
มติคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ 

วันที ่ ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  
............................................... 

๑. แจ้ง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ    
ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๒ 

 มติ รับทราบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจะรับไปประสานกับ          
สถาบันภาษาในการปรับเนื้อหาในร่างประกาศดังกล่าว ก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 

๒. แจ้งเรื่อง รายงานจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคปกติ
รอบ Portfolio จ านวน ๗๐ คน รอบรับตรงทั่วไป จ านวน ๙๗ คน และภาค กศ.ปช. จ านวน ๑๕ คน ข้อมูล    
ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

 มติ รับทราบ รายงานจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคปกติ 
จ านวนทั้งหมด ๑๖๗ คน และภาค กศ.ปช. จ านวน ๑๕ คน  

๓. สืบเนื่องเรื่อง การใช้งบประมาณในการปรับปรุงหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
จากเดิมที่ใช้งบประมาณร่วมกับการพัฒนาหลักสูตรการบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน Work-integrated 
Learning (Wil) โดยขอปรับเปลี่ยนการใช้งบประมาณ เนื่องจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับ
งบประมาณแผนดินเพ่ิมเติม ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยให้งบประมาณส าหรับ
หลักสูตรระยะสั้นคณะละ ๓ หลักสูตร จ านวนทั้งหมด ๑๕ หลักสูตร  

 มติ รับทราบ การได้รับงบประมาณแผ่นดินเพ่ิมเติม ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ จ านวน 
๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยให้งบประมาณส าหรับหลักสูตรระยะสั้นคณะละ ๓ หลักสูตร จ านวนทั้งหมด ๑๕ หลักสูตร และ
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๒ หลักสูตรๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยมีหลักสูตรที่ขออนุญาตด าเนินการ
ไว้แล้วครบ ๒ หลักสูตร คือ  

๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 
๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ 

  ทั้งนี้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความแจ้งไปยังทุกคณะต่อไป  

๔. สืบเนื่องเรื่อง การค านวณภาระงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระยะสั้น จ านวน ๒ 
หลักสูตร คือ หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และหลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 

 มติ เห็นชอบ การค านวณภาระงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

๑. หากในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ยังมีจ านวนนักศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง อาจจะต้องทบทวน
ภาระงานของอาจารย์อีกครั้ง เพ่ือให้สอดคล้องกับภาระงานทั้ง ๕ ด้าน ซึ่งหากด าเนินการทบทวนภาระงานของ
อาจารย์แล้ว หลักสูตร/สาขาวิชาจะไม่สามารถด าเนินการจ้างอาจารย์ประจ าพิเศษเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้  

๒. หากเป็นหลักสูตรใหม่ เนื่องจากหลักสูตรยังไม่ได้เปิดรับนักศึกษา ส่งผลให้อาจารย์ผู้สอน   
ไม่มีภาระงานสอน ให้นับภาระงานอื่นทดแทนภาระงานสอนได ้เช่น ต ารา หรืองานวิจัย ทั้งนี้ให้ทางคณะด าเนินการ
จัดท าบันทึกข้อความมายังมหาวิทยาลัย เพ่ือให้อธิการบดี พิจารณาเป็นรายกรณีและท าบันทึกข้อตกลงระหว่าง
อาจารย์ผู้สอนกับมหาวิทยาลัยต่อไป 



๒ 

๕. แจ้งเรื่อง การปรับเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา และ มคอ.ให้ตอบโจทย์มาตรฐาน            
การเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน เพ่ือรับทราบและรับฟังข้อเสนอแนะ “การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา ปี ๒๕๖๒ และ มคอ. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในปัจจุบัน” เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น เอบีซี ชั้น ๑ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 

 มติ รับทราบ การปรับเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา และ มคอ.ให้ตอบโจทย์มาตรฐาน            
การเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน  

๖. แจ้งเรื่อง การติดตามการรับทราบหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา           
ซึ่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดท าหนังสือติดตามไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จ านวนทั้งหมด ๔ ครั้ง และยังได้ติดตามทางโทรศัพท์ รวมถึงติดตามไปยังผู้ตรวจหลักสูตรโดยตรง แต่ยังไม่ได้มีการ
รบัทราบหลักสูตร 

 มติ รับทราบ การติดตามการรับทราบหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
โดยมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรวบรวมข้อมูลการติดตามการรับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO 
กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือน าเรียนปัญหาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภั ฏเพชรบูรณ์        
ในระบบ CHECO ที่ ได้รับผลกระทบจากการไม่ได้รับทราบหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภาวิชาการและ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

๗. แจ้งเรื่อง ระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 มติ รับทราบ ระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ทั้งนี้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะด าเนินการร่วมกันกับงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการจัดประชุมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจกับทุกหลักสูตรและเป็นไปตามการปรับ
เกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษาและมคอ. ให้ตอบโจทย์มาตรฐานการเรียนรู้ในชุดปัจจุบัน โดยคณะท างาน
ขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป 
ส่วนหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการขอชะลอการน าหลักสูตรเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ เพ่ือจะได้
ด าเนินการไปพร้อมกันทุกหลักสูตร  

๘. พิจารณาเรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา HSPA๔๐๔ องค์การและ        
การจัดการภาครัฐ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ (ของอาจารย์ จ.ส.อ.ดร.จุฬา เจริญวงค์) 

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา HSPA๔๐๔ องค์การและการจัดการภาครัฐ       
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ จ านวน ๑ คน คือ นายรัฐภูมิ  ป้องกัน รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๖๙๑๓๑ จากผลการเรียน E 
เป็น D                                                           

๙. พิจารณาเรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา EDPE๒๐๙ การเรียนรู้ทักษะ    
ทางกลไก ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ (ของอาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ วงษ์พุทธิชัย)   

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา EDPE๒๐๙ การเรียนรู้ทักษะทางกลไก         
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๑ จ านวน ๒ คน ได้แก ่

๑. นายพีรพงษ์  บุญมี รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๓๐๐๕๒๐๑ จากผลการเรียน E เป็น C 
๒. นายณภัทร  กันภัย รหัสนักศึกษา  ๖๑๑๑๐๓๐๐๕๑๒๒ จากผลการเรียน E เป็น C 

 



๓ 

๑๐. พิจารณาเรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา HSDP๑๐๔ คีตวรรณกรรมไทย    
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ (ของผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต)  

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา HSDP๑๐๔ คีตวรรณกรรมไทย ภาคการศึกษา
ที่ ๒/๒๕๖๑ จ านวน ๔ คน ได้แก ่

๑. นางสาวชลธิชา สาตรี รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๒๐๒๑๐๑ จากผลการเรียน E เป็น B+                               
๒. นางสาวสุธาทิพย์ คงสุข รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๒๐๒๑๐๓ จากผลการเรียน E เป็น B                              
๓. นายอภิเดช ไพรชิต รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๒๐๒๑๑๐ จากผลการเรียน E เป็น B                                    
๔. นายปภพ อาดูน รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๒๐๒๑๑๒ จากผลการเรียน E เป็น B 

๑๑. พิจารณาเรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา MATH๒๐๑ ทฤษฎีเซตและ
รายวิชา MATH๗๐๑ โปรแกรมส าเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ (ของอาจารย์อภิวัฒน์ ค าภีระ)  

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา MATH๒๐๑ ทฤษฎีเซตและรายวิชา MATH๗๐๑ 
โปรแกรมส าเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๑ จ านวน ๑๒ คน ดังนี้ 

 รายวิชา MATH๒๐๑ ทฤษฎีเซต จ านวน ๕ คน ไดแ้ก่ 
๑. นายดนุสรณ์ ฉ่ าชื่น รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๓๒๑๐๕ แก้ไขจากผลการเรียน E เป็น C+ 
๒. นายศุภณัฐ นวลทูล รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๓๒๑๐๖ แก้ไขจากผลการเรียน E เป็น C 
๓. นางสาวมีนตรา ขจรไพร รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๓๒๑๐๘ แก้ไขจากผลการเรียน E เป็น C 
๔. นายกิตติศักดิ์ ไชยสาร รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๓๒๑๑๑ แก้ไขจากผลการเรียน E เป็น C+ 
๕. นางสาวโชติมณี นามวิเศษ รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๓๒๑๑๒ แก้ไขจากผลการเรียน E เป็น A 

รายวิชาMATH๗๐๑ โปรแกรมส าเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์ จ านวน ๗ คน ได้แก่ 

๑. นางสาวแก้วตา เรือนแก้ว รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๓๒๑๐๑ จากผลการเรียน E เป็น D+ 
๒. นายยศกร สายสังข์ รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๓๒๑๐๒ จากผลการเรียน E เป็น A 
๓. นายธเณศร์ จันทร์ลา รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๓๒๑๐๘ จากผลการเรียน E เป็น C+ 
๔. นายอนุชา ปาหนัน รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๓๒๑๐๙ จากผลการเรียน E เป็น B+ 
๕. นายธนะศักดิ์ สุขี รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๓๒๑๑๒ จากผลการเรียน E เป็น B 
๖. นายพงษ์พัฒน์ พุทธชาด รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๓๒๑๑๓ จากผลการเรียน E เป็น B 
๗. นางสาวศิวนาฐ  สุกแก้ว รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๓๒๑๑๖ จากผลการเรียน E เป็น C 

๑๒. พิจารณาเรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา HSPS๓๐๔ เศรษฐกิจและ
การเมืองโลก  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ (ของอาจารย์ธันยมัย รังสิกรรพุม)   

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา HSPS๓๐๔ เศรษฐกิจและการเมืองโลก        
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ จ านวน ๑ คน คือ นายวีรวัฒน์ ราชอาจ รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๑๗๒๒๓๑ จากผล
การเรียน E เป็น C+  

 

 

 

 



๔ 

๑๓. พิจารณาเรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา MSMK๑๐๘ การจัดการการตลาด 
และรายวิชา MSMK๓๐๑ หลักการวิจัยทางการตลาด ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ (ของอาจารย์ปราณีต ใจหนัก) 

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา MSMK๑๐๘ การจัดการการตลาด และรายวิชา 
MSMK๓๐๑ หลักการวิจัยทางการตลาด ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๑ จ านวน ๓ คน ดังนี้ 

รายวิชา MSMK๑๐๘ การจัดการการตลาด จ านวน ๒ คน ได้แก่ 
๑. นายวัณนาวิธ ว่องไว รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๑๗๖๑๑๑ จากผลการเรียน E เป็น C+ 
๒. นางสาวนงนุช เถื่อนสันเทียะ รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๑๗๖๑๑๒ จากผลการเรียน E เป็น D 

รายวิชา MSMK๓๐๑ หลักการวิจัยทางการตลาด จ านวน ๑ คน  ได้แก่ 
๑. นางสาวหทัยรัตน์ เปี่ยมทอง รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๗๗๑๓๓ จากผลการเรียน E เป็น D 

๑๔. พิจารณาเรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา MSAC๑๐๒ การบัญชีชั้นกลาง ๑ 
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ (ของอาจารย์อรทัย ศรีวิพัฒน์)     

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา MSAC๑๐๒ การบัญชีชั้นกลาง ๑ ภาคการศึกษาที่ 
๒/๒๕๖๑ จ านวน ๖ คน ได้แก ่

๑. นางสาววิไลพร พรหมชัย รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๗๕๒๐๑ จากผลการเรียน E เป็น D+ 
๒. นางสาวบุษกร เส็งแซ่ รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๗๕๒๑๖ จากผลการเรียน E เป็น D+ 
๓. นางสาวปนัดดา นาทอง รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๗๕๒๑๘ จากผลการเรียน E เป็น D+ 
๔. นางสาววิกานดา จันสว่าง รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๗๕๒๒๖ จากผลการเรียน E เป็น D+ 
๕. นางสาวกาญจนา ขวัญพรม รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๗๕๑๐๘ จากผลการเรียน E เป็น D+ 
๖. นางสาวปัทมา ลาสิงห์ รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๗๕๑๑๓ จากผลการเรียน E เป็น D+ 

๑๕. พิจารณาเรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา TEIC๔๐๒ การวิจัยและพัฒนา
ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ และขยายเวลาการส่งผลการเรียนถึงวันที่ 
๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ (ของอาจารย์นภาพร ตุ้มทองค า)  

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา TEIC๔๐๒ การวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ และขยายเวลาการส่งผลการเรียนถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
จ านวน ๕ คน ได้แก ่ 

๑. นายณัฐพล หลักการ รหัสนักศึกษา ๕๗๑๑๐๒๑๓๔๑๐๙ จากผลการเรียน E เป็น I  
๒. นายจักรพงศ์ คชคีลี รหัสนักศึกษา ๕๗๑๑๐๒๑๓๔๑๒๕ จากผลการเรียน E เป็น I 
๓. นายวิษณุ กลิ่นศรี รหัสนักศึกษา ๕๗๑๑๐๒๑๓๔๑๒๖ จากผลการเรียน E เป็น I 
๔. นายกฤตธี อาจสว่าง รหัสนักศึกษา ๕๗๑๑๐๒๑๓๔๑๒๗ จากผลการเรียน E เป็น I 
๕. นายจิรายุทธิ์ สิงห์ทองค า รหัสนักศึกษา ๕๗๑๑๐๒๑๓๔๑๒๙ จากผลการเรียน E เป็น I 

๑๖. พิจารณาเรื่อง เสนอรายช่ือเพื่อกลั่นกรองการอนุมัติส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จ านวนทั้งหมด ๓๘ คน 

 มติ อนุมัติรายชื่อเพ่ือกลั่นกรองการอนุมัติส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จ านวนทั้งหมด ๓๘ คน และมอบนายทะเบียนตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง         
ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 



๕ 

๑๗. พิจารณาเรื่อง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 มติ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และให้ด าเนินการตามที่ระบุไว้ใน มคอ.๒ หากมีจ านวนนักศึกษามากกว่า
แผนการรับนักศึกษาให้สาขาวิชาด าเนินการรับนักศึกษา โดยให้สามารถเพ่ิมคนจ านวนนักศึกษาในห้องเรียนได้    
แต่ไม่ให้เพ่ิมจ านวนห้องเรียน แต่หากมีนักศึกษาเกินจ านวนมาเป็น ๑ ห้อง ให้สาขาวิชาด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความ
ขออนุญาตมายังมหาวิทยาลัยอีกครั้ง ซึ่งประเด็นจ านวนการรับนักศึกษาเป็นประเด็นที่ต้องบันทึกข้อมูลในระบบ 
CHECO เพ่ือรายงานข้อมูลไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยต้องผ่านตามกระบวนการของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

๑๘. พิจารณาเรื่อง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)   

 มติ อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ในล าดับที่ ๔ จากเดิมอาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร 
เปลี่ยนเป็น อาจารย์ดวงจันทร์ สีหาราช เนื่องจากอาจารย์ดวงจันทร์ สีหาราช มีผลงานทางวิชาการตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 

๑๙. พิจารณาเรื่อง ขออนุญาตจ้างอาจารย์พิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ 

 มติ อนุญาตจ้างอาจารย์พิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จ านวน ๑ คน คือ นางสาวพราววดี พงษ์สิทธิศักดิ์ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการ          
จัดท าค าสั่งอาจารย์พิเศษต่อไป  

๒๐. พิจารณาเรื่อง การสมัครเป็นผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพิ่มเติม   

 มติ เห็นชอบ การสมัครเป็นผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ิมเติม จ านวนทั้งหมด ๕ คน            
พร้อมทั้งมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าค าสั่งอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ิมเติม ดังนี้ 

ล าดับ ช่ือ – สกุล วิชาที่สมัคร 
๑. อาจารย์ ดร.พุทธสุดา หนุดหละ GESO๑๐๕ การเมืองกับวิถีแบบประชาธิปไตย 

GETH๑๐๒ พลเมืองที่เข้มแข็ง 
๒. อาจารย์ศุมาลิณ  ดีจันทร์ GESC๑๐๑ วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

GESC๑๐๔ สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 
๓. อาจารย์กริชชัย  ขาวจ้อย GESC๑๐๗ กระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
๔. อาจารย์วิไลพร  วงษ์อินทร์ GESC๑๐๓ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 
๕. อาจารย์วิญญู  พันธ์โต GESC๑๐๔ สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 

 

 

 



๖ 

๒๑. พิจารณาเรื่อง ผลการเลือกหัวหน้ารายวิชาศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒     
ซึ่งบางรายวิชามีผู้สอนเข้าระบบเลือกหัวหน้ารายวิชาไม่ถึงกึ่งหนึ่งของผู้สอนทั้งหมด และได้ก าหนดวันเลือกตั้งเพ่ิมเติม
อีกครั้ง เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงได้สรุปผลการเลือกตั้งหัวรายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนทัง้หมด ๒๘ รายวิชา 

 มติ เห็นชอบ ผลการเลือกหัวหน้ารายวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้แต่งตั้งอาจารย์ในรายวิชา
ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นเป็นหัวหน้ารายวิชาศึกษาท่ัวไป ส่วนรายวิชาที่มีการเลือกตั้งมาแล้ว ๒ ครั้ง แต่มีจ านวนผู้มี
สิทธิ์ในการเลือกตั้งมาใช้สิทธิ์ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง ให้แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งสูงสุดเป็นหัวหน้ารายวิชา
ศึกษาท่ัวไปด้วย พร้อมทั้งมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าค าสั่งแต่งตั้งรายชื่อหัวหน้ารายวิชาและ
อาจารย์ผู้สอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

๒๒. พิจารณาเรื่อง ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนรหัสวิชาจาก HSLA๒๑๑ กฎหมายธุรกิจ เป็น 
MSMA๑๐๒ กฎหมายธุรกิจ ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ ของนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการ    
คณะวิทยาการจัดการ 
  มติ อนุญาตให้เปลี่ยนรหัสวิชาจาก HSLA๒๑๑ กฎหมายธุรกิจ เป็น MSMA๑๐๒ กฎหมายธุรกิจ 
ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบหน่วยกิตและค าอธิบาย
รายวิชาเพ่ิมเติม หากเป็นไปตามเงื่อนไขให้ด าเนินการเปลี่ยนรหัสวิชา จ านวน ๒ คน ดังนี้ 

๑. นางสาวกฤตยา นิลาวรรณ์ รหัสนักศึกษา ๕๘๑๑๐๒๑๗๖๑๓๙ 
๒. นางสาวกิ่งกาญ สุขสวย รหัสนักศึกษา ๕๘๑๑๐๒๑๗๖๑๔๐ 

๒๓. พิจารณาเรื่อง ขอความอนุเคราะห์เพิ่มรายวิชา GEHU๑๐๒ สุนทรียภาพเพื่อชีวิต               
ในภาคการศึกษาที ่๑/๒๕๖๒  

 มติ อนุญาตให้เพ่ิมรายวิชา GEHU๑๐๒ สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ 
จ านวน ๑ คน คือ นายจารุเดช เณรเถาว์ นักศึกษาภาคปกติ รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๕๐๑๑๐๕ สาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

๒๔. พิจารณาเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษายกเลิกรายวิชาเพื่อพักการศึกษา ในภาค
การศึกษาที ่๑/๒๕๖๒  

 มติ อนุญาตให้นักศึกษายกเลิกรายวิชาเพ่ือพักการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ของ
นายชัยสิทธิ์ รอบรู้ รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๑๗๒๔๐๑ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

๒๕. พิจารณาเรื่อง ขออนุญาตปรับแผนการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 มติ อนุญาตให้ปรับแผนการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ หมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๐๒๓๑ และหมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๐๒๓๒ โดยไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

๒๖. พิจารณาเรื่อง ขออนุญาตปรับแผนการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชา           
การประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ         

 มติ อนุญาตให้ปรับแผนการศึกษาของนักศึกษา ภาคปกติ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์       
คณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ หมู่เรียน ๖๐๑๑๐๒๑๗๔๑ โดยไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

 

 



๗ 

๒๗. พิจารณาเรื่อง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายวิชาเอกเลือกของหมู่เรียน ๖๐๑๑๐๒๑๔๑๑          
หมู่เรียน ๖๑๑๑๐๒๑๔๑๑ และหมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๑๔๑๑ สาขาวิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 มติ อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายวิชาเอกเลือกของหมู่เรียน ๖๐๑๑๐๒๑๔๑๑ หมู่เรียน 
๖๑๑๑๐๒๑๔๑๑ และหมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๑๔๑๑ หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

๒๘. พิจารณาเรื่อง ขออนุญาตปรับแผนการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาพลศึกษา 
(๔ ปี) คณะครุศาสตร์  

 มติ อนุญาตให้ปรับแผนการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ หมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๐๐๕๑ และ   
หมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๐๐๕๒ สาขาวิชาพลศึกษา (๔ ปี) คณะครุศาสตร์ โดยไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

๒๙. พิจารณาเรื่อง การเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (หลักสูตร 
๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

 มติ เห็นชอบ การเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (หลักสูตร ๔ ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยให้มีการปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ และส่งกลับมายังส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนตรวจสอบรายละเอียดในการปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการและ 
สภามหาวิทยาลัยตามล าดับต่อไป  

๓๐. พิจารณาเรื่อง โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะท่ี ๓ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ โดยสนับสนุนที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษและ/หรือสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน โดยการยกเว้น         
ค่าเล่าเรียน (กลุ่มท่ี ๑ ส าหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)   

 มติ เห็นชอบ โครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ ๓                
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยให้คณะละ ๒ ทุน ยกเว้นคณะครุศาสตร์ รวมจ านวนทั้งหมด ๘ ทุน ทั้งนี้มอบส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนด าเนินการปรับชื่อสาขาวิชาให้เป็นปัจจุบัน ส่วนสาขาวิชาที่อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตรหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์ (*) ไม่ต้องระบุชื่อสาขาวิชานั้นในแบบฟอร์มที่นั่ง
การศึกษาและตัดสาขาวิชาที่ไม่มีการจัดการเรียนการสอนแล้วออก 

๓๑. พิจารณาเรื่อง ขอยกเลิกรายวิชาล่าช้าในรายวิชา STAT๑๑๕ สถิติธุรกิจ ของนางสาวหทัยรัตน์ 
เปี่ยมทอง รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๗๗๑๓๓ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ  

 มติ อนุญาตให้ยกเลิกรายวิชาล่าช้าในรายวิชา STAT๑๑๕ สถิติธุรกิจ ของนางสาวหทัยรัตน์ 
เปี่ยมทอง รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๗๗๑๓๓ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 

๓๒. พิจารณาเรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา MSMK๑๑๓ การตลาดบริการ 
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ (ของอาจารย์ศริิพงษ์ เหมมั่น)  

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา MSMK๑๑๓ การตลาดบริการ ภาคการศึกษาที่ 
๒/๒๕๖๑ จ านวน ๑ คน คือ นายสุเมธ น้อยนิม รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๑๗๗๑๓๖ จากผลการเรียน E เป็น C+ 
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