
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดีที ่๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุม สสร. ๓๐๒  ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 

 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 

๑. รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล กรรมการ  
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ กรรมการ 
๘. อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร กรรมการ 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี กรรมการ 
๑๐. อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ กรรมการ 
๑๑. อาจารย์จิราภรณ์ ทองทวี กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชินทร์ โกกนุทาภรณ์ กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๑๕. นางสาวฐิติกานต์ จิตรจา ผู้ช่วยเลขานุการ 

   
รายช่ือผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง กรรมการ ติดราชการ 
๒. อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์ กรรมการ ติดราชการ 
๓. อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ลาคลอด 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางรัชฎาพร ยอดศรี ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. นางสาวสุมาลี ธรรมนิธา ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๑๘  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี ประธานกรรมการ แจ้งเรื่องการซื้อโปรแกรมเพ่ือพัฒนา
ระบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก กรรมการและเลขานุการ น าเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จ านวน ๖ หน้า เพื่อให้คณะกรรมการ
วิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จ านวน 
๖ หน้า โดยมีข้อเสนอแนะให้ตัดรายชื่อผู้เข้าประชุมล าดับที่ ๑๑ ออก และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์     
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ขอแก้ไขประเภทนักศึกษา ในวาระที่ ๕.๗  จาก นักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา 
จันทร์-ศุกร์ เป็น นักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา เสาร์-อาทิตย ์
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.พัณณกร สอนไว ประธานหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์รังสรรค์ สุค าภา อาจารย์ผู้สอน ได้ชี้แจง เรื่อง การขอความอนุเคราะห์ลงรายวิชาเพ่ิม 
ของนางสาวมนรัตน์ แก้วหิน นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ 
 มติที่ประชุม เห็นชอบเสนอแนะให้อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน ขอให้ตรวจสอบการลงทะเบียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามแผน ตรวจสอบ
กระบวนการรับค าร้อง ว่าความผิดพลาดเกิดจากกระบวนการของศูนย์หรือไม่ หรือเกิดจากความผิดพลาดของ
อาจารย์ผู้สอน ทั้งนี้ให้อาจารย์ที่เกี่ยวข้องทุกท่านท ารายงานความผิดพลาดและขั้นตอนต่าง ๆ ที่ด าเนินการ                
เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก กรรมการและเลขานุการ เสนอจ านวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา               
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 มติที่ประชุม รับทราบจ านวนผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒                        
โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ใส่เครื่องหมายดอกจันทร์ในสาขาวิชาที่ไม่เข้าร่วมระบบ TCAS  
 ๒. ปรึกษาหารืออธิการบดีเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เข้าร่วมระบบ TCAS แต่จ านวนนักศึกษาไม่เต็มจ านวน
ตามท่ีก าหนด 
 ๓. สาขาวิชาที่มีแขนงหรือกลุ่มวิชาอาจต้องรวมเป็นกลุ่มเดียว 
 ๔. ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอสถิติการรับสมัครนักศึกษาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องทีเ่สนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 ๕.๑ ขออนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษา  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชินทร์ โกกนุทาภรณ์ กรรมการ น าเสนอการอนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ที่เรียนครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ือเสนอ             
ขออนุมัติผลการศึกษา ในพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ระดับปริญญาตรี จ านวน ๓๖๒ ราย ดังนี้ 

หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต จ านวน ๓๒๘ ราย 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จ านวน ๒ ราย 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จ านวน ๓ ราย 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จ านวน ๒๕ ราย 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จ านวน ๔ ราย 

รวมทั้งสิ้น ๓๖๒ ราย 
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    มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนท าข้อมูล                  
ของนักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสมควรได้รับเกียรตินิยม แต่มีผลการศึกษา D ในรายวิชาใดบ้าง และ              
ให้เสนอเพ่ือรับการอนุมัติผลการศึกษาจากสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 

 ๕.๒ ขออนุมัติอาจารย์อาจารย์พิเศษ 
  ๕.๒.๑ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์  ชิณ พงษ์  กรรมการ เสนอชื่ ออาจารย์ พิ เศษ                        
คณะวิทยาการจัดการ จ านวน ๘ ราย ต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา ดังนี้  
    ๑. อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์ สอนนักศึกษาเต็มเวลา จันทร์ - ศุกร์ รายวิชาการผลิต
รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น จ านวน ๔ คาบ/สัปดาห์ รายวิชาการเขียนบทวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ และสอนนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์ - อาทิตย์ รายวิชาการสร้างสรรค์และ
ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัล จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ ในภาคการศึกษาที ่๑/๒๕๖๒   
    มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์ สอนนักศึกษาเต็มเวลา 
จันทร์ - ศุกร์ รายวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น  จ านวน ๔ คาบ/สัปดาห์ 
รายวิชาการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ และสอนนักศึกษาเต็มเวลา  
เสาร์ - อาทิตย์ รายวิชาการสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัล                 
จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์  ในภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๖๒ โดยมีข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบรายวิชาที่สอนนั้น                    
จัดการเรียนการสอนโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับใด หากเป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน
ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 

    ๒. อาจารย์ทิพย์ภาศิริ แก้วเทศ สอนนักศึกษาเต็มเวลาจันทร์ - ศุกร์ รายวิชาการสร้างสรรค์
และผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัล จ านวน ๔ คาบ/สัปดาห์ และสอนนักศึกษา                
เต็มเวลา เสาร์ - อาทิตย์ รายวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เบื้องต้น  จ านวน                        
๔ คาบ/สัปดาห์ ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒   
    มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ อาจารย์ทิพย์ภาศิริ แก้วเทศ สอนนักศึกษาเต็มเวลา                    
จันทร์ - ศุกร์ รายวิชาการสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัล จ านวน                 
๔ คาบ/สัปดาห์ และสอนนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์ - อาทิตย์ รายวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและ              
วิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น จ านวน ๔ คาบ/สัปดาห์ ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบ
รายวิชาที่สอนนั้นจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับใด หากเป็นหลักสูตรที่จัดการเรียน               
การสอนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘              
อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 

    ๓. อาจารย์ธนากร ล้วนศรีติสกุล สอนนักศึกษาเต็มเวลา จันทร์ - ศุกร์ รายวิชาธุรกิจงาน
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จ านวน ๔ คาบ/สัปดาห์ และรายวิชาศิลปะการใช้ภาษาเพ่ืองานนิเทศศาสตร์                    
จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์  สอนนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์ - อาทิตย์ รายวิชาการสื่อข่าวและการเขียนข่าว
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  จ านวน ๔ คาบ/สัปดาห์ และรายวิชาสื่อใหม่และการสื่อสารการเมือง                
จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ ในภาคการศึกษาที ่๑/๒๕๖๒   
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    มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ อาจารย์ธนากร ล้วนศรีติสกุล สอนนักศึกษาเต็มเวลา                   
จันทร์ - ศุกร์ รายวิชาธุรกิจงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จ านวน ๔ คาบ/สัปดาห์ และรายวิชาศิลปะการใช้
ภาษาเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ สอนนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์ - อาทิตย์ รายวิชาการสื่อข่าว
และการเขียนข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จ านวน ๔ คาบ/สัปดาห์ และรายวิชาสื่อใหม่และการสื่อสาร
การเมือง จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์ ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบรายวิชาที่สอนนั้น              
จัดการเรียนการสอนโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับใด หากเป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน
ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 
   ๔. อาจารย์พัชราภรณ์  สุวรรณกูฏ สอนนักศึกษาเต็มเวลา จันทร์ - ศุกร์ รายวิชา
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยทางการท่องเที่ยว จ านวน ๒ คาบ ในภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒   
    มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ อาจารย์พัชราภรณ์  สุวรรณกูฏ สอนนักศึกษาเต็มเวลา                 
จันทร์  - ศุกร์ รายวิชาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยทางการท่องเที่ ยว จ านวน ๒ คาบ/สัปดาห์                        
ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบรายวิชาที่สอนนั้นจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฉบับใด หากเป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา 
โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 
   ๕. อาจารย์สุรสีห์ คล้ายบวร สอนนักศึกษาเต็มเวลา จันทร์ - ศุกร์ รายวิชาระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ ในภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒   
    มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ อาจารย์สุรสีห์ คล้ายบวร สอนนักศึกษาเต็มเวลา จันทร์ - ศุกร์ 
รายวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี จ านวน ๖ คาบ/สัปดาห์ ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีข้อเสนอแนะ               
ให้ตรวจสอบรายวิชาที่สอนนั้นจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับใด หากเป็นหลักสูตร                
ที่จัดการเรียนการสอนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี                    
พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น   
 
   ๖. อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล สอนนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์ – อาทิตย์ รายวิชา
การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ จ านวน ๔ คาบ/สัปดาห์ ในภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒   
    มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล สอนนักศึกษา         
เต็มเวลา เสาร์ - อาทิตย์ รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ  จ านวน ๔ คาบ/สัปดาห์                       
ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบรายวิชาที่สอนนั้นจัดการเรียนการสอนโดยใช้               
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับใด หากเป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ               
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐                
ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น   
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   ๗. อาจารย์สาธิต  แสงประดิษฐ์ สอนนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์ - อาทิตย์ รายวิชา                  
การบริหารโครงการระบบสารสนเทศในธุรกิจ และรายวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมจ านวน ๗ คาบ/สัปดาห์                   
ในภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒   
    มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์ สอนนักศึกษา เต็มเวลา               
เสาร์ - อาทิตย์ รายวิชาการบริหารโครงการระบบสารสนเทศในธุรกิจ และรายวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์               
รวมจ านวน ๗ คาบ/สัปดาห์ ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบรายวิชาที่สอนนั้น
จัดการเรียนการสอนโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับใด หากเป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน
ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น   
 
   ๘. อาจารย์ หนง ชิวเหม่ย สอนนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์ - อาทิตย์ รายวิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน
ส าหรับธุรกิจค้าปลีก รวมจ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ ในภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒   
    มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ อาจารย์ หนง ชิวเหม่ย สอนนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์ - อาทิตย์ 
รายวิชาภาษาจีนพ้ืนฐานส าหรับธุรกิจค้าปลีก รวมจ านวน ๓ คาบ/สัปดาห์ ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี
ข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบรายวิชาที่สอนนั้นจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับใด หากเป็น
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น   
 

  ๕.๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี กรรมการ เสนอชื่ออาจารย์พันต ารวจโท  
ธนงศักดิ์ บุญมาก เป็นอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนนักศึกษาเต็มเวลา จันทร์ - ศุกร์ 
รายวิชาเคมีส าหรับงานนิติวิทยาศาสตร์ รวมจ านวน ๔ คาบ/สัปดาห์ ต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา  
  มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ อาจารย์พันต ารวจโทธนงศักดิ์ บุญมาก สอนนักศึกษาเต็มเวลา  
จันทร์ - ศุกร์ รายวิชาเคมีส าหรับงานนิติวิทยาศาสตร์ จ านวน ๔ คาบ/สัปดาห์ ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒                
โดยเบิกค่าตอบแทนการสอน ๗.๕ สัปดาห์ รวมจ านวน ๓๐ คาบ 
 
 ๕.๓ รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) 
  ๕.๓.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล กรรมการ เสนอรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร 
(สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๑ ต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 
  มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร             
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานน สมร่าง เป็น อาจารย์ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง และเสนอสภาวิชาการต่อไป 
 

  ๕.๓.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล กรรมการ เสนอรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร 
(สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
ต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 
  มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร             
จาก อาจารย์โยธิน กัลยาเลิศ เป็น อาจารย์วิษณุ สุทธิวรรณ และจากอาจารย์ ดร.พชรวรรณ รัตนทรงธรรม เป็น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐกมลวรรณ ศรีจั่นเพชร และเสนอสภาวิชาการต่อไป 
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  ๕.๓.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี กรรมการ เสนอรายละเอียดการแก้ไข
หลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม                      
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 
  มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร             
จาก รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์ เป็น อาจารย์ภัทราภรณ์ เหนือศรี และเสนอสภาวิชาการต่อไป 
 

  ๕.๓.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี กรรมการ ขอถอน รายละเอียดการแก้ไข
หลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐                     
ต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 
  มติที่ประชุม เห็นชอบให้ถอน รายละเอียดการแก้ไข (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 ๕.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี เสนอขอเปิดหมู่เรียนของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 
๑/๒๕๖๒ ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิดตอนเรียน (section) เพ่ิม ส าหรับ               
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ในรายวิชา TEG306 เทอร์โมไดนามิกส์ และรายวิชา TIE305 การศึกษาการท างาน 
จากเดิม ๑ ตอนเรียน (section) เป็น ๒ ตอนเรียน (section) ส่วนรายวิชา TIE304 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม และ
รายวิชา TIE306 การจัดการคุณภาพ เป็น ๑ ตอนเรียน (section) คงเดิม 
 

 ๕.๕ รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี ประธานกรรมการ เสนอเรื่อง ขออนุญาตสอนเกิน                 
๙ คาบต่อวัน ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒ จ านวน ๓ สาขาวิชา ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
  ๕.๕.๑ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ ไม่อนุมัติให้ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ สอนเกิน                 
๙ คาบต่อวัน ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒ 
 

  ๕.๕.๒ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ ไม่อนุมัติให้ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สอนเกิน ๙ คาบต่อวัน ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒ หากมีความจ าเป็นต้องสอนเกิน ให้น ารายละเอียด
ข้อมูลตารางสอนมาเสนอในการประชุมกรรมการวิชาการครั้งต่อไป 
  

  ๕.๕.๓ สาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ ไม่อนุมัติให้ สาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                
สอนเกิน ๙ คาบต่อวัน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ หากมีความจ าเป็นต้องสอนเกิน ให้น ารายละเอียดข้อมูล
ตารางสอนมาเสนอในการประชุมกรรมการวิชาการครั้งต่อไป 
 
 ๕.๖ อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ กรรมการ ขอปรึกษาหารือเก่ียวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย            
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) ข้อความในข้อ ๓๗.๔.๒ กรณีนักศึกษาขาดสอบ
ปลายภาค ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบปลายภาคต่อคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจากเปิด
ภาคการศึกษาถัดไป เมื่อได้รับอนุญาตจากคณบดีให้สอบปลายภาค ให้คณะที่รายวิชานั้นสังกัด จัดวัน -เวลา และ
คณะกรรมการคุมสอบ หากไม่มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน
ตามคะแนนที่มีอยู่ หากอาจารย์ไม่ส่งผลการเรียนตามก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการเรียนเป็ น “F”               
ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 






