้ว กรณีนักศึกษา
ที่เข้าอบรมไม่ครบ ๔ วันแต่ต้องออกฝึกสหกิจศึกษาขอให้สาขาวิชาไปอบรมเสริมความรู้ให้ครบตามระยะเวลา

มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๓ โครงการ Nsru Zero Waste
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทาโครงการ Nsru Zero Waste ขออนุญาตนาถัง
ขยะมาตั้งบริเวณด้านข้างอาคารของคณะฯ เพื่อแยกขยะและนากลับไปดาเนินการตามโครงการ
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๔ การประชุมเครือข่ายคณบดีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๒
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ จริตงาม หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นาเสนอว่าจะมี
การประชุมเครือข่ายคณบดีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๒ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในเดือน
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรมจะร่วมกันพัฒนานักศึกษาและ
หุ่นยนต์เพื่อนาเสนอในการประชุมครั้งนี้ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๕ การพัฒนาหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ จริตงาม หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอแนวคิดการ
พัฒนาหลักสูตรที่เกิดจากการบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะกับสถานประกอบการ โดยผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ
สามารถเป็น อาจารย์ผู้ สอนและอาจารย์ป ระจาหลั กสู ตรได้ โดยในการประชุมครั้งต่อไปจะนารายละเอียดมา
นาเสนอ
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๕ การพัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากรในคณะ
ประธานนาเสนอการพัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากรในคณะ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
สาหรับการคัดเลือกอาจารย์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมอบหมาย
ให้อาจารย์กรรณิการ์ มิ่งเมืองดาเนินการเรื่องจัดหาข้อมูลการสอบวัดผลภาษาอังกฤษ
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
(นางสาวมยุรา สิทธิ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน)
คณบดี
ผู้รับรองรายงานการประชุม

