
 มติคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔  

วันพุธที ่ ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  

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

๑. สืบเนื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการย้ายสาขาวิชา
ส าหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 

 มติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการย้ายสาขาวิชา
ส าหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยให้มีการแก้ไขตามที่คณะกรรมการวิชาการเสนอแนะ   

๒. แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการส าหรับนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส ๖๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๔ 

 มติ รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการส าหรับนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส ๖๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๔ 

๓. แจ้งแบบเสนอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 มติ รับทราบ แบบเสนอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยให้ด าเนินการ 
ส่งวาระเข้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มของสภามหาวิทยาลัย  

๔. แจ้งการด าเนินงานปรับระบบการส่งผลการเรียนตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 มติ รับทราบ การด าเนินงานปรับระบบการส่งผลการเรียนตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบผู้แทนทุกคณะด าเนินการประชาสัมพันธ์ 
ไปยังอาจารย์ผู้สอนในสังกัดของแต่ละคณะต่อไป  

๕. แจ้งรายงานผลการติดตามผลการเรียน ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑  

 มติ รับทราบ รายงานผลการติดตามผลการเรียน ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ 
และรายงานข้อมูลกลับมาจ านวน ๑ คณะ คือ คณะวิทยาการจัดการ  

๖. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอหลักสูตร/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับยางพารา  
เพ่ือใช้ในการก าหนดหลักสูตร/สาขาวิชาในการขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 มติ รับทราบ  การประชาสัมพันธ์ให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอหลักสูตร/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ยางพารา เพ่ือใช้ในการก าหนดหลักสูตร/สาขาวิชาในการขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๗. แจ้งการรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 มติ รับทราบ การรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๒๗ คุณวุฒิ  

 



๒ 

๘. แจ้งแนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ส าหรับคุณวุฒิในประเทศ 

 มติ รับทราบ แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส าหรับคุณวุฒิในประเทศ 

๙. แจ้งการรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

  มติ รับทราบ การรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 
ของรัฐและเอกชน 

๑๐. แจ้งรหัสงบประมาณและผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 มติ รับทราบ รหัสงบประมาณและผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามโครงการยกระดับการศึกษา 
เพ่ือเตรียมการ Reinventing University โดยจัดสรรงบประมาณให้กับการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
และหลักสูตรตามข้อบังคับว่าด้วย การจัดการศึกษาตลอดชีวิต หลักสูตรละ ๓,๐๐๐ บาท 

๑๑. แจ้งการรับทราบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒)  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 มติ รับทราบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)  
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

๑๒. แจ้งการแปลปฏิทินวิชาการส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ 

 มติ รับทราบ การแปลปฏิทินวิชาการส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๔ เป็นภาษาอังกฤษ 

๑๓. แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง นโยบายการเยียวยา ช่วยเหลือนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 มติ รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง นโยบายการเยียวยา ช่วยเหลือ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ทั้งนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเยียวยาได้ที่ ศูนย์รับเรื่องการให้บริการการศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ์ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 ของภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ 

๑๔. พิจารณาขออนุญาตลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตของนักศึกษา จ านวน ๔ คน  

 มติ อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตของนักศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๖๓ 
จ านวน ๔ คน ดังนี้ 

๑. รหัสนักศึกษา ๖๐๑๒๐๒๑๘๑๑๐๑ นางสาวปิยภรณ์  ทองเงิน 
๒. รหัสนักศึกษา ๖๐๑๒๐๒๑๘๑๑๐๓ นางสาวพรทิพย์  นวลบุญ 
๓. รหัสนักศึกษา ๖๐๑๒๐๒๑๘๑๑๐๗ นางสาวอภิญญา  แก้วไธสง 
๔. รหัสนักศึกษา ๖๐๑๒๐๒๑๘๑๑๐๘ นางสาวกัลลยารัตน์  รัตนะ 
 



๓ 

๑๕. พิจารณาขออนุญาตลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตของนางสาวมาริสา ทองยศ 
 มติ ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตของนางสาวมาริสา ทองยศ เนื่องจาก 
ไม่เป็นไปตามเงือ่นไขที่ก าหนด พร้อมทั้งมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป  

๑๖. พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการส าหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๔ (ฉบับแก้ไข)  

 มติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการส าหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ (ฉบับแก้ไข) โดยให้มีการแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ  
พร้อมทั้งน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป   

๑๗. พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา (อาจารย์พิชยา เชี่ยวภาษา) 

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียนรายวิชา GETL104 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ภาคการศึกษา
ที่ ๒/๒๕๖๓ ของนายพงศ์ศรัณย์ ลือยศ รหัสนักศึกษา ๖๒๑๑๐๒๐๐๕๑๐๙ จากผลการเรียน C+ เป็น A   

๑๘. พิจารณาขอแก้ไขคะแนนระหว่างภาคของนักศึกษา (อาจารย์นิตยา นาคอินทร์) 

 มติ อนุญาต โดยมอบส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดระบบให้อาจารย์ผู้สอน
แก้ไขคะแนนของนักศึกษา รายวิชา EDEC405 คอมพิวเตอร์ส าหรับครูปฐมวัย ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ จ านวน ๒ คน 
ดังนี้ 

 ๑. นางสาวปรีดานันท์  ลาค า  รหัสนักศึกษา ๖๓๑๑๐๒๐๓๗๒๐๔ ผลการเรียนเป็น C  

 ๒. นางสาวพรวิภา  อุดม รหัสนักศึกษา ๖๓๑๑๐๒๐๓๗๒๑๒ ผลการเรียนเป็น C 

๑๙. พิจารณาขออนุญาตแก้ไขการประเมินผลการเรียน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐิกุล แก้วงาม) 

 มติ อนุญาตให้แก้ไขการประเมินผลการเรียน รายวิชา HSPS103 อุดมการณ์ทางการเมืองเบื้องต้น 
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓ จ านวน ๓ หมู่เรียน ได้แก่ หมู่เรียน ๖๓๑๑๐๒๑๗๒๑ หมู่เรียน ๖๓๑๑๐๒๑๗๒๒ และ
หมู่เรียน ๖๓๑๑๐๒๑๗๒๓ โดยแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาจ านวนทั้งหมด ๒๐ คน  

๒๐. พิจารณาขอก าหนดรหัสวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๔) 

 มติ เห็นชอบ การขอก าหนดรหัสวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๔) จากเดิมเป็นรหัส AGHE เปลี่ยนเป็นรหัส HOME  

๒๑. พิจารณาขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการค้าสมัยใหม่ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓)  

 มติ เห็นชอบ ให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) จากเดิม อาจารย์ดอกอ้อ ขวัญนิน เปลี่ยนเป็น อาจารย์วิไลพร 
วงษ์อินทร์ 

๒๒. พิจารณาขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ หมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๐๔๙๑ 
และหมู่เรียน ๖๓๑๑๐๒๐๔๙๑ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  



๔ 

 มติ อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ หมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๐๔๙๑ 
และหมู่เรียน ๖๓๑๑๐๒๐๔๙๑ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   จากเดิมรายวิชา 
HSEB401 ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการท่องเที่ยว เปลี่ยนเป็น HSEB315 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการจัดแสดงสินค้า 
ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ส าหรับหมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๐๔๙๑ และในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ส าหรับ 
หมู่เรียน ๖๓๑๑๐๒๐๔๙๑  โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร 

๒๓. พิจารณาขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ หมู่เรียน ๖๑๑๑๐๒๑๘๗๑ 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 มติ อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ หมู่เรียน ๖๑๑๑๐๒๑๘๗๑ 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการสลับ
รายวิชา ในภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๔ และภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๔ โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร  

๒๔. พิจารณาขออนุญาตลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตย้อนหลัง ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓  
ของนักศึกษาภาคปกติรหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๐๗๕๑๐๔ และรหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๐๗๕๑๑๑ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 มติ อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตย้อนหลัง ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๖๓  
ของนักศึกษา ภาคปกติ รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๐๗๕๑๐๔ และรหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๐๗๕๑๑๑ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

๒๕. พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการส าหรับ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส ๖๑ ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๔ (ฉบับแก้ไข) 
และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส ๖๓ ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๔ (ฉบับแก้ไข) 

 มติ เห็นชอบ  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการส าหรับ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส ๖๑ ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๔ (ฉบับแก้ไข) 
และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส ๖๓ ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๔ (ฉบับแก้ไข) 

๒๖. พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา (อาจารย์สุวนิตย์ เทศนวน)  

 มติ  อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ จ านวน ๒ คน ดังนี้  

๑. นางสาวธัชนก นิ่มนวล รหัสนักศึกษา ๖๒๑๑๐๒๐๒๓๒๑๔ รายวิชา HSLA206 กฎหมาย
ลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท จากผลการเรียน D+ เปลี่ยนเป็น B 

๒. นางสาวชฎาภรณ์ แก้วพลัย รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๐๔๙๑๐๕ รายวิชา HSLA212 
กฎหมายส าหรับธุรกิจและการท่องเที่ยว จากผลการเรียน D+ เปลี่ยนเป็น B 

๒๗. พิจารณาการสมัครผู้สอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปเพิ่มเติม   

 มติ เห็นชอบ การสมัครผู้สอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปเพิ่มเติม  

ล าดับ ชื่อ – สกุล วิชาท่ีสมัคร 
๑. ดร.อนิตะมงคล สมกิตติกานนท์ GETL101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 

GETL102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
๒. Mr. Tata Kwawi Mbinglo GETL101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 

GETL102 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 



๕ 

๒๘. พิจารณาการเปิดห้องเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

 มติ เห็นชอบ การเปิดห้องเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
และให้รับนักศึกษาเพ่ิมเติมในห้องเรียนที่เปิดสอนและมีจ านวนนักศึ กษาไม่เต็มตามแผนการรับนักศึกษา  
แต่สาขาวิชาที่มีจ านวนนักศึกษาไม่ถึงเกณฑ์การเปิดห้องเรียนให้ปิดระบบการรับนักศึกษาและให้ประสานนักศึกษา
ย้ายสาขาวิชาไปยังสาขาวิชาที่เปิดสอน หากนักศึกษาประสงค์ไม่ย้ายสาขาวิชาและไม่ศึกษาต่อให้ด าเนินการ
ประสานงานคลังด าเนินการคืนค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าลงทะเบียนให้แก่นักศึกษา ส่วนกรณีสาขาวิชาที่ไม่มี
จ านวนนักศึกษาเข้าศึกษาเป็นเวลา ๒ ปีติดต่อกัน ให้ด าเนินการจัดท าบันทึกมายังมหาวิทยาลัยในการขอปิด
สาขาวิชา 

๒๙. พิจารณาขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน ๔ หมู่เรียน คือ หมู่เรียน ๖๔๑๑๐๒๑๗๒๑ หมู่เรียน ๖๔๑๑๐๒๑๗๒๒ 
หมู่เรียน ๖๔๑๑๐๒๑๗๒๓ และหมู่เรียน ๖๔๑๑๐๒๑๗๒๔   

 มติ อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชารัฐศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน ๔ หมู่เรียน คือ หมู่เรียน ๖๔๑๑๐๒๑๗๒๑ หมู่เรียน ๖๔๑๑๐๒๑๗๒๒ 
หมู่เรียน ๖๔๑๑๐๒๑๗๒๓ และหมู่เรียน ๖๔๑๑๐๒๑๗๒๔   

๓๐. พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การออกหลักฐานแสดงผล
การศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๔  

 มติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การออกหลักฐานแสดงผล
การศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้
อธิการบดลีงนามในประกาศดังกล่าวและด าเนินการประกาศใช้ต่อไป  

๓๑. แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 มติ รับทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๓๒. พิจารณาแนวทางการจัดท าหลักสูตรระยะสั้นในรูปแบบการใหส้ัมฤทธิบัตร 

 มติ เห็นชอบ ให้ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วย 
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งนี้หลักสูตรสาขาวิชาสามารถด าเนินการออกแบบในเรื่องการจัดการศึกษา 
ให้สอดคล้องกัน 

๓๓. พิจารณาแนวทางการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

 มติ ไม่เห็นชอบ ทั้งนี้ให้สาขาวิชาด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือด าเนินการ
จัดท าบันทึกข้อความมายังมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการในกรณีที่นักศึกษามีผลการ
เรียนเป็น E หรือยกเว้นรายวิชาได้ โดยให้ด าเนินการเป็นรายกรณีไป  
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