
 มติคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓  

วันที ่ ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๓  
............................................... 

๑. แจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ – 
๒๕ กันยายน ๒๕๖๓  

 มติ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ – 
๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีผลการประเมินเท่ากับ ๔.๒๒ คะแนน 

๒. แจ้งการประชุมร่วมกับ สป.อว. ประเด็นการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย  

 มติ รับทราบ การประชุมร่วมกับ สป.อว. ประเด็นการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย 

๓. แจ้งรายงานผลการเข้าร่วมโครงการจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ในรายวิชา “วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ ๒๑” เมื่อวันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓  
ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 

 มติ รับทราบ รายงานผลการเข้าร่วมโครงการจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  
ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ในรายวิชา “วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ ๒๑” โดยมอบ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าบันทึกข้อความแจ้งไปยังคณะ เพ่ือทบทวนเนื้อหาในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
(เฉพาะกลุ่ม ก) พร้อมทั้งให้แต่ละรายวิชาได้ด าเนินการประชุมอาจารย์ผู้สอน ลดการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นให้
นักศึกษามีความสามารถทางด้านสังคม (Soft Skill) มากกว่า Hard Skill 

๔. แจ้งรายงานผลการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตวิชาชีพครู 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น ๑ อาคารหอประชุมคุรุสภา ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
กรุงเทพมหานคร 

 มติ รับทราบ รายงานผลการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิต
วิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมหาวิทยาลัยต้องมีการติดตามและประเมินสมรรถนะการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ เพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครู  

๕. แจ้ งข้อมูลศูนย์ รั บ เรื่ องการให้บริ การการศึกษา มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพชรบู รณ์ 
อันเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ซึ่งวันสุดท้ายของการรับเรื่อง คือ  
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓  

 มติ รับทราบ ข้อมูลศูนย์รับเรื่องการให้บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
อันเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) จ านวน ๒ คน ได้แก่ นางสาวพิมพ์ชนก 
ส าราญพันธ์ และนายณัฎฐ์ ราวิล  

๖. ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการด าเนินงาน
ระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 มติ รับทราบ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทาง 
การด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๗. แจ้งการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์การรับ
สมัคร” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ แบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  



๒ 

 มติ รับทราบ การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์
การรับสมัคร” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ แบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓  
และระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙  ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศรีชมภู ให้แก่สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์
และจังหวัดพิจิตร โดยมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าเพจของส่วนกลาง เพ่ือให้สามารถลิงก์ข้อมูล 
ไปยังสาขาวิชาต่าง ๆ ได้  

๘. แจ้งการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแนะแนวอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๓” ในวันที่ 
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีชมภู และการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 มติ รับทราบ การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแนะแนวอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๓” 
และการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะด าเนินการท าบันทึกข้อความ
แจ้งไปยังทุกคณะอีกครั้ง เพ่ือเชิญชวนให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว  

๙. แจ้งการอนุโลมผลการสอบภาษาอังกฤษส าหรับผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

 มติ รับทราบ การอนุโลมผลการสอบภาษาอังกฤษส าหรับผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

๑๐. แจ้งการรับทราบหลักสูตรระดับปริญญาตรีผ่านระบบ CHECO ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ์ จากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 มติ การรับทราบหลักสูตรระดับปริญญาตรีผ่านระบบ CHECO ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ์ จ านวน  ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) รวมทั้งหมดจ านวน ๓๙ หลักสูตร และเหลือจ านวน ๑ หลักสูตรที่ยังไม่ได้รับทราบ คือ หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศลิป์และการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๑๑. พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา AGAN502 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์  
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒  (อาจารย์ประธาน  เรียงลาด) 

 มติ  อนุญาตให้แก้ ไขผลการเรียน ในรายวิชา AGAN502 การปรับปรุ ง พันธุ์ สั ตว์  
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ ของนายมูฮัมมะซอฟวรร อัตนิ รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๑๕๖๑๑๕ แก้ไขผลการเรียน
จาก B  เป็น D+ 

๑๒. พิจารณาขออนุญาตขยายเวลาการส่งเกรดแก้ I ล่าช้า รายวิชา TEPT502 การวิจัยและพัฒนา
ในงานเทคโนโลยีการผลิต ของภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ (อาจารย์บุษบากร  คงเรือง)  

 มติ ไม่อนุญาตให้ขยายเวลาการส่งเกรดแก้ I ล่าช้า รายวิชา TEPT502 การวิจัยและพัฒนา 
ในงานเทคโนโลยีการผลิต ของภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ และต้องด าเนินการส่งผลการเรียนภายในวันที่  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หากเกินระยะเวลาที่ก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนใหม่ในรายวิชาเดิมอีกครั้ง  

๑๓. พิจารณาขออนุญาตขยายเวลาการส่งเกรดแก้ I ล่าช้า รายวิชา ENPE603 โครงงานวิศวกรรม
การผลิตและการจัดการ ๒ ของภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒ (อาจารย์ธนภัทร มะณีแสง) 

 มติ อนุญาตให้ขยายเวลาการส่งเกรดแก้ I ล่าช้า รายวิชา ENPE603 โครงงานวิศวกรรมการ
ผลิตและการจัดการ ๒ ของภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ โดยสามารถขยายเวลาการส่งผลการเรียนได้ไม่เกินวันที่  
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาการส่งเกรดแก้ I ล่าช้าได้อีก ซึ่งการขยายเวลาการส่งเกรด 



๓ 

แก้ I ล่าช้า ต้องไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษาเท่านั้น และมอบผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมประสานไปยังอาจารย์ผู้สอนแจ้งนักศึกษาด าเนินการแก้ I ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ 

๑๔. พิจารณาขอเสนอรายชื่อเพ่ือพิจารณากลั่นกรองอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ ในการอนุมตัิส าเร็จการศึกษาครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ มีจ านวนรวมทั้งสิ้น ๑๘ คน 

 มติ อนุมัติรายชื่อเพ่ือพิจารณากลั่นกรองอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ ในการอนุมัติส าเร็จการศึกษาครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ มีจ านวน 
รวมทั้งสิ้น ๑๘ คน ทั้งนี้มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง ก่อนน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป  

๑๕. พิจารณาขอเปลี่ยนแปลงหมู่เรียนของนายฤทธิไกร ทองนาค รหัสนักศึกษา ๖๓๑๑๐๒๑๖๙๒๒๑ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 มติ อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหมู่เรียนของนายฤทธิไกร ทองนาค รหัสนักศึกษา ๖๓๑๑๐๒๑๖๙๒๒๑ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากหมู่เรียนที่ ๒ ย้ายไปหมู่เรียนที่ ๑  

๑๖. พิจารณาการยืนยันการลงทะเบียนเรียนเพิ่ม – ถอนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 มติ อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเพ่ิม – ถอน รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยให้ 
เสียค่าปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย จ านวน ๒ คน ดังนี้  
  ๑. นางสาวจิรนันท์ ทับแย้ม สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  ๒. นางสาวประภาพร นิ่มนาม สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

๑๗. พิจารณาขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน ๒ หมู่เรียน  

 มติ อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน ๒ หมู่เรียน คือ หมู่เรียน ๖๓๑๑๐๒๑๖๙๑ และหมู่เรียน ๖๓๑๑๐๒๑๖๙๒ 
โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร  

๑๘. พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 

 มติ เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 
โดยให้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการ และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งต่อไป  

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

 มติ เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 
โดยให้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการ และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งต่อไป 

๒๐. พิจารณาสมัครผู้สอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปเพิ่มเติม จ านวน ๓ คน  

 มติ อนุญาตให้สมัครผู้สอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปเพิ่มเติม จ านวน ๓ คน ดังนี้ 
๑. อาจารย์สุปราณี พิสมัย ในรายวิชา GETT101 ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือชีวิตและอาชีพ 
๒. อาจารย์วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์ ในรายวิชา GETH102 พลเมืองเข้มแข็ง 
๓. อาจารย์สดุดี ค ามี  ในรายวิชา GETH102 พลเมืองเข้มแข็ง 



๔ 

๒๑. พิจารณาขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

 มติ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) โดยเพ่ิมอาจารย์อภิชาติ สุวรรณชื่น เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในล าดับที่ ๖   

๒๒. พิจารณาขออนุญาตสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติเป็นกรณีพิเศษ ของ
นางสาวมินตรา ขจรไพร นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 มติ อนุญาตให้นางสาวมินตรา ขจรไพร รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๓๒๑๐๘ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เป็นกรณีพิเศษ ของปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
และให้ด าเนินการเพ่ิม – ถอน รายวิชาตามท่ีนักศึกษาได้ไปนั่งเรียนจริงเป็นกรณีพิเศษ 

๒๓. พิจารณาขออนุญาตเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ 

 มติ อนุญาตการเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมอบส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบเอกสารให้มีความสอดคล้องกัน จ านวน ๒ คน ดังนี้  

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์  ไชยศรี กลุ่มวิชาพ้ืนฐานการศึกษา 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานการศึกษา 

๒๔. พิจารณาขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 

 มติ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 
ในล าดับที่ ๔ จากเดิมผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา กลิ่นจันทร์ เปลี่ยนเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี วงศ์สุรเศรษฐ์  

๒๕. พิจารณาขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 

 มติ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) จ านวน ๒ คน ดังนี้ 

- ล าดับที่ ๔ จากเดิมอาจารย์ชัญญภัทร นกมั่น เปลี่ยนเป็น อาจารย์พริมาดา บัวหลวง 

- ล าดับที่ ๕ จากเดิมอาจารย์อ้อมทิพย์ อุตตโม เปลี่ยนเป็น อาจารย์รุ่งลักษณา ดีแจ่ม  

๒๖. พิจารณาขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 

 มติ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) ในล าดับที่ ๕ จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย สุขสกุล เปลี่ยนเป็น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย ศรีวิพัฒน์ 

๒๗. พิจารณาขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 

 มติ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) ในล าดับที่ ๔ จากเดิม อาจารย์จตุพร จันทร์เพชร 
เปลี่ยนเป็น อาจารย์พิมพ์พร เกษดี 






