
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 

วันที ่๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมอินทผาลัม  อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ  ๖๐  ปี 

............................................... 

๑. แจ้งเรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม  

 มติที่ประชุม  รับทราบ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๒. แจ้งเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา (มคอ.) โดยหลังจากวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
จะปรับให้มีการกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา (มคอ.) 

๓. แจ้งเรื่อง สถิติจ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒  

 มติที่ประชุม  รับทราบ สถิติจ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวนทั้งหมด ๑,๒๕๘ คน และ
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวนทั้งหมด ๑,๒๐๑ คน 

๔. สืบเนื่องเรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ จ านวนทั้งหมด ๑๙ คน ๓ รายวิชา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐิกุล แก้วงาม) 

 มติทีป่ระชุม  อนุญาต ให้แก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ จ านวนทั้งหมด ๑๙ คน ๓ รายวิชา ได้แก่ รายวิชา HSPS๔๐๒ การกระจาย
อ านาจ จ านวน ๑๑ คน รายวิชา HSPS๔๐๓ นโยบายสาธารณะและการวางแผนท้องถิ่น จ านวน ๕ คน และรายวิชา 
HSPS๔๐๔ การเมืองกับการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น จ านวน ๓ คน 

๕. สืบเนื่องเรื่อง รายชื่อนักศึกษาย้ายสาขาวิชา ส าหรับสาขาวิชาที่ไม่ถึงเกณฑ์ข้ันต่ า 

 มติที่ประชุม  รับทราบ รายชื่อนักศึกษาย้ายสาขาวิชา ส าหรับสาขาวิชาที่ไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ า 

๖. สืบเนื่องเรื่อง แผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ แผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยให้
หลักสูตรใหม่ที่ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความขออนุญาตมหาวิทยาลัย         
ในการเปิดรับนักศึกษาได้ ส่วนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น ไม่มีนักศึกษา
เป็นเวลา ๒ ปี ติดต่อกัน ให้สาขาวิชาด าเนินการปิดหลักสูตรตามกระบวนการและแจ้งมายังมหาวิทยาลัยต่อไป 

๗. สืบเนื่องเรื่อง ก าหนดการรับเข้านักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ ก าหนดการรับเข้านักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี                   
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๘. สืบเนื่องเรื่อง ร่าง ประกาศรับสมัครนักศึกษาและคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๒ ประเภท ได้แก ่ประเภทรับตรง (Portfolio) และประเภทรับตรงทั่วไป   

 มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่าง ประกาศรับสมัครนักศึกษาและคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา ภาคปกติ 
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทรับตรง (Portfolio) และประเภทรับตรง



๒ 

  

ทั่วไป โดยให้มีการปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ด าเนินการจัดท าระบบในการจัดเก็บ Portfolio ของผู้สมัครเข้าศึกษาในระบบการรับสมัครนักศึกษา และตรวจสอบ
คุณสมบัติในการสมัครเข้าศึกษา รวมถึงผลการเรียนเฉลี่ยให้เป็นไปตามเกณฑท์ี่ระบุไว้ใน มคอ.๒ 

๙. แจ้งเรื่อง ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือเพ่ือด าเนินการในโครงการจัดนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา” ครั้งที่ ๒๔ 

 มติที่ประชุม รับทราบ การขอเชิญประชุมปรึกษาหารือเพ่ือด าเนินการในโครงการจัดนิทรรศการ 
“ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ ๒๔ 

๑๐. แจ้งเรื่อง (ร่าง) ตารางก าหนดการแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 มติที่ประชุม รับทราบ (ร่าง) ตารางก าหนดการแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี               
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑๑. แจ้งเรื่อง การจัดประชุมร่วมวางแผน และท าความร่วมมือทางวิชาการ กับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร 

 มติที่ประชุม  รับทราบ การจัดประชุมร่วมวางแผน และท าความร่วมมือทางวิชาการ กับโรงเรียน            
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร 

๑๒. แจ้งเรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ แก่นักศึกษา
ภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพ่ิมเติม) 

 มติที่ประชุม  รับทราบ การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ 
แก่นักศึกษาภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพ่ิมเติม) 

๑๓. แจ้งเรื่อง สรุปผลการตรวจสอบคุณวุฒิของนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๓) 

 มติที่ประชุม  รับทราบ สรุปผลการตรวจสอบคุณวุฒิของนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
(ครั้งที่ ๓) 

๑๔. แจ้งเรื่อง แบบฟอร์มหนังสือ ใบรับรองคุณวุฒิ ที่แปลด้วยภาษาอังกฤษ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ แบบฟอร์มหนังสือ ใบรับรองคุณวุฒิ ที่แปลด้วยภาษาอังกฤษ 

๑๕. แจ้งเรื่อง สถาบัน Indian Institute of Technology (IIT)  เมือง Kharagpur รัฐเบงกอลตะวันตก  
สาธารณรัฐอินเดีย ประสงค์จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษากับไทย 

 มติที่ประชุม  รับทราบ สถาบัน Indian Institute of Technology (IIT)  เมือง Kharagpur               
รัฐเบงกอลตะวันตก  สาธารณรัฐอินเดีย ประสงค์จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษากับไทย 

๑๖. แจ้ง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 



๓ 

  

๑๗. แจ้งเรื่อง การเตรียมความพร้อมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาที่มี                
ผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๒   

 มติที่ประชุม  รับทราบ การเตรียมความพร้อมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส าหรับหลักสูตร
สาขาวิชาที่มีผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๒   

๑๘. แจ้งเรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ขาดรายวิชาหรือเนื้อหาสาระและจ านวนหน่วยกิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 มติที่ประชุม  รับทราบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ขาดรายวิชาหรือเนื้อหาสาระและจ านวนหน่วยกิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙) ทั้งนี้ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร เนื่องจากเป็นหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (คหกรรมศาสตร์) 

๑๙. แจ้งเรื่อง ขออนุญาตส่งผลการเรียนของนางสาวณัฐพร ละวาทิน สาขาวิชาพัฒนาสังคม                    
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ ขออนุญาตส่งผลการเรียนของนางสาวณัฐพร ละวาทิน สาขาวิชาพัฒนาสังคม                    
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๒๐. แจ้งเรื่อง การส ารวจข้อมูลคณาจารย์ผู้สอนและนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา 

 มติที่ประชุม  รับทราบ การส ารวจข้อมูลคณาจารย์ผู้สอนและนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรปริญญา            
ทางการศึกษา 

๒๑. แจ้งเรื่อง การแยกหมู่เรียน (Sec) รายวิชา GESC๑๐๓ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 

 มติที่ประชุม  รับทราบ การแยกหมู่เรียน (Sec) รายวิชา GESC๑๐๓ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 

๒๒. แจ้งเรื่อง การปรับตารางสอนและแยกห้องในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาคปกติ ประจ า
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ 

 มติที่ประชุม รับทราบ การปรับตารางสอนและแยกห้องในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา              
ภาคปกติ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ 

๒๓. แจ้งเรื่อง การบันทึกรายวิชาและผลการเรียนวิชา HSLA๒๑๑ กฎหมายธุรกิจ ของนางสาววรดา สนุ่นดี 

 มติที่ประชุม  รับทราบ การบันทึกรายวิชาและผลการเรียนวิชา HSLA๒๑๑ กฎหมายธุรกิจ             
ของนางสาววรดา สนุ่นดี 

๒๔. แจ้งเรื่อง รายงานการติดตามหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๐               
สิงหาคม ๒๕๖๒  

 มติที่ประชุม  รับทราบ รายงานการติดตามหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ และมอบผู้แทนของแต่ละคณะน ากลับไปแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารภายในคณะต่อไป 



๔ 

  

๒๕. พิจารณาเรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ              
การสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ในรายวิชา GESC๑๐๓ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือชีวิต จ านวน ๑ คน (อาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ) 

 มติที่ประชุม อนุญาต ให้มีการแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ในรายวิชา GESC๑๐๓ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือชีวิต จ านวน ๑ คน คือ นางสาวชลิตา สีธาตุ รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๓๐๑๑๐๖ จากผลการเรียน I 
เปลี่ยนเป็น C+ 

๒๖. พิจารณาเรื่อง (ร่าง) ประกาศการรับสมัครนักศึกษาและคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา ภาค กศ.ปช. 
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศการรับสมัครนักศึกษาและคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา            
ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

๒๗. พิจารณา (ร่าง) ประกาศ เรื่อง การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี และ                         
ความสามารถพิเศษ ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี 
และความสามารถพิเศษ ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยให้มีการปรับแก้ไข
ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ   

๒๘. พิจารณาเรื่อง การขอช าระค่าลงทะเบียนเรียนของนางสาวปภาวดี ชินขุนทด ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ 
พร้อมทั้งให้ยกเว้นค่าปรับ เนื่องจากนักศึกษาไม่มีความประสงค์ในการรับทุนการศึกษา 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอช าระค่าลงทะเบียนเรียนของนางสาวปภาวดี ชินขุนทด ภาคการศึกษาที่ 
๒/๒๕๕๙ พร้อมทั้งให้ยกเว้นค่าปรับ 

๒๙. พิจารณาเรื่อง เสนอรายชื่อเพ่ือกลั่นกรองการอนุมัติส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ จ านวนทั้งหมด ๙๑ คน 

 มติที่ประชุม อนุมัตริายชื่อเพ่ือกลั่นกรองการอนุมัติส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ จ านวนทั้งหมด ๙๑ คน และมอบนายทะเบียนตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง ก่อนเสนอ
เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 

๓๐. พิจารณาเรื่อง ขอเสนอรายชื่อเ พ่ือพิจารณาสิทธิการสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ                      
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) จ านวนทั้งหมด ๔ คน  

 มติที่ประชุม อนุญาตให้สิทธิการสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ 
(เพ่ิมเติม) จ านวนทั้งหมด ๔ คน ดังนี้  

๑. นายมูฮัมมะซอฟวรร อัตนิ รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๑๕๖๑๑๕ จ านวน ๔ รายวิชา 
๒. นายสิทธิเดช หรั่งมา รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๘๖๑๒๓ จ านวน ๑ รายวิชา 
๓. นายเรืองเดช กองโยน รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๘๖๑๒๑ จ านวน ๑ รายวิชา 
๔. นายธนเทพ พันธุ์เขตกิจ รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๘๖๑๑๖ จ านวน ๑ รายวิชา  
 



๕ 

  

๓๑. พิจารณาเรื่อง การขอก าหนดรหัสวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอก าหนดรหัสวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
เป็นรหัส AGHE 

๓๒. พิจารณาเรื่อง การขออนุญาตจ้างอาจารย์พิเศษ  คณะครุศาสตร์ จ านวน ๔ คน  

 มติที่ประชุม อนุญาต ให้จ้างอาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์ จ านวน ๔ คน ดังนี้ 
 ๑. นายฐิติโชติ  กุศลส่ง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 ๒. นางสาวชลิตา  ขวัญมิ่ง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 ๓. นางสาวนภาวดี  จันทร์เชื้อ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 ๔. นางสาวนรีรัตน์  กีรติพัฒน์อมร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๓๓. พิจารณาเรื่อง การสมัครเป็นผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ิมเติม   

 มติที่ประชุม เห็นชอบ การสมัครเป็นผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ิมเติม จ านวน ๓ คน ดังนี้  
ล าดับ ช่ือ – สกุล รายวิชาที่สมัคร 

๑. Mr. Allen Mark St Arnaud GELA๑๐๓ ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
GELA๑๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

๒. อาจารย์ภาณุวัชร์  นิรานนท์ GETT๑๐๑ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อชีวิตและอาชีพ 
๓. อาจารย์กนิฐา  แสงกระจ่าง GETT๑๐๑ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อชีวิตและอาชีพ 

๓๔. พิจารณาเรื่อง ขออนุญาตลาออกจากหัวหน้ารายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป วิชาGESC๑๐๓ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือชีวิต ของอาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร  

 มติที่ประชุม อนุญาตให้ลาออกจากหัวหน้ารายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป วิชาGESC๑๐๓ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือชีวิต ของอาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร พร้อมทั้งมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ดวงจันทร์ สีหาราช เป็นหัวหน้ารายวิชาต่อไป 

๓๕. พิจารณาเรื่อง ร่าง ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้งรายชื่อหัวหน้ารายวิชาและ
ผู้สอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

 มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่าง ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้งรายชื่อหัวหน้ารายวิชา
และผู้สอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าระบบเลือกหัวหน้า
รายวิชาแบบออนไลน์ พร้อมทั้งจัดท าบันทึกแจ้งไปยังทุกคณะประชาสัมพันธ์ในการเลือกหัวหน้ารายวิชาต่อไป  

๓๖. พิจารณาเรื่อง ขออนุญาตเทียบ เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชานักศึกษา ภาค กศ.ปช. สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๓ คน 

 มติที่ประชุม อนุญาตให้เทียบ เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชานักศึกษา ภาค กศ.ปช. สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๓ คน ได้แก่ นายจิราทิป ด่อนแจ้ง นางสาวเบญจพร เอกเอ่ียม 
และนายณัฐวุฒิ พรมมา 

๓๗. พิจารณาเรื่อง ขออนุญาตคืนเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ของนางสาวสุพัชชพรว์ 
แก้วแจ่ม สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ 

https://www.pmis.pcru.ac.th/mis/runregis_query.php
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 มติที่ประชุม  ไมอ่นุญาตให้คืนเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ของนางสาวสุพัชชพรว์ 
แก้วแจ่ม สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ เนื่องจากไม่มีระเบียบรองรับในการปฏิบัติ แต่ให้สิทธิ์ในการเข้า
ศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ในสาขาวิชาและคณะเดิมที่รายงานตัวเป็นนักศึกษาไว้ โดยยกเว้นค่าขึ้นทะเบียน 
ค่าลงทะเบียน และค่าคู่มือนักศึกษาให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสาน
นักศึกษาต่อไป  

๓๘. พิจารณาเรื่อง ขออนุญาตปรับแผนการเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน ๒ หมู่เรียน ได้แก่ หมู่เรียน ๖๐๑๑๐๒๐๐๒๑ และ
หมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๐๐๒๑  

 มติที่ประชุม  อนุญาต ให้ปรับแผนการเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยไม่กระทบกับโครงสร้างหลักสูตร 

๓๙. พิจารณาเรื่อง ขออนุญาตปรับแผนการเรียน หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน ๑ หมู่เรียน  

 มติที่ประชุม  อนุญาต ให้ปรับแผนการเรียน หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน ๑ หมู่เรียน คือ หมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๑๓๒๑ โดยไม่กระทบกบัโครงสร้างหลักสูตร 

๔๐. พิจารณาเรื่อง ขออนุญาตปรับแผนการเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ             
คณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ รหัส ๖๑ และ ๖๒ 

 มติที่ประชุม  อนุญาต ให้ปรับแผนการเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ           
คณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ รหัส ๖๑ และ ๖๒ โดยไม่กระทบกับโครงสร้างหลักสูตร 

๔๑. พิจารณาเรื่อง ขออนุญาตปรับแผนการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ จ านวน ๒ หมู่เรียน  

 มติที่ประชุม  อนุญาตปรับแผนการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ จ านวน ๒ หมู่เรียน ได้แก่ หมู่เรียน ๖๐๑๑๐๒๐๒๕๑ 
และหมู่เรียน ๖๑๑๑๐๒๐๒๕๑ โดยไม่กระทบกับโครงสร้างหลักสูตร            

๔๒. พิจารณาเรื่อง เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๓) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ การเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม ่    
พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยให้มีการปรับแก้ไขตามท่ีคณะกรรมการเสนอแนะ และหากมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบทั้ง 
๕ คนแล้ว ให้น าเสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป  

๔๓. พิจารณาเรื่อง ขอถอนรายวิชาที่ได้ยกเว้นรายวิชาเดิม และขอยกเว้นรายวิชาใหม่ ของนายณัฐวุฒิ 
พรมมา รหัสนักศึกษา ๖๐๑๒๐๒๑๘๑๑๑๐ นักศึกษา ภาค กศ.ปช. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
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