
 มติคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

วันที ่ ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๓  
............................................... 

๑. แจ้ง ก าหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ (๔ วัน ๘ รอบ) ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมทีปังกร
รัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 มติ รับทราบ ก าหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น.  

๒. แจ้ง การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแนะแนวอาชีพ ปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

 มติ รับทราบ การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแนะแนวอาชีพ ปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่  
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดท าบันทึกข้อความ
ส่งวิดิโอบันทึกการเสวนาไปยังทุกคณะ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถรับชมวิดิโอย้อนหลังเรียบร้อยแล้ว 

๓. แจ้ง การรับทราบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)  

 มติ รับทราบ การรับทราบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และ
ศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ในส่วนการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา 
ในสาขาวิชาอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยาฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ....... ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขและด าเนินการจัดส่ง
เอกสารไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรียบร้อยแล้ว  

๔. แจ้ง นักศึกษาขอเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเป็นกรณีพิเศษ  

 มติ รับทราบ นักศึกษาขอเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเป็นกรณีพิเศษของนางสาวชาดา 
พงษ์เหล็ง นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ 
ทั้งนีอ้าจารย์ประจ าวิชาได้ลงลายมือชื่อรับรองการเข้าเรียนของนักศึกษาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

๕. แจ้ง สรุปผลการตรวจสอบคุณวุฒิของนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) 

 มติ รับทราบ สรุปผลการตรวจสอบคุณวุฒิของนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) 
คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๔ ของการตอบกลับในการตรวจสอบคุณวุฒิของนักศึกษาใหม่ และขอความอนุเคราะห์ผู้แทน
คณะประสานไปยังสาขาวิชาในการติดตามนักศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการส าเร็จการศึกาให้ส่งหลักฐานดังกล่าว
ต่อไป พร้อมทั้งมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าบันทึกข้อความแจ้งไปยังคณะอีกครั้ง  

๖. แจ้ง การจัดท าข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) เข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้อง
ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) 

 มติ รับทราบ การจัดท าข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) เข้าสู่ระบบพิจารณา 
ความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ทั้งนี้มอบส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนจัดท าบันทึกข้อความแจ้งไปยังคณะอีกครั้ง  
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๗. แจ้ง การรับรองคุณวุฒิของส านักงาน ก.พ. 

 มติ รับทราบ การรับรองคุณวุฒิของส านักงาน ก.พ.  ทั้งนี้  สามารถดาวน์โหลด 
ห นั ง สื อ ส า นั ก ง า น  ก . พ .  ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ส า นั ก ง า น ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล อุ ด ม ศึ ก ษ า ท า ง 
http://www.bhes.mua.go.th/bhes5/Curr%20Tranfer2554/08092563/00259.pdf 

๘. แจ้ง สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 มติ รับทราบ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

๙. แจ้ง รายงานจ านวนการคงอยู่ของนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา ๒๕๖๓   

 มติ รับทราบ รายงานจ านวนการคงอยู่ของนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โดยใช้ข้อมูลจากการปรับพ้นสถาพทางการเงินของนักศึกษาในการช าระค่าลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้มอบส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนจัดท าข้อมูลเพ่ิมเติมในการเปรียบเทียบระหว่างจ านวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาและ 
จ านวนนักศึกษาคงอยู่และรายงานไปยังคณะ 

๑๐. พิจารณา (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และ
วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
เรื่อง การรับนักศึกษาพิการ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 มติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ 
และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
เรื่อง การรับนักศึกษาพิการ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ พร้อมทั้งให้น าเข้าที่ประชุม
สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

๑๑. พิจารณา ขออนุญาตขยายเวลาการส่งเกรดแก้ I ล่าช้า รายวิชา TEPT502 การวิจัยและ
พัฒนาในงานเทคโนโลยีการผลิต ของภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒ (ของอาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์) 

 มติ อนุญาตให้ขยายเวลาการส่งเกรดแก้ I ล่าช้า รายวิชา TEPT502 การวิจัยและพัฒนา 
ในงานเทคโนโลยีการผลิต ของภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ โดยสามารถขยายเวลาการส่งผลการเรียนได้ไม่เกินวันที่  
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาการส่งเกรดแก้ I ล่าช้าได้อีก ซึ่งการขยายเวลาการส่งเกรด 
แก้ I ล่าช้า ต้องไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษาเท่านั้น 

๑๒. พิจารณา ขอเสนอรายชื่อเพ่ือพิจารณากลั่นกรองอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ภาคการศึกษาท่ี  ๒/๒๕๖๒  

 มติ อนุมัติรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ 
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๓๘ คน โดยมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบความถูกต้อง             
อีกครั้ง ก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 

๑๓. พิจารณา ขออนุญาตปรับแผนการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  

 มติ อนุญาตให้ปรับแผนการเรียนของนักศึกษา หมู่เรียน ๖๓๑๑๐๒๐๒๕๑ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร  
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๑๔. พิจารณา ขออนุญาตจ้างอาจารย์พิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓ 

 มติ อนุญาตให้จ้างอาจารย์พิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ จ านวน ๑ คน 
คือ นายลักษณ์พงศ์ จันทระ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจ้างอาจารย์พิเศษ พ.ศ.๒๕๕๖  

๑๕. พิจารณา การสมัครผู้สอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปเพิ่มเติม   

 มติ อนุญาตให้สมัครผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ิมเติม ในรายวิชา รายวิชา GETL102 การใช้
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร จ านวน ๒ คน ดังนี้  
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ ท้าวเงิน  
 ๒. อาจารย์ ดร.ศิรินภา  พรหมค า  

๑๖. พิจารณา ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) 

 มติ อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) จาก อาจารย์มณีรักษ์ กาญจนรางกูร เป็น อาจารย์ฤทัยรัตน์ น้อยคนดี 

๑๗. พิจารณา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 

 มติ เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๔) โดยให้มีการปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ พร้อมทั้งมอบผู้แทนหลักสูตรจัดท าบันทึกข้อความ
มายังมหาวิทยาลัยในการขอต าแหน่งอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ิมเติมจ านวน ๒ อัตรา เมื่อมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ให้ส่งข้อมูลกลับมายัง 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือตรวจสอบข้อมูลตามข้อเสนอแนะก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการต่อไป  

๑๘. พิจารณา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๔) 

 มติ เห็นชอบ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) โดยให้มีการปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ พร้อมทั้งส่งกลับมายังส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป  

๑๙. พิจารณา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 

 มติ เห็นชอบ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) โดยให้มีการปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ พร้อมทั้งส่งกลับมายัง 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือตรวจสอบข้อมูลตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการต่อไป 

๒๐. พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์การบูรณาการกับการท างานภายใต้โครงการยุวชนอาสา 

 มติ เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์การบูรณาการกับการท างานภายใต้โครงการยุวชนอาสา โดยให้ทบทวนรายวิชาในการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์กับการท างาน โดย ๑ คน สามารถเทียบโอนได้ ๑ รายวิชา และเป็นรายวิชาที่ไม่เคยเรียนมาก่อน  






