
 มติคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓  

วันที ่ ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  
............................................... 

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

 มติ รับทราบ ก าหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓  

๒. แจ้งการเพ่ิม - ถอนรายวิชาเรียนล่าช้าของนายจักรวรรดิ์ สินเสถียรพร รหัสนักศึกษา 
๖๐๑๑๐๒๑๗๙๑๒๖ ภาคการศึกษาที ่๑/๒๕๖๓ 

 มติ รับทราบ การเพ่ิม - ถอนรายวิชาเรียนล่าช้าของนายจักรวรรดิ์ สินเสถียรพร รหัสนักศึกษา 
๖๐๑๑๐๒๑๗๙๑๒๖ ภาคการศึกษาที ่๑/๒๕๖๓ 

๓. แจ้งแนวปฏิบัติการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

 มติ รับทราบ แนวปฏิบัติการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ โดยมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รวบรวมข้อมูลและจะด าเนินการแจ้งไปยังทุกคณะอีกครั้ง พร้อมทั้งมอบผู้แทนคณะด าเนินการแจ้งอาจารย์ในสังกัด
ของคณะให้ด าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

๔. แจ้งผลการรับทราบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓) 

 มติ รับทราบ ผลการรับทราบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.๒๕๖๓) 

๕. แจ้งการรายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community 
: E – PLC) ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 มติ รับทราบ การรายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community 
: E – PLC) ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๖. แจ้งการจัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิตนักศึกษา
ครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 มติ รับทราบ การจัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิต
นักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๗. แจ้งการติดตามผลการด าเนินงานตามแนวทางการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม : การบรรจุหัวข้อวิชาที่เป็นองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  



๒ 

 มติ รับทราบ การติดตามผลการด าเนินงานตามแนวทางการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม : การบรรจุหัวข้อวิชาที่เป็นองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมของสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  

๘. แจ้งการลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตและลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษของนางสาวธัญจิรา 
ทาสุวรรณ รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๓๐๒๔๒๐๘ รายวิชา HSEA107 การเขียนอนุเฉท ในภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓  

 มติ รับทราบ การลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตและลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษของ
นางสาวธัญจิรา ทาสุวรรณ รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๓๐๒๔๒๐๘ รายวิชา HSEA107 การเขียนอนุเฉท ในภาค
การศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ 

๙. แจ้งการถอนรายวิชา EDPT201 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ ของนายชนาธิป ศรีสุพรรณ์ 
รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๓๐๓๗๑๒๐ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

 มติ รับทราบ การถอนรายวิชา EDPT201 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ ของนายชนาธิป 
ศรีสุพรรณ์ รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๓๐๓๗๑๒๐ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ทั้งนี้นักศึกษาต้องด าเนินการประสานไปยังกองพัฒนานักศึกษา และด าเนินการขอคืนสภาพนักศึกษา 

๑๐. แจ้งการลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตและลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษ ของนางสาว
กัญญารัตน์ ลอเจริญ รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๓๐๐๕๑๑๖ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

 มติ รับทราบ การลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตและลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษ ของ
นางสาวกัญญารัตน์ ลอเจริญ รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๓๐๐๕๑๑๖ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

๑๑. พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน (กรณีส่งผลการเรียนแก้ I ไม่ทันก าหนดปฏิทิน
วิชาการ) ในรายวิชา MSMA307 การพัฒนาองค์การ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย  
เชื่อมวราศาสตร์) 

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา MSMA307 การพัฒนาองค์การ ภาคการศึกษา
ที่ ๒/๒๕๖๒ ของนายณัฐนันท์ ยิ้มคง รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๑๗๖๒๑๙ แก้ไขผลการเรียนจาก E เป็น D 

๑๒. พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน (กรณีส่งผลการเรียนแก้ I ไม่ทันก าหนดปฏิทิน
วิชาการ) ในรายวิชา SCES201 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒ (อาจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์) 

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา SCES201 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษา
ที่ ๑/๒๕๖๒ ของนายปริญญา บานเย็นงาม รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๐๗๕๑๑๓ แก้ไขผลการเรียนจาก E เป็น C+ 

๑๓. พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน (กรณีส่งผลการเรียนแก้ I ไม่ทันก าหนดปฏิทิน
วิชาการ) ในรายวิชา GETH102 พลเมืองที่เข้มแข็ง ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒ (อาจารย์ศรีเสด็จ กองแกน) 

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา GETH102 พลเมืองที่เข้มแข็ง ภาคการศึกษาที่ 
๒/๒๕๖๒ จ านวน ๒ คน ดังนี้  

๑. นางสาวสุดารัตน์ ค าดี รหัสนักศึกษา ๖๒๑๑๐๒๐๒๒๒๐๓ แก้ไขผลการเรียนจาก E เป็น B+ 
๒. นางสาวกมลวรรณ ทับสิงห์ รหัสนักศึกษา ๖๒๑๑๐๒๐๒๒๒๒๓ แก้ไขผลการเรียน 

จาก E เป็น B+                                                             

 



๓ 

๑๔. พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน (กรณีส่งผลการเรียนแก้ I ไม่ทันก าหนดปฏิทิน
วิชาการ) ในรายวิชา MATH606 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ 
(อาจารย์ณัฐพล ภู่ระหงษ์) 

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา MATH606 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒ จ านวน ๓ คน ดังนี้ 

๑. นายชวกร  พึงบัว รหัสนักศึกษา ๖๒๑๒๐๒๕๐๕๑๐๔ แก้ไขผลการเรียนจาก E เป็น  B+ 
๒. นายอิทธิฤทธิ์  เด็ดแก้ว รหัสนักศึกษา ๖๒๑๒๐๒๕๐๕๑๑๐ แก้ไขผลการเรียนจาก E เป็น A 
๓. นายศุภสิทธิ์ คนเกณฑ์ รหัสนักศึกษา ๖๒๑๒๐๒๕๐๕๑๑๒ แก้ไขผลการเรียนจาก E เป็น B+                                                             

๑๕. พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน (กรณีส่งผลการเรียนแก้ I ไม่ทันก าหนดปฏิทิน
วิชาการ) ในรายวิชา ในรายวิชา TEIC404 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ 

มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา TEIC404 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ในงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ จ านวน ๑  คน คือ นายพิเชษฐ มีหวาน รหัสนักศึกษา 
๖๐๑๑๐๒๕๐๔๑๐๘ แก้ไขจากผลการเรียน E เป็น A และอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา จาก TEIC406  
การเตรียมสหกิจศึกษา เป็นรายวิชา TEIC404 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

๑๖. พิจารณาขอแก้ไขผลการเรียน กรณีประมวลผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ไม่เป็นไป 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ของอาจารย์ผู้สอนดังนี้ 

 ๑๖.๑ รายวิชา GESO106 อาเซี่ยนศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ จ านวน ๓ หมู่เรียน 
(อาจารย์สัญห์สรรป์ศร ยมสีดา)        

 ๑๖.๒ รายวิชา GESO106 อาเซี่ยนศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ จ านวน ๖ หมู่เรียน 
(อาจารย์จิดาภา ค าตื้อ)          

 ๑๖.๓ รายวิชา GELA104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ จ านวน 
๖ หมู่เรียน (อาจารย์อ าพล ชะโยมชัย)   

 ๑๖.๔ รายวิชา GELA103 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ จ านวน ๑ หมู่เรียน และรายวิชา 
GELA104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร จ านวน ๔ หมู่เรียน ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๖๓ (อาจารย์โอลิเวอร์ อุ่นละม้าย)   

 ๑๖.๕ รายวิชา GEHU104สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ จ านวน ๘ 
หมู่เรียน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภาภรณ์ วรรณา)  

 มติ เห็นชอบ โดยมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบข้อมูล ดังนี้   

 ๑. ไม่อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียนหากตรวจสอบแล้วพบว่า ผลการเรียนปรากฏในระบบ 
ของนักศึกษาแล้ว ให้คงผลการเรียนไว้ตามเดิม  

 ๒. อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียนและประมวลผลการเรียนใหม่ได้ หากตรวจสอบแล้วพบว่า 
ผลการเรียนไม่ปรากฏในระบบของนักศึกษา โดยมอบส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการยกเลิก
การส่งผลการเรียน เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนเข้าไปประมวลผลการเรียนใหม่ และหากเกิดกรณีดังกล่าวในครั้งต่อไป 
อนุญาตให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการตามมติคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ 
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้ โดยไม่ต้องน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 



๔ 

๑๗. พิจารณาขอยกเลิกการยืนยันการส่งเกรด รายวิชา HSPA801 การบริหารงานคลังและ
งบประมาณ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓  (อาจารย์ ดร.ธิดารักษ์  ลือชา)   

มติ รับในหลักการ โดยมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบข้อมูล ดังนี้   
๑. ไม่อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียนหากตรวจสอบแล้วพบว่า นักศึกษาเห็นผลการเรียนแล้ว

และให้คงผลการเรียนไว้ตามเดิม โดยเพิ่มตามรายชื่อการส่งเกรดพิเศษเฉพาะนักศึกษา ๓ คน  
๒. อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียนจ านวน ๒ หมู่ เรียน คือ หมู่ เรียน ๖๒๑๑๐๒๑๖๙๑  

และหมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๑๖๙๒ หากตรวจสอบแล้วพบว่า นักศึกษายังมองไม่เห็นผลการเรียนในระบบ โดยมอบ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ด าเนินการเปิดระบบตัดเกรดออนไลน์ให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการ
ตามมติต่อไป       

๑๘. พิจารณาขอเปลี่ยน SECTION รายวิชาปัญหาพิเศษ 

 มติ อนุญาตให้เปลี่ยน SECTION ในรายวิชา AGAG902 ปัญหาพิเศษ ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๓ 
ของนางสาวปภาวดี ชินขุนทด รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๐๘๗๑๐๑ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) SECTION 01 
เปลี่ยนเป็น SECTION 04  

๑๙. พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 

 มติ เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 
โดยให้มีการแก้ไขตามที่คณะกรรมการวิชาการเสนอแนะ หากด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว  
ให้ส่งกลับมายังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง ก่อนเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการในครั้งต่อไป  

๒๐. พิจารณาขออนุญาตเปลี่ยนแผนการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 มติ อนุญาตให้เปลี่ยนแผนการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน ๒ หมู่เรียน ได้แก่ หมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๑๘๒๑  
และหมู่เรียน ๖๓๑๑๐๒๑๘๒๑ โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร 

๒๑. พิจารณาขออนุญาตปรับแผนการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

 มติ อนุญาตให้ปรับแผนการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ในหมู่เรียน ๖๑๑๑๐๒๐๒๕๑ โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร 

๒๒. พิจารณารายละเอียดการเทียบเคียงสมรรถนะการเรียนรู้บูรณาการกับการท างาน ความรู้ 
หรือประสบการณ์กับรายวิชาของนักศึกษาที่ได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ ๒ ตามรหัสโครงการ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 มติ เห็นชอบ รายละเอียดการเทียบเคียงสมรรถนะการเรียนรู้บูรณาการกับการท างาน 
ความรู้ หรือประสบการณ์กับรายวิชาของนักศึกษาที่ได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ ๒ ตามรหัส
โครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๗ และจัดประชุมร่วมกัน 

๒๓. พิจารณาขออนุญาตระบุผลการเรียน ในรายวิชา CHEM104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ๑  
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ (อาจารย์ ดร.ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ) 






