
 มติคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔  

วันพุธที ่ ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๔ (ฉบับแก้ไข) 

............................................... 

๑. แจ้งการปฏิบัติตนตามแนวทางการป้องกันโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

 มติ รับทราบ การปฏิบัติตนตามแนวทางการป้องกันโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

๒. สืบเนื่องจ่านวนผู้ขึ้นทะเบียนรายงานตัวเป็นนักศึกษาขั้นต่่าที่สามารถเปิดการเรียนการสอน
ส่าหรับนักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ที่สามารถเปิดท่าการเรียนการสอน  
โดยแยกเป็นสายวิทยาศาสตร์ จ่านวน ๕ คน และสายสังคมศาสตร์ จ่านวน ๘ คน โดยให้ประชาสัมพันธ์และ 
รับสมัครนักศึกษาที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่่า ภาคปกติ ถึงในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และภาค กศ.ปช. ถึงในวันที่ 
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 มติ รับทราบ จ่านวนผู้ขึ้นทะเบียนรายงานตัวเป็นนักศึกษาขั้นต่่าที่สามารถเปิดการเรียน 
การสอนส่าหรับนักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สายวิทยาศาสตร์ 
จ่านวน ๕ คน และสายสังคมศาสตร์ จ่านวน ๘ คน 

๓. แจ้งรายงานสรุปจ่านวนนักศึกษาขึ้นทะเบียนรายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. 
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

 มติ รับทราบ รายงานสรุปจ่านวนนักศึกษาขึ้นทะเบียนรายงานตัวเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคปกติ จ่านวน ๘๐๔ คน และภาค กศ.ปช. จ่านวน ๖๒ คน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔  

๔. แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 มติ รับทราบ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น โดยในส่วนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายให้ใช้สัดส่วนคงเดิม 

๕. แจ้งการขอความร่วมมือน่าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของส่านักงาน ป.ป.ช. ไปปรับใช้ 
ในสถาบันอุดมศึกษา 

 มติ รับทราบ การขอความร่วมมือน่าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของส่านักงาน ป.ป.ช. ไปปรับใช้
ในสถาบันอุดมศึกษา 

๖. แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณ 

 มติ รับทราบ การเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณ ในการด่าเนินงานหลักสูตรระยะสั้น  
จ่านวน  ๒๐ หลักสูตร คณะละ ๔ หลักสูตร ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนการจัดท่า
หลักสูตรระยะสั้น  



๒ 

๗. พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการส่าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส ๖๑ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ และ (ร่าง) ปฏิทินวิชาการ
ส่าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส ๖๓ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ 

 มติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการส่าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส ๖๑ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ และ (ร่าง) ปฏิทินวิชาการ
ส่าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส ๖๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๔ 

๘. พิจารณาขออนุญาตยกเลิกรายวิชาย้อนหลัง นักศึกษาภาคปกติ รหัสนักศึกษา ๖๓๑๑๐๒๑๕๕๑๑๐ 
นางสาววริศรา แก้วอาสา 

 มติ อนุญาตให้ยกเลิกรายวิชาย้อนหลัง นักศึกษาภาคปกติ รหัสนักศึกษา ๖๓๑๑๐๒๑๕๕๑๑๐ 
นางสาววริศรา แก้วอาสา  

๙. พิจารณาขออนุญาตถอนรายวิชาย้อนหลัง นักศึกษาภาค กศ.ปช. รหัสนักศึกษา ๖๓๑๒๐๒๑๖๙๑๐๙
นายกฤติเดชา สารวัตร 

 มติ อนุญาตให้ถอนรายวิชาย้อนหลัง นักศึกษาภาค กศ.ปช. รหัสนักศึกษา ๖๓๑๒๐๒๑๖๙๑๐๙ 
นายกฤติเดชา สารวัตร และมอบส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานไปยังส่านักเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ด่าเนินการต่อไป  

๑๐. พิจารณาขออนุญาตเปิดรายวิชาเรียนเป็นกรณีพิเศษและขอคืนเงินค่ายกเว้นรายวิชา  
รหัสนักศึกษา ๖๓๑๒๐๒๑๘๑๑๒๑ นางสาวประไพพรรณ ประสานตรี 

 มติ อนุญาตให้เปิดรายวิชาเรียนเป็นกรณีพิเศษ แต่ไม่อนุญาตให้คืนเงินค่ายกเว้นรายวิชา  
รหัสนักศึกษา ๖๓๑๒๐๒๑๘๑๑๒๑ นางสาวประไพพรรณ ประสานตรี ส่วนรายวิชาอ่ืน ๆ นักศึกษาต้องลงทะเบียน
ตามแผนการเรียนต่อไป  

๑๑. พิจารณาขออนุญาตยกเลิกรายวิชาย้อนหลัง นักศึกษาภาคปกติ หมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๐๔๙๑
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 มติ อนุญาตให้ยกเลิกรายวิชาย้อนหลัง นักศึกษาภาคปกติ หมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๐๔๙๑
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ทั้งนี้มอบส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอความอนุเคราะห์ไปยังส่านักเทคโนโลยี
และสารสนเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับการด่าเนินงาน พร้อมทั้งให้จัดกิจกรรมความรู้กับนักศึกษาใหม่ในการสร้างความรู้
ความเข้าใจในระบบสารสนเทศของส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

๑๒. พิจารณาขอเปิดกรณีพิเศษ อาจารย์ปิลันธนา สงวนบุญญพงษ์  

 มติ อนุญาตให้เปิดกรณีพิเศษ อาจารย์ปิลันธนา สงวนบุญญพงษ์ รายวิชาMSCA009  
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ ในภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๖๓ 

๑๓. พิจารณาขอลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิต รหัสนักศึกษา  ๖๑๑๒๐๒๑๗๕๑๑๙  
นางสาวอรปรียา สุขโฉม ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๖๓  

 มติ อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิต รหัสนั กศึกษา ๖๑๑๒๐๒๑๗๕๑๑๙  
นางสาวอรปรียา สุขโฉม ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๖๓ จ่านวนทั้งหมด ๑๒ หน่วยกิต  

๑๔. พิจารณาขอลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิต รหัสนักศึกษา ๖๑๑๒๐๒๑๗๕๑๐๓  
นางสาวมัศยา ตรีพิทักษ์ 



๓ 

 มติ อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิต รหัสนักศึกษา ๖๑๑๒๐๒๑๗๕๑๐๓ นางสาวมัศยา 
ตรีพิทักษ ์ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๖๓ จ่านวนทั้งหมด ๑๒ หน่วยกิต 

๑๕. พิจารณาขออนุญาตลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษ รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๗๗๑๑๕ 
นางสาวนุสบา บรรหารไชย (ภาคปกติ) 

 มติ อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษ รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๗๗๑๑๕  
นางสาวนุสบา บรรหารไชย (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๖๓ จ่านวนทั้งหมด ๙ หน่วยกิต 

๑๖. พิจารณาขออนุญาตลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษ รหัสนักศึกษา ๖๒๑๑๐๒๑๗๗๑๒๕ 
นางสาวเพชรน้่าผึ้ง พร้อมเกียรติกุล (ภาคปกติ) 

 มติ อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษ รหัสนักศึกษา ๖๒๑๑๐๒๑๗๗๑๒๕  
นางสาวเพชรน้่าผึ้ง พร้อมเกียรติกุล (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๖๓ จ่านวนทั้งหมด ๑๒ หน่วยกิต 

๑๗. พิจารณาหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิตหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง 

 มติ เห็นชอบ หลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิตหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพ่ือสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง 
โดยให้มีการปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการวิชาการเสนอแนะ และน่าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป  

๑๘. พิจารณาขอเสนอรายชื่อเพ่ือพิจารณากลั่นกรองอนุมัติผู้ส่าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓ จ่านวนทั้งหมด ๔๕๘ คน 

 มติ อนุมัติรายชื่อผู้ส่าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ จ่านวน 
ทั้งหมด ๔๕๘ คน โดยมอบส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดท่าประกาศ เรื่อง การรับวุฒิการศึกษา  
ตามมาตรการควบคุมการแพร่กระจายของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID19)  และตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนน่าเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมสภาวิชาการต่อไป 

๑๙. พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนางสาวสุพัตรา สุกประเสริฐ (อาจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา) 

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียนรหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๘๑๑๐๗ นางสาวสุพัตรา สุกประเสริฐ 
รายวิชา SCPH304 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ จากผลการเรียน 
F เป็น E 

๒๐. พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา รายวิชา GESC104 สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิต ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ จ่านวน ๒ หมู่เรียน คือ หมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๐๖๔๑ และหมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๑๗๙๑ 
(อาจารย์นวรัตน์ มีชัย) 

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน รายวิชา GESC104 สิ่ งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต  
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ จ่านวน ๒ หมู่เรียน ได้แก่ หมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๐๖๔๑ และหมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๑๗๙๑ 
โดยมอบส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดระบบให้อาจารย์ผู้สอนด่าเนินการแก้ไขผลการเรียนใหม่ 
เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย และมอบ อาจารย์นวรัตน์ มีชัย ประสานนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ 
เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาต่อไป 

๒๑. พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาของนางสาวธนัชชา มะลิวัลย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วินัย เชื่อมวราศาสตร์) 

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียนนักศึกษา รายวิชา MSMA301 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
การประกอบธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๐๔๙๑๓๐ นางสาวธนัชชา มะลิวัลย์ จาก E เป็น I 



๔ 

๒๒. พิจารณาขออนุญาตแก้ไขการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาหมู่เรียน ๖๓๑๑๐๒๕๐๖๑ 
รายวิชา TECT213 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ (อาจารย์สุชาติ เขียวนอก) 

 มติ อนุญาตให้แก้ไขการประเมินผลการเรียนรายวิชา TECT213 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ หมู่เรียน ๖๓๑๑๐๒๕๐๖๑ โดยมอบส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เปิดระบบเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยต่อไป 

๒๓. พิจารณาขอความอนุเคราะห์ปลดล็อคระบบเพ่ือแก้ไขผลการเรียนรายวิชา EDSC303 สะเต็มศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ของหมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๑๓๐๑ และหมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๑๓๐๒ (อาจารย์กติญา บุญสวน) 

 มติ อนุญาตให้แก้ไขการประเมินผลการเรียนรายวิชา EDSC303 สะเต็มศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 
๒/๒๕๖๓ จ่านวน ๒ หมู่เรียน ได้แก่ หมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๑๓๐๑ และหมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๑๓๐๒ โดยมอบ 
ส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เปิดระบบเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนให้เป็นไป  
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยต่อไป 

๒๔. พิจารณาขอเสนอรายชื่อเพ่ือพิจารณาสิทธิ์การสอบปลายภาค นักศึกษา ภาคกศ.ปช. ประจ่า
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓ จ่านวนทั้งหมด ๓ คน  

 มติ อนุญาตให้สิทธิ์การสอบปลายภาค นักศึกษา ภาคกศ.ปช. ประจ่าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ 
จ่านวนทั้งหมด ๓ คน ดังนี้ 

๑. รหัสนักศึกษา ๖๒๑๒๐๒๑๗๕๑๐๒ นางสาวเกษรินทร์ เลาค่า  
๒. รหัสนักศึกษา ๖๒๑๒๐๒๑๗๕๑๑๑ นางสาวพรสุดา  จิตไทยสง 
๓. รหัสนักศึกษา ๖๒๑๒๐๒๑๗๕๑๒๘ นางสาววรรณิภา  ขวัญตอ 

๒๕. พิจารณาขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ หมู่เรียน ๖๑๑๑๐๒๐๖๔๑ 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 มติ อนุญาตใหเ้ปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ หมู่เรียน ๖๑๑๑๐๒๐๖๔๑ 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร 

๒๖. พิจารณาขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ หมู่เรียน ๖๑๑๑๐๒๓๐๑๑ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 มติ อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ หมู่เรียน ๖๑๑๑๐๒๓๐๑๑ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร 

๒๗. พิจารณาขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ หมู่เรียน ๖๔๑๑๐๒๕๐๒๑ 
และหมู่เรียน ๖๔๑๑๐๒๕๐๒๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 มติ อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ หมู่เรียน ๖๔๑๑๐๒๕๐๒๑ และ
หมู่เรียน ๖๔๑๑๐๒๕๐๒๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร 

๒๘. พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการการด่าเนินงานสอบ
ปลายภาคและการส่งผลการเรียน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

 มติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการการด่าเนินงาน
สอบปลายภาคและการส่งผลการเรียน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
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