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วาระที่
เรื่อง
4.1 การรับรองคุณวุฒิของผู้สาเร็จการศึกษา

5.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐

5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๔ ปี)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒

5.1.3 การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑

มติที่ประชุม
รับทราบการรับรองคุณวุฒิของผู้สาเร็จการศึกษาสานักงาน
ก.พ. จานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. เปลี่ยนแปลงลาดับที่ ๑ จาก อาจารย์สุจิตราภา
ชัยจารัส เป็น อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ สุพันดี เนื่องจาก
อาจารย์สุจิตราภา ชัยจารัส ได้ลาออกจากราชการ
๒. เปลี่ยนแปลงลาดับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๔ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. เปลี่ยนแปลงลาดับที่ ๑ จาก อาจารย์สุจิตราภา
ชัยจารัส เป็น อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ สุพันดี เนื่องจาก
อาจารย์สุจิตราภา ชัยจารัส ได้ลาออกจากราชการ
๒. เปลี่ยนแปลงลาดับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับที่ ๖ จาก อาจารย์มณฑล ตั้งพงษ์ภา เป็น
อาจารย์ ดร.ศิรินันท์ ถนัดค้า และให้ดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ดังนี้
๑. กรณีการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร ลาดับที่ ๕ จาก อาจารย์ศิริพร
พัฒน์ธนกฤษศิริ เป็น อาจารย์บวรวิช รอดรังษี ที่ประชุมมอบ
ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพนาข้อมูล

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม
ไปหารือและพิจารณาร่วมกับสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์
ทั้ง ๓ สาขาวิชา (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
๒. ให้ทบทวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มี
จานวน ๕ คน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
5.1.4 การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
อาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับที่ ๕ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ตะวัน จาปาโพธิ์ เป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตร ในลาดับที่ ๖
5.2 การขอเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เห็นชอบให้พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยให้
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔)
ดาเนินการตามขั้นตอนการขอเปิดหลักสูตรใหม่ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 303/2559 ประกาศ ณ วันที่
23 พฤษภาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการ
ขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการขอ
ปิดหลักสูตร พ.ศ. 2559
5.3

การขอเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
และโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
๒๕๖๓)

เห็นชอบให้พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอน
การขอเปิดหลักสูตรใหม่ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ ที่ 303/2559 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่
การปรับปรุงหลักสูตร และการขอปิดหลักสูตร พ.ศ. 2559
และมีข้อเสนอแนะว่าให้นาหลักการของหลักสูตร
Work-Integrated Learning (WIL) ไปใช้ในการพัฒนา
หลักสูตร

5.4

การขอเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เห็นชอบให้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการสร้างสรรค์อาหาร สาขาวิชานวัตกรรมการสร้างสรรค์อาหารและโภชนาการ
และโภชนาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอน
การขอเปิดหลักสูตรใหม่ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ ที่ 303/2559 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่
การปรับปรุงหลักสูตร และการขอปิดหลักสูตร พ.ศ. 2559

วาระที่
เรื่อง
5.5 การประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้สอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6.1

การคานวณภาระงานสอน
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ และมอบให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพ และงานบริการการศึกษา ตรวจสอบว่า
รายวิชาใดที่จาเป็นต้องใช้อาจารย์ผู้สอนเฉพาะทางเพื่อให้เกิด
ความเหมาะสม
เห็นชอบให้คณะจัดส่ง มคอ.๓ ไปยังงานบริการการศึกษา
หากไม่ดาเนินการ มหาวิทยาลัยจะไม่คานวณภาระงาน
ในรายวิชาที่ไม่ส่ง มคอ.๓

