
 มติคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓  

วันที ่ ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓  
............................................... 

๑. แจ้ง การเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่ผ่านการ
อนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา 

 มติ รับทราบ การเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
ที่ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา 

๒. แจ้ง บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การด าเนินการรับทราบหลักสูตรที่ผ่าน
ความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา  

 มติ รับทราบ บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การด าเนินการรับทราบหลักสูตร
ที่ผ่านความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยสภาสถาบันอุดมศึกษามีอ านาจในการให้ความเห็นชอบ
หรืออนุมัตหิลักสูตร ส่วนส านักงานคณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ในการรับทราบหลักสูตร 

๓. แจ้ง ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๑๓๕๙/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร      
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ. ๔ ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  

 มติ รับทราบ ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๑๓๕๙/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ. ๔ ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ต้องด าเนินการ
เปลี่ยนชื่อปริญญาเป็น หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  

๔. สืบเนื่อง รายงานการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการผลิตบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยในส่วนของ
การมอบโล่รางวัล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะด าเนินการส่งมอบให้กับสถานศึกษาในช่วงที่
ด าเนินการออกแนะแนวการศึกษา 

 มติ รับทราบ รายงานการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการผลิต
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓  

๕. แจ้ง การโฆษณารับจ้างท าผลงานทางวิชาการในเว็บไซต์เป็นจ านวนมาก  

 มติ รับทราบ การโฆษณารับจ้างท าผลงานทางวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ผู้แทนคณะ
ประชาสัมพันธ์และช่วยย้ าอาจารย์และนักศึกษาในกรณีดังกล่าว ซึ่งเป็นการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ 
การอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง ซึ่งมาตรา ๗๗ ก าหนดให้ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือ 
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

๖. แจ้ง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 

 มติ รับทราบ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และให้ใช้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 



๒ 

พ.ศ.๒๕๖๑ ได้เป็นระยะเวลา ๒ ปี คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ คู่ขนานกัน
ไปแล้วแต่ความประสงค์ของผู้ยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

๗. แจ้ง ประกาศการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทเรียนดี และความสามารถพิเศษ              
ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 มติ รับทราบ ประกาศการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทเรียนดี และความสามารถ
พิเศษ ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๘. แจ้ง ประกาศการรับนักศึกษาพิการ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 มติ รับทราบ ประกาศการรับนักศึกษาพิการ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๙. แจ้ง สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมในระบบคัดเลือกกลางบุคคล              
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔   

 มติ รับทราบ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมในระบบคัดเลือก
กลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔   

๑๐. แจ้ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ รหัส ๖๒ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ครบระยะเวลาที่ก าหนดเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่าง
วันที่ ๑ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นระยะเวลา ๑ เดือน ขณะนี้ได้ครบก าหนดในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 มติ รับทราบ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ รหัส ๖๒ ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ครบระยะเวลาที่ก าหนดเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประจ าภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ทั้งนี้มอบงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพตรวจสอบข้อมูลกลับไปยังคณะในการส่งตัวนักศึกษากลับมายัง
มหาวิทยาลัย เพ่ือจัดเก็บข้อมูลเป็นสถิติให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป  

๑๑. แจ้ง การรับรองคุณวุฒิของส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/๑๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือส านักงาน ก.พ. ได้ที่เว็บไซต์ส านักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาทาง 
http://www.bhes.mua.go.th/bhes5/Curr%20Tranfer2554/22062563/00155.pdf 

 มติ รับทราบ การรับรองคุณวุฒิของส านักงาน ก.พ. จ านวนทั้งหมด ๓๒ หลักสูตร  

๑๒. แจ้ง  ข้อมูลศูนย์รับเรื่องการให้บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
อันเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ ๔ 

 มติ รับทราบ ข้อมูลศูนย์รับเรื่องการให้บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
อันเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ ๔ ดังนี้ 

 ๑. การยกเว้นค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ จ านวน ๖ คน 

 ๒. การขยายระยะเวลาในการช าระค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย โดยแบ่งช าระเป็น ๒ งวด ของ
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ จ านวน ๑๑ คน  

๑๓. แจ้ง รายงานสรุปผลการด าเนินงาน โครงการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยก าหนดให้นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย  

http://www.bhes.mua.go.th/bhes5/Curr%20Tranfer2554/22062563/00155.pdf


๓ 

 มติ รับทราบ รายงานสรุปผลการด าเนินงาน โครงการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัลของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผลปรากฏว่า มีนักศึกษาที่เข้าสอบคิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๗ 
และสอบผ่านคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๒  

๑๔. แจ้ง การสรุปจ านวนคงเหลือการรับแมสก์ของนักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  

 มติ รับทราบ การสรุปจ านวนคงเหลือการรับแมสก์ของนักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวนทั้งหมด ๑๖๔ ชิ้น ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส่วนจ านวนแมสก์ที่
เหลืออยู่จะด าเนินการมอบให้องค์การนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  

๑๕. แจ้ง สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยแจ้งแนวปฏิบัติการบริหารจัดการในระบบ           
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 มติ รับทราบ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยแจ้งแนวปฏิบัติการบริหารจัดการ
ในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ไม่ได้เข้าร่วม 
TCAS64 และอยู่ระหว่างการด าเนินการรับนักศึกษา ตั้งแตว่ันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  

๑๖. แจ้ง อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 มติ รับทราบ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ภาคปกติ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๗ และภาค กศ.ปช. คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๔
ของจ านวนนักศึกษาที่ข้ึนทะเบียนรายงานตัวเป็นนักศึกษา 

๑๗. แจ้ง การร่วมเป็นภาคีเครือข่ายและให้การสนับสนุนด าเนินโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ 

 มติ รับทราบ การร่วมเป็นภาคีเครือข่ายและให้การสนับสนุนด าเนินโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ 
และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเตรียมความพร้อมในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

๑๘. พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา GESC102 การคิดและการตรวจสอบเหตุผล 
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒ (โดยอาจารย์อภิวัฒน์ ค าภีระ) 

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา GESC102 การคิดและการตรวจสอบเหตุผล 
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ จ านวน ๑ คน คือ นายศุภกร ปานผล รหัสนักศึกษา ๕๙๑๒๐๒๑๖๙๑๓๔ แก้ไขผลการเรียน
จาก E เป็น D  

๑๙. พิจารณา ขอเสนอรายชื่อเพ่ือพิจารณาสิทธิสอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒  

 มติ อนุญาตให้สิทธิสอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ จ านวน ๑ คน คือ 
นายณพวรรธน์ อ้นเวียง รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๕๐๓๑๐๘ ในรายวิชา GELA102 การพูดภาษาไทยเพ่ือประสิทธิผล 

๒๐. พิจารณา ขอเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔)  

 มติ เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔) โดยให้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการ และชื่อปริญญาให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่วนผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นผลงานที่สมบูรณ์ ก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการอนุมัติ 



๔ 

๒๑. พิจารณา ขออนุญาตแจ้งปรับยอดจ านวนชั่วโมงสอนเกินภาระงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒                          
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 มติ เห็นชอบ แจ้งปรับยอดจ านวนชั่ว โมงสอนเกินภาระงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒                          
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมอบผู้แทนคณะ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

๒๒. พิจารณา ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และ
ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน ๓ หมู่เรียน  

 มติ  อนุญาตให้ เปลี่ ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และ
ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน ๓ หมู่เรียน ได้แก่ หมู่เรียน ๖๑๑๑๐๒๒๐๒๑           
หมู่เรียน  ๖๒๑๑๐๒๒๐๒๑ และหมู่เรียน ๖๓๑๑๐๒๒๐๒๑ โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร 

๒๓. พิจารณา ขออนุญาตปรับแผนการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ รหัส ๖๓ ซึ่งไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตร จ านวน ๑๕ สาขาวิชา 

 มติ อนุญาตให้ปรับแผนการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ รหัส ๖๓ จ านวน ๑๕ สาขาวิชา ดังนี้ 
๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หมู่เรียน ๖๓๑๑๐๒๐๒๒๑ และ

หมู่เรียน ๖๓๑๑๐๒๐๒๒๒ 
๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หมู่เรียน ๖๓๑๑๐๒๐๓๗๑ 

และหมู่เรียน ๖๓๑๑๐๒๐๓๗๒ 
๓. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หมู่เรียน ๖๓๑๑๐๒๐๒๓๑ 
๔. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม หมู่เรียน ๖๓๑๑๐๒๑๖๐๑ 
๕. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หมู่เรียน ๖๓๑๑๐๒๒๐๑๑ 
๖. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หมู่เรียน ๖๓๑๑๐๒๐๗๕๑ 
๗. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร               

หมู่เรียน ๖๓๑๑๐๒๑๐๓๑ 
๘. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร             

หมู่เรียน ๖๓๑๑๐๒๓๐๑๑ 
๙. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หมู่เรียน ๖๓๑๑๐๒๑๕๕๑ 
๑๐. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หมู่เรียน ๖๓๑๑๐๒๑๗๖๑ 
๑๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หมู่เรียน ๖๓๑๑๐๒๑๗๗๑ 
๑๒. หลั กสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิต  สาขาวิ ชาการจั ดการทรัพยากรมนุษย์                   

หมู่เรียน ๖๓๑๑๐๒๑๗๘๑ 
๑๓. หลั กสู ต รครุ ศ าสตรบัณฑิต  ส าขาวิ ช าการ ง านอาชี พและ เทค โน โลยี                 

หมู่เรียน ๖๓๑๑๐๒๑๘๒๑ 
๑๔. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรร ม               

หมู่เรียน ๖๓๑๑๐๒๑๘๗๑ 



๕ 

๑๕. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ           
หมู่เรียน ๖๓๑๑๐๒๕๐๑๑ 

๒๔. พิจารณา ขออนุญาตช าระค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ของนางสาวมินตรา ขจรไพร                     
รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๓๒๑๐๘ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 มติ ไม่อนุญาตให้ช าระค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ของนางสาวมินตรา ขจรไพร                     
รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๓๒๑๐๘ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากนักศึกษา 
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา อันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดและประเมินผล 

๒๕. พิจารณา ขออนุญาตเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓  

 มติ อนุญาตการเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ ในภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ ดังรายชื่อต่อไปนี้  
 ๑. นางสาวนรีรัตน์ กีรติพิพัฒน์อมร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 ๒. ดร.บุญญารัตน์ รังสีสุริยะชัย กลุ่มวิชาทดสอบและการวิจัยทางการศึกษา 
 ๓. นายเผด็จ บุญมาทัน กลุ่มวิชาทดสอบและการวิจัยทางการศึกษา 
 ๔. นายฐิติโชติ กุศลส่ง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 ๕. ผศ.ดร.วิไลวรรณ วิภาจักษณกุล สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 ส่วนกรณีของนายเผด็จ บุญมาทัน มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานไปยัง
คณะในช่วงเวลาการสอนและด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งต่อไป  

๒๖. พิจารณา สมัครผู้สอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปเพิ่มเติม ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓  

 มติ อนุญาตให้สมัครผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ิมเติม ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ของ            
Mr. Yonayad Gurmu ในรายวิชา GELA104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

๒๗. พิจารณา ของบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)   

 มติ อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) จ านวน ๓,๖๐๐ บาท โดยให้สาขาวิชาเร่งด าเนินการ
ใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยด่วน 

๒๘. พิจารณา ของบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)   

 มติ อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)  จ านวน ๓,๖๐๐ บาท โดยให้สาขาวิชาเร่งด าเนินการ             
ใช้งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยด่วน 

๒๙. พิจารณา ขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ            
วิทยาการค านวณ  

 มติ อนุญาตให้พัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิยาการ
ค านวณ และอนุมัติงบประมาณ ในการพัฒนาหลักสูตร จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยให้มีการปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการ พร้อมทั้งมอบสาขาวิชาด าเนินการประสานไปยังกองพัฒนานักศึกษา              
ในการตัดตัวอย่างชุดครุยวิทยฐานะต่อไป  
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