
 มติคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  

วันที ่ ๒๗  มกราคม  ๒๕๖๔  
............................................... 

๑. แจ้งการขอความอนุเคราะห์ข้อมูล เ พ่ือประกอบการจัดท าโครงการพลิกโฉมระบบ 
การอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 มติ รับทราบ การขอความอนุเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการจัดท าโครงการพลิกโฉมระบบ 
การอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ 
ขอความอนุเคราะห์รองคณบดีฝ่ายวิชาการของแต่ละคณะด าเนินการศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม และหารือร่วมกันในคณะ
ในการจัดท าหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต  

๒. แจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  
ก่อนการเสนอขออนุมัติ  

 มติ รับทราบ ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรก่อนการเสนอขออนุมัติ ทั้งนี้หลังจากหลักสูตรน าเข้าสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว หลักสูตรต้องด าเนินการ
แก้ไขและน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ก่อนน าเข้า 
สภามหาวิทยาลัย 

๓. แจ้งการประชุมร่วมกับส านักกฤษฎีกาว่าด้วยชื่อปริญญา 

 มติ รับทราบ การประชุมร่วมกับส านักกฤษฎีกาว่าด้วยชื่อปริญญา เพ่ือหาแนวปฏิบัติร่วมกัน 
ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  

๔. สืบเนื่อง รายงานผลการติดตามอาจารย์ค้างส่งผลการเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ และ 
ภาค กศ.ปช. ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ 

 มติ รับทราบ รายงานผลการติดตามอาจารย์ค้างส่งผลการเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ และ
ภาค กศ.ปช. ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ซึ่งคณะครุศาสตร์รายงานการติดตามยังไม่ครบ  

๕. แจ้งหลักสูตร/สาขาวิชาที่ให้กู้ยืม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 มติ รับทราบ หลักสูตร/สาขาวิชาที่ให้กู้ยืม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต้องผ่านการพิจารณา 
ความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และรับทราบเรื่องหลักสูตร/สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาการจัดการค้าสมัยใหม่ สามารถ
กู้ยืม กยศ. ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้แล้ว  

๖. แจ้งการตอบแบบส ารวจการน าหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 มติ รับทราบ การตอบแบบส ารวจการน าหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งนี้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ประสานไปยังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้ด าเนินการ
และรายงานผลการด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 



๒ 

๗. แจ้งสรุปการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๔ 

 มติ รับทราบ สรุปการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ ทั้งนี้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความติดตามไปยัง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือติดตามการด าเนินงานอีกครั้ง พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ผู้แทนคณะ
ด าเนินการติดตามการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมต่อไป  

๘. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง นโยบายและแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล และการส่งเสริมสมรรถนะ
และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 มติ รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง นโยบายและแนวทางการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล  
และการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๙. แจ้งการรับทราบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.๒๕๖๔) 

 มติ รับทราบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.๒๕๖๔) ผ่านระบบ CHECO เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ 

๑๐. แจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ภายใต้โครงการ
ยุวชนอาสา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 มติ รับทราบ รายงานการประชุมคณะกรรมการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ภายใต้
โครงการยุวชนอาสา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบ 
ความถูกต้องของรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวต่อไป  

๑๑. แจ้งการขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 

 มติ รับทราบ การขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม ตามโครงการวิจัยเชิงระบบเพ่ือส่งเสริม
และขยายผลบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการยกระดับผู้เล่นในระบบนิเวศการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับเด็ก 
และเยาวชนนอกระบบการศึกษา  

๑๒. แจ้งการขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 
 มติ รับทราบ การขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี ๒๕๖๔ ซึ่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดท าบันทึกข้อความแจ้งไปยังคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเรียบร้อยแล้ว 

๑๓. แจ้งข้อมูลสรุปรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตรที่มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขข้อมูลในระบบ CHECO 

 มติ รับทราบ ข้อมูลสรุปรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตรที่มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขข้อมูล 
ในระบบ CHECO ทั้งนี้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ด าเนินการประสานในการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
ส่วนวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการจัดท าบันทึก
ข้อความไปยังหัวหน้ารายวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรครุศาสตร์ เพ่ือปรับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ให้เป็นมาตรฐาน



๓ 

เดียวกันกับหลักสูตรทั่วไป พร้อมระบายจุดขาว – ด า ใหม่ เมื่อข้อมูลเรียบร้อยและให้ด าเนินการแจ้งหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา เพ่ือด าเนินการแก้ไขมาตรฐานผลการเรียนรู้ ใน มคอ.๒ ต่อไป  

๑๔. แจ้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา และยกเลิกรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับ
ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 มติ รับทราบ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา และยกเลิกรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับ
ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั้งนี้ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาตามประกาศ
อีกครั้ง เพ่ือด าเนินการแก้ไขต่อไป  

๑๕. แจ้งแนวทางการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาเพ่ือทดแทนนักศึกษาถูกยกเลิกการได้รับทุนอุดหนุน
การศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 มติ รับทราบ แนวทางการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาเพ่ือทดแทนนักศึกษาถูกยกเลิกการได้รับ
ทุนอุดหนุนการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั้งนี้มอบคณะกลับไปด าเนินการพิจารณา
การให้ทุนกับนักศึกษาท่ีถูกยกเลิกการได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ต่อไป  

๑๖. แจ้งการช าระค่าลงทะเบียนและยกเว้นค่าปรับกรณีล่าช้า ในการเข้าร่วมโครงการยุวชนอาสา 
ระยะที่ ๒ จ านวนทั้งหมด ๖ คน  

 มติ รับทราบ การช าระค่าลงทะเบียนและยกเว้นค่าปรับกรณีล่าช้า ในการเข้าร่วมโครงการ
ยุวชนอาสา ระยะที่ ๒ จ านวนทั้งหมด ๖ คน และหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ให้ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินการต่อไป  

๑๗. พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนนักศึกษา  

 ๑๗.๑  พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนนักศึกษา รายวิชา GELA104 ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ (อาจารย์ ดร.อ าพล ชะโยมชัย) 

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียนนักศึกษา รายวิชา GELA104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ จ านวน ๑ คน รหัสนักศึกษา ๖๒๑๑๐๒๐๐๒๑๐๔ นางสาวรัชดาภรณ์ เชื้อบุญมี  
แก้ไขผลการเรียนจาก D+ เป็น B 

 ๑๗.๒ พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนนักศึกษา รายวิชา HSAR208 วาดเส้นคนเหมือน 
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ (อาจารย์อภิชาต งามรุ่งโรจน์) 

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียนนักศึกษา รายวิชา HSAR208 วาดเส้นคนเหมือน  
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ จ านวน ๑ คน รหัสนักศึกษา ๖๒๑๑๐๒๑๖๐๑๑๐ นางสาวคณิศร ชอบมี แก้ไขผล 
การเรียนจาก C เป็น B 

๑๘. พิจารณาขออนุญาตยกเลิกการยืนยันการส่งผลการเรียน  

 ๑๘.๑ พิจารณาขออนุญาตยกเลิกการยืนยันการส่งผลการเรียน รายวิชา HSPS209 การเมือง
ภาคพลเมือง ๓ ของหมู่เรียน ๖๐๑๒๐๒๑๗๒๑ จ านวน ๒๖ ราย ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.วุฒิพงศ์ บัวช้อย)  



๔ 

 มติ อนุญาตให้ยกเลิกการยืนยันการส่งผลการเรียน รายวิชา HSPS209 การเมือง 
ภาคพลเมือง ๓ ของหมู่เรียน ๖๐๑๒๐๒๑๗๒๑ จ านวน ๒๖ ราย ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ และมอบส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการเปิดระบบเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการแก้ไขผลการเรียนต่อไป  

 ๑๘.๒ พิจารณาขออนุญาตแก้ไขเกรดในระบบวัดผลและประเมินผลการเรียน ภาคการศึกษาที่  
๑/๒๕๖๓ จ านวน ๒ รายวิชา ๓ หมู่เรียน (อาจารย์ศิวภรณ์ ใสโต)  

  มติ อนุญาตให้แก้ไขเกรดในระบบวัดผลและประเมินผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 
๑/๒๕๖๓ จ านวน ๒ รายวิชา ๓ หมู่เรียน ได้แก่ รายวิชา EDEN741 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู ๑ 
นักศึกษาหมู่เรียน ๖๓๑๑๐๒๐๒๔๒ และรายวิชา EDEN103 ภาษาอังกฤษในรายวิชาเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพครู ๒ 
นักศึกษาหมู่เรียน ๖๐๑๑๐๓๐๒๔๑ หมู่เรียน ๖๐๑๑๐๓๐๒๔๒ และมอบส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด าเนินการเปิดระบบเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการแก้ไขผลการเรียนต่อไป  

๑๙. พิจารณาขอรับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรนวดฝ่าเท้า 
เพ่ือสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 มติ อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรนวดฝ่าเท้า 
เพ่ือสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) จ านวน ๓,๐๐๐ บาท โดยมอบส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียนประสานกลับไปยังสาขาวิชา กรณกี าหนดชั่วโมงสอนเป็นหลักสูตรฝึกอบรมหรือหลักสูตรระยะสั้น 

๒๐. พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๔)  

 มติ เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)  โดยให้มีการปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการวิชาการเสนอแนะ และเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป  

๒๑. พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
สารสนเทศสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)  

 มติ เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
สารสนเทศสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)  โดยให้มีการปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการวิชาการเสนอแนะ 
และเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 

๒๒. พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)  

 มติ เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)  โดยให้มีการปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการวิชาการเสนอแนะ และเสนอเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 

๒๓. พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 

 มติ เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) โดยให้มีการปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการวิชาการเสนอแนะ และเสนอเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป  



๕ 

๒๔. พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 

 มติ เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 
โดยให้มีการปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการวิชาการเสนอแนะ และเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป  

๒๕. พิจารณาขอเสนอรายวิชาบรรจุเข้าในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 มติ ไม่อนุญาตให้บรรจุรายวิชาเข้าในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้การปรับปรุงรายวิชาศึกษา
ทั่วไป ต้องด าเนินการภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สอดคล้องกับการก าหนดคุณลักษณะตามกรอบของ
กระทรวง ในเรื่องการจัดการศึกษา  

๒๖. พิจารณาขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒)  

 มติ เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) ในล าดับที่ ๕ จากเดิมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ธรรมตระกูล 
เป็น อาจารย์พิชญาภา ตรีวงษ์ พร้อมทั้งให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป  

๒๗. พิจารณาขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 มติ เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) พร้อมทั้งให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
จ านวน ๒ คน ดังนี้  

- ล าดับที่ ๒ จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวาพร ขันผนึก เป็น อาจารย์สมบูรณ์ พานิชศิริ 
- ล าดับที่ ๕ จากเดิม อาจารย์อภิวัฒน์ ค าภีระ เป็น อาจารย์หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล  

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

 มติ เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) ในล าดับที่ ๕ จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรภพ 
บุญประกอบ เป็น อาจารย์อ้อมทิพย์ เมืองจีน 

๒๙. พิจารณาขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยออกประกาศการก าหนดรหัสในหลักสูตร 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการค านวณ 

 มติ เห็นชอบ การก าหนดรหัสในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาการค านวณ คือ EDMC กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอกคณิตศาสตร์และวิทยาการค านวณ พร้อมทั้งเสนอลงนาม 
เพ่ือด าเนินการออกประกาศต่อไป  

๓๐. พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ ภาค กศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 
๑/๒๕๖๔ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๔ และภาคฤดรู้อน/๒๕๖๔  
 มติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ ภาค กศ.ปช.  
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ และภาคฤดูร้อน/๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางในแบบที่ ๓  



๖ 

พร้อมทั้งมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานะทเบียนเสนออธิการบดีลงนาม และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยต่อไป   

๓๑. พิจารณา (ร่าง) ปฏิทินวิชาการส าหรับนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 
๑/๒๕๖๔ และภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๔  

 มติ เห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินวิชาการส าหรับนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 
๑/๒๕๖๔ และภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๔ 

๓๒. พิจารณา (ร่าง) ปฏิทินวิชาการส าหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการค้าสมัยใหม่ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๔  

 มติ เห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินวิชาการส าหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการค้าสมัยใหม่ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๔ 

๓๓. พิจารณาขออนุญาตลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาเป็นกรณีพิเศษล่าช้ากว่าปฏิทินวิชาการ  

 ๓๓.๑ พิจารณาขออนุญาตลงทะเบียนเพ่ิมรายวิชาเป็นกรณีพิเศษล่าช้ากว่าปฏิทินวิชาการ 
นักศึกษารหัส ๕๙๑๑๐๒๑๖๙๓๓๒ นายจักรกฤษณ์ บุตรขุนทอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

 มติ อนุญาตให้ลงทะเบียนเพ่ิมรายวิชาเป็นกรณีพิเศษล่าช้ากว่าปฏิทินวิชาการ 
นักศึกษารหัส ๕๙๑๑๐๒๑๖๙๓๓๒ นายจักรกฤษณ์ บุตรขุนทอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 ๓๓.๒ พิจารณาขออนุญาตลงทะเบียนเพ่ิมรายวิชาเป็นกรณีพิเศษล่าช้ากว่าปฏิทินวิชาการ 
นักศึกษารหัส ๕๙๑๑๐๒๑๖๙๓๒๕ นายเสกสรร ตันยศ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

 มติ อนุญาตให้ลงทะเบียนเพ่ิมรายวิชาเป็นกรณีพิเศษล่าช้ากว่าปฏิทินวิชาการ 
นักศึกษารหัส ๕๙๑๑๐๒๑๖๙๓๒๕ นายเสกสรร ตันยศ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

๓๔. พิจารณาขออนุญาตลงทะเบียนเพ่ิมรายวิชาล่าช้า นักศึกษารหัส ๖๐๑๑๐๒๐๒๕๑๐๑ 
นางสาวจีรนันท์ มีสุข สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 มติ อนุญาตให้ลงทะเบียนเพ่ิมรายวิชาล่าช้า นักศึกษารหัส ๖๐๑๑๐๒๐๒๕๑๐๑ นางสาวจีรนันท ์
มีสุข สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

๓๕. พิจารณาขออนุญาตสอนชดเชยนักศึกษา รายวิชา SCPH701 เตรียมฝึกปฏิบัติประสบการณ์
วิชาชีพสาธารณสุข ภาค กศ.ปช. หมู่เรียน ๖๐๑๒๐๒๑๘๑๑ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓  

 มติ อนุญาตให้สอนชดเชยนักศึกษา รายวิชา SCPH701 เตรียมฝึกปฏิบัติประสบการณ์
วิชาชีพสาธารณสุข ภาค กศ.ปช. หมู่เรียน ๖๐๑๒๐๒๑๘๑๑ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ 

๓๖. พิจารณาของบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล 

 มติ อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล จ านวน ๓,๖๐๐ บาท และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการ
จัดท าบันทึกข้อความแจ้งไปยังสาขาวิชาเพ่ือเร่งด าเนินการใช้งบประมาณต่อไป   

๓๗. พิจารณาขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒)  






