
มติคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒  

วันที ่ ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๒  
............................................... 

๑. แจ้งกิจกรรมสานสัมพันธ์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  
โดยช่วงเช้าจัดพิธีท าบุญตักบาตร และช่วงเย็นมีงานเลี้ยงสังสรรค์  

 มติ รับทราบ กิจกรรมสานสัมพันธ์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๒. แจ้งการจัดการศึกษาที่ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา  

 มติ รับทราบ การจัดการศึกษาที่ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

๓. แจ้งการรายงานการติดตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัย 

 มติ รับทราบ การรายงานการติดตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

๔. แจ้งเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ IQA 

 มติ รับทราบ เกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ IQA 

๕. แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิของนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) ข้อมูล  
ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 มติ รับทราบ ผลการตรวจสอบคุณวุฒิของนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) 
ภาคปกติ จ านวน ๑,๑๗๑ คน ตอบกลับมาคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘๒ และภาค กศ.ปช. จ านวน ๒๔๐ คน ตอบกลับมา
คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๒๕    

๖. แจ้งประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการ
ด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒  

 มติ รับทราบ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทาง 
การด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ 

๗. แจ้งการมอบทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาฮังการี ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่มี
ความประสงค์มอบทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาฮังการี ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 มติ รับทราบ มหาวิทยาลัยไม่มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาฮังการี ในปี
การศึกษา ๒๕๖๓  

๘. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทสร้าง
ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย แก่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
ซ่ึงกองพัฒนานักศึกษาได้ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จ านวนทั้งหมด ๑๐ ทุน  

 มติ รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา 
ประเภทสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย แก่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒ ปี
การศึกษา  ๒๕๖๒ 

 



๒ 

๙. แจ้งการช าระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า ของนางสาวกัญญารัตน์ สนเทียนวัด 

 มติ รับทราบ การช าระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า ของนางสาวกัญญารัตน์ สนเทียนวัด 

๑๐. แจ้งการติดตามอาจารย์ค้างส่งผลการเรียน ภาคปกติ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑  

 มติ รับทราบ การติดตามอาจารย์ค้างส่งผลการเรียน ภาคปกติ ๑/๒๕๖๒ จ านวน ๒ คณะ
ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ ส่วนอีก ๓ คณะยังไม่มีข้อมูลในการรายงานอาจารย์             
ค้างส่งผลการเรียน ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนติดตามอาจารย์ค้างส่งผลการเรียน 
ครั้งที่ ๒ เพ่ือรายงานผลให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป  

๑๑. แจ้งสรุปสถานศึกษาที่เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และมอบเกียรติบัตร
แก่ผู้ที่ร่วมออกแนะแนวการศึกษา 

 มติ รับทราบ สรุปสถานศึกษาที่เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   
ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ร่วมออกแนะแนวการศึกษา 

๑๒. แจ้งการด าเนินโครงการตัวแทนสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)            
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ การทดสอบทางการศึกษา  

 มติ รับทราบ การด าเนินโครงการตัวแทนสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทั้งนี้ได้เปิด
ระบบให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นตัวแทนสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว 

๑๓. แจ้งแนวทางการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการยกระดับ
สมรรถนะเพ่ือผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ 
นนทบุรี  

 มติ รับทราบ แนวทางการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับสมรรถนะเพ่ือผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่  

๑๔. พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน รายวิชา GESC๑๐๒ การคิดและการตรวจสอบเหตุผล 
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๑ (อาจารย์สมบูรณ์  พานิชศิร)ิ 

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน รายวิชา GESC๑๐๒ การคิดและการตรวจสอบเหตุผล    
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ จ านวน ๑ คน คือ นางสาวเบญจมาศ เขียวมา รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๑๔๕๑๐๑           
จากผลการเรียน E เป็น D โดยให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลคะแนนเพิ่มเติมมายังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๑๕. พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา SCES๔๑๐ การวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒ (อาจารย์พรทวี  กองร้อย) 

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา SCES๔๑๐ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ จ านวน ๒ คน คือ นางสาววรรณกร แสงเดือน รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๐๗๕๑๐๓ 
แก้ไขจากผลการเรียน E เป็น I และนางสาวพรพรรณ แสงเดือน รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๓๐๐๕๑๒๒ แก้ไขจากผล           
การเรียน E เป็น I ทั้งนี้มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าบันทึกข้อความแจ้งไปยังส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเปิดระบบให้อาจารย์ผู้สอนสามารถเข้าไปส่งผลการเรียนแก้ I ของนักศึกษาผ่านระบบ
ต่อไป  



๓ 

๑๖. พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา HSLA๖๐๑ ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เครือวัลย์ อินทรสุข) 

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา HSLA๖๐๑ ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย                 
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒จ านวน   ๗ คน ได้แก ่

๑. นายธีรภัทร์ สุทธิบุญ รหัสนักศึกษา ๖๒๑๑๐๒๐๒๓๑๐๖ แก้ไขจากผลการเรียน D+ เป็น A 
๒. นายธนภัทร์ เจริญไพบูลย์ลาภ รหัสนักศึกษา ๖๒๑๑๐๒๐๒๓๑๐๗ แก้ไขจากผลการเรียน A  เป็น  D 
๓. นางสาวเบญจวรรณ มั่นคงดี รหัสนักศึกษา ๖๒๑๑๐๒๐๒๓๑๐๘ แก้ไขจากผลการเรียน D+ เป็น A 
๔. นางสาวธัรยธรณ์ กฤษฎาชาติ รหัสนักศึกษา ๖๒๑๑๐๒๐๒๓๑๐๙ แก้ไขจากผลการเรียน A  เป็น D 
๕. นางสาวหวันยิหวา พงษพันธ์ รหัสนักศึกษา ๖๒๑๑๐๒๐๒๓๑๑๐ แก้ไขจากผลการเรียน D เป็น D+  
๖. นายบรรพต พรมศรี รหัสนักศึกษา ๖๒๑๑๐๒๐๒๓๑๑๑ แก้ไขจากผลการเรียน D เป็น C  
๗. นายกิตติศักดิ์ ศิริ รหัสนักศึกษา ๖๒๑๑๐๒๐๒๓๑๑๒ แก้ไขจากผลการเรียน C เป็น I 

๑๗. พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา GEHU๑๐๔ สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๑ (อาจารย์นงลักษณ์  ยุทธศิลปเสวี) 

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน GEHU๑๐๔ สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่  
๒/๒๕๖๑จ านวน ๑  คน คือ นางสาวอารียา ไชยสิงห์ รหสันักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๗๒๑๓๑  แก้ไขผลการเรียนจาก E เป็น C+ 

๑๘. พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา EDIT๑๐๒ การออกแบบและพัฒนา         
สื่อการเรียนการสอน ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๑ (อาจารย์ฉัตรชัย  เสมาทอง) 

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา EDIT๑๐๒ การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียน         
การสอน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ จ านวน ๒ คน คือ นายจักรพรรณ สิงโพนงาม รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๓๐๒๔๑๒๖ 
แก้ไขจากผลการเรียน E เป็น C+ นายวัฒนา สีเผือก รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๓๐๒๔๒๐๒ แก้ไขจากผลการเรียน E เป็น A 

๑๙. พิจารณาปลดล็อคระบบการส่งเกรดออนไลน์ จ านวน ๒ รายวิชา ได้แก่  

๑. รายวิชา GEHU๑๐๔ สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๖๒ (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข) 

๒. รายวิชา EDTE๑๐๕ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์  อัมพานนท์) 

มติ เห็นชอบมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าบันทึกข้อความแจ้งไปยัง
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเปิดระบบให้กับอาจารย์ผู้สอนสามารถด าเนินการแก้ไขผลการเรียน
ผ่านระบบได้ 

 

 

 

 

 



๔ 

๒๐. พิจารณารายชื่อเพ่ือพิจารณาสิทธิการสอบปลายภาค นักศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ 

 มติ อนุญาตให้นักศึกษาภาคปกติมีสิทธิสอบปลายภาค ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ และ
มอบให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปลายภาค เพ่ือประกาศให้
นักศึกษาทราบ จ านวน ๑๒ คน ดังนี้  
ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล รายวิชา 

๑ ๖๐๑๑๐๒๒๐๑๑๒๑ นางสาวจรูญรัตน ์ ค าพุด ๑. GEHU๑๐๒ สุนทรียภาพเพื่อชีวิต 

๒ ๖๑๑๑๐๒๐๖๔๑๑๖ นายธนกร เจรญิรุกข์   ๑. Sccs๔๐๕ โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึ่ม 

๓ ๖๑๑๑๐๒๒๐๑๑๐๙ นายวีรภัทร  แสนหว้า ๑. GESC๑๐๑ วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

๔ ๖๑๑๑๐๓๐๒๔๑๑๖ นางสาวชุติกาญจน ์ ขวัญสิน ๑. EDEN๑๐๕ ทักษะการสื่อสารผา่นการพูดส าหรับครู 

๕ ๖๑๑๑๐๓๐๒๔๒๐๒ นางสาวจันทร์วลยั  ลักขณศลิป ์ ๑. GELA๑๐๓ ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 

๖ ๖๑๑๑๐๓๐๐๕๑๒๒ นายณภัทร  กัยภัย ๑. EDPE๒๐๔ วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 

๗ ๖๒๑๑๐๒๑๓๒๑๑๙ นายดนุสรณ ์ ฉ่ าช่ืน ๑. GESC๑๐๗ กระบวนการแก้ปญัหาและการตัดสินใจ 

      ๒. BIOL๑๐๔ ปฏิบัติการชีววิทยา ๑ 

      ๓. BIOL๑๐๓ ชีววิทยา ๑ 

      ๔. GESC๑๐๒ การคิดและการตรวจสอบเหตผุล 

๘ ๖๒๑๑๐๒๑๗๒๓๑๒ นายธนวัฒน์  จันทร์ปัญญา ๑. GEHU๑๐๔ สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

๙ ๖๒๑๑๐๒๑๗๒๓๓๐ นายณัฐพงศ ์ ประดับพงษ ์ ๑. GELA๑๐๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

๑๐ ๖๒๑๑๐๒๑๗๒๔๐๓ นายธนวัฒน์  ใจไหว ๑. GEHU๑๐๔ สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

      ๒. GEHU๑๐๒ สุนทรียภาพเพื่อชีวิต 

๑๑ ๖๒๑๑๐๒๑๘๑๑๑๔ นางสาวกีระฏาภรณ ์ แสนใจวุฒิ ๑. STAT๑๑๔ สถิติชีววิทยา 

๑๒ ๖๒๑๑๐๒๑๘๑๑๑๕ นางสาวณัฐสุดา  พัฒนรอด ๑. STAT๑๑๔ สถิติชีววิทยา 

๒๑.  พิจารณาเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสูตรระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต            
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   

 มติ เห็นชอบ ให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสูตรระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต            
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ใน ๒ ประเด็นดังนี ้ 
 ๑. เปลี่ยนจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ๒. เปลี่ยนชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากอาจารย์จ้างเป็นอาจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ วันน้อย  
ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒    

๒๒. พิจารณาจ้างอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(คหกรรมศาสตร์) ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ 

 มติ เห็นชอบ ให้จ้างอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(คหกรรมศาสตร์) ภาคการศึกษา
ที่ ๒/๒๕๖๒ จ านวน ๒ คน คือ อาจารย์ศิริวรางค์ ปทุมมาศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์พรรณ หัตถมาศ  และ
มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าค าสั่งอาจารย์พิเศษต่อไป 

 

 



๕ 

๒๓. พิจารณาสมัครเป็นผู้สอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปเพิ่มเติม   

 มติ เห็นชอบ การสมัครเป็นผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ิมเติม พร้อมจัดท าค าสั่งผู้สอน
รายวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน ๒ คน ดังนี้ 

ล าดับ ช่ือ – สกุล วิชาที่สมัคร 
๑. อาจารย์ผกามาศ ปะระทัง GESC๑๐๑ วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

GESC๑๐๔ สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 
๒. อาจารย์นวรัตน์ มีชัย GESC๑๐๑ วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

GESC๑๐๔ สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 

๒๔. พิจารณาปรับตารางสอนและแยกห้องเรียน/รวมห้องเรียนในการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาภาคปกติ ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒ 

 มติ เห็นชอบ ให้ปรับตารางสอนและแยกห้องเรียน/รวมห้องเรียนในการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาภาคปกติ ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒ ดังนี้ 

 ๑. รหัสวิชา EDEN๑๒๑ สัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕)  

 ๑.๑.  นักศึกษาหมู่เรียน ๕๙๑๑๐๓๐๒๔๑ เรียนวันจันทร์ ๑-๔ ห้อง ED๓๐๖ 

 ๑.๒.  นักศึกษาหมู่เรียน ๕๙๑๑๐๓๐๒๔๒ เรียนวันพุธ ๑-๔ ห้อง ED๒๑๑ 

 ๒. รหัสวิชา EDEN๖๐๑ วิชาวัฒนธรรมไทยศึกษาพ้ืนฐานส าหรับครูภาษาอังกฤษ ๓(๓-๐-๖)  
นักศึกษาหมู่เรียน ๖๐๑๑๐๓๐๒๔๑, ๖๐๑๑๐๓๐๒๔๒ รวมห้องเรียน คาบวันจันทร์ ๕ - ๗ ห้อง ED๒๑๑ 

๒๕. พิจารณาขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรและขออนุมัติงบประมาณเพ่ือใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 มติ อนุญาตให้พัฒนาหลักสูตรและอนุมัติงบประมาณเพ่ือใช้ในการพัฒนาหลักสูตร         
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) พร้อมทั้งมอบ
ผู้แทนหลักสูตรด าเนินการยกร่างหลักสูตรต่อไป  

๒๖. พิจารณาร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๖๓ ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๖๓  และภาค กศ.ปช.            
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓ และภาคฤดูร้อน/๒๕๖๓ 

 มติ เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓  และภาค กศ.ปช. 
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ และภาคฤดูร้อน/๒๕๖๓ โดยให้สาขาวิชาที่ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนในภาค กศ.ปช. ด าเนินการปรับแผนการเรียนให้สอดคล้องตามปฏิทินวิชาการ พร้อมทั้งให้
น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป  

๒๗. พิจารณาเสนอหลักสูตรระยะสั้น จ านวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
แพทย์แผนไทย  และหลักสูตรประกาศนียบัตรนวดไทยเพ่ือสุขภาพ 

 มติ เห็นชอบ การเสนอหลักสูตรระยะสั้น จ านวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และหลักสูตรประกาศนียบัตรนวดไทยเพ่ือสุขภาพ ทั้งนี้มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนด าเนินการศึกษา เรื่องการลงทะเบียนเรียนของหลักสูตรระยะสั้น เรื่องการวัดผลประเมินผล และเรื่อง
ค่าธรรมเนียมหลักสูตรระยะสั้น เรื่องใบประกาศนียบัตร และระบบข้อมูลของผู้เรียน 



๖ 

๒๘. พิจารณาขออนุญาตลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ นักศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ 

 มติ อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ นักศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จ านวน ๓ คน ดังนี้ 

๑. นายอภิวัฒน์ ลาจันทึก รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๓๐๐๕๑๐๑ รวมทั้งหมด ๒๖ หน่วยกิต 
๒. นางสาวณัฐพร หินทอง รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๓๐๐๕๑๒๕ รวมทั้งหมด ๒๗ หน่วยกิต   
๓. นายธนวัฒน์ รุ่งเรือง รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๓๐๐๕๑๓๙ รวมทั้งหมด ๒๖ หนว่ยกิต 
พร้อมทั้งให้เสนออธิกาบดีลงนามต่อไป 

๒๙. พิจารณาการปรับแผนก าหนดการรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี           
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบทางด่วนพิเศษ One Stop Service และให้เป็นไปตามก าหนดการของปฏิทินวิชาการส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓   

มติ เห็นชอบ การปรับแผนก าหนดการรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี           
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบทางด่วนพิเศษ One Stop Service และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ด าเนินการต่อไป พร้อมทั้งให้อาจารย์ในสาขาวิชาด าเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่ส านักส่งเสริมวิชาการและ        
งานทะเบียน โดยกระบวนการรับเข้านักศึกษาจะแล้วเสร็จภายใน ๑ วัน   

๓๐. พิจารณาร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ภาคการศึกษา
ที่  ๑/๒๕๖๓ 

 มติ เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่             
ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๖๓ โดยให้ปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ และเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

๓๑. พิจารณาขออนุญาตลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิต ในภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๒ ของนายฐิตินนท์ 
จันทรานนท์  นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 มติ อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิต ในภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๒ ของนายฐิตินนท์ 
จันทรานนท์ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด ๒๕ หน่วยกิต   

๓๒. พิจารณาขอความอนุเคราะห์ให้ประกาศเปิดรับสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ “ทางด่วนพิเศษ One Stop Service”) ของคณะครศุาสตร์ 

 มติ เห็นชอบ ให้ประกาศเปิดรับสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
(รอบ “ทางด่วนพิเศษ One Stop Service”) ของคณะครุศาสตร์ โดยมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประสานไปยังคณะครุศาสตร์ในการก าหนดช่วงเวลาการสอบให้เป็นไปตามกระบวนต่อไป 

๓๓. พิจารณาขออนุญาตจ้างอาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒ 

 มติ อนุญาตจ้างอาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ จ านวน ๖ คน ดังนี้ 
๑. นายฐิติโชติ  กุศลส่ง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ  วิภาจักษณกุล สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
๓. นางสาวนรีรัตน์  กีรติพัฒน์อมร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
๔. ดร.วรกมลกฤษณ์  เฉลิมพิตรพิบูล สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  






