
มติคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓  

วันที ่ ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๓  
............................................... 

๑. แจ้งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 มติ รับทราบ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เริ่มใช้วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
เป็นต้นไป 

๒. แจ้งขอเชิญเสนอรายชื่ออาจารย์ เพ่ือเข้ารับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ.๒๕๖๓ 

 มติ รับทราบ การขอเชิญเสนอรายชื่ออาจารย์ เพ่ือเข้ารับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน 
พ.ศ.๒๕๖๓ โดยให้คณะด าเนินการจัดส่งรายชื่ออาจารย์ที่มีคุณสมบัติ เป็นไปตามเกณฑ์ มายังมหาวิทยาลัยภายใน
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อ
ดังกล่าวต่อไป 

๓. แจ้งข้อมูลศูนย์รับเรื่องการให้บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อันเนื่องมาจาก
สถานการณ์ COVID – 19 

 มติ รับทราบ ข้อมูลศูนย์รับเรื่องการให้บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์           
อันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID – 19 จ านวนทั้งหมด ๑๐๑ คน  

๔. แจ้งผลแบบส ารวจความพร้อมการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษา อันเนื่องมาจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโลน่า (COVID – 19) จากจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจทั้งหมด ๑,๐๔๔ คน  

มติ  รับทราบ ผลแบบส ารวจความพร้อมการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษา               
อันเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) ทั้งนี้พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความพร้อม            
ในการเรียนออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ ๕๒ และไม่พร้อมในการเรียนออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ ๔๘ พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาใส่แมสทุกคน เมื่อเข้ามายังรั้วของมหาวิทยาลัย 

๕. แจ้งมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) ช่วงเปิดภาคการศึกษา 

 มติ รับทราบ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19)             
ช่วงเปิดภาคการศึกษา ทั้งนี้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ด าเนินการจัดท าหน้ากากผ้าให้กับนักศึกษา
ชั้นปีที่ ๑ ทุกคน และขอความอนุเคราะห์ให้ผู้แทนแต่ละคณะประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทุกคนใส่หน้ากากอนามัย 
เมื่อเข้ามายังรั้วของมหาวิทยาลัย โดยมียามหน้ามหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ของแต่ละอาคารเป็นผู้ตรวจคัดกรอก     
ก่อนเข้าไปยังภายในอาคาร 

๖. สืบเนื่องการใช้ปฏิทินวิชาการส าหรับสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ฉบับเดิมและ     
จัดการศึกษาแบบออนไลน์ ในภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ 

 มติ รับทราบ การใช้ปฏิทินวิชาการส าหรับสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ฉบับเดิม
และจัดการศึกษาแบบออนไลน์ ในภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ 

๗. สืบเนื่องขออนุญาตเปลี่ยนแปลงก าหนดการรับเข้านักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔   



๒ 

 มติ อนุญาตเปลี่ยนแปลงก าหนดการรับเข้านักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔   

๘. สืบเนื่องคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี              
ปีการศึกษา ๒๕๖๔   

 มติ เห็นชอบ คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี              
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั้งนี้ทางคณะสามารถด าเนินการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาได้ จนกว่าจะ
ด าเนินการจัดท าประกาศ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความแจ้งไปยัง
คณะอีกครั้ง 

๙. สืบเนื่อง (ร่าง) ประกาศการรับนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี            
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 มติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศการรับนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี            
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยให้ระบุข้อความในใบสมัครเข้าศึกษาและคุณสมบัติในการรับสมัครเข้าศึกษา ในกรณีผู้กู้เงิน
กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ทั้งนี้             
ให้ยกเว้นเงื่อนไขดังกล่าวกับผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ส่วนกรณีระบบการรับสมัครออนไลน์           
ให้มีการแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 

๑๐. สืบเนื่องขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน รายวิชา GELA101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร              
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ (อาจารย์พิชญา เชี่ยวภาษา) ทั้งนี้นักศึกษาได้ด าเนินการยื่นค าร้องขอสอบปลายภาค 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว 

 มติ  อนุญาต ให้แก้ ไขผลการเรียน รายวิชา GELA101 ภาษาไทยเ พ่ือการสื่อสาร            
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒ จ านวน ๒ คน ดังนี้ 

๑.  นายกิตติศักดิ์ ปันนา รหัสนักศึกษา ๖๒๑๒๐๒๑๗๗๑๐๕ แก้ไขผลการเรียนจาก E เป็น D+  

๒. นายวีราพันธ์ ภูมิพัฒน์โภคคิน รหัสนักศึกษา ๖๒๑๒๐๒๑๗๗๑๑๒ แก้ไขผลการเรียนจาก 
E เป็น D+ 

๑๑. สืบเนื่องรายงานข้อมูลการส่งเอกสารทางการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  ๓๔๕ คน 

 มติ รับทราบ รายงานข้อมูลการส่งเอกสารทางการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ด าเนินการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์แล้ว 
จ านวน ๓๒๘ คน และนักศึกษายังไม่กรอกข้อมูล จ านวน ๑๗ คน และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประสานไปยังนักศึกษารับเอกสารการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้ปกติ หากมีนักศึกษาที่ไม่สามารถติดต่อได้ให้ขอความ
อนุเคราะห์ไปยังคณะ เพ่ือประสานนักศึกษาต่อไป  

๑๒. สืบเนื่องพิจารณาแบบฟอร์มเล่มหลักสูตร มคอ.๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์               
ซึ่งสอดคล้องกับผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  

 มติ เห็นชอบ แบบฟอร์มเล่มหลักสูตร มคอ.๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ตามเดิม  

๑๓. สืบเนื่องนโยบายเยียวยาช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อันเนื่องมาจาก
สถานการณ์โรคโควิด – ๑๙ กรณขีอยกเว้นค่ารักษาสถานภาพให้กับนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา 



๓ 

 มติ เห็นชอบ นโยบายเยียวยาช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์                    
อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคโควิด – ๑๙ โดยให้นักศึกษาจัดท าบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์มายัง
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาเป็นรายกรณี  

๑๔. แจ้งการส่งข้อมูลการจัดท าหลักสูตร CWIE ต้นแบบสถานประกอบการใน ๑๐ อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

 มติ รับทราบ การส่งข้อมูลการจัดท าหลักสูตร CWIE ต้นแบบสถานประกอบการใน ๑๐ 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลในการจัดท าหลักสูตรจากทางคณะทั้งหมด ๗ หลักสูตร 

๑๕. แจ้งการให้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตที่ติด I ในรายวิชา TEPT502 การวิจัยและ
การพัฒนาในงานเทคโนโลยีการผลิต เข้ามาท างานแก้ผลการเรียน 

 มติ รับทราบ การให้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตที่ติด I ในรายวิชา TEPT502     
การวิจัยและการพัฒนาในงานเทคโนโลยีการผลิต เข้ามาท างานแก้ผลการเรียน และมอบคณะก ากับดูแลในช่วง
สถานการณ์โรคโควิด – ๑๙  

๑๖. แจ้งรายงานอาจารย์ที่ค้างส่งผลการเรียน ภาคปกติ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ 

 มติ รับทราบ รายงานอาจารย์ที่ค้างส่งผลการเรียน ภาคปกติ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๑ โดยให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนติดตามผลการเรียนครั้งที่ ๒ ต่อไป 

๑๗. แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ขยายเวลาการสมัครขอรับทุนอุดหนุน
การศึกษา ประเภทเรียนดี และความสามารถพิเศษ ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  

 มติ รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ขยายเวลาการสมัครขอรับ
ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทเรียนดี และความสามารถพิเศษ ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมอบผู้แทนแต่ละคณะด าเนินการประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา 

๑๘. แจ้งโครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 มติ รับทราบ โครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ ๓                
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑๙. แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอนและ
การสอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง) 

 มติ รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอน
และการสอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง) กรณีมีความจ าเป็นต้องน าการเรียน   
การสอนออนไลน์ผสมผสานให้คณะกรรมการวิชาการเป็นผู้พิจารณา และให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการของแต่ละคณะ
เป็นผู้ตรวจสอบแผนการเรียนการสอนออนไลน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  

๒๐. แจ้งการแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓)   
ในระบบ CHECO 

 มติ รับทราบ การแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่          
พ.ศ. ๒๕๖๓) ในระบบ CHECO และมอบผู้แทนหลักสูตรด าเนินการปรับแก้ไขข้อมูลตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้ง     
ส่งข้อมูลที่ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะส่งมายังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบ และ
กรอกข้อมูลลงในระบบ CHECO ต่อไป  



๔ 

๒๑. แจ้งวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตรจากผู้ตรวจหลักสูตรของ
ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการเตรียมความพร้อมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาที่มีผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๓   

 มติ รับทราบ วงรอบการปรับปรุงหลักสูตร ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตรจากผู้ตรวจ
หลักสูตรของส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการเตรียมความพร้อม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาที่มีผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๓ โดยให้คณะด าเนินการ
จัดท าบันทึกข้อความมายังมหาวิทยาลัยในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้ศักยภาพของผู้เกษียณอายุราชการ ส่วนกรณี
ข้อเสนอแนะการรับทราบหลักสูตรจากส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่จบจากต่างประเทศต้องได้รับการรับรองคุณวุฒิให้ เทียบเท่าคุณวุฒิภายในประเทศ 
และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการต้องแสดงในรูปแบบบรรณานุกรม และบอกเลขหน้าให้ครบถ้วน 

๒๒. แจ้งสรุปข้อมูลการส่งเล่มเอกสารประกอบการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต 

 มติ รับทราบ การส่งเล่มเอกสารประกอบการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับหลักสูตร   
ครุศาสตรบัณฑิต และเล่มหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้ส่งเล่มหลักสูตรฉบับ
ภาษาอังกฤษมายังมหาวิทยาลัยต่อไป  

๒๓. แจ้งการขอความอนุเคราะห์จัดท าหลักฐานประกอบการเข้าร่วมโครงการผลิตครู เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๑ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 มติ รับทราบ การจัดท าหลักฐานประกอบการเข้าร่วมโครงการผลิตครู เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น            
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

๒๔. แจ้งนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแผนการเรียนและนักศึกษาตกค้าง                  
ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๓ 

 มติ รับทราบ นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแผนการเรียนและนักศึกษาตกค้าง 
ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๓ โดยให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาจัดท ารายชื่อแหล่งฝึก/สถานประกอบการ หากจัด
กิจกรรมอ่ืนทดแทนหรือจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในสาขาวิชาให้ส่งแผนการจัดกิจกรรม เพ่ือรายงานแก่
อธิการบดีทราบ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนและสอบปลายภาค 
ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง) ข้อ ๒ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา การฝึกภาคสนาม 
หรือการฝึกงานทุกรูปแบบ ให้สาขาวิชาด าเนินการในรูปแบบปกติหรือปรับปลี่ยนแผนการเรียนหรือปรับเปลี่ยน
ก าหนดระยะเวลาหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่เหมาะสมทดแทน โดยให้คงความครบถ้วนของการวัดสมรรถนะและ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.๔ เว้นแต่มีความจ าเป็นในกรณีอนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ แหล่งฝึก/
สถานประกอบการ ให้คณะด าเนินการโดยค านึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและอาจารย์โดยเคร่งครัดและให้เสนอต่อ
อธิการบดีเป็นผู้พิจารณา 

๒๕. แจ้งการรายงานข้อมูลผู้ เข้าศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและ
ประกาศนียบัตรที่คุรุสภารับรอง ผ่านระบบ KSP Bundit 

 มติ รับทราบ การรายงานข้อมูลผู้เข้าศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและ
ประกาศนียบัตรที่คุรุสภารับรอง ผ่านระบบ KSP Bundit  



๕ 

๒๖. แจ้งการยินดีรับเป็นสถาบันพ่ีเลี้ยงหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

 มติ รับทราบ การยินดีรับเป็นสถาบันพ่ีเลี้ยงหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
และให้น าเข้าสภาวิชาการต่อไป 

๒๗. พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน (กรณีอาจารย์ผู้สอน) 

 ๑. พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา MSMA306 การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน และรายวิชา MSMA309 การจัดการนวัตกรรม ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ (อาจารย์ ดร.วุฑฒิณัฎฐ์  รัตนภรณ์) 

  มติ ไม่อนุญาต ให้แก้ไขผลการเรียน ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ รายวิชา MSMA306 
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของนางสาวสุพัตตรา โครมค า รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๗๖๒๐๖ และรายวิชา 
MSMA309 การจัดการนวัตกรรม ของนายวงศธร พันแหนบ รหัสนักศึกษา ๖๒๑๑๐๒๑๗๖๒๑๒ เนื่องจาก
ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า นักศึกษาทั้ง ๒ คน พ้นสภาพการการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ได้ช าระเงินลงทะเบียน 

 ๒.  พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา AGAG906 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ  ฉัตรตระกูล) 

  มติ รับในหลักการ โดยมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานไปยัง
นักศึกษา คือ นายภาณุพงศ์ ยาวิไชย รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๐๘๗๑๑๓ เพ่ือขอข้อมูลประกอบการพิจารณา และ
เยียวยาปรับแผนการเรียนให้กับนักศึกษาต่อไป 

๒๘. พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน (กรณีไม่ส่งผลการเรียนแก้ I ตามก าหนด) ดังนี้ 

 ๑. พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน รายวิชา GELA104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๑ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์) 

  มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน รายวิชา GELA104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร         
ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๑ คือ นายมงคลชัย สุขเกษม รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๘๗๑๐๑ แก้ไขจากผลการเรียน E เป็น D 
และเพ่ือป้องกันไม่ใหเ้กิดกรณีนี้อีกมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความแจ้ง
นักศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษาเป็นรายกรณี เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการติดตามผลการเรียนกับอาจารย์ผู้สอนต่อไป 

๒๙. พิจารณาขออนุญาตขยายระยะเวลาในการส่งผลการเรียนแก้ I ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๒ ดังนี้ 

 ๑. พิจารณาขออนุญาตขยายระยะเวลาในการส่งผลการเรียนแก้ I ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ 
รายวิชา TEPT502 การวิจัยและการพัฒนาในงานเทคโนโลยีการผลิต ครั้งที่ ๒ (อาจารย์บุษบากร  คงเรือง) 

  มติ อนุญาตให้ขยายระยะเวลาในการส่งผลการเรียนแก้ I ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ 
รายวิชา TEPT502 การวิจัยและการพัฒนาในงานเทคโนโลยีการผลิต ครั้งที่ ๒ กรณีผู้สอนส่งผลการเรียนแก้ I 
มายังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก่อนวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นักศึกษาไม่ต้องรักษาสถานภาพ          
การเป็นนักศึกษา แต่ถ้าส่งผลการเรียนตั้งแต่ ๑๓ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นักศึกษาต้องรักษาสถานภาพ 
การเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓  

 ๒. พิจารณาขออนุญาตขยายระยะเวลาในการส่งผลการเรียนแก้ I ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ 
รายวิชา MSBC106 โครงงานพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๒ (อาจารย์กญัญ์กุลณัช พีรชาอัครชัย) 



๖ 

  มติ อนุญาตให้ขยายระยะเวลาในการส่งผลการเรียนแก้ I ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ รายวิชา 
MSBC106 โครงงานพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๒ กรณีผู้สอนส่งผลการเรียนแก้ I มายังส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนก่อนวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นักศึกษาไม่ต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา แต่ถ้าส่งผลการเรียน
ตั้งแต่ ๑๓ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นักศึกษาต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ 

๓๐. พิจารณาขอเสนอรายชื่อเพ่ือพิจารณากลั่นกรองอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ ในการอนุมัติส าเร็จการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ จ านวน
ทั้งหมด ๗๒ คน  

 มติ อนุมัติรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ ในการ
อนุมัติส าเร็จการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ จ านวนทั้งหมด ๗๒ คน ซึ่งในการอนุมัติ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในรอบนี้ ให้นักศึกษารับเอกสารได้ที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้งนี้มอบ              
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ               
สภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

๓๑. พิจารณาขออนุญาตช าระเงินลงทะเบียนล่าช้าและขอยกเว้นค่าปรับภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒   

      มติ อนุญาตให้ช าระเงินลงทะเบียนล่าช้าและขอยกเว้นค่าปรับภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒             
ของนางสาวณัฐฐยาณี เชื้อโชติ                    

๓๒. พิจารณาแนวปฏิบัติการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนส าหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ กรณีเป็นผู้กู้ยืมเพ่ือการศึกษารายเก่า (ปีการศึกษา ๒๕๖๓) 

 มติ เห็นชอบ แนวปฏิบัติการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนส าหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ กรณีเป็นผู้กู้ยืมเพ่ือการศึกษารายเก่า (ปีการศึกษา ๒๕๖๓) ยกเว้นผู้สมัคร 
เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทั้งนี้ให้ด าเนินการแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ  

๓๓. พิจารณาขออนุญาตเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตร               
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากเดิมระหว่างวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เปลี่ยนเป็น 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

 มติ เห็นชอบ ให้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามแผน ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมีข้อสังเกตว่า ให้ทุกหลักสูตร
ตระหนักถึงความส าคัญในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการณ์จริง เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการ
เรียนรู้ ตาม มคอ.๔  

๓๔. พิจารณาขอความอนุเคราะห์ยกเลิกรายวิชา GELA103 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของ
นางสาวกมลลักษณ์ สายค าพา รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๒๐๑๑๑๓ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ 

 มติ อนุญาตให้ยกเลิกรายวิชา GELA103 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนางสาวกมลลักษณ์ 
สายค าพา รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๒๐๑๑๑๓ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๑ 

๓๕. พิจารณาขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

 มติ อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา           
การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยให้เพ่ิมอาจารย์อภิชาติ สุวรรณชื่น เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวมทั้งหมด 



๗ 

๖ คน ทั้งนี้มอบผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสานประธานหลักสูตร           
ในการให้ข้อมลูประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป  

๓๖. พิจารณาขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เนื่องจากมีนักศึกษาตกค้าง และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรต่อไป  

 มติ อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในล าดับที่ ๘ จากเดิม อาจารย์ ดร.พิทักษ์ จิตรส าราญ เปลี่ยนเป็น อาจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ วันน้อย  

๓๗. พิจารณาขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

 มติ อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ ในล าดับที่ ๙ จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุนันท์ เอ่ียมแสน เป็น อาจารย์รัตนากร แสนท าพล  
โดยมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอีกครั้ง 
ก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป  

๓๘. พิจารณาขอยกเลิกการเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชา GESO103 พลวัตสังคมไทย ของอาจารย์ยศวดี 
นิรารมย์ และขออนุญาตให้สมัครเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชา GESO105 การเมืองกับวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 

 มติ อนุญาตให้ยกเลิกการเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชา GESO103 พลวัตสังคมไทย ของ
อาจารย์ยศวดี นิรารมย์ และอนุญาตให้สมัครเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชา GESO105 การเมืองกับวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย  

๓๙. พิจารณาขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนรหัสวิชา HSEA107 พ้ืนฐานการเขียนภาษาอังกฤษ เป็น 
ENGA206 พ้ืนฐานการเขียนภาษาอังกฤษ ของนางสาวภัทราภรณ์ ขอยึดกลาง รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๐๒๕๑๒๔ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 มติ อนุญาตให้เปลี่ยนรหัสวิชา HSEA107 พ้ืนฐานการเขียนภาษาอังกฤษ เป็น ENGA206
พ้ืนฐานการเขียนภาษาอังกฤษ ของนางสาวภัทราภรณ์ ขอยึดกลาง รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๐๒๕๑๒๔ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๔๐. พิจารณาขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม หมู่เรียน ๖๐๑๑๐๒๑๓๕๑ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 มติ อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม หมู่เรียน ๖๐๑๑๐๒๑๓๕๑ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๔๑. พิจารณาขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและ
การจัดการ หมู่เรียน ๖๐๑๑๐๒๕๐๑๑ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

 มติ อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและ           
การจัดการ หมู่เรียน ๖๐๑๑๐๒๕๐๑๑ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

๔๒. พิจารณาขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม หมู่เรียน 
๖๐๑๑๐๒๑๖๐๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

 มติ อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม หมู่เรียน 
๖๐๑๑๐๒๑๖๐๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   



๘ 

๔๓. พิจารณาขออนุญาตปรับตารางสอนและแยกห้องในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาคปกติ 
ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 มติ อนุญาตให้ปรับตารางสอนและแยกห้องในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาคปกติ 
ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

๔๔. พิจารณาค าขอรับรองการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการปฏิบัติตามงานที่ครองอยู่  

 มติ เห็นชอบ ค าขอรับรองการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการปฏิบัติตามงานที่ครองอยู่ 
และให้น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป  

๔๕. พิจารณาขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม หมู่เรียน ๖๐๑๑๐๒๑๓๕๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 มติ อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษา  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม หมู่เรียน ๖๐๑๑๐๒๑๓๕๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๔๖. แจ้งการเปลี่ยนแปลงห้องเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ 

 มติ รับทราบ การเปลี่ยนแปลงห้องเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓           
โดยมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานไปยังงานทรัพย์สินและสวัสดิการ พร้อมทั้งน าเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบในการขอใช้ห้องประชุมหมื่นจงและหอประชุมประกายทอง เพ่ือใช้                  
ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ในกรณีที่มีนักศึกษาจ านวนมากต่อหนึ่งห้องเรียน โดยขอสงวนสิทธิ์ให้ใช้
ห้องในการจัดการเรียนการสอนเป็นอันดับแรกเพ่ือประโยชน์ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ
มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ไปยังทุกคณะด าเนินการจัด
ห้องเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของจังหวัด 

๔๗. แจ้งประกาศส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ ๓ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ (กลุ่มที่ ๑ ส าหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)  

 มติ รับทราบ ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ ๓ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ (กลุ่มที่ ๑ ส าหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) โดยไม่มีนักเรียนเลือกของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

๔๘. แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

 มติ รับทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่  ๗/๒๕๖๓ ในวันที่  ๒๙  
กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอินทผาลัม  

๔๙. พิจารณาติดตามการด าเนินการหลักสูตรระยะสั้น จ านวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และหลักสูตรประกาศนียบัตรนวดไทยเพ่ือสุขภาพ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับภาระงาน
ของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวอยู่ระหว่างการน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 

 มติ เห็นชอบให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท าค ารับรอง         
การปฏิบัติงานเสนอต่ออธิการบดีพิจารณาเป็นรายกรณี เพ่ือให้อธิการบดีสั่งการให้ปฏิบัติงานอื่นทดแทนภาระงาน            
ที่ไม่เพียงพอ  






