
มติคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔  

วันที ่ ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๔  

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

๑. แจ้งแนวทางการด าเนินงานของหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพก ากับรับรองหลักสูตร 

 มติ รับทราบ มอบผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีติดตามแนวทางการด าเนินงานของ
หลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพก ากับรับรองหลักสูตร   

๒. สืบเนื่องแผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 มติ เห็นชอบ แผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าบันทึกข้อความแจ้งไปยังทุกคณะและด าเนินการต่อไป 

๓. สืบเนื่องการเข้าร่วมประชุมโครงการกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรทักษะวิศวกรสังคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ๘ แห่ง ครั้งท่ี ๒ 

 มติ รับทราบ การเข้าร่วมประชุมโครงการกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรทักษะวิศวกรสังคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ๘ แห่ง ครั้งที่ ๒ 

๔. แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เรื่ อง การสมัครขอรับทุน อุดหนุน 
การศึกษา ประเภททุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 มติ รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การสมัครขอรับทุนอุดหนุน
การศึกษา ประเภททุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๕ โดยมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าบันทึกข้อความแจ้งไปยังทุกคณะต่อไป 

๕. แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ส าหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ กรณีเป็นผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
รายเก่า (ปีการศึกษา ๒๕๖๔)  

 มติ รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียนส าหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ กรณีเป็นผู้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษารายเก่า (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 

๖. แจ้งรายงานสรุปข้อมูลการรับนักศึกษาผ่านระบบ TCAS65 

 มติ รับทราบ รายงานสรุปข้อมูลการรับนักศึกษาผ่านระบบ TCAS65 ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป  

๗. แจ้งสรุปรายงานจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนรับคู่มือนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ทางไปรษณีย์ของภาคปกติและ ภาค กศ.ปช. ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔  

 มติ รับทราบ สรุปรายงานจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนรับคู่มือนักศึกษา ประจ าปี 
การศึกษา ๒๕๖๔ ทางไปรษณีย์ของภาคปกติ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๘ และ ภาค กศ.ปช. คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๖๗  



๒ 

๘. แจ้งการจัดโครงการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 มติ รับทราบ การจัดโครงการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๙. แจ้งการจัดโครงการการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๕ แบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 มติ รับทราบ การจัดโครงการการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๕ แบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว  

๑๐. แจ้งรายงานสรุปผลการส่งคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 มติ รับทราบ รายงานสรุปผลการส่งคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชา ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ ทั้งนี้งานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษาได้อัปโหลดลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว 

๑๑. แจ้งการรับรองหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง 

 มติ รับทราบ การรับรองหลักสูตรนวดไทยเพ่ือสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง โดยกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

๑๒. แจ้งการตรวจสอบการเทียบรายวิชาจากสถาบันอ่ืนกับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  
๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

 มติ รับทราบ การตรวจสอบการเทียบรายวิชาจากสถาบันอ่ืนกับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ทั้งนี้รายวิชาที่ไม่ปรากฏในประกาศการเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือการยกเว้นรายวิชา นักศึกษา
จะต้องด าเนินการยื่นค าร้องแบบฟอร์มค าอธิบายยกเว้นรายวิชา ตามข้ันตอนต่อไป  

๑๓. แจ้งแนวปฏิบัติในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

 มติ รับทราบ แนวปฏิบัติในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยให้พิจารณาจากวัน/เดือน/ปี ที่ผลงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ 
(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือ วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับหนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
ฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ทั้งการตีพิมพ์ในวารสารและการตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ที่เป็นที่ยอมรับ ก่อนวันที่สภาสถาบันอนุมัติหลักสูตร และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้งคณะ 
เพ่ือทราบต่อไป  

๑๔. แจ้งการรับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO และข้อเสนอแนะการแก้ไขหลักสูตรในระบบ 
CHECO เพิ่มเติม 

 มติ รับทราบ การรับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO และข้อเสนอแนะการแก้ไขหลักสูตร 
ในระบบ CHECO เพ่ิมเติม  

๑๕. แจ้งการประชุมแสดงความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วย 
การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....... 



๓ 

 มติ รับทราบ การประชุมแสดงความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วย
การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....... 

๑๖. แจ้งรายงานการด าเนินการเกี่ยวกับการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา  
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ 

 มติ รับทราบ รายงานการด าเนินการเกี่ยวกับการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ 

๑๗. แจ้งรายงานผลการด าเนินโครงการอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) 

 มติ รับทราบ รายงานผลการด าเนินโครงการอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)  

๑๘. แจ้งรายงานผลการด าเนินโครงการ “เสริมสร้างความเข้าใจในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการกับการท างาน ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔” 

 มติ รับทราบ รายงานผลการด าเนินโครงการ “เสริมสร้างความเข้าใจในรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการท างาน ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔”  

๑๙. แจ้งประกาศและค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการกับการท างาน ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔   

 มติ รับทราบ ประกาศและค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการท างาน ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔   

๒๐. แจ้งการก ากับติดตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ประจ าปี ๒๕๖๔ 

 มติ รับทราบ การก ากับติดตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ประจ าปี ๒๕๖๔ 

๒๑. แจ้งการจัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล 

 มติ รับทราบ การจัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล มหาวิทยาลัยยังไม่เข้าร่วม
ในรอบแรก เนื่องจากยังขาด Server ในการติดตั้งระบบ 

๒๒. แจ้งรายงานอาจารย์ค้างส่งผลการเรียนของนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๖๓ 

 มติ รับทราบ รายงานอาจารย์ค้างส่งผลการเรียนของนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ภาคการศึกษา
ฤดูร้อน/๒๕๖๓ ครบทุกวิชา จ านวน ๓ คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ 

๒๓. แจ้งข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรมการจัดหางาน 

 มติ รับทราบ ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรมการจัดหางาน 

๒๔. แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส ๖๑ ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๖๔ (ฉบับแก้ไข) และ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการส าหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส ๖๒ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ (ฉบับแก้ไข) 



๔ 

 มติ รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส ๖๑ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ (ฉบับแก้ไข) และ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการส าหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส ๖๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๔ (ฉบับแก้ไข) 

๒๕. แจ้งรายงานผลการตอบแบบส ารวจปัญหาการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา ภาคการศึกษา
ที่ ๑/๒๕๖๔ 

 มติ รับทราบ รายงานผลการตอบแบบส ารวจปัญหาการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา  
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ เพ่ือรายงานให้องคมนตรีทราบผลการตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป  

๒๖. แจ้งรายงานผลการก ากับติดตามและให้ค าปรึกษาการขับเคลื่อน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 มติ รับทราบ รายงานผลการก ากับติดตามและให้ค าปรึกษาการขับเคลื่อน หลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒๗. แจ้งการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 

 มติ รับทราบ การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 

๒๘. แจ้งการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓) และ
รายงานของคณะกรรมาธิการ ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดท าและด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ  

 มติ รับทราบ การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓) 
และรายงานของคณะกรรมาธิการ ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดท าและด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ  

๒๙. แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการลดภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ (ฉบับท่ี ๓) 

 มติ รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการลดภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓) 

๓๐. แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การขยายระยะเวลาช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ  
ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔  

 มติ รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การขยายระยะเวลาช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ  
ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔  

๓๑. แจ้งการบรรจุเนื้อหาวิชาเขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
(Maritime Zones,Marine Resources and Coastal Management) ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใน
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 

 มติ รับทราบ การบรรจุเนื้อหาวิชาเขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
(Maritime Zones,Marine Resources and Coastal Management) ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรของ
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สถาบันอุดมศึกษา โดยมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานไปยังสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรายงาน
ข้อมูลกลับไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป  

๓๒. พิจารณาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตร
ใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๕)  

 มติ ให้หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรใหม่ 
(พ.ศ. ๒๕๖๕) ด าเนินการแก้ไขตามที่คณะกรรมการวิชาการเสนอแนะ โดยให้น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการอีกครั้ง พร้อมกับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๕) 
เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้องใช้รายวิชาแกนร่วมกัน  

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

 มติ เห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๕) และให้ด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิชาการ เพ่ือน าเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป พร้อมทั้งด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความขออนุญาตก าหนดรหัสวิชา  
เพ่ือส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการจัดท าประกาศต่อไป  

๓๔. พิจารณาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๕)  

 มติ เห็นชอบ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. ๒๕๖๕) และให้ด าเนินการแก้ไขตามที่คณะกรรมการวิชาการเสนอแนะ พร้อมทั้งให้น าเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการครั้งต่อไป  

๓๕. พิจารณารายวิชาและผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในโครงการบริหารจัดการการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต 

 มติ เห็นชอบ รายวิชาและผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในโครงการบริหารจัดการการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต ทั้งนี้มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือหา 
แนวปฏิบัติต่อไป  

๓๖. พิจารณาขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนร่วมกับ ภาค กศ.ปช. เป็นกรณี
พิเศษ  

 มติ เห็นชอบ ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนร่วมกับ ภาค กศ.ปช. เป็นกรณีพิเศษ ของ 
สิบต ารวจตรีณัฐศาสตร์ สีแสง รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๑๗๒๓๓๔ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๔ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

๑. ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเลือก และแสดงรายละเอียดการเข้าเรียนของนักศึกษา 
๒. อาจารย์ผู้สอนต้องจัดท าตารางสอนชดเชยให้กับนักศึกษา ให้ครบ ๑๕ สัปดาห์ 
๓. ต้องมีหลักฐานแนบในการจัดการเรียนการสอน 

๓๗. พิจารณาขอความร่วมมือพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรโดยค านึงถึงการสร้างเสริม 
ความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลให้กับนักศึกษา 

 มติ เห็นชอบในการให้ร่วมมือพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรโดยค านึงถึงการสร้างเสริมความรู้ 
เท่าทันสื่อดิจิทัลให้กับนักศึกษา โดยมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าบันทึกข้อความแจ้งไปยัง 
ทุกสาขาวิชา ให้ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ในด้านที่ ๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ แนวคิดการศึกษาไทย ๔.๐ และกรอบการผลิต
และพัฒนาก าลังคน เพ่ือรองรับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต่อไป  

๓๘. พิจารณาขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 มติ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๒) จากเดิม อาจารย์โกศล พิทักษ์สัตยาพรต 
เปลี่ยนเป็น อาจารย์ ดร.สุวิชา พุทธารัตน์ และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป  

๓๙. พิจารณาสมัครผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพิ่มเติม   

 มติ เห็นชอบการผู้สอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปเพิ่มเติม จ านวน ๗ คน ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล วิชาท่ีสมัคร 
๑.  อาจารย์ ดร.ณัฐพล ปักการะนัง GETT103 การคิดเชิงเหตุผล 
๒.  อาจารย์ ดร.สุพรรษา น้อยนคร GESC102 การคิดและการตรวจสอบเหตุผล 

GETT101 ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อชีวิตและอาชีพ 
๓.  อาจารย์ ดร. หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล GETT103 การคิดเชิงเหตุผล 
๔.  อาจารย์นงลักษ์ ยุทธศิลปเสวี GETT101 ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อชีวิตและอาชีพ 
๕.  Mrs. Jung-Chun Kuo GETL101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 

GETL102 การใช้ภาษาอังกฤษและสื่อสาร 
๖.  อาจารย์ฉัตรชัย เสมาทอง GETT101 ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อชีวิตและอาชีพ 
๗.  อาจารย์อภิวัฒน์ ค าภีระ GETT103 การคิดเชิงเหตุผล 

๔๐. พิจารณาขอยกเลิกการเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชา GESO104 ท้องถิ่นศึกษา   

 มติ เห็นชอบให้ยกเลิกการเป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา GESO104 ท้องถิ่นศึกษา และ
เห็นชอบในการสมัครสอนในรายวิชา GETH102 พลเมืองทีเ่ข้มแข็ง ของอาจารย์ใจสคราญ จารึกสมาน 

๔๑. พิจารณาขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 มติ อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในรายวิชาเลือกเสรี จากเดิมรายวิชา AGAE106 
การจัดการระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เปลี่ยนเป็นรายวิชา AGFH204 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตร จ านวน ๕ หมู่เรียน ดังนี้ 
 ๑. หมู่เรียน ๖๑๑๑๐๓๑๘๒๑  
 ๒. หมู่เรียน ๖๑๑๑๐๓๑๘๒๒  
 ๓. หมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๑๘๒๑  
 ๔. หมู่เรียน ๖๓๑๑๐๒๑๘๒๑  
 ๕. หมู่เรียน ๖๔๑๑๐๒๑๘๒๑ 
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๔๒. พิจารณาขออนุญาตส่งผลการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ 
(อาจารย์จิตรนันท์  ศรีเจริญ) 

 มติ อนุญาตให้ส่งผลการเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ ในรายวิชา SCCS202 การวิเคราะห์
และออกแบบระบบ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ของนายประสพโชค สาธาระณะ รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๐๖๔๑๐๗ 
จากผลการเรียน I เปลี่ยนเป็น D 

๔๓. พิจารณาขอเสนอรายช่ือเพื่อพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา 

 มติ อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ 
๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ จ านวน ๑๔ ราย โดยมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบความถูกต้อง 
อีกครั้ง ก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 

๔๔. พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน 
และการสอบภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ด้วยมาตรการ
เข้มงวดสูงสุด ส าหรับภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ 

 มติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน
และการสอบภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ด้วยมาตรการ
เข้มงวดสูงสุด ส าหรับภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๔ โดยให้มีการเพิ่มข้อความตามท่ีคณะกรรมการเสนอแนะ  

๔๕. พิจารณาขออนุญาตจ้างอาจารย์พิเศษในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ สาขาวิชานาฏศิลป์ 
และศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 มติ อนุญาตจ้างอาจารย์พิเศษในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน ๒ ท่าน ดังนี้ 
 ๑.  นายวุฒิชัย ลาจันนนท์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  
 ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต 
 ทั้งนี้มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าบันทึกข้อความแจ้งขั้นตอน
กระบวนการด าเนินงาน และระยะเวลาในการเสนอจ้างอาจารย์พิเศษไปยังทุกคณะต่อไป  

๔๖. พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินการ 
จัดการศึกษาภายใต้หลักสูตรเพื่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและแบบฟอร์มการเขียนโครงการหลักสูตร 
เพื่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

 มติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินการ
จัดการศึกษาภายใต้หลักสูตรเพื่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและแบบฟอร์มการเขียนโครงการหลักสูตรเพ่ือการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต โดยมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหารือร่วมกันกับนิติกรและงานคลัง เพ่ือหา
แนวทางในการด าเนินงานต่อไป  

๔๗. แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๒๗  
ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 มติ รับทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๒๗ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ 
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