
 มติคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔  

วันจันทร์ที ่ ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔  

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

๑. แจ้งการขอแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ๓ คณะ ที่ได้รับการ
แต่งตั้งเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการวิชาการ 

 มติ รับทราบ การแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับรองคณบดีฝ่ายวิชาการของทั้ง ๓ คณะ  

๒. แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการทบทวนแผนจัดการความรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ในวันที่  
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ และออนไซต์ ณ ห้องประชุมอินทผาลัม 

 มติ รับทราบ การประชาสัมพันธ์โครงการทบทวนแผนจัดการความรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ และออนไซต์ ณ ห้องประชุมอินทผาลัม 

๓. สืบเนื่องการเปิดห้องเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
ซึ่งสอดคล้องกับรายงานข้อมูลสถิตินักศึกษาเปรียบเทียบแต่ละปีการศึกษา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ 

 มติ รับทราบ การเปิดห้องเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันสุดท้ายคือ 
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งมีนักศึกษาท่ีรายงานตัวเป็นนักศึกษาจ านวนทั้งหมด ๑,๐๔๒ คน  

๔. แจ้งปฏิทินวิชาการส าหรับนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ 
(ฉบับแก้ไข) 

 มติ รับทราบ ปฏิทินวิชาการส าหรับนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่  
๑/๒๕๖๔ (ฉบับแก้ไข) 

๕. แจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษาการฝึกงาน หรือการฝึก
ภาคสนามในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 มติ รับทราบ แนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษาการฝึกงาน หรือ
การฝึกภาคสนามในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในกรณีดังกล่าว
หากสาขาวิชามีความจ าเป็นก็สามารถด าเนินการภายในมหาวิทยาลัยได้  แต่ให้ควบคุมในเรื่องสมรรถนะของ
นักศึกษาให้เป็นไปตาม มคอ.๔ และให้สอดคล้องกับการด าเนินงานตามที่ สป.อว.ก าหนด  

๖. แจ้งประกาศผลการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือ
ตอนล่าง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมเกียรติบัตร 

 มติ รับทราบ ประกาศผลการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคเหนือตอนล่าง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมเกียรติบัตร เพ่ือแสดงว่านักศึกษาได้เข้าร่วมในการน าเสนอผลงาน 

๗. แจ้งการรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

 มติ รับทราบ การรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐและเอกชน จ านวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม  



๒ 

๘. แจ้งผลการขอรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ 

 มติ รับทราบ ผลการขอรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ ของคลินิกการแพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  

๙. แจ้งการบรรจุเนื้อหาวิชาเขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
(Maritime Zones, Marine Resources and Coastal Management) ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา 

 มติ รับทราบ การบรรจุเนื้อหาวิชาเขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง (Maritime Zones, Marine Resources and Coastal Management) ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใน
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 

๑๐. แจ้งอนุโลมให้นิสิตหรือนักศึกษาที่ก าลังศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ด้านสาธารณสุขใน 
ภาคการศึกษาสุดท้ายหรืออยู่ระหว่างรออนุมัติปริญญา สามารถเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

 มติ  รับทราบ การอนุ โลมให้นิสิตหรือนักศึกษาที่ก าลั งศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  
ด้านสาธารณสุขในภาคการศึกษาสุดท้ายหรืออยู่ระหว่างรออนุมัติปริญญา สามารถเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพ  
การสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

๑๑. แจ้งการเชิญประชุมแสดงความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการให้
ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... 

 มติ รับทราบ การเชิญประชุมแสดงความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วย
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... โดยมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสานไปยังสาขาวิชาในการด าเนินการศึกษาข้อก าหนดของหลักสูตร 
ซึ่งสถาบันการศึกษาต้องเสนอหลักสูตรต่อสภาการสาธารณสุขชุมชน เพ่ือพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรก่อนเปิดรับ
นักศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ทั้งนี้มอบให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรงกับเกณฑ์มาตรฐานของ
สภาวิชาชีพมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร และศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการได้รับใบประกอบวิชาชีพของนักศึกษา  

๑๒. แจ้งมติคณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๔ ปี) 

 มติ รับทราบ มติคณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา 
(หลักสูตร ๔ ปี) โดยมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานไปยังหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) ในการเพ่ิมแนวทางในการปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษา และรอการรับทราบภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

๑๓. แจ้งรายงานสรุปจ านวนนักศึกษาขึ้นทะเบียนรายงานตัวเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคปกติ และภาค กศ.ปช.   

 มติ รับทราบ รายงานสรุปจ านวนนักศึกษาขึ้นทะเบียนรายงานตัวเป็นนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคปกติ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานะทเบียนได้ด าเนินการประสานไปยัง
นักศึกษาในการย้ายสาขาวิชาที่ไม่สามารถเปิดหมู่เรียนได้เรียบร้อยแล้ว ส่วนภาค กศ.ปช. อยู่ระหว่างการเปิดรับ
นักศึกษาจนถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการของคณะประสานไปยังสาขาวิชาที่มี
จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ หากปิดระบบรับนักศึกษาและมีจ านวนนักศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ที่เปิดการเรียน



๓ 

การสอนได้ งานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษาต้องด าเนินการประสานนักศึกษาในการย้ายสาขาวิชาเข้าเรียน 
ในสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนต่อไป   

๑๔. แจ้งค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สภาวิชาการ
จากผู้ทรงคณะ 

 มติ รับทราบ ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สภาวิชาการจากผู้ทรงคณะ 

๑๕. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการให้ข้อมูลศูนย์รับเรื่อง 
การให้บริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) 

 มติ รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการให้
ข้อมูลศูนย์รับเรื่อง การให้บริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จ านวนทั้งหมด ๖๐๙ คน ทั้งนี้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้อัพโหลด
ประกาศดังกล่าวขึ้นหน้าเว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งให้ ด าเนินการ
ประสานไปยังงานคลัง เพ่ือด าเนินการต่อไป  

๑๖. แจ้งการแปลหลักฐานแสดงผลการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ 

 มติ รับทราบ การแปลหลักฐานแสดงผลการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ เรื่องการออกหลักฐาน
แสดงผลทางการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๗. แจ้งสรุปผลการตรวจสอบคุณวุฒิของนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) 

 มติ รับทราบ สรุปผลการตรวจสอบคุณวุฒิของนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
(ครั้งที่ ๒) พบว่า การตอบกลับในการตรวจสอบคุณวุฒิของนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๖ 

๑๘. แจ้งการขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) 

 มติ รับทราบ การขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) 

๑๙. แจ้งการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ส าหรับการ
ทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

 มติ รับทราบ การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ส าหรับ
การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  

๒๐. แจ้งการสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Digital Transcript : กระบวนการจัดท า 
Digital Transcript (สถาบันาอุดมศึกษาของรัฐ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 มติ รับทราบ การสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Digital  Transcript : กระบวนการ
จัดท า Digital Transcript (สถาบันาอุดมศึกษาของรัฐ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๒๑. แจ้งขอทราบความคืบหน้าการด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



๔ 

 มติ รับทราบ การขอทราบความคืบหน้าการด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ขอให้ส่งข้อมูลไปยัง ป.ป.ช. ภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และ
รายงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งต่อไป  

๒๒. พิจารณาขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรใหม่และขอรับการสนับสนุนงบประมาณหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .........) 

 มติ อนุญาตให้พัฒนาหลักสูตรใหม่และอนุมัติในการสนับสนุนงบประมาณหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .........) จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยใช้
งบประมาณของโครงการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาพ้ืนที่อย่างยั่งยืน และให้มีการแก้ไขตามที่คณะกรรมการ
วิชาการเสนอแนะ 

๒๓. พิจารณาขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรและขอสนับสนุนงบประมาณพัฒนาหลักสูตรการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต  

 มติ รับในหลักการ ในการพัฒนาหลักสูตรและอนุมัติในการสนับสนุนงบประมาณพัฒนา
หลักสูตรการจดัการศึกษาตลอดชีวิต จ านวน ๓ หลักสูตร ดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ : การท่องเที่ยวท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 ๒. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์กร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 ๓. หลักสูตรเทคนิคการบริหารราชการสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 โดยให้มีการแก้ไขตามที่คณะกรรมการวิชาการเสนอแนะ พร้อมทั้งมอบส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนด าเนินการประสานไปยังกองนโยบายและแผนในการจัดสรรงบประมาณให้กับหลักสูตรการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต จากเดิมหลักสูตรละ ๓,๐๐๐ บาท เปลี่ยนเป็นหลักสูตรละ ๕,๐๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณ
ของโครงการพัฒนาหลักสูตรที่เนน้การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน 

๒๔. พิจารณาขออนุญาตปรับแผนการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาค กศ.ปช.  
หมู่เรียน ๖๓๑๒๐๒๐๒๓๑ 

 มติ อนุญาตให้ปรับแผนการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาค กศ.ปช.  
หมู่เรียน ๖๓๑๒๐๒๐๒๓๑ โดยให้สาขาวิชาด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๑ ระบบการจัดการศึกษา ข้อ ๘.๑.๒ พร้อมทั้งปรับแผนการเรียน
ของนักศึกษา ในภาคการศึกษาที่มีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่ควรมีรายวิชาเรียนอ่ืน ตามที่คณะกรรมการ
วิชาการเสนอแนะ  

๒๕. พิจารณาสมัครผู้สอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปเพิ่มเติม   

 มติ อนุญาตให้ในการสมัครเป็นผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ิมเติม ของอาจารย์ ดร.ณัฐพล 
ปักการะนัง จ านวน ๒ รายวิชา คือ รายวิชา GESC102 การคิดและการตรวจสอบเหตุผล และรายวิชา GESC107 
กระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 

๒๖. พิจารณาขออนุญาตปรับปรุงหลักสูตรและขอรับการสนับสนุนงบประมาณหลักสูตร 
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 

 มติ อนุญาตให้ปรับปรุงหลักสูตรและอนุมัติ ในการสนับสนุนงบประมาณหลักสูตร 
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) จ านวน ๓,๖๐๐ บาท 



๕ 

๒๗. พิจารณาขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 มติ อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ในล าดับที่ ๓ จากเดิม อาจารย์ศิริวรางค์ ปทุมมาศ 
เปลี่ยนเป็น อาจารย์กฤษณา เกตุค า ส่วนประเด็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ให้ด าเนินการประสานไปยังงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  

๒๘. พิจารณาขออนุญาตปรับแผนการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ รหัส ๖๔ จ านวน ๑๘ สาขาวิชา 

 มติ อนุญาตให้ปรับแผนการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ รหัส ๖๔ โดยไม่กระทบโครงสร้าง
หลักสูตร จ านวนทั้งหมด ๑๘ สาขาวิชา ดังนี้ 

๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  หมู่ เรียน ๖๔๑๑๐๒๐๒๒๑  
หมู่เรียน ๖๔๑๑๐๒๐๒๒๒ 

๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หมู่ เรียน ๖๔๑๑๐๒๐๒๔๑  
หมู่เรียน ๖๔๑๑๐๒๐๒๔๒ 

๓. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  หมู่เรียน ๖๔๑๑๐๒๐๓๗๑  
หมู่เรียน ๖๔๑๑๐๒๐๓๗๒ 

๔. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หมู่เรียน ๖๔๑๑๐๒๐๒๕๑ 
๕. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หมู่เรียน ๖๔๑๑๐๒๐๔๙๑ 
๖. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หมู่เรียน ๖๔๑๑๐๒๒๐๑๑ 
๗. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง หมู่เรียน ๖๔๑๑๐๒๒๐๒๑ 
๘. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หมู่เรียน ๖๔๑๑๐๒๑๘๑๑ 

หมู่เรียน ๖๔๑๑๐๒๑๘๑๒ 
๙. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการค านวณ หมู่เรียน ๖๔๑๑๐๒๓๐๗๑ 
๑๐. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การลงทุน หมู่เรียน ๖๔๑๑๐๒๔๐๔๑ 
๑๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หมู่เรียน ๖๔๑๑๐๒๑๗๖๑ 
๑๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หมู่เรียน ๖๔๑๑๐๒๑๗๗๑ 
๑๓. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หมู่เรียน ๖๔๑๑๐๒๑๘๒๑ 
๑๔. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมู่เรียน ๖๔๑๑๐๒๑๘๗๑ 
๑๕. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หมู่เรียน ๖๔๑๑๐๒๕๐๗๑ 
๑๖. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

หมู่เรียน ๖๔๑๑๐๒๕๐๙๑ 
๑๗. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกการจัดการการเกษตรสมัยใหม่ 

หมู่เรียน ๖๔๑๑๐๒๕๑๐๑ 
๑๘. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกการประมง หมู่เรียน ๖๔๑๑๐๒๕๑๐๑ 

๒๙. พิจารณาขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษา รหัส ๖๔๑๑๐๒๐๖๔๑ สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 มติ อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษา รหัส ๖๔๑๑๐๒๐๖๔๑ สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร   



๖ 

๓๐. พิจารณาขออนุญาตจ้างอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ 

 มติ อนุญาตให้จ้างอาจารย์พิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ จ านวน ๑ คน 
คือ นายคมกริช ผโลศิลป์ ต าแหน่งทนายความ 

๓๑. พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน (อาจารย์วรางคณา ภู่ศิริภิญโญ) 

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน รายวิชา EDEN101 ภาษาอังกฤษส าหรับครู ภาคการศึกษา
ที่ ๒/๒๕๖๓ จ านวน ๑ ราย ได้แก่ นางสาวกัญญารัตน์ ลอเจริญ รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๓๐๐๕๑๑๖ จากผล 
การเรียน E เป็น C 

๓๒. พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน (อาจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา) 

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา SCPH304 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๖๓ จ านวน ๑ ราย ได้แก่ นางสาวบัณฑิตา พันธุ์กสิกร รหัส ๖๑๑๑๐๒๑๘๑๑๑๖ 
จากผลการเรียน B เปลี่ยนเป็น A 

๓๓. พิจารณาขอยกเลิกเกรด 
 มติ อนุญาตให้ยกเลิกเกรดของนายนภัส หาญรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาบัญชี รหัสนักศึกษา 
๖๑๑๑๐๒๑๗๕๓๐๙ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ จ านวน ๒ รายวิชา ดังนี้ 

๑. รายวิชา MSAC109 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  
๒. รายวิชา MSAC110 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน  

๓๔. พิจารณาขออนุญาตยื่นแบบค าร้องขอลงทะเบียนรายวิชาที่มีผลการเรียน D ล่าช้า 

 มติ อนุญาตให้ยื่นแบบค าร้องขอลงทะเบียนรายวิชาที่มีผลการเรียน D ล่าช้า ของนายหาญชัย  
สีลาน นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๗๔๑๐๖ รายวิชา MSCA401 ศิลปะการใช้
ภาษาเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓  

๓๕. พิจารณาขอเสนอรายชื่อเพ่ือพิจารณาสิทธิสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ ประจ า 
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓ 

 มติ อนุญาตให้สิทธิสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ 
จ านวนทั้งหมด ๑๘ คน โดยมอบหัวหน้างานทะเบียนและประมวลผลด าเนินการต่อไป  

๓๖. พิจารณาขอเสนอรายชื่อเพ่ือพิจารณากลั่นกรองอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา 

 มติ อนุมัติรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ 
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ านวน ๑๖๙ คน โดยมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบความถูกต้อง
อีกครั้ง ก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 

๓๗. พิจารณาการเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรใหม่ 

 มติ เห็นชอบ โดยมอบสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในการเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรใหม่ 
ด าเนินการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลกลับมายังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือด าเนินการจัดท า
ประกาศต่อไป  

๓๘. พิจารณาอนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
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