
มติคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓  

วันที ่ ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  
............................................... 

๑. แจ้งการเสียชีวิตของผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 มติ รับทราบ การเสียชีวิตของผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ 

๒. พิจารณาขออนุญาตถอนรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ 

 มติ อนุญาตถอนรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
จ านวน ๑ คน คือ นางสาวรัตนา แก้วใหญ่ รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๗๙๑๐๖ 

๓. แจ้งผลการด าเนินงานการส่งเอกสารหลักฐานทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ 

 มติ รับทราบ ผลการด าเนินงานการส่งเอกสารหลักฐานทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ จัดส่งทางไปรษณีย์ ๕๖๐ คน รับด้วยตนเอง ๒๒ คน 
และไม่แจ้งข้อมูล ๖ คน ทั้งนี้มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาในกรณีที่
นักศึกษาไม่แจ้งข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งข้อมูล 

๔. แจ้งการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 

 มติ รับทราบ การส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน           
ตามโครงการบัณฑิตอาสา และยุวชนอาสา เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียนจัดท าแนวปฏิบัติ ว่าด้วย การฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามโครงการยุวชนอาสา  

๕. แจ้งการจัดสอบเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งปัญหาที่พบ คือ การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตของผู้สอบ  

 มติ รับทราบ การจัดสอบเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี            
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ 

๖. แจ้งการก าหนดชื่อปริญญาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การ
ก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.๑) 

 มติ รับทราบ การก าหนดชื่อปริญญาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่อง     
เกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.๑) ซึ่งต้องด าเนินการ  
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ .ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษา 
ที่มีการตราพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญา
ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้ก าหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกาหรือ
สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ให้ใช้
ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ 

๗. แจ้งขอความร่วมมือในการพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาทุกระดับ
การศึกษาอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) 



๒ 

 มติ รับทราบ การขอความร่วมมือในการพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนิสิ ต
นักศึกษาทุกระดับการศึกษาอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) 
กรณีท่ีเป็นรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้แต่ละหลักสูตรด าเนินการตาม มคอ .๔ หากเป็นกรณีที่นักศึกษาที่จะ
ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ให้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานประกอบการภายใต้การควบคุม
หรือมาตรการรองรับกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) พร้อมทั้งส่งแบบ
ตอบรับกลับมายังมหาวิทยาลัย หรือหากต้องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในมหาวิทยาลัย ให้สาขาวิชา
ด าเนินการจัดท าแผนการเรียนมายังมหาวิทยาลัย ส่วนกรณีของนักศึกษาภาค กศ.ปช. ให้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของ
สถานประกอบการณ์ และหากต้องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสถานที่ท างานประจ าของนักศึกษาไม่ต้องจัดท า
หนังสือส่งตัวกรณีออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

๘. แจ้งรายงานผลการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา            
ในสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

 มติ รับทราบ รายงานผลการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
ในสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งสาขาวิชายังคงต้องด าเนินการรับการประกันคุณภาพ
การศึกษา แต่ให้ขยายระยะเวลาในการรายงานผลในระบบ CHE QA Online ออกไปอีก ๑ ภาคการศึกษา และ
สอดคล้องกับการอนุมัติให้นักศึกษาในสาขาวิชานั้น สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
ทั้งนี้นักศึกษาสามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนดังกล่าวได้ โดยให้สาขาวิชาใช้ผลการประกันการศึกษาของปีที่ผ่านมา 

๙. แจ้งการจัดตารางเรียนตารางสอนของนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 
๑/๒๕๖๓ 

 มติ รับทราบ การจัดตารางเรียนตารางสอนของนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ทั้งนี้หลังจากสรุปจ านวนนักศึกษาให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะด าเนินการตัดหมู่เรียนที่เปิดไม่ได้ออกจาก
ตารางสอน โดยภาคปกติจะด าเนินการตัดหมู่เรียนในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ และภาค กศ.ปช. จะด าเนินการ
ตัดหมู่เรียนที่เปิดไม่ได้ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓  และจะด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความแจ้งตารางสอนฉบับ
สมบูรณ์ไปยังคณะอีกครั้ง 

๑๐. แจ้งสรุปรายงานจ านวนนักศึกษาใหม่  ภาคปกติ  และ ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ที่ค้าง
ช าระค่าลงทะเบียนเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 มติ รับทราบ สรุปรายงานจ านวนนักศึกษาใหม่  ภาคปกติและภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี 
ที่ค้างช าระค่าลงทะเบียนเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคปกติจ านวน ๑๔๖ คน จากจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
๑,๐๑๘ คน และภาค กศ.ปช. จ านวน ๒๙ คน จากจ านวนนักศึกษาท้ังหมด ๑๒๖ คน  

๑๑. แจ้งการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่าง ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) สมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู 

 มติ รับทราบ การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่าง ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) 
สมรรถนะทางวิชาชีพครู ทั้งนี้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อนความแจ้งไปยัง
คณะที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว  

๑๒. แจ้งรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียน รายวิชาศึกษาทั่วไปซ้ าซ้อน โดยให้เปิดรายวิชาเรียน
เปิดกรณีพิเศษ และนักศึกษาต้องด าเนินการประสานไปยังอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆ 



๓ 

 มติ รับทราบ รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียน รายวิชาศึกษาทั่วไปซ้ าซ้อน จ านวนทั้งหมด ๖ คน ดังนี้  

๑. นางสาวรัตนา แก้วใหญ่ รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๗๙๑๐๖  

๒. นางสาวหทัยทิพย์ สะอาดพุ่ม รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๗๙๑๐๙ 

๓. นายอิทธิพล เดชธรรมรงค์ รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๗๗๑๓๑ 

๔. นายพชร เพ็ชรพิจิตร รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๘๗๑๐๕ 

๕. นางสาวเนตรนภา อ่อนตา รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๘๑๑๒๖ 

๖. นายศฤคาร พุทธรักษา รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๕๐๔๑๑๑ 

๑๓. แจ้งการสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาพลศึกษา เพ่ือเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ของนายกฤชสร บุญศรี 

 มติ รับทราบ การสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาพลศึกษา เพ่ือเข้าศึกษาในสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ของนายกฤชสร บุญศรี 

๑๔. พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน (กรณีอาจารย์ผู้สอน) 

 - พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา HSLA ๕๐๓ รายวิชากฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดี ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒ จ านวน ๑ คน  (อาจารย์อุไรวรรณ  ศรีนารางค์) 

  มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา HSLA ๕๐๓ รายวิชากฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งภาคบังคับคดี ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ จ านวน ๑ คน คือ นางสาวธีรัตม์  มะยอง รหัสนักศึกษา 
๖๐๑๑๐๒๐๒๓๑๒๔ แก้ไขผลการเรียนจาก D+ เป็น C 

 - พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา HSPA ๔๐๑ หลักการกระจายอ านาจ 
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒ จ านวน ๓ คน  (อาจารย์วิภารัตน์  พรพฤฒิพันธุ์) 

  มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา HSPA ๔๐๑ หลักการกระจายอ านาจ             
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒ จ านวน ๓ คน ดังนี้ 

๑. นางสาวปภัสร์นนัท์  โฉมศร ีรหสันักศึกษา ๖๑๑๒๐๒๑๖๙๑๐๕ แก้ไขผลการเรียนจาก C+ เปน็ B+ 
๒. นายองอาจ ลานจันทร ์รหัสนักศึกษา ๖๑๑๒๐๒๑๖๙๑๑๓ แก้ไขผลการเรียนจาก C   เป็น B+                                                 
๓. ส.ท.พลอธปิ ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา รหสันักศึกษา ๖๑๑๒๐๒๑๖๙๑๑๘ แก้ไขผลการเรียน  

จาก C  เป็น B+ 
 - พิจารณาขออนุญาตแก้ไขการส่งผลการเรียน รายวิชา AGFN๑๐๑ โภชนาการ          
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒ จ านวน ๓ หมู่เรียน (อาจารย์ศิริวรางค์  ปทุมมาศ) 

  มติ อนุญาตให้แก้ไขการส่งผลการเรียน รายวิชา AGFN๑๐๑ โภชนาการ ภาคการศึกษาที่ 
๒/๒๕๖๒ จ านวน ๓ หมู่ เรียน ได้แก่  หมู่ เรียน ๖๒๑๑๐๒๐๘๗๑ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ ) 
๖๒๑๑๐๒๑๘๒๑ สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี และ ๖๒๑๑๐๒๑๘๖๑ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์            
(คหกรรมศาสตร์) ทั้งนี้มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความแจ้งไปยัง           
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมแนบมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ เพ่ื อด าเนินการเปิด
ระบบให้กับอาจารย์ผู้สอนด าเนินการแก้ไขผลการเรียนให้กับนักศึกษาอึกครั้ง 

 



๔ 

๑๕. พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน (กรณีไม่ส่งผลการเรียนแก้ I ตามก าหนด) 

 - พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน รายวิชา GELA๑๐๑ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒ (อาจารย์พิชญา  เชี่ยวภาษา) 

  มติ เห็นชอบในกรณีท่ีอาจารย์ผู้สอนขอแก้ไขผลการเรียน ของนักศึกษาจ านวน ๒ คน คือ 
นายกิตติศักดิ์ ปันนา และนายวีราพันธ์  ภูมิพัฒน์โภคิน แต่นักศึกษาต้องด าเนินการยื่นค าร้องขอสอบปลายภาค    
ในรายวิชา GELA๑๐๑ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ก่อน ทั้งนี้มอบส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนด าเนินการแจ้งอาจารย์ผู้สอนประสานนักศึกษาด าเนินการยื่นค าร้องขอสอบปลายภาคตามขั้นตอน 
โดยให้แล้วเสร็จก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งต่อไปในวาระสืบเนื่อง  

๑๖. พิจารณาขออนุญาตขยายระยะเวลาในการส่งผลการเรียนแก้ I ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๒ รายวิชา AGAG ๙๐๒ ปัญหาพิเศษ (อาจารย์พิพัฒน์  ชนาเทพาพร) 

 มติ อนุญาตให้ขยายระยะเวลาในการส่งผลการเรียนแก้ I ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ 
๒ รายวิชา AGAG ๙๐๒ ปัญหาพิเศษ จ านวน ๑ คน คือ นายกิตติศักดิ์  แก่นเมือง รหัสนักศึกษา 
๕๙๑๑๐๒๑๕๖๑๑๒ จากครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

๑๗. พิจารณาขอเสนอรายชื่อเพ่ือพิจารณากลั่นกรองอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒ 

 มติ อนุมัติรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๖๒                
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๓๔๕ คน และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนน าเข้าสภาวิชาการ 

๑๘. พิจารณาขออนุญาตเปลี่ยนแปลงก าหนดการรับเข้านักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. 
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 มติ อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงก าหนดการรับเข้านักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ให้ปรับช่วงเวลาในการประมวลผลให้กับอาจารย์ 
ในการรวบรวมและประมวลผลของนักศึกษาใหม่  

๑๙. พิจารณาแผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 มติ เห็นชอบ แผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี                     
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั้งนี้ให้ด าเนินงานตาม มคอ.๒ หากมีนักศึกษาเกินจ านวนที่ก าหนดไว้ใน มคอ .๒ สามารถ
ด าเนินการขยายห้องเรียนหรือลดจ านวนห้องเรียนได้ โดยให้จัดท าบันทึกมายังมหาวิทยาลัย ส่วนเรื่องภาระงาน
สอนของอาจารย์สามารถปรับลดได้ สายปฏิบัติการให้ ๒๕ คน จ านวน ๑ ห้องเรียน จะขอเพ่ิมห้องไม่ได้             
ส่วนสายสังคม ๓๕ คนต่อ ๑ ห้องเรียน  

๒๐. พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา ภาคปกติและภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี                
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 มติ เห็นชอบ คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา ภาคปกติและภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี            
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าบันทึกข้อความให้คณะยืนยันข้อมูล          
ในการก าหนดคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อไป 
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๒๑. พิจารณา (ร่าง) ประกาศการรับนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี           
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 มติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศการรับนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน ๓ (ร่าง) ประกาศ ดังนี้ 
 ๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับนักศึกษาภาคปกติ             
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 ๓. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับนักศึกษา กศ.ปช.                    
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๒๒. พิจารณาขออนุญาตปิดรับสมัคร ย้ายสาขาวิชา ปรับจ านวนและรายชื่อนักศึกษาของ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

 มติ เห็นชอบ ให้สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ด าเนินการดังนี้  
๑. อนุญาตให้ปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

๒. อนุญาตให้นักศึกษาย้ายสาขาวิชา จ านวน ๒ คน จากสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ                  
การค้าสมัยใหม่ ไปเรียนในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย นางสาวจรรยาพร สีสะอาด และ
นางสาวมัณฑิตา นันทะพรม  

๓. ให้เปิดการเรียนการสอน จ านวน ๑ หมู่เรียน โดยให้ปรับรายชื่อนักศึกษาหมู่เรียน 
๖๓๑๑๐๒๔๓๒ มารวมกับหมู่เรียน ๖๓๑๑๐๒๔๓๑ และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดกลุ่มนักศึกษาที่ต้อง
ออกฝึกภาคปฏิบัติและการเรียนทฤษฎีให้มีจ านวนเท่ากันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุด   

๒๓. พิจารณาขออนุญาตใช้ปฏิทินวิชาการส าหรับสาขาวิชาการค้าสมัยใหม่  ฉบับเดิมและ               
จัดการศึกษาแบบออนไลน์ ในภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ 

 มติ อนุญาตให้ใช้ปฏิทินวิชาการส าหรับสาขาวิชาการค้าสมัยใหม่ ฉบับเดิมและจัดการศึกษา
แบบออนไลน์ ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ และให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาจัดท าแผนการจัดกิจกรรม   
เตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษา ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพ่ือให้การด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตรงตามปฏิทินวิชาการส าหรับสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ โดยจัดส่งข้อมูลดังกล่าวกลับมายังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

๒๔. พิจารณาขออนุญาตปรับปรุงข้อมูลเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ตามข้อเสนอแนะของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   

 มติ อนุญาตให้แก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ในระบบ CHECO ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 

๑. กรรมการได้ปรึกษาหารือกันอย่างกว้างขวาง เห็นว่า คุณวุฒิการศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ของอาจารย์วิญญู พันธ์โต สอดคล้องกับการเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร จึงอนุญาต
ให้เพ่ิมคุณวุฒิดังกล่าวได้  



๖ 

๒. อนุญาตให้ปรับเพิ่มกลุ่มย่อยของรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพบังคับ หน้าที่ ๑๓ และหน้าที่ ๑๘            
ใน มคอ.๒ โดยไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร  

๓. อนุญาตให้ปรับแก้ไขน าตารางการแบ่งกลุ่มที่อยู่ในแผนการศึกษา หน้าที่ ๒๐ ใน มคอ.๒ ออก   
๒๕. พิจารณาขออนุญาตเปลี่ยนแปลงห้องเรียน ของนางสาวสุนิษา กงจีน รหัสประจ าตัวนักศึกษา 

๖๒๑๑๐๒๑๓๐๑๐๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์   

 มติ อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงห้องเรียน ของนางสาวสุนิษา กงจีน รหัสประจ าตัวนักศึกษา 
๖๒๑๑๐๒๑๓๐๑๐๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ย้ายไปสาขาวิชาเดียวกัน ของหมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๑๓๐๒  

๒๖. พิจารณาแบบฟอร์มเล่มหลักสูตร มคอ.๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 มติ เห็นชอบ แบบฟอร์มเล่มหลักสูตร มคอ.๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมอบ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความแจ้งแบบฟอร์มเล่มหลักสูตร มคอ.๒ ไปยัง
ทุกคณะอีกครั้ง กรณีหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ให้จัดเก็บข้อมูลหลักสูตรเป็น
ไฟล์ PDF และกรณีหลักสูตรที่ได้รับทราบจากส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ให้จัดเก็บเป็นเล่มหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยให้คณะด าเนินการจัดท าเล่ม
หลักสูตร จ านวน ๑ เล่ม ส่งให้กับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรวบรวม  

๒๗. พิจารณาขออนุญาตปรับแผนการเรียนของนักศึกษาหมู่เรียน ๖๐๑๑๐๒๑๐๓๑ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 มติ อนุญาตให้ปรับแผนการเรียนของนักศึกษาหมู่เรียน ๖๐๑๑๐๒๑๐๓๑ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒๘. พิจารณาขออนุญาตปรับแผนการเรียนของนักศึกษาหมู่เรียน ๖๐๑๑๐๒๑๘๖๑ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 มติ อนุญาตให้ปรับแผนการเรียนของนักศึกษาหมู่เรียน ๖๐๑๑๐๒๑๘๖๑ หลักสูตร               
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ว ิชาเอกคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๒๙. พิจารณาขอความอนุเคราะห์เปลี่ยน Sec. วิชา MATH๓๐๓ พีชคณิตเชิงเส้น ในภาคการศึกษาที ่
๒/๒๕๖๒ ของนายพัฒนชัย เหมะธุลิน รหัสนักศึกษา ๕๘๑๑๐๓๐๒๒๒๒๑ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 

 มติ อนุญาตให้เปลี่ยน Sec. วิชา MATH๓๐๓ พีชคณิตเชิงเส้น ในภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๒ 
ของนายพัฒนชัย เหมะธุลิน รหัสนักศึกษา ๕๘๑๑๐๓๐๒๒๒๒๑ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จากเดิม
อาจารย์วิภาดา นาเลา เปลี่ยนเป็นอาจารย์ศุภาวัลย์ นันตา  

๓๐. พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง นโยบายการเยียวยา ช่วยเหลือ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคโควิด – ๑๙ โดยเริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 
๑/๒๕๖๓  

 มติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง นโยบายการเยียวยา 
ช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคโควิด – ๑๙ โดยเริ่มใช้ใน             
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓  






