
 มติคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  

วันที ่ ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  
............................................... 

๑. สืบเนื่อง การขอแก้ไขผลการเรียนรายวิชา AGAG906 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                    
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒ ของนายภาณุพงศ์  ยาวิไชย รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๐๘๗๑๑๓ 

 มติ อนุญาตให้ยกเลิกผลการเรียนรายวิชา AGAG906 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ               
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ ของนายภาณุพงศ์  ยาวิไชย รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๐๘๗๑๑๓ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
(พืชศาสตร์) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

๒.  สืบเนื่อง คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี                   
ปีการศึกษา ๒๕๖๔   

 มติ เห็นชอบ คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี                   
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าประกาศในการประชาสัมพันธ์แจ้งให้
ผู้สนใจทราบ 

๓. สืบเนื่อง แนวปฏิบัติการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนส าหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ กรณีเป็นผู้กู้ยืมเพ่ือการศึกษารายเก่า (ปีการศึกษา ๒๕๖๓)    

 มติ เห็นชอบ แนวปฏิบัติการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนส าหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียน                  
เป็นนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ กรณีเป็นผู้กู้ยืมเพ่ือการศึกษารายเก่า (ปีการศึกษา ๒๕๖๓) โดยต้องผ่าน
การรับรองการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาจากสถาบันเดิม และต้องด าเนินการตามขั้นตอนการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา
ของกองพัฒนานักศึกษา    

๔. สืบเนื่อง นักศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษาที่มีผลการเรียนเป็น I ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
ประจ าภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๒ 

 มติ รับทราบ การแจ้งข้อมูลนักศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษาที่มีผลการเรียนเป็น I ในรายวิชาที่
ลงทะเบยีนเรียน ประจ าภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๒ โดยขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้สอนในหมู่เรียนที่มีนักศึกษาทุน
ด าเนินการประมวลผลการเรียนนักศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษา โดยเร่งด่วน ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓              
เพ่ือรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบสถานะภาพของนักศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษา หากพ้นระยะเวลาที่ก าหนด 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะด าเนินการปรับผลการเรียนเป็น E และจะพ้นสภาพนักศึกษาทุนอุดหนุน
การศึกษา 

๕. สืบเนื่อง การสอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 มติ รับทราบ การสอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 

๖. แจ้ง การจัดโครงการการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 มติ รับทราบ การจัดโครงการการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยจัดในรูปแบบของ
การประชุมออนไลน์ 



๒ 

๗. แจ้ง  นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแผนการเรียนและนักศึกษาตกค้าง                   
ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๓ 

 มติ รับทราบ นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแผนการเรียนและนักศึกษาตกค้าง 
ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๓ 

๘. แจ้ง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ และก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  

 มติ รับทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ และก าหนดการประชุม              
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ทั้งนี้ให้น าหลักสูตรพัฒนา/ปรับปรุงที่ด าเนินการ               
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ โดยให้มีระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้อง หากหลักสูตร 
ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการแล้ว ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะน าเข้า
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในเดือนถัดไป  

๙. แจ้ง  ข้อมูลศูนย์รับเรื่องการให้บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์               
อันเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

 มติ รับทราบ ข้อมูลศูนย์รับเรื่องการให้บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์               
อันเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

๑๐. แจ้ง การรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ          
และเอกชน ซึ่งมีรายชื่อหลักสูตรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ านวน ๒ หลักสูตร  

 มติ รับทราบ การรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน จ านวน ๒ หลักสูตร ได้แก่  

 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๙) 

 ๒. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๙) 

 ทั้งนี้ในส่วนของหลักสูตรอ่ืนๆ สามารถติดตามการรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ที่ 
http://bhes.mua.go.th/bhes5/Curr%20Tranfer2554/29062563/00162.pdf   

๑๑. แจ้ง การอนุญาตให้เบิกค่าธรรมเนียมการศึกษากรณีที่จ านวนนักศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

 มติ รับทราบ การอนุญาตให้เบิกค่าธรรมเนียมการศึกษากรณีที่จ านวนนักศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

๑๒. พิจารณา ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา SCES305 เทคโนโลยีสะอาด                  
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒ (อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง) 

 มติ อนุญาต ให้แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา SCES305 เทคโนโลยีสะอาด ภาคการศึกษาที่ 
๒/๒๕๖๒ ของนางสาวบุษบา ศรีธรรม รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๐๗๕๑๑๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผลการเรียน S เปลี่ยนเป็น B 

 

http://bhes.mua.go.th/bhes5/Curr%20Tranfer2554/29062563/00162.pdf


๓ 

๑๓. พิจารณา ขอเสนอรายชื่อเพ่ือพิจารณากลั่นกรองอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 มติ อนุมัติรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ 
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๙๑ คน โดยมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบความถูกต้อง             
อีกครั้ง ก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 

๑๔. พิจารณา ขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 มติ ไม่อนุญาต ให้คืนค่าธรรมเนียมการศึกษาของนางสาวธนารัตน์ แจ่มศรี รหัสนักศึกษา 
๖๓๑๑๐๒๐๓๗๒๑๔ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ และให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

๑๕. พิจารณา ขอสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรระยะสั้น) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔) 

 มติ อนุมัตงิบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรออกแบบคอมพิวเตอร์
กราฟิก สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรระยะสั้น) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔) จ านวน ๓,๐๐๐ บาท 

๑๖. พิจารณา ขอสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชา                
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาร้านค้าออนไลน์ (หลักสูตรระยะสั้น) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔) 

 มติ อนุมัติงบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาร้านค้าออนไลน์ (หลักสูตรระยะสั้น) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔) จ านวน ๓,๐๐๐ บาท 

๑๗. พิจารณา ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
หมู่เรียน ๖๑๑๑๐๒๑๔๙๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 มติ อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ               
หมู่เรียน ๖๑๑๑๐๒๑๔๙๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

๑๘. พิจารณา ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงตารางสอนและแยกห้องในการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษา ภาคปกติในรายวิชา GETL101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ 

 มติ อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงตารางสอนและแยกห้องในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา 
ภาคปกติในรายวิชา GETL101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ 

๑๙. พิจารณา ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงตารางสอนและแยกห้องในการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาภาคปกติในรายวิชา GESC102 การคิดและตรวจสอบเหตุผล และรายวิชา GESC107 กระบวนการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ 

 มติ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงตารางสอนและแยกห้องในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา
ภาคปกติในรายวิชา GESC102 การคิดและตรวจสอบเหตุผล และรายวิชา GESC107 กระบวนการแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ ทั้งนี้ให้ด าเนินการจัดหมู่เรียนตามเดิม  

 

 



๔ 

๒๐. พิจารณา ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงตารางสอนและแยกห้องในการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาภาคปกติในรายวิชา GESC103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ 

 มติ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงตารางสอนและแยกห้องในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา            
ภาคปกติในรายวิชา GESC103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ เว้นแต่กรณีเสนอรายชื่อ
อาจารย์ผู้สอนร่วมในหมู่เรียนเดิม จึงจะสามารถด าเนินการทบทวนและเสนอมายังมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

๒๑. พิจารณา ขออนุญาตปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) 

 มติ อนุญาตให้ปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) และด าเนินการน าเข้าท่ีประชุมสภาวิชาการในรอบเดือนถัดไป 

๒๒. พิจารณา ขอใช้ศักยภาพของผู้ เกษียณอายุราชการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง 

 มติ อนุญาตให้ใช้ศักยภาพของผู้เกษียณอายุราชการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง จ านวน ๑ ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต 

๒๓. พิจารณา ขออนุญาตจ้างอาจารย์พิเศษ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 มติ อนุญาตให้จ้างอาจารย์พิเศษ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน ๒ คน คือ อาจารย์ศิริวรางค์ 
ปทุมมาศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์พรรณ หัตถมาศ พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ผู้แทนคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมติดตามเรื่องการจ้างอาจารย์ทดแทนอัตราที่เกษียณอายุราชการ 

๒๔. พิจารณา ขออนุญาตแยกหมู่เรียนนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม                     
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 มติ  ไม่ อนุญาตให้ แยกหมู่ เรี ยนนั กศึกษา สาขาวิ ชาเทคโนโลยี ไฟฟ้าอุตสาหกรรม                           
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พร้อมทั้งให้ด าเนินการตามเล่ม มคอ.๒ และให้สอดคล้องกับแผนการเรียนในเล่มหลักสูตร 

๒๕. พิจารณา ขอเพ่ิมหมู่เรียนให้แก่นักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

 มติ ไม่อนุญาตให้เพ่ิมหมู่เรียนให้แก่นักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๒๖. พิจารณา ขอสมัครสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปเพิ่มเติม 

 มติ อนุญาตให้สมัครสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ิมเติม จ านวน ๑ คน คือ อาจารย์กรรณพรรณ 
วรรณเลิศ สอนในรายวิชา GETT102 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาพ และรายวิชา GESC105 สุขภาพกีฬาและ
นันทนาการเพ่ือชีวิต 

๒๗. พิจารณา ขออนุญาตยกเลิกการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ.๔ ปี) 
และขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะ  (ทล.บ.๔ ป)ี 

 มติ อนุญาตให้ยกเลิกการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ.๔ ปี)   
และอนุญาตให้พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะ (ทล.บ.๔ ปี) โดยให้
ใช้งบประมาณเดิมที่ได้จากการอนุมัติงบในการพัฒนาหลักสูตรที่ผ่านมา  






