
มติคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔  

วันที ่ ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๔  

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

๑. แจ้งการติดตามข้อมูลในเรื่องการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

 มติ รับทราบ การติดตามข้อมูลในเรื่องการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  จากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

๒. แจ้งติดตามสภาพปัญหาการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๑๙ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๔๖๔  

 มติ รับทราบ ติดตามสภาพปัญหาการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๑๙ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๔๖๔ 

๓. สืบเนื่อง แผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 มติ เห็นชอบ แผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
โดยให้พิจารณาจากสถิติการรับนักศึกษาย้อนหลัง ๒ ปี ส่วนกรณีที่จะเปิดห้องเรียนเพ่ิมได้ต้องมีจ านวนนักศึกษา 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ ของจ านวนแผนการรับนักศึกษาในห้องเรียนนั้น ทั้งนี้มอบงานแนะแนวและรับเข้านักศึกษา
ด าเนินการปรับแผนการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับสถิติดังกล่าว และตรวจสอบข้อมูลสาขาวิชาที่สามารถด าเนินการ
เปิดรับนักศึกษาได้อีกครั้ง 

๔. สืบเนื่อง คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 มติ เห็นชอบ คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมอบงานแนะแนวและรับเข้านักศึกษาตรวจสอบข้อมูลสาขาวิชาที่สามารถด าเนินการ
เปิดรับนักศึกษาได้อีกครั้ง พร้อมทั้งมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้งไปยังสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ในการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเงื่อนไขหลังจากผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ก่อนเปิดภาคการศึกษา ๑๘๐ วัน โดยให้ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาลงสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ แต่ยังไม่สามารถ 
รับนักศึกษาได้ หากสาขาวิชาไม่ด าเนินการตามเง่ือนไขที่ก าหนด  

๕. สืบเนื่อง รายงานผลการด าเนินการบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาในระบบทะเบียนและวัดผล
นักศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔  

 มติ เห็นชอบ การรายงานผลการด าเนินการบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาในระบบทะเบียน 
และวัดผลนักศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘๘ และ 
มอบงานแนะแนวและรับเข้านักศึกษาติดตามผลการด าเนินการต่อไป  

๖. สืบเนื่อง รายงานผลการด าเนินการจัดส่งวุฒิการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมฉบับสมบูรณ์ 
ผ่านช่องทางออนไลน์ของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 มติ เห็นชอบ การรายงานผลการด าเนินการจัดส่งวุฒิการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม
ฉบับสมบูรณ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๗๑ 
และมอบงานแนะแนวและรับเข้านักศึกษาติดตามผลการด าเนินการต่อไป 



๒ 

๗. สืบเนื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

 มติ เห็นชอบ การรายงานการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

๘. สืบเนื่อง พิจารณาหารือในเรื่องการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา  

 มติ เห็นชอบ การพิจารณาหารือในเรื่องการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวนทั้งหมด 
๔,๓๓๘ คน โดยด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เฉพาะภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ทั้งนี้นักศึกษาต้องด าเนินการ
ยืนยันสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการต่อไปได้ ซึ่งการโอนเงิน
เข้าบัญชีนักศึกษาจะแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือช่วงแรกจ่าย ๒๐% โดยมหาวิทยาลัย และจ่ายเพ่ิมอีก ๓๐% ภายหลัง
ทีร่ัฐบาลจ่ายให้มหาวิทยาลัย ทั้งนี้กรณีที่นักศึกษาด าเนินการคืนสภาพนักศึกษาหลังจากวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
จะไม่ปรากฎรายชื่อและไม่มีสิทธิ์ในการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

๙. แจ้งสรุปรายงานจ านวนนักศึกษาลาออกและย้ายสาขาวิชา ภาคปกติ และภาค กศ.ปช.  
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 มติ รับทราบ การสรุปรายงานจ านวนนักศึกษาลาออกและย้ายสาขาวิชา ภาคปกติ และ 
ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั้งนี้มอบงานแนะแนวและรับเข้านักศึกษาด าเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติดังกล่าวย้อนหลัง ๓ ปี  

๑๐. แจ้งการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรทักษะวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ๘ แห่ง 

 มติ รับทราบ การเข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรทักษะวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ๘ แห่ง ทั้งนี้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ – ๒ ที่ผ่านรายวิชาวิศวกรสังคม สามารถขอทุนสนับสนุนเพ่ือด าเนิน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการกับการท างาน และจะมีการประชุมอีกครั้ง ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔  

๑๑. แจ้งการจัดท าเอกสารส าหรับการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 มติ รับทราบ การจัดท าเอกสารส าหรับการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความแจ้งไปยังทุกคณะ เพ่ือด าเนินการ
ตามล าดับขั้นตอนต่อไป  

๑๒. แจ้งการแก้ไขหลักสูตรในระบบ CHECO ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ข้อเสนอแนะ 

 มติ รับทราบ การแก้ไขหลักสูตรในระบบ CHECO ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ข้อเสนอแนะ 

๑๓. แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมความเข้าใจในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กับการท างาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 มติ รับทราบ การประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมความเข้าใจในรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการท างาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านช่องทางออนไลน์ 

 



๓ 

๑๔. แจ้งการอนุญาตให้นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ มณฑลทหารบกที่  ๓๖  
(หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร) 

 มติ รับทราบ การอนุญาตให้นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ มณฑลทหารบกที่ ๓๖ 
(หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร) ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยให้ปฏิบัติ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบภายใต้สถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ด้วยมาตรการเข้มงวดสูงสุด ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๖๓ 
และภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๕. แจ้งการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
รูปแบบ CWIE เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 

 มติ รับทราบ การเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
การศึกษารูปแบบ CWIE เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านช่องทางออนไลน์ 

๑๖. แจ้งนักศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษาที่มีผลการเรียนติดเป็น “I” ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓ 

 มติ รับทราบ กรณีนักศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษาที่มีผลการเรียนติดเป็น “I” ในรายวิชาที่
ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓ ทั้งนี้มอบผู้แทนของแต่ละคณะด าเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังอาจารย์
ผู้สอนเร่งด าเนินการส่งผลการเรียนของนักศึกษาและมอบงานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษาจัดท าบันทึก
ข้อความไปยังอาจารย์ผู้สอน เพ่ือขอความอนุเคราะห์จัดส่งผลการแก้ I ของนักศึกษาทุน เพ่ือส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนจะด าเนินการจัดท าประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษาเพ่ิมเติมต่อไป 

๑๗. แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการให้ข้อมูลศูนย์รับเรื่อง 
การให้บริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคโควิด – ๑๙ 

 มติ รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการให้ข้อมูล
ศูนย์รับเรื่อง การให้บริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคโควิด – ๑๙ 
รวมทั้งหมดจ านวน ๑๙ ครั้ง  

๑๘. แจ้งการรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 มติ รับทราบ การรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.๒๕๖๓) 
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๖๑) 

๑๙. แจ้งประชาสัมพันธ์ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ส าหรับการทดสอบและประเมิน
สมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

 มติ รับทราบ การประชาสัมพันธ์ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ส าหรับการทดสอบ
และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ
ในการเตรียมความพร้อมในการติวสอบต่อไป  

 



๔ 

๒๐. แจ้งการจัดส่งเอกสารรายงานสรุปผลการปรับปรุงหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 มติ รับทราบ การจัดส่งเอกสารรายงานสรุปผลการปรับปรุงหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  

๒๑. แจ้งผลการอนุญาตส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการ 

 มติ รับทราบ ผลการอนุญาตส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการ 
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ด้วยมาตรการเข้มงวดสูงสุด ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๖๓ และภาคการศึกษาที่ 
๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒๒. แจ้งการเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น (รูปแบบออนไลน์) ส านักงานกิจการยุติธรรม 

 มติ รับทราบ การเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น (รูปแบบออนไลน์) ส านักงานกิจการยุติธรรม 

๒๓. พิจารณา (ร่าง) ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 มติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จ านวน ๔ (ร่าง) ประกาศ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการจัดท า
ประกาศ ดังนี้ 

 ๑.  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับ
ปริญญาตรีปีการศึกษา  ๒๕๖๕ ประเภท One Stop Service 

 ๒.  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภท Portfolio 

 ๓. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภท รับตรงทั่วไป 

 ๔. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับนักศึกษา กศ.ปช. ระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕  

๒๔. พิจารณาขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนา
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตร ๔ ปี) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 มติ เห็นชอบ งบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
ตามท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยให้มีการแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 
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๒๕. พิจารณาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรใหม่ 
(พ.ศ. ๒๕๖๕) 

 มติ เห็นชอบ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรใหม่ 
(พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยให้มีการแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการอีกครั้ง
ในคราวประชุมครั้งต่อไป  

๒๖. พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม หลักสูตรใหม่ 
(พ.ศ. ๒๕๖๕) 

 มติ เห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยให้มีการแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการอีกครั้งในคราวประชุมครั้งต่อไป 

๒๗. พิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 มติ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๔) ในล าดับที่ ๒ จากเดิมอาจารย์สัญห์สรรป์ศร ยมสีดา เปลี่ยนเป็น
อาจารย์กิติยวดี สีดา ทั้งนี้มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบรายละละเอียดในการล าดับขั้นตอน
คุณวุฒิการศึกษาอีกครั้ง 

๒๘. พิจารณาขออนุญาตปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 มติ เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๔) จากเดิมเป็นรหัสวิชา HSSD501 เปลี่ยนเป็น 
รหัสวิชา HSSD401 หลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาล 

๒๙. พิจารณาขออนุญาตจ้างอาจารย์พิเศษ ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

 มติ อนุญาตให้จ้างอาจารย์พิเศษ ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในล าดับที่  
๑ – ๔ ส่วนในล าดับที่ ๕ – ๗ มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติบัติให้เป็นไป 
ตามเงื่อนไขของการจ้างอาจารย์พิเศษ หากตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นไปตามเงื่อนไขในการจ้างอาจารย์พิเศษ  
ให้ด าเนินการตามข้ันตอนการต่อไป ตามรายชื่อที่ปรากฏดังนี้ 
 ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ วิภาจักษณกุล  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 ๒. นายฐิติโชติ กุศลส่ง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 ๓. นางสาวเนตรชนก  หวัดสูงเนิน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 ๔. นางสาวนรีรัตน์ กีรพัฒน์อมร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 ๕. นายภัทรดนัย ประสานตรี สาขาวิชาพลศึกษา 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศรี ปานพันธุ์โพธิ์ สาขาวิชาพลศึกษา 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนาวรัตน์ ตรีเมฆ สาขาวิชาพลศึกษา 
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๓๐. พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา รายวิชา HSEA502 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  ศรีเรืองฤทธิ์) 

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา รายวิชา HSEA502 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓ จ านวน ๒ ราย ได้แก่  
 ๑.  นางสาวจุฑาทิพย์ สุขโข รหัส ๖๐๑๑๐๒๐๒๕๑๑๖ เปลี่ยนจากผลการเรียน E เป็น I   
 ๒.  นายกษิดิศ พันโสดา รหัส ๖๐๑๑๐๒๐๒๕๑๒๐ เปลี่ยนจากผลการเรียน E เป็น I  

๓๑. พิจารณาขอเสนอรายชื่อเพ่ือพิจารณากลั่นกรองอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา 

 มติ อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันที่ 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๙๕ ราย และขอเพ่ิมอีกจ านวน ๖ ราย รวมทั้งหมดจ านวน ๑๐๑ ราย โดยมอบ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 

๓๒. พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การปฏิบัติงานเก็บชั่วโมง 
ของนักศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษา 

 มติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การปฏิบัติงานเก็บชั่วโมง
ของนักศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษา  

๓๓. พิจารณาการเก็บชั่วโมงของนักศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔  
ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID – 19 

 มติ เห็นชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติงานการเก็บชั่วโมงของนักศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 
๑/๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยที่นักศึกษายังคงมีสถานะเป็น
นักศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษาต่อไป ส่วนกรณีที่นักศึกษาได้ปฏิบัติงานการเก็บชั่วโมงในแต่ละหน่วยงานไปแล้วนั้น  
สามารถน าจ านวนชั่วโมงท่ีเก็บชั่วโมงได้ไปใช้ในภาคการศึกษาต่อไป  

๓๔. พิจารณา (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และ
วิธีการรับนิสิต นักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕   

 มติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ 
และวิธีการรับนิสิต นักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ 
สภาวิชาการต่อไป   

๓๕. พิจารณาแบบสอบถามสภาพปัญหาการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๑๙  

 มติ เห็นชอบ แบบสอบถามสภาพปัญหาการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๑๙ โดยมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ิมช่องทางในการให้ได้มา
ซึ่งข้อมูล เพ่ือรายงานไปยังองคมตรีทราบหลังจากการตรวจเยี่ยมภายใน ๑๕ วัน หากมีข้อมูลในส่วนใดที่ล่าช้าให้
ด าเนินการจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลัง 

๓๖. แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ 

 มติ รับทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๒๒ 
กันยายน ๒๕๖๔  






