
 มติคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓  

วันที ่ ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๓  
............................................... 

๑. แจ้งการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ 

 มติ รับทราบ การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ 

๒. แจ้งการโอนงบประมาณเข้ามายังมหาวิทยาลัยตามโครงการยุวชนอาสา จากการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงินจากระบบออนไลน์ ซึ่งแต่ละโครงการใช้งบประมาณได้ประมาณร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณ  
โดยผู้รับผิดชอบโครงการต้องรายงานโครงการ แผนการเรียนของนักศึกษารายบุคคล และการมีส่วนร่วมของคน 
ในชุมชนหรือผู้น าชุมชนเข้ามาร่วมโครงการ โดยต้องส่งข้อมูลในเฟสแรกก่อน 

 มติ รับทราบ การโอนงบประมาณเข้ามายังมหาวิทยาลัยตามโครงการยุวชนอาสา  โดยมอบ
ผู้แทนคณบดีแต่ละคณะด าเนินการย้ าเตือนอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการรายงานข้อมูล ภายในวันที่  
๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ 

๓. แจ้งสรุปจ านวนบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐  

 มติ รับทราบ สรุปจ านวนบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
จ านวนทั้งหมด ๖๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔ ของจ านวนบัณฑิตท่ีมีรายชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

๔. สืบเนื่องการติดตามผลการด าเนินงานตามแนวทางการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม : การบรรจุหัวข้อวิชาที่เป็นองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมของสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามท่ีองคมนตรีตรวจติดตามการรายงานผล  

 มติ รับทราบ การติดตามผลการด าเนินงานตามแนวทางการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม : การบรรจุหัวข้อวิชาที่เป็นองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมของสถาบันการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา 

๕. แจ้งการขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย 

 มติ รับทราบ ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง ก าหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นสมาชิกคุรุสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๖. แจ้งแบบค าร้องเพ่ิม – ถอนรายวิชา 

 มติ รับทราบ แบบค าร้องเพ่ิม – ถอนรายวิชา โดยเพ่ิมช่องลายมือชื่ออาจารย์ผู้สอนในการ
พิจารณาอนุญาตและไม่อนุญาตให้นักศึกษาเพ่ิม – ถอน นักศึกษาเกินจ านวนหากมีวันเวลาสอบซ้ าซ้อนอนุญาต 
ให้สอบนอกตาราง  

๗. แจ้งการรับทราบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓) 

 มติ รับทราบ การรับทราบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓) 

๘. แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๔ และก าหนดการส่งวาระเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการ 



๒ 

 มติ รับทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในทุกวันพุธที่ ๔ ของเดือน 
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และก าหนดการ 
ส่งวาระเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ วาระเสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณาให้ส่ง (ร่าง) เล่มหลักสูตร ภายในวันพุธ
ที่ ๒ ของเดือน ส่วนวาระพิจารณาอ่ืน ๆ ให้ส่งวาระภายในวันพุธที่ ๓ ของเดือน 

๙. แจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ท่ี ๒๑๙๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ 
และยกเลิกค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ท่ี ๔๗๓/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ 

 มติ รับทราบ ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่ ๒๑๙๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
วิชาการ และยกเลิกค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ท่ี ๔๗๓/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ 

๑๐. แจ้งการด าเนินโครงการตัวแทน สทศ. ประจ าสนามสอบ O - NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 มติ รับทราบ การไม่จัดด าเนินการของโครงการตัวแทน สทศ. ประจ าสนามสอบ O - NET 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑๑. แจ้งรายงานผลการติดตามอาจารย์ค้างส่งผลการเรียน ของนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ปช. 
ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ 

 มติ รับทราบ รายงานผลการติดตามอาจารย์ค้างส่งผลการเรียน ของนักศึกษาภาคปกติ  
และภาค กศ.ปช. ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

๑๒. แจ้งการรายงานผลการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)  

 มติ รับทราบ การรายงานผลการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔  

๑๓. แจ้งเปลี่ยนรายวิชา MSMA411 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ในภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๑  

 มติ รับทราบ การเปลี่ยนรายวิชา MSMA411 การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นรายวิชา MSMA311  
การจัดการเชิงกลยุทธ์ ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๑๗๕๓๓๓ นางสาวแพรวพรรณ์ จันทร์อิฐ  

๑๔. แจ้งรายงานผลการด าเนินการกิจกรรมผลิตและเผยแพร่บทเรียนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
(หลักสูตรอุดมศึกษา) 

 มติ รับทราบ รายงานผลการด าเนินการกิจกรรมผลิตและเผยแพร่บทเรียนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา (หลักสูตรอุดมศึกษา) 

๑๕. แจ้งระบบธนาคารหน่วยกิต  

 มติ รับทราบ ระบบธนาคารหน่วยกิต โดยมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความแจ้งไปยังทุกคณะ และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๖. พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน (กรณีส่งผลการเรียนแก้ I ไม่ทันก าหนดปฏิทินวิชาการ)  

๑๖.๑ พิจารณาขออนุญาตแก้ ไขผลการ เรียน รายวิชา EDPE305 บาสเกตบอล  
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒ (อาจารย์สลักจิตร คณะฤทธิ์) 

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน รายวิชา EDPE305 บาสเกตบอล ภาคการศึกษาที่ 
๒/๒๕๖๒ จ านวน ๒ ราย  ได้แก่ 



๓ 

๑. รหัสนักศึกษา ๖๒๑๑๐๒๐๐๕๑๐๑ นางสาวอุราวัลย์ จันทร์จอม แก้ไขผลการเรียน
จาก E เป็น B+ 

๒. รหัสนักศึกษา ๖๒๑๑๐๒๐๐๕๑๐๒ นายเชาวน์วรรธน์ สีชมชื่น แก้ไขผลการเรียน 
จาก E เป็น A 

๑๖.๒ พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน รายวิชา GELA103 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
และรายวิชา HSEA203 วิทยาหน่วยค า ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ (อาจารย์ ดร.ศิรินภา พรหมค า) 

มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน รายวิชา GELA103 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  
และรายวิชา HSEA203 วิทยาหน่วยค า ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ จ านวน ๓ ราย ดังนี้ 

รายวิชา GELA103 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ จ านวน ๑ คน คือ 
๑. รหัสนักศึกษา ๖๒๑๑๐๒๑๗๒๒๒๕ นายศิวกร กองสังข์ แก้ไขผลการเรียนจาก E  เป็น D 
รายวิชา HSEA203 วิทยาหน่วยค า จ านวน  ๒ คน ได้แก่ 
๑. รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๐๒๕๑๒๐ นายวิชัย  โป๊ะโดย แก้ไขผลการเรียนจาก E เป็น D 
๒. รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๐๒๕๑๒๕ นางสาวเรติยากร กระสวย แก้ไขผลการเรียน 

จาก E เป็น D 

๑๖.๓ พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน รายวิชา MATH406 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข  
และรายวิชาGESC107 กระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๖๒ (อาจารย์สมบูรณ์ พานิชศิริ) 

มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน รายวิชา MATH406 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข และ
รายวิชา GESC107 กระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ จ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

รายวิชา MATH406 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข จ านวน ๑ คน ได้แก่ 
๑.  รหัสนักศึกษา ๖๒๑๑๐๒๐๖๔๑๑๖ นายอนุสรณ์ ศรีโมง แก้ไขผลการเรียนจาก E เป็น D 

 รายวิชาGESC107 กระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
 ๒.  รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๓๐๐๕๒๒๒ นายธนากร หมื่นจงดี แก้ไขผลการเรียนจาก E เป็น A 

๑๗. พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน (กรณีเกิดความผิดพลาดจากการส่งผลการเรียน) 

๑๗.๑ พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน รายวิชา EDTH101 ภาษาไทยส าหรับครู  
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ (อาจารย์ฐิติกานต์  แก้ววิเศษ)          

 มติ  อนุญาตให้แก้ ไขผลการเรียน รายวิชา EDTH101 ภาษาไทยส าหรับครู  
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ จ านวน ๑ คน คือ รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๓๐๐๘๑๑๖ นางสาวสุภาวดี เย็นขัน แก้ไข
ผลการเรียนจาก D เป็น B+ 

๑๗.๒ พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน รายวิชา BIOL104 ปฏิบัติการชีววิทยา ๑  
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ (อาจารย์สุรเชษฐ เอ่ียมส าอาง) 

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน รายวิชา BIOL104 ปฏิบัติการชีววิทยา ๑ ภาคการศึกษา
ที่ ๑/๒๕๖๓ จ านวน ๑ คน คือ รหัสนักศึกษา ๖๓๑๑๐๒๑๘๑๑๔๑ นางสาวปาริชาติ ไชยค า แก้ไขผลการเรียน 
จาก E เป็น B 

๑๗.๓ พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน รายวิชา PHYS401 กระบวนวิธีเชิงทฤษฎีในฟิสิกส์ 
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญ ศรีชีวิน)  



๔ 

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน รายวิชา PHYS401 กระบวนวิธีเชิงทฤษฎีในฟิสิกส์  
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ จ านวน ๑ คน คือ รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๐๐๗๑๑๐ นางสาวกรรณิการ์ ประจิตร 
แก้ไขผลการเรียนจาก D+ เป็น C 

๑๗.๔ พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน รายวิชา TEPT102 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ (อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์) 

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน รายวิชา TEPT102 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ จ านวน ๑ คน คือ รหัสนักศึกษา ๖๒๑๑๐๒๕๐๒๑๑๓ นายศิริชัย พันธ์วิไล แก้ไขผลการเรียน
จาก B เป็น A 

๑๗.๕ พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน รายวิชา GESC109 พลังงานเพ่ือชีวิต  
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา วันชัย) 

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน รายวิชา GESC109 พลังงานเพ่ือชีวิต ภาคการศึกษา
ที่ ๑/๒๕๖๓ จ านวน ๑ คน คือ รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๗๒๒๑๖ นางสาวพรนัชชา  จันทร์วัน แก้ไขผลการเรียน
จาก D+ เป็น C+ 

๑๗.๖ พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน รายวิชา TEPT309 การวิจัยและพัฒนาในงาน
เทคโนโลยีการผลิต ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ (อาจารย์เอราวัณ ชาญพหล) 

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน รายวิชา TEPT309 การวิจัยและพัฒนาในงาน
เทคโนโลยีการผลิต ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ จ านวน ๒ คน ได้แก ่

๑. รหัสนักศึกษา ๕๘๑๑๐๒๑๓๗๒๐๙ นายอนุวัฒน์ แก้วกรม แก้ไขผลการเรียน 
จาก A เป็น B+ 

๒. รหัสนักศึกษา ๕๘๑๑๐๒๑๓๗๒๑๐ นายธนวัฒน์ หงส์เงิน แก้ไขผลการเรียน 
จาก B+ เป็น A 

๑๗.๗ พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน รายวิชา EDEN144 ไวยกรณ์ขั้นสูงส าหรับครู
ภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรพรรณ พรหมประเสริฐ) 

มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน รายวิชา EDEN144 ไวยกรณ์ขั้นสูงส าหรับครู
ภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ จ านวน ๑ คน คือ รหัสนักศึกษา ๖๒๑๑๐๒๐๒๔๒๐๔ นางสาวปวีณวรรณ  
อินริราย แก้ไขผลการเรียนจาก C+ เป็น B 

๑๘. พิจารณาขอประมวลผลการเรียนในระบบออนไลน์ใหม่ (กรณีประมวลผลการเรียนในระบบ
ออนไลน์ผิดพลาด)  

๑๘.๑ พิจารณาขอประมวลผลการเรียนในระบบออนไลน์ใหม่ รายวิชา EDET101 นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา หมู่เรียน ๖๑๑๑๐๓๐๐๕๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ (อาจารย์นิตยา นาคอินทร์)    

 มติ อนุญาตให้ประมวลผลการเรียนในระบบออนไลน์ใหม่ รายวิชา EDET101 นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา หมู่เรียน ๖๑๑๑๐๓๐๐๕๑ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมอบส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการยกเลิกการยืนยันการส่งผลการเรียน และเปิดระบบให้อาจารย์ผู้สอนประมวลผล
การเรียนอีกครั้ง 



๕ 

๑๘.๒ พิจารณาปลดระบบการส่งผลการเรียนออนไลน์ ในรายวิชา GEIT102 การสร้างเสริมและ
การดูแลสุขภาวะ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา มหาราช)                

 มติ อนุญาตให้ปลดระบบการส่งผลการเรียนออนไลน์  ในรายวิชา GEIT102  
การสร้างเสริมและการดูแลสุขภาวะ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ จ านวน ๗ หมู่เรียน ทั้งนี้ให้อาจารย์ผู้สอน
ด าเนินการประมวลผลการเรียน โดยวิธีอิงเกณฑ์ตามประกาศของมหาวิทยาลัย และมอบส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการเปิดระบบให้อาจารย์ผู้สอนประมวลผลการเรียนใหม ่

๑๘.๓ พิจารณาขอยกเลิกการยืนยันการส่งเกรด แก้ I รายวิชา HSPA102 การเมืองการปกครองไทย 
ในภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ (อาจารย์ธิดารักษ์ ลือชา)     

 มติ อนุญาตให้ยกเลิกการยืนยันการส่งเกรด แก้ I รายวิชา HSPA102 การเมืองการปกครองไทย 
ในภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ จ านวน ๓ คน ได้แก่  

๑. รหัสนักศึกษา ๖๓๑๑๐๒๑๖๙๒๐๑ นายกษิดิ์เดช เสียงเพราะ  
๒. รหัสนักศึกษา ๖๓๑๑๐๒๑๖๙๒๑๐ นางสาวปรียานุช แก้วจิตร 
๓. รหัสนักศึกษา ๖๓๑๑๐๒๑๖๙๒๑๔ นางสาวสุธาทิพย์ อินทร์สอน  
โดยมอบส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการยกเลิกการยืนยันการ

ส่งผลการเรียนแก้ I เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนใหม่  

๑๙. พิจารณาขอความอนุเคราะห์จัดคาบสอนชดเชยนักศึกษา รหัส ๖๐ และร่าง ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการส าหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
รหัส ๖๐ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓  

 มติ เห็นชอบ การจัดคาบสอนชดเชยนักศึกษา รหัส ๖๐ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการส าหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
รหัส ๖๐ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓ พร้อมทั้งเสนออธิการบดีลงนามในประกาศดังกล่าวต่อไป  

๒๐. พิจารณาขออนุญาตจ้างอาจารย์พิเศษ  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ 
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓ 

 มติ อนุญาตจ้างอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 
๒/๒๕๖๓ จ านวน ๒ คน ได้แก่  

๑. อาจารย์ศิริวรางค์ ปทุมมาศ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์พรรณ หัตถมาศ 

๒๑. พิจารณาสมัครผู้สอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปเพิ่มเติม   

 มติ เห็นชอบ ให้สมัครผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ิมเติม ของอาจารย์รัตนากร แสนท าพล 
รายวิชา GESC110 เกษตรและอาหารในชีวิตประจ าวัน 

๒๒. พิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการค านวณ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔) 

 มติ เห็นชอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการค านวณ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔) โดยให้ด าเนินการแก้ไขตามที่คณะกรรมการวิชาการเสนอแนะ และน าเสนอเข้า
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 



๖ 

๒๓. พิจารณาขอเสนอรายชื่อเพ่ือพิจารณาสิทธิการสอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ 

 มติ อนุญาตให้สิทธิการสอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ของนักศึกษา  
จ านวนทั้งหมด ๓๓ คน  

๒๔. พิจารณาขอเสนอรายชื่อเพ่ือพิจารณากลั่นกรองอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๖๓ 

 มติ อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑๑๑ คน โดยมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบความถูกต้อง             
อีกครั้ง ก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 

๒๕. พิจารณาขอเปิดรายวิชาเรียนเป็นกรณีพิเศษล่าช้า รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๑๗๒๔๔๒  
นายอภิวิชญ์ คุ้มสกุล สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) 

 มติ อนุญาตให้เปิดรายวิชาเรียนเป็นกรณีพิเศษล่าช้า รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๑๗๒๔๔๒  
นายอภิวิชญ์ คุ้มสกุล สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) ร่วมกับภาค กศ.ปช. ในรายวิชา HSPS126 
สัมมนาปรัชญาการเมืองร่วมสมัย ซึ่งอาจารย์ผู้สอนได้ด าเนินการสอนชดเชยเรียบร้อยแล้ว 

๒๖. พิจารณาขอเพ่ิม – ถอนรายวิชาล่าช้า รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๑๗๒๔๔๑ นายสหพล กองมนต์ 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) 

 มติ อนุญาตให้เพ่ิม – ถอนรายวิชาล่าช้า รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๑๗๒๔๔๑ นายสหพล กองมนต์ 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) ลงทะเบียนเรียนกับภาค กศ.ปช. ในรายวิชา HSPS126 สัมมนาปรัชญา
การเมืองร่วมสมยั ซึ่งอาจารย์ผู้สอนได้ด าเนินการสอนชดเชยเรียบร้อยแล้ว 

๒๗. พิจารณาขอลงทะเบียนเรียนร่วมกับภาค กศ.ปช. ล่าช้า รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๑๗๒๓๐๕ 
นายธนัชชา วังคีรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) 

 มติ อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนร่วมกับภาค กศ.ปช. ล่าช้า รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๑๗๒๓๐๕ 
นายธนัชชา วังคีรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) ในรายวิชา HSLA513 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ซึ่งอาจารย์ผู้สอนได้ด าเนินการสอนชดเชยเรียบร้อยแล้ว 

๒๘. พิจารณาขออนุญาตลงทะเบียนล่าช้า รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๖๙๓๑๐ นายกิตติศักดิ์ อินหน่อ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

 มติ อนุญาตให้ลงทะเบียนล่าช้า รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๖๙๓๑๐ นายกิตติศักดิ์ อินหน่อ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ลงทะเบียนเรียนร่วมกับภาค กศ.ปช. รายวิชา HSPS205 การเมืองการปกครองท้องถิ่น
เปรียบเทียบ และรายวิชา HSEA002 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  

๒๙. พิจารณาหลักสูตรระยะสั้น ภาษาอังกฤษเพ่ืองานธุรกิจบริการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 มติ เห็นชอบ หลักสูตรระยะสั้น ภาษาอังกฤษเพ่ืองานธุรกิจบริการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) 
โดยให้ด าเนินการแก้ไขตามที่คณะกรรมการวิชาการเสนอแนะ และน าเสนอเข้าคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป  



๗ 

๓๐. พิจารณาหลักสูตรระยะสั้น ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 มติ เห็นชอบ หลักสูตรระยะสั้น ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยให้ด าเนินการแก้ไขตามที่คณะกรรมการวิชาการเสนอแนะ และน าเสนอเข้าคณะกรรมการ  
สภาวิชาการต่อไป 

๓๑. พิจารณาหลักสูตรระยะสั้น กระบวนการยุติธรรมทางอาญา สาขานิติศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 มติ เห็นชอบ หลักสูตรระยะสั้น กระบวนการยุติธรรมทางอาญา สาขานิติศาสตร์  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยให้ด าเนินการแก้ไขตามที่คณะกรรมการวิชาการเสนอแนะ และน าเสนอ 
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 

๓๒. พิจารณาขออนุญาตเพ่ิมรายวิชา HSSD404 สารนิพนธ์ ของหมู่เรียน ๖๐๑๑๐๒๒๐๑๑  
ในภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 มติ อนุญาตให้ เ พ่ิมรายวิชา HSSD404 สารนิพนธ์  ของหมู่ เรียน ๖๐๑๑๐๒๒๐๑๑  
ในภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๓๓. พิจารณาขอปรับแผนการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ รหัส ๖๓  

 มติ เห็นชอบให้ปรับแผนการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ รหัส ๖๓ จากเดิมรายวิชา EDSC306 การจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา 
เปลี่ยนเป็นรายวิชา EDSC305 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ โดยไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตร  

๓๔. พิจารณาขอเปลี่ยนแปลงข้อความค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยไม่ก าหนดให้มีรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 

 มติ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงข้อความค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยไม่ก าหนดให้มีรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 

๓๕. พิจารณาเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์ ในภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓  

 มติ เห็นชอบการเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ 
จ านวน ๒ คน คือ นางสาวนรีรัตน์ กีรติพัฒน์อมร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และนายฐิติโชติ กุศลส่ง สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย  

 




