
มติคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

วันที ่ ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๓  
............................................... 

๑. แจ้งการด าเนินงานกิจกรรมด้านวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๙ และระดับ
นานาชาติครั้งที่ ๒ วิทยาการจัดการวิชาการ ๒๐๒๐ โดยเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ๘ แห่ง ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเพชรบูรณ์ และโครงการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓  

 มติ รับทราบ การด าเนินงานกิจกรรมด้านวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

๒. แจ้งการด าเนินโครงการตัวแทนสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)            
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  

 มติ รับทราบ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะด าเนินการเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุมและแจกเอกสารในการปฏิบัติงาน ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมหมื่นจง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  

๓. แจ้งโครงการอบรม Local Trainer ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

 มติ รับทราบ โครงการอบรม Local Trainer ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

๔. แจ้งกิจกรรมงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจ าปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๔ มกราคม – 
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  

 มติ รับทราบ มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการหารือกับหลักสูตร/สาขาวิชาตามที่ได้รับมอบหมาย
ในการด าเนินงานกิจกรรมงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจ าปี ๒๕๖๓  

๕. แจ้งรายงานจ านวนผู้รายงานตัวเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคปกติ 
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับนักศึกษา 
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบ “ทางด่วนพิเศษ One Stop Service” (เพ่ิมเติม) 

 มติ รับทราบ รายงานจ านวนผู้รายงานตัวเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓            
ภาคปกติ จ านวน ๕๑๗ คน และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับนักศึกษา ภาคปกติ 
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบ “ทางด่วนพิเศษ One Stop Service” (เพ่ิมเติม) พร้อมทั้งมอบ             
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนออธิการบดีลงนามในประกาศดังกล่าวและด าเนินการรับสมัครนักศึกษา 
และประสานไปยังผู้สมัครเข้าศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่สมัครในรอบรับตรงทั่วไปให้ด าเนินการ           
เข้าสมัครในรอบทางด่วน One Stop Service (เพ่ิมเติม) พร้อมกันทุกคณะ 

๖. แจ้งรายงานผลการศึกษาการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนของสถาบันอุดมศึกษา  
โดยวิเคราะห์กลุ่มสาขาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISCED๒๐๑๓  

 มติ รับทราบ รายงานผลการศึกษาการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนของสถาบันอุดมศึกษา 

๗. แจ้งขอแก้ไขชื่อหลักสูตรในมติและรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ 
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วาระที่ ๓.๑ เรื่อง การใช้งบประมาณในการปรับปรุงหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   



๒ 

 มติ รับทราบ การขอแก้ไขชื่อหลักสูตรในมติและรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 
๑๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วาระท่ี ๓.๑ เรื่อง การใช้งบประมาณในการปรับปรุงหลักสูตร ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ จากเดิมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซนสมัยใหม่ 
ขอแก้ไขเป็น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล  รวมถึงให้แก้ไขมติการประชุมและรายงาน         
การประชุมคณะกรรมการวิชาการที่เก่ียวข้องกับประเด็นดังกล่าวด้วย   

๘. พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนรายวิชา GESC๑๐๙ พลังงานเพ่ือชีวิต ภาคการศึกษาที่ 
๑/๒๕๖๒ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขุนแผน ตุ้มทองค า) 

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียนรายวิชา GESC๑๐๙ พลังงานเพ่ือชีวิต ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ 
จ านวน ๒ คน ได้แก ่

 ๑. นายสุทธิชัย มาตย์ประสงค์ รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๒๑๑ แก้ไขผลการเรียนจาก C+ เป็น A 
 ๒. นางสาวเจนจิรา เอ่ียมนุ่น รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๒๒๖ แก้ไขผลการเรียนจาก C เป็น B+                                   

๙. พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนรายวิชา HSCH๒๐๑ ภาษาจีนธุรกิจระดับพัฒนาการ 
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒ (อาจารย์ ดร.พรรณภรณ์ ขันธพัทธ์) 
 มติ อนุญาตแก้ไขผลการเรียนรายวิชา HSCH๒๐๑ ภาษาจีนธุรกิจระดับพัฒนาการ ภาคการศึกษา
ที ่๑/๒๕๖๒ จ านวน ๒ คน ได้แก ่

๑. นางสาวปาริตา ศักดิ์เจริญชัยกุล รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๐๔๙๑๑๗ แก้ไขผลการเรียนจาก A เป็น E 
๒. นางสาวชญานิตย์ ค านา รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๐๔๙๑๑๘ แก้ไขผลการเรียนจาก I เป็น A 

๑๐. พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 มติ เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้มีการปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ และน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป  

๑๑. พิจารณาขอเสนอรายชื่อเพ่ือพิจารณากลั่นกรองอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ภาคการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ จ านวนทั้งหมด ๔๙ คน 

 มติ อนุมัติรายชื่อเพ่ือกลั่นกรองการอนุมัติส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ จ านวนทั้งหมด ๔๙ คน และมอบนายทะเบียนตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง ก่อนเสนอเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป ส่วนกรณีของนายวิษณุ กลิ่นสี รหัสนักศึกษา ๕๗๑๑๐๒๑๓๔๑๒๖ สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) ให้ย้ายรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      
ไว้ในภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียน  

๑๒. พิจารณาขอเสนอรายชื่อเพ่ือพิจารณาสิทธิการสอบปลายภาค นักศึกษา  ภาคกศ.ปช.          
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒  
 มติ อนุญาตให้นักศึกษาภาคปกติมีสิทธิสอบปลายภาค ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ และ
มอบให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปลายภาค เพ่ือประกาศให้
นักศึกษาทราบและแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบ จ านวน ๑ คน คือ นายพลอธิป ปาวกะวงศ์ ณ อยุธยา รหัสนักศึกษา 
๖๑๑๒๐๒๑๖๙๑๑๘  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน ๔ รายวิชา ดังนี้  
 ๑. รายวิชา GELA๑๐๑  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
 ๒. รายวิชา HSPA๒๐๒  การเขียนโครงการ 
 ๓. รายวิชา HSPA๒๐๓  นโยบานสาธารณะ 
 ๔. รายวิชา HSPA๒๐๖  ระเบียบปฏิบัติราชการไทย 



๓ 

๑๓. พิจารณาขอเปลี่ยนแปลงจ านวนค่าตอบแทนในการด าเนินการการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาค กศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ ๑๖๕๐/๒๕๖๒ 
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาในโครงการการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (กศ.ปช.) ภาคการศึกษาที ่๑/๒๕๖๒ 

 มติ เห็นชอบ ให้มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนค่าตอบแทนในการด าเนินการการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ของอาจารย์วิภาวดี ผกามาศ อาจารย์ที่ปรึกษา
สาขาวิชาการบัญชี หมู่เรียน ๖๒๑๒๐๒๑๗๕๑ จาก ๙๒๐ บาท เป็นจ านวนเงิน ๑,๒๐๐ บาท พร้อมทั้งมอบ          
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการตามกระบวนการต่อไป 

๑๔. พิจาณาขออนุญาตเทียบเปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๕ 
กับ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๐ ของนางสาวศศิสุดา จันทะสิงห์ นักศึกษารหัส ๖๐๑๑๐๒๑๘๑๑๓๘ 

 มติ เห็นชอบ มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก ากับติดตามให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาสาระส าคัญของรายวิชาที่นักศึกษาต้องการเทียบรายวิชา ทั้งนี้ค าอธิบาย
รายวิชาที่เรียนมาต้องครอบคลุมรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของรายวิชา และมอบ        
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบรายวิชาที่เทียบกับแผนการเรียนของนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษา
เรียนครบตามแผนการเรียนและส าเร็จการศึกษา  

๑๕. พิจารณาขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 มติ เห็นชอบ ให้เปลี่ยนแปลงแผนการเรียนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรายวิชา HSSD๔๐๔ สารนิพนธ์ ย้ายมาในภาคการศึกษาท่ี ๑ ของชั้นปีที่ ๔  

๑๖. พิจารณาขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

 มติ เห็นชอบ ให้เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) จากเดิม อาจารย์วิไลพร วงษ์อินทร์ เปลี่ยนเป็น อาจารย์วิญญู พันธ์โต   

๑๗. พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.ปช. รายวิชา GEHU๑๐๒ 
สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒ (อาจารย์ปาริชาติ ลาจันนนท์) 

 มติ อนุญาตแก้ไขผลการเรียนรายวิชา GEHU๑๐๒ สุนทรีภาพเพ่ือชีวิต ภาคการศึกษาที่             
๑/๒๕๖๒ จ านวน ๘ คน ได้แก ่

๑. นายอิทธฤทธิ์ เด็ดแก้ว รหัสนักศึกษา ๖๒๑๐๒๒๕๐๕๑๑๐ แก้ไขผลการเรียนจาก C+ เป็น C 
๒. นางสาวปิยภรณ์ ทองเงิน รหัสนักศึกษา ๖๐๑๒๐๒๑๘๑๑๐๑ แก้ไขผลการเรียนจาก D+ เป็น D 
๓. นางสาวพรทิพย์ นวลบุญ รหัสนักศึกษา ๖๐๑๒๐๒๑๘๑๑๐๓ แก้ไขผลการเรียนจาก B+ เป็น B 
๔. นางสาวอภิญญา แถวไธสง รหัสนักศึกษา ๖๐๑๒๐๒๑๘๑๑๐๗ แก้ไขผลการเรียนจาก B เป็น C+ 
๕. นางสาววิภาวรรณ พานนอก รหัสนักศึกษา ๖๐๑๒๐๒๑๘๑๑๐๙ แก้ไขผลการเรียนจาก A เป็น B+ 
๖. นางสาวจีราวรรณ ประคองเมือง รหัสนักศึกษา ๖๒๑๒๐๒๑๗๖๑๐๙  แก้ไขผลการเรียนจาก B เป็น C+ 
๗. นายสิทธิชัย กันเดิน รหัสนักศึกษา ๖๑๑๒๐๒๑๓๘๑๐๑ แก้ไขผลการเรียนจาก C+ เป็น C 
๘. นายกฤษณะ เชียงค า รหัสนักศึกษา ๖๑๑๒๐๒๑๓๘๑๑๔  แก้ไขผลการเรียนจาก B เป็น C+ 

๑๘. พิจารณาขออนุญาตลงทะเบียนเรียนร่วมกับภาค กศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ ของ
นางสาวกัณฐญา พรหมเศรณีย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 




