
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี 

 
ผู้มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์  ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์ปิยพงศ์  บางใบ แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ กรรมการ 
๓. อาจารย์พรพิมล  อ่อนศรี แทนคณบดีคณะครุศาสตร์  กรรมการ 
๔. อาจารย์นิพนธิ์ เพชระบูรณิน แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ  กรรมการ 
๖. อาจารย์เครือวัลย์  อินทรสุข  แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กรรมการ 
๗. อาจารย์สุภาพร  บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ กรรมการ 
๘. นางสาววณิชยา  เพชรรัตน์ หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ กรรมการ 
๙. นางจินตนา  ศักดิ์เสถียรกุล หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
๑๐. อาจารย์อมรรัตน์  ฉิมพลีนภานนท์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. นางพัชริยา  ศรีสด หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักฯ ติดราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวชนากานต์  พิณเขียว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้บันทึกการประชุม 
๒. อาจารย์ ดร.แขก  บุญมาทัน อาจารย์ ผู้ให้ข้อมูล 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ  ฉัตรตระกูล อาจารย์ ผู้ให้ข้อมูล 
๔. อาจารย์นิตยา  นาคอินทร์ อาจารย์ ผู้ให้ข้อมูล 
๕. อาจารย์สพลเชษฐ์  ประชุมชัย อาจารย์ ผู้น าเสนอข้อมูล 
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เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๑๕ น. 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ท าหน้าที่เป็นประธาน    
ในที่ประชุม ได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดการประชุม และ
แจ้งเรื่องต่างๆ ให้ทีป่ระชุมได้ทราบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 ๑.๑.๑ เรื่อง การจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมกลุ่ม First S-Curve 
& New S-Curve โดยจ ัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า 
การจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมกลุ่ม First S-Curve & New S-Curve โดยจัดการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ด าเนินการจัด
โครงการเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรบัณฑิตพันธ์ใหม่ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ์โดยได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  มติที่ประชุม รับทราบ การจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมกลุ่ม 
First S-Curve & New S-Curve    
 

 ๑.๒ เรื่อง รายงานติดตามการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  
 อาจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ                   
งานทะเบียน รายงานติดตามการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 
๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 

ผู้ที่รายงาน ข้อมูลที่รายงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 

หัวหน้างาน
ทะเบียน

และ
ประมวลผล 

๑. เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชา     
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ในรายวิชาทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ จ านวน ๒ คน 
(อาจารย์ณัฐชยา หุมนา แทนอาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ โสภารักษ์) 

มติที่ประชุม  อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  คณะวิทยาการจัดการ                        
ในรายวิชาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ 
จ านวน ๒ คน ดังนี ้

๑. น า ง ส า ว ก น ก ว ร ร ณ  อิ น ต า  ร หั ส นั ก ศึ ก ษ า 
๖๑๑๑๐๒๑๗๘๑๑๔ จากผลการเรียน B เปลี่ยนเป็น E 

๒. น า ง ส า ว ก น ก ว ร ร ณ  วิ ล า ชั ย  ร หั ส นั ก ศึ ก ษ า 
๖๑๑๑๐๒๑๗๘๑๑๖ จากผลการเรียน E เปลี่ยนเป็น B  

โดยมี เ ง่ือนไขว่า ให้ประธานสาขาวิชาด า เนินการจัดท า              
บันทึกข้อความให้สอดคล้องกับข้อมูลที่เป็นจริงกลับมายังส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อรายงานให้คณะกรรมการ
วิชาการทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป   

 

ประธานสาขาวิชา
ด าเนินการจัดท า              
บันทึกข้อความ
มายังส านัก
ส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบยีน
แล้ว อยู่ในวาระ
สืบเนื่องวาระที่ 
๓.๑ 
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ผู้ที่รายงาน ข้อมูลที่รายงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 

หัวหน้างาน
ทะเบียน

และ
ประมวลผล 

๒. เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชา
รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ในรายวิชากฎหมายลักษณะพยาน ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๖๑  
จ านวน ๑ คน (อาจารย์สุวนิตย์ เทศนวน) 
 มติที่ประชุม  อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา 
สาขาวิชารัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในรายวิชากฎหมายลักษณะพยาน ภาคการศึกษาที่            
๑/๒๕๖๑ จ านวน ๑ คน คือ นายเอกบัณฑิต พัฒน์พระพรหม รหัส
นักศึกษา ๕๘๑๑๐๒๑๗๒๓๐๒ จากผลการเรียน D+ เปลี่ยนเป็น A 
ส่วนการประเมินผลการเรียนโดยวิธีอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่มในครั้งต่อไป 
ให้ด าเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ ให้บันทึกข้อความถึงมหาวิทยาลัย 

ส านักส่งเสรมิ
วิชาการและงาน
ทะเบียน
ด าเนนิการแกไ้ข
ผลการเรยีนของ
นักศึกษา
เรียบร้อยแล้ว 

 

หัวหน้างาน
ทะเบียน

และ
ประมวลผล 

๓. เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชา
พัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรายวิชาอาเซียน
ศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ จ านวน ๑ คน (อาจารย์สุภัทธนีย์ 
ขุนสิงห์สกุล) 
 มติที่ประชุม  อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา 
สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ในรายวิชา
อาเซียนศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ จ านวน ๑ คน คือ นางสาว
กัญญารัตน์ นิมาลา รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๒๐๑๑๓ จากผล              
การเรียน B เปลี่ยนเป็น B+ เนื่องจากเทียบกับคะแนน T – Score 
แล้ว พบว่าคะแนนที่ได้เท่ากับผลการเรียน B+ และมอบส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนแจ้งไปยังอาจารย์ผู้สอน เพื่อทราบต่อไป 

ส านักส่งเสรมิ
วิชาการและงาน
ทะเบียน
ด าเนินการแกไ้ข
ผลการเรยีนของ
นักศึกษา
เรียบร้อยแล้ว 

 

หัวหน้างาน
พัฒนาและ
ส่งเสรมิ
วิชาการ 

๔. เรื่อง ขออนุญาตจ้างอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
(คหกรรมศาสตร์ ) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๑  
 มติท่ีประชุม อนุญาตจ้างอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
(คหกรรมศาสตร์ ) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ จ านวน ๑ คน คือ              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์พรรณ หัตถมาศ พร้อมทั้งมอบส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการตามกระบวนการจ้างอาจารย์
พิเศษต่อไป 

ด าเนินการ           
ออกค าสั่ง
เรียบร้อยแล้ว 

 

หัวหน้างาน
พัฒนาและ
ส่งเสริม
วิชาการ 

๕. เรื่อง ขออนุญาตจ้างอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์  ภาคการศึกษาที่                  
๒/๒๕๖๑ 
 มติที่ประชุม อนุญาตจ้างอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 
๒/๒๕๖๑ จ านวน ๖ คน ดังนี ้

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
๑. นายฐิติโชติ กุศลส่ง 
๒. นางสาวชลิตา ขวัญมิ่ง 

ด าเนินการ         
ออกค าสั่ง
เรียบร้อยแล้ว 
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ผู้ที่รายงาน ข้อมูลที่รายงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 

๓. นางสาวพัสตราภรณ์ สาดา 
๔. นางยุพาภรณ์ ชูสาย 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ วิภาจักษณกุล 

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
๑. นางสาวนรีรัตน์ กีรติพัฒน์อมร 
พร้อมท้ังมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการ

ตามกระบวนการจ้างอาจารย์พิเศษต่อไป 
หัวหน้างาน
แนะแนว
และการ
รับเข้า
ศึกษา 

๖. เรื่ อง ขออนุญาตให้มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษา 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 มติที่ประชุม  อนุญาตให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ด าเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกการ
สื่อสารการท่องเที่ยว และวิชาเอกการสื่อสารดิจิทัล ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาต่อไป 

ส านักส่งเสรมิ
วิชาการและงาน
ทะเบียน
ด าเนินการแกไ้ข
คุณสมบัติแนบ
ท้ายประกาศการ
รับสมคัรนักศึกษา
แล้ว ในรอบท่ี ๒ 
รอบโครงการ
เพชรอินทนิลช่อที่ 
๔๔ และรอบที่ ๓ 
รอบรับตรงท่ัวไป  

 

หัวหน้างาน
ทะเบียน

และ
ประมวลผล 

๗. เรื่อง พิจารณารายช่ือนักศึกษาเพื่อเสนอกลั่นกรองการอนุมัติ
ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ จ านวนทั้งหมด ๕๒ คน  
 มติที่ประชุม อนุมัติส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ 
๙/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ จ านวนทั้งหมด ๕๒ คน และ
มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบรายละเอียดอีก
ครั้ง ก่อนน าเข้าคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป และมอบงาน
ทะเบียนและประมวลผลแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่อนุมัติส าเร็จการศึกษา
ครั้งนี้ แต่ไม่เป็นตามเง่ือนไขที่หลักสูตรก าหนดให้สาขาวิชาทราบ   
ส่วนกรณีการเรียนรายวิชาที่ต้องเรียนผ่านก่อนหรือที่ต้องสอบผ่าน  
จึงสามารถเรียนในวิชาต่อไปได้ ให้งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ
ตรวจสอบและจัดท าบันทึกข้อความแจ้งไปยังสาขาวิชาเพื่อให้
สาขาวิชาตรวจสอบรายวิชาในแผนการเรียน พร้อมทั้งตรวจสอบ           
การลงทะเบียนของนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาสวมหลักสูตร 
นักศึกษาติด E และนักศึกษาท่ีพักการเรียน เป็นต้น ท้ังนี้เพื่อให้เป็นไป
ตามที่หลักสูตรก าหนด 

ส านักส่งเสรมิ
วิชาการและ          
งานทะเบียน
ด าเนินการจัดท า
บันทึกข้อความ
แจ้งไปยังคณะ
เรียบร้อยแล้ว 
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ผู้ที่รายงาน ข้อมูลที่รายงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค 
ในการ

ด าเนินงาน 
หัวหน้างาน
ทะเบียน

และ
ประมวลผล 

๘. เรื่อง พิจารณาสิทธิการสอบปลายภาคนักศึกษา ภาคปกติ              
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ จ านวนนักศึกษาท้ังหมด ๑๕ คน 
 มติที่ประชุม  อนุญาต สิทธิการสอบปลายภาคนักศึกษา        
ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ จ านวนนักศึกษาทั้งหมด       
๑๕ คน พร้อมทั้งมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท า
ประกาศ เพื่อให้นักศึกษาด าเนินการสอบปลายภาคต่อไป 

ส านักส่งเสรมิ
วิชาการและงาน
ทะเบียน จัดท า
ประกาศแล้ว  
เมื่อวันท่ี ๕ 
มกราคม ๒๕๖๒  

 

หัวหน้างาน
พัฒนาและ
ส่งเสริม
วิชาการ 

๙. เรื่อง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
จ านวน ๑ คน 
 มติท่ีประชุม อนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน ๑ คน คือ จากเดิม อาจารย์มงคล นราศรี เปลี่ยนเป็น 
อาจารย์วรรณวัฒน์ อินทอง ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใน
ล าดับที่ ๓ 

น าเข้าท่ีประชุม
สภาวิชาการ          
ในวันท่ี ๘ 
กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒  

 

หัวหน้า
ส านักงาน

ผู้อ านวยการ
ส านัก

ส่งเสริม
วิชาการและ

งาน
ทะเบียน 

๑๐. เรื่ อ ง  โครงการจัดหาตั วแทน สทศ.ประจ าสนามสอบ            
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ช้ัน ป.๖ 
และช้ัน ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
 มติที่ประชุม เห็นชอบ โครงการจัดหาตัวแทน สทศ.ประจ า
สนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน                
(O - NET) ช้ัน ป.๖ และช้ัน ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และมอบ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าบันทึกข้อความประสาน
ไปยังคณะ เพื่อขอความร่วมมือในการด าเนินการตามโครงการ
ดังกล่าว พร้อมทั้งมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ของคณะวิทยาการ
จัดการ จัดท าระบบลงทะเบียนให้กับผู้ที่สนใจ เพื่อเปิดระบบ
ลงทะเบียน ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ต่อไป 

ส านักส่งเสรมิ
วิชาการและงาน
ทะเบียนจัดท า
บันทึกข้อความ
ประสานไปยัง
คณะ และ
ด าเนินการเปิด
ระบบลงทะเบียน
ให้กับผู้ที่สนใจ 
เพื่อลงทะเบียน
ดังกล่าวแล้ว    
โดยมผีู้เข้าร่วม 
จ านวนทั้งหมด 
๑๗๐ คน  

 

 

 มติที่ประชุม  รับทราบ รายงานการติดตามการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการวิชาการ 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  
     
ระเบียบวาระท่ี   ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑   
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑   
  อาจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท ์รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ได้รายงานการประชุมฯ และให้คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ               
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
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 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ เรื่อง ผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมในการขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของ
นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ในรายวิชาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ จ านวน ๒ คน (อาจารย์ณัฐชยา หุมนา แทนอาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ โสภารักษ์)  
 อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า  
(สืบเนื่องจากวาระที่ ๕.๑.๑) จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  คณะวิทยาการจัดการ            
ในรายวิชาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ จ านวน ๒ คน (อาจารย์ณัฐชยา หุมนา แทน
อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ โสภารักษ์) มติที่ประชุม อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์  คณะวิทยาการจัดการ ในรายวิชาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ 
จ านวน ๒ คน ดังนี้ 
 ๑. นางสาวกนกวรรณ อินตา รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๗๘๑๑๔ จากผลการเรียน B 
เปลี่ยนเป็น E 
 ๒. นางสาวกนกวรรณ วิลาชัย รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๗๘๑๑๖ จากผลการเรียน E 
เปลี่ยนเป็น B  
 โดยมีเงื่อนไขว่า ให้ประธานสาขาวิชาด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความให้สอดคล้องกับ
ข้อมูล ที่เป็นจริงกลับมายังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการวิชาการทราบ               
ในการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งประธานสาขาวิชาได้ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความให้สอดคล้องกับข้อมูล และส่งกลับ
มายังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 
 มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมในการขออนุญาตแก้ไข         
ผลการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  คณะวิทยาการจัดการ ในรายวิชาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๑ จ านวน ๒ คน ดังนี้ 

๑. นางสาวกนกวรรณ อินตา รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๗๘๑๑๔ จากผลการเรียน B 
เปลี่ยนเป็น E 

๒. นางสาวกนกวรรณ วิลาชัย รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๗๘๑๑๖ จากผลการเรียน E 
เปลี่ยนเป็น B 
 ๓.๒ เรื่อง สรุปข้อมูลโรงเรียนตัวแทน สทศ.ประจ าสนามสอบ (จังหวัดเพชรบูรณ์ และ
จังหวัดพจิิตร) 
 อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า   
(สืบเนื่องจากวาระที ่๕.๘) จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
เรื่อง โครงการจัดหาตัวแทน สทศ.ประจ าสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET)  
ชั้น ป.๖ และชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากการเปิดรับสมัครผู้แทน สทศ. ผ่านระบบ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในวันที่            
๒ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พบว่า ข้อมูลโรงเรียนตัวแทน สทศ.ประจ าสนามสอบ (จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิจิตร) 
โดยมีผู้สมัครตัวแทน สทศ.ประจ าสนามสอบ จ านวนทั้งหมด ๑๗๐ คน และไม่มีผู้สมัครจ านวน ๑๖ โรงเรียน ซึ่งอยู่
ในจังหวัดพิจิตร ซึ่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินการแจ้งข้อมูลไปยังส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว 
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และทั้งนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการตัวแทน สทศ. ประจ าสนามสอบ  
O - NET เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมหมื่นจง   

 มติที่ประชุม รับทราบ ข้อมูลโรงเรียนตัวแทน สทศ.ประจ าสนามสอบ (จังหวัด
เพชรบูรณ์ และจังหวัดพิจิตร) โดยมีผู้สมัครตัวแทน สทศ.ประจ าสนามสอบ จ านวนทั้งหมด ๑๗๐ คน และไม่มี
ผู้สมัครจ านวน ๑๖ โรงเรียน ซึ่งอยู่ในจังหวัดพิจิตร 

 

 ๓.๓ เรื่อง การเสนอรายช่ือศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อประกอบการเชิดชูเกียรติของคณะ  
  อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า 
(สืบเนื่องจากวาระท่ี ๕.๙) จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
เรื่อง การเสนอรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น เพ่ือประกอบการเชิดชูเกียรติของคณะ ซึ่งพบว่า มี ๒ คณะ ที่ด าเนินการส่งข้อมูล
กลับมายังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ส่วนคณะอ่ืนๆ สามารถด าเนินการส่งรายชื่อเพ่ิมเติมมายังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เพ่ือรวบรวมให้คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมคืนสู่เหย้าด าเนินการต่อไป 

 มติที่ประชุม รับทราบ การเสนอรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น เพ่ือประกอบการเชิดชูเกียรติ
ของคณะ โดยให้อีก ๓ คณะ คือ คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ส่งรายชื่อมายังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒  

 

 ๓.๔ เรื่อง มติคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี คณะที่ ๑  
 อาจารย์พรพิมล อ่อนศรี แทนคณะบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า (สืบเนื่องจากวาระที่ 
๔.๕) จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง                
มติคณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะที่ ๑ ซึ่งคณะครุศาสตร์
ได้ด าเนินการส่งเอกสารไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภาเรียบร้อยแล้ว  
 อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า 
คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการส่งเอกสารไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภาเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๗ หลักสูตร และอีก 
๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒          
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมจ านวนทั้งหมด ๘ หลักสูตร 

 มติที่ประชุม รับทราบ มติคณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือการรับรองปริญญาทาง
การศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะที่ ๑ ซึ่งด าเนินการส่งเอกสารไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภาเรียบร้อยแล้ว 
จ านวนทั้งหมด ๘ หลักสูตร และขอให้ส าเนาเอกสารเก็บไว้ที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

 ๓.๕ เรื่อง การขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชา GESC๑๐๕ 
สุขภาพกีฬาและนันทนาการเพื่อชีวิต ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ จ านวน ๖ คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา 
มหาราช แทนอาจารย์ไมตรี ไชยมงคล)  
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า (สืบเนื่อง
จากวาระที่ ๓.๕) จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชา GESC๑๐๕ สุขภาพกีฬาและนันทนาการเพ่ือชีวิต          
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ จ านวน ๖ คน (อาจารย์ไมตรี ไชยมงคล) ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา มหาราช    
ได้ส่งหนังสือขอคัดค้านมติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ เพ่ือให้จัดตั้งคณะกรรมการหาข้อเท็จจริงทั้ง ๒ ฝ่าย     
ซึ่งคณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ในด้านวิชาการ ส่วนการแต่งตั้งคณะกรรมการในการสอบสวนเป็นหน้าที่ของฝ่าย
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บริหาร ซึ่งการลาออกของอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาเป็นความรับผิดชอบของประธานสาขาวิชา ทั้งนี้ประธาน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ต้องด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ เพ่ือให้ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสามารถด าเนินการแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาต่อไป 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ  
 
ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
 ๔.๑ เรื่อง รายงานผลการติดตามอาจารย์ที่ค้างส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่        
๑/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒  
  อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งการ
รายงานผลการติดตามอาจารย์ที่ค้างส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ซึ่งพบว่า 
ยังคงมีอาจารย์ผู้สอนค้างส่งผลการเรียน อยู่ ๒ คณะ คือ 

๑. คณะวิทยาการจัดการ (คณะไม่รายงานอาจารย์ค้างส่งเกรด) 
๒. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จ านวน ๒ คน คือ   

อาจารย์พิทักษ์ จิตรส าราญ และอาจารย์โกศล พิทักษ์สัตยาพรต  
 อาจารย์เครือวัลย์ อินทรสุข แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอว่า
ในการจัดท าบันทึกไปยังคณะในเรื่องอาจารย์ค้างส่งเกรด ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนระบุชื่ออาจารย์
ค้างส่งเกรดไปยังคณะ และทางคณะจะด าเนินการติดตามการส่งเกรดให้อีกครั้ง 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ให้หัวหน้า
งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งรายชื่ออาจารย์ค้างส่งเกรดไปยังรองคณบดีฝ่ายวิชาการของแต่ละคณะ           
ผ่านช่องทาง Line หรือ E-mail เพ่ือให้ทางคณะด าเนินการติดตามการส่งเกรดต่อไป โดยไม่ต้องแนบรายชื่อพร้อม
กับบันทึกข้อความ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ รายงานผลการติดตามอาจารย์ที่ค้างส่งผลการเรียน          
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ มอบให้งานทะเบียนและประมวลผลสรุปและรายงานอธิการบดี
ทราบต่อไป 
 

 ๔.๒ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลส าหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
 อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้ง 
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลส าหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง               
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปใช้เป็นแนวทาง          
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิต         
ที่มีคุณภาพโดยให้มีมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย ๕ ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ทางปัญหา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ แนวคิด
การศึกษาไทย ๔.๐ และกรอบการผลิตการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท าประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลส าหรับ
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้             
ด้านที่ ๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่าเพ่ือให้หลักสูตร/
สาขาวิชาน าไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป และเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านที่ 
๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  

 มติที่ประชุม รับทราบ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลส าหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี          
โดยให้เพ่ิมมาตรฐานการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
เริ่มใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ 
 

 ๔.๓ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ กรณีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาและ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ลงทะเบียนเรียนร่วมกับภาค กศ.ปช. ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิต ลงทะเบียนเรียนล่าช้า
เกินระยะเวลาปฏิทินวิชาการ 
 อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการ กรณีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาและลงทะเบียนเรียนรายวิชา ลงทะเบียนเรียน
ร่วมกับภาค กศ.ปช. ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิต ลงทะเบียนเรียนล่าช้าเกินระยะเวลาปฏิทินวิชาการ                  
แต่เนื่องจากกรณีดังกล่าว นักศึกษาต้องด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความเรียนอธิการบดี และแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา ซึ่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต้องด าเนินการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
ของนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูลแก่อธิการบดี และจากการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวแล้วเสร็จช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๒ 
ทั้งนี้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้เสนอเรื่องตามระบบโดยผ่านงานธุรการของส านักงานอธิการบดี             
แต่เป็นช่วงคาบเกี่ยวกับระหว่างปี ส่งผลให้งานธุรการของส านักงานอธิการบดีไม่สามารถรับเรื่องได้ และส่งเรื่องคืน
กลับไปยังคณะ เพ่ือให้ทางคณะระบุเลขที่หนังสือให้สอดคล้องกับปีปัจจุบัน ดังนั้นส านักส่งเสริมวิชาการและ            
งานทะเบียนได้ด าเนินการจัดท าเป็นแบบค าร้องบันทึกขึ้น เพ่ือให้เข้าสู่ระบบงานและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ไม่ให้เกิดความล่าช้า  
 มติที่ประชุม  รับทราบ การเปลี่ยนกระบวนการ กรณีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
และลงทะเบียนเรียนรายวิชา ลงทะเบียนเรียนร่วมกับภาค กศ.ปช. ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิต ลงทะเบียนเรียน
ล่าช้าเกินระยะเวลาปฏิทินวิชาการ โดยให้ใช้แบบค าร้องตามแบบฟอร์มของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
พร้อมแนบหลักฐานประกอบในการพิจารณา 
 

 ๔.๔ เรื่อง รายงานจ านวนผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และเข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษา 
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบท่ี ๒ โครงการเพชรอินทนิลช่อที่ ๔๔  
  อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายงาน
จ านวนผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และเข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
รอบท่ี ๒ โครงการเพชรอินทนิลช่อที่ ๔๔ จ านวนทั้งหมด ๒๐๗ คน ดังนี้  

- คณะครุศาสตร์  จ านวน ๓๖ คน  
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน ๓๖ คน 
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน ๗๖ คน 
- คณะวิทยาการจัดการ จ านวน ๓๕ คน 
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- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๒๔ คน 
 ซึ่งนักศึกษาต้องเข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษา ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี 
 มติที่ประชุม  รับทราบ รายงานจ านวนผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และเข้ารายงานตัว
เป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ โครงการเพชรอินทนิลช่อที่ ๔๔ จ านวน
ทั้งหมด ๒๐๗ คน 
 

 ๔.๕ เรื่อง สรุปจ านวนการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ประเภททุนเรียนดี และประเภททุนความสามารถพิเศษ 
 อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งสรุป
จ านวนการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภททุนเรียนดี และประเภททุน
ความสามารถพิเศษ ซึ่งมีข้อสังเกตว่าในบางสาขาวิชายังไม่มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา โดยแยกออกตามคณะได้ดังนี้  

คณะ 
จ านวน         
ทีน่ั่งทุน 

จ านวนรับทุน 
รอบท่ี ๑ 

จ านวนรับทุน 
รอบท่ี ๒ 

จ านวนคงเหลือ
รับทุนในรอบท่ี ๓ 

คณะครุศาสตร ์ ๑๐ ๓ ๓ ๔ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ๑๐ ๗ ๑ ๒ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๑๐ ๙ ๐ ๑ 
คณะวิทยาการจัดการ ๑๐ ๕ ๒ ๓ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ๑๐ ๓ ๔ ๓ 

รวม ๕๐ ๒๗ ๑๐ ๑๓ 
 อาจารย์พรพิมล อ่อนศรี แทนคณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า ในการตรวจสอบ
คุณสมบัติในการรับสมัครนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ ซึ่งได้ระบุคุณสมบัติว่า นักศึกษาสามารถน าเกียรติบัตรที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สนใจ เพ่ือใช้ประกอบในการพิจารณาสมัครเข้าศึกษา ทั้งนี้อาจจะเกิดจากความเข้าใจไม่
ตรงกันระหว่างทางคณะและส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงท าให้ผู้ตรวจคุณสมบัติเข้าศึกษา พิจารณา
ตามเอกสาร เพ่ือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เห็นควรให้ผู้ที่ไม่ได้แนบเกียรติบัตรที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่สนใจไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และผู้สมัครเข้าศึกษาเข้าใจว่า ให้น า
เกียรติบัตรมาในวันที่สอบสัมภาษณ์  
 อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า 
ในการก าหนดคุณสมบัติเข้าศึกษาของคณะครุศาสตร์ ได้ก าหนดคุณสมบัติในการสมัครเข้าศึกษาไว้ค่อนข้างสูง และ
จากการที่ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาได้มาติดต่อหรือสอบถามเพ่ือสมัครเข้าศึกษาพบว่า มีจ านวนมากพอสมควรที่ไม่
เป็นไปตามท่ีทางคณะครุศาสตร์ก าหนด จึงอยากให้ทางคณะ/สาขาวิชาปรับเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติในการ
สมัครเข้าศึกษาลง เพ่ือให้มีจ านวนนักศึกษาเข้ามาสู่กระบวนการสอบคัดเลือกเพ่ิมข้ึน   
 มติที่ประชุม  รับทราบ สรุปจ านวนการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภททุนเรียนดี และประเภททุนความสามารถพิเศษ ซึ่งนักศึกษาได้รับทุนอุดหนุน
การศึกษาตลอดหลักสูตรแล้ว จ านวน ๓๗ ทุน และยังไม่ได้รับทุนอีกจ านวน ๑๓ คน 
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 ๔.๖ เรื่อง รายงานสรุปจ านวนนักศึกษาที่ใช้บริการพิมพ์บัตรลงทะเบียน ภาคการศึกษา
ที่ ๒/๒๕๖๑ จ านวนทั้งหมด ๔๐๓ คน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ 
 อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายงาน
สรุปจ านวนนักศึกษาที่ใช้บริการพิมพ์บัตรลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ จ านวนทั้งหมด ๔๐๓ คน             
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ โดยแยกออกตามคณะได้ดังนี้ 

- คณะครุศาสตร์  จ านวน ๑๓๒ คน  
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน ๔๘ คน 
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ จ านวน ๑๕๔ คน 
- คณะวิทยาการจัดการ จ านวน ๔๒ คน 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๒๗ คน 

 มติที่ประชุม รับทราบ รายงานสรุปจ านวนนักศึกษาที่ใช้บริการพิมพ์บัตรลงทะเบียน 
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๑ จ านวนทั้งหมด ๔๐๓ คน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 ๔.๗ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
นิติศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และลงนามประกาศในราชกิจจานุเษกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ 
๓๑๙ ง วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพ่ือให้สาขาวิชาได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอนต่อไป 
 มติที่ประชุม  รับทราบ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

 ๔.๘ เรื่อง การเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การบริหารหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR) และ
รับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รุ่นที ่๕ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งการเชิญเข้า
ร่วมโครงการอบรม เรื่อง การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือการเผยแพร่ 
(Thai Qualification Register : TQR) และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องบุษบงกช A โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) และ
เพ่ือให้ได้รับการบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร่ (TQR) ตามแนวทางการก ากับดูแลคุณภาพการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  มติที่ประชุม รับทราบ การเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การบริหารหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TOR) และ              
รับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
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ระเบียบวาระท่ี   ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา 
 ๕.๑.๑  เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ ในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ จ านวน ๑ 
คน (อาจารย์นิตยา นาคอินทร์) 
  อาจารย์นิตยา นาคอินทร์ อาจารย์ผู้ให้ข้อมูล กล่าวว่า ขออนุญาตแก้ไข              
ผลการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ จ านวน ๑ คน เนื่องจากนักศึกษาส่งงานไม่ครบ อาจารย์ผู้สอนจึงให้ผลการเรียน I 
และนักศึกษาได้ส่งงานผ่านทาง E-mail โดยไม่ได้แจ้งอาจารย์ผู้สอนให้ทราบและไม่ได้ใช้ E-mail ของตนเองในการ
ส่งงาน จึงส่งผลให้ผลการเรียน I เปลี่ยนเป็น E ตามปฏิทินวิชาการ จึงขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ 
จ านวน ๑ คน คือ นางสาวละอองดาว แสนแก้ว รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๓๐๒๒๒๑๑ จากผลการเรียน E เปลี่ยนเป็น B  
  มติที่ประชุม  อนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ ในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ จ านวน ๑ คน 
คือ นางสาวละอองดาว แสนแก้ว รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๓๐๒๒๒๑๑ จากผลการเรียน E เปลี่ยนเป็น B 
 

 ๕.๑.๒  เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชาหลักพืช
ศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ จ านวน ๕ คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูล)  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูล อาจารย์ผู้ให้ข้อมูล กล่าวว่า   
ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชาหลักพืชศาสตร์ ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๖๐ จ านวน ๕ คน 
เนื่องจากระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเกรดเกิดความขัดข้อง อาจารย์ผู้สอนจึงไม่สามารถส่งเกรดเพ่ือขอแก้ I             
ให้นักศึกษาได้ จึงขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชาหลักพืชศาสตร์ ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๖๐ 
จ านวน ๕ คน  
 มติที่ประชุม อนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชาหลักพืชศาสตร์ 
ภาคการศึกษาที ่๒/๒๕๖๐ จ านวน ๕ คน ดังนี้ 

๑. นายศิวกานต์ เพชรบูรณ์ รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๑๕๗๑๑๒ จากผลการเรียน E 
เปลี่ยนเป็น C 

๒. นายพงศธร พงษ์พิมาย รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๕๐๓๑๐๒ จากผลการเรียน E 
เปลี่ยนเป็น C 

๓. นางสาวทิพวรรณ รังมา รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๕๐๓๑๐๓ จากผลการเรียน E 
เปลี่ยนเป็น C 

๔. นางสาวพิชญานิน นนทะมาตร รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๑๕๖๑๑๐ จากผล         
การเรียน E เปลี่ยนเป็น C 

๕. นายมูฮัมมะซอฟวรร อัตนิ รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๑๕๖๑๑๕ จากผลการเรียน 
E เปลี่ยนเป็น C+        

 



หน้า ๑๓  

 ๕.๑.๓  เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ 
จ านวน ๒ คน (อาจารย์ ดร.แขก บุญมาทัน) 
 อาจารย์ ดร.แขก บุญมาทัน อาจารย์ผู้ให้ข้อมูล กล่าวว่า ขออนุญาตแก้ไข          
ผลการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรายวิชา
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ จ านวน ๒ คน เนื่องจากนักศึกษาส่งงานไม่ครบ 
อาจารย์ผู้สอนจึงให้ผลการเรียน I และนักศึกษาได้ส่งงานผ่านทาง E-mail  โดยไม่ได้แจ้งอาจารย์ผู้สอนให้ทราบ 
รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนก็ไม่สามารถเข้าตรวจสอบงานใน E-mail ได้ จึงส่งผลให้ผลการเรียน I เปลี่ยนเป็น E         
ตามปฏิทินวิชาการ จึงขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)                      
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ 
จ านวน ๒ คน  
 มติที่ประชุม อนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์
(การเมืองท้องถิ่น) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต             
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๐ จ านวน ๒ คน ดังนี้ 

๑. นางสาวพัชมาภรณ์ ศรีชามก รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๗๓๑๑๔ จากผล
การเรียน E เปลี่ยนเป็น C 

๒. นางสาวชุติมา วิเศษโชค รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๗๓๑๑๖ จากผล           
การเรียน E เปลี่ยนเป็น C     
 ๕.๑.๔  เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 
๒/๒๕๖๐ จ านวน ๑ คน (อาจารย์ศิริวรางค์ ปทุมมาศ) 
 อาจารย์ปิยพงศ์ บางใบ แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ผู้ให้ข้อมูลแทน (อาจารย์ศิริวรางค์ ปทุมมาศ) กล่าวว่า ขออนุญาตแก้ไข            
ผลการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       
ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ จ านวน ๑ คน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้สอน และไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลการส่งผลการเรียนให้ครบถ้วนก่อนน าส่งผลการเรียน จึงขออนุญาตแก้ไข
ผลการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม              
ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๐ จ านวน ๑ คน 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า 
ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนร่วมกับรายวิชาอ่ืนได้ แต่กรณีของ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ อาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่วงปิดภาคการศึกษา                 
เป็นระยะเวลา ๑ เดือน ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 มติที่ประชุม อนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 
๒/๒๕๖๐ จ านวน ๑ คน คือ นางสาวรุ่งนภา โคยามา รหัสนักศึกษา ๕๘๑๑๐๒๑๘๖๑๑๒ จากผลการเรียน E เปลี่ยนเป็น B+ 
 
 



หน้า ๑๔  

 ๕.๒ เรื่อง เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๒) 
 อาจารย์สพลเชษฐ์ ประชุมชัย อาจารย์ผู้น าเสนอข้อมูลหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยกรรมการวิชาการ
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา การน าเสนอข้อมูล 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) 

ผู้น าเสนอข้อมูล 
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) ได้ด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานไปแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ แต่เนื่องดว้ย มคอ.๑ ระบุว่าหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษต้องด าเนินการปรับแก้ไขให้
แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๒ สาขาวิชาจึงได้ด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับ มคอ.๑ 

- เน้นการศึกษาข่าวสารและวัฒนธรรม  
- มีกิจกรรมชมรมเป็นของตนเอง จ านวน ๖ ชมรม  
- จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอกหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 

๑๓๖ หน่วยกิต  
 

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา ข้อมูล/ข้อเสนอแนะ/ปรับแก้ไข 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) 

ข้อเสนอแนะ 
- ควรระบุให้มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน เพ่ือรองรับ

นักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ ระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า  ๘ สัปดาห์  และไม่ เกิน  ๙            
หน่วยกิต  

- ตรวจสอบรายวิชาที่ต้องเรียนต่อเนื่องกัน (Sequence) 
รวมถึงตรวจสอบการเขียนค าอธิบายรายวิชาที่ต้องเรียน
ต่อเนื่องกัน  

- ตรวจสอบรายละเอียดในการค านวณตัวเลข 

- เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (หน้า ๕๒) ตัด
ข้อ ๓.๕ ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆกับมหาวิทยาลัยออก  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) โดยให้มีการปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการวิชาการเสนอแนะ และส่งกลับมายังส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูล ก่อนเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 
 
 



หน้า ๑๕  

 ๕.๓ เรื่อง เสนอหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
จ านวน ๖ หลักสูตร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์  แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กล่าวว่า ขอเสนอหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จ านวน ๖ หลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ดังนี้ 

๑. นวัตกรรมเพ่ือการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Degree) 
๒. นวัตกรรมและความปลอดภัยอาหารเพื่อการส่งออก (Degree) 
๓. วิทยาศาสตร์ข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ (Degree)  
๔. เคมีเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Degree)  
๕. การแพทย์แผนไทยและสปาเพ่ือสุขภาพ (Degree)  
๖. วิทยาศาสตร์ข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ (Non Degree)  
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า หลักสูตร

ที่ด าเนินการตามเกณฑ์การจัดท าหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ซึ่งเน้นการผลิตหลักสูตรแบบปิด หลังจากส าเร็จการศึกษา 
บัณฑิตต้องมีงานท า ๑๐๐% เช่น การจัดท าหลักสูตรระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริษัทซีพีออลล์ ซึ่งสถานประกอบการกับ
สถานศึกษาต้องร่วมกันในการออกแบบและจัดท าหลักสูตร โดยระบุสมรรถนะที่สถานประกอบต้องการ ทั้งนี้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องไม่ซ้ าซ้อนกัน เนื่องจากหมดระยะเวลาในการยื่นข้อเสนอโครงการแล้ว          
หากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับโครงการหลักสูตรบัณฑิตพันธ์ใหม่ในเฟสที่ ๒ มหาวิทยาลัย   
จึงจะด าเนินการส่งทั้ง ๖ หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 มติทีป่ระชุม รับในหลักการ ในการเสนอหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จ านวน ๖ หลักสูตร ดังนี้ 

๑. นวัตกรรมเพ่ือการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Degree) 
๒. นวัตกรรมและความปลอดภัยของอาหารเพื่อการส่งออก (Degree) 
๓. วิทยาศาสตร์ข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ (Degree) 
๔. เคมีเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Degree) 
๕. การแพทย์แผนไทยและสปาเพ่ือสุขภาพ (Degree) 
๖. วิทยาศาสตร์ข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ (Non Degree)  

 โดยหลักสูตรดังกล่าว ต้องการยื่นข้อเสนอโครงการให้กับส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ซึ่งต้องรอให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับโครงการหลักสูตรบัณฑิตพันธ์ใหม่ใน
เฟสที่ ๒ ก่อนแล้วมหาวิทยาลัยจึงจะด าเนินการส่งทั้ง ๖ หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ไปยังส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และเมื่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งผลการรับข้อเสนอโครงการฯ กลับมายัง
มหาวิทยาลัย จึงจะสามารถน าหลักสูตรดังกล่าวเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการตามกระบวนการ
จัดท าหลักสูตรต่อไป แต่หากต้องการพัฒนาหลักสูตรใหม่โดยไม่รอการเปิดรับหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่เฟส ๒           
ก็สามารถด าเนินการพัฒนาหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัยได้ โดยต้องมีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๘ 
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 ๕.๔ เรื่อง การขอพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ และขอรับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชากา ร กล่าวว่า               
คณะวิทยาการจัดการขอพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  และ
ขอรับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้หลักสูตรดังกล่าวด าเนินการตรวจสอบความซ้ าซ้อนของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรก่อน และให้เป็นไปตามเกณฑ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๘ พร้อมทั้งน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติในการพัฒนาหลักสูตรก่อน และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการพิจารณาต่อไป  
   มติที่ประชุม รับในหลักการ ในการขอพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ และขอรับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
 โดยมีเงื่อนไขว่า ให้หลักสูตรดังกล่าวด าเนินการตรวจสอบความซ้ าซ้อนของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรก่อน และให้เป็นไปตามเกณฑ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๘ พร้อมทั้งน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติในการพัฒนาหลักสูตรก่อน และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการพิจารณาต่อไป 
 

 ๕.๕ เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหานักศึกษาเรียนครบหลักสูตร แต่รอการรับรองหลักสูตร
จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) 
  นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุล หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล กล่าวว่า ตามที่
นักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)            
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา จ านวน ๕ คน ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ 
ขณะนี้นักศึกษา ได้เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถเสนอรายชื่อเพ่ือขออนุมัติผู้ส าเร็จ
การศึกษาได้ เนื่องจากรอการรับรองหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน ๕ คน ดังนี้ 

๑. นายพัชรพล อินสองใจ รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๓๕๑๐๖  
๒. นายไชยพงศ์ คงเอียด รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๓๕๑๑๑ 
๓. นายปฐมชัย กะกุค า รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๓๕๑๑๒ 
๔. นายศุภกร เกตุแก้ว รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๓๕๑๑๓ 
๕. นายสิทธา เสือราช รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๓๕๑๑๘     

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า หากนักศึกษา
ต้องการน าใบรายงานผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิไปใช้ก่อนการรับรองหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ให้แจ้งข้อสังเกตกับนักศึกษาทราบว่า ในขณะรอการรับรองหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ซึ่งต้องให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ประเมินค่าของเงินเดือน หากนักศึกษาน า
เอกสารไปใช้ในการรับราชการก่อนการรับรองหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจเกิดปัญหา
ในภายหลังได ้เนื่องจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ยังไม่ไดป้ระเมินค่าของเงินเดือน 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ แนวทางแก้ไขปัญหานักศึกษาเรียนครบหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัย
รอการรับทราบหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือจะอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา โดยมอบส านัก
ส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียนจัดท าหนังสือไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมแนบค าร้องยื่น
ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาและให้นักศึกษาลงชื่อรับทราบการด าเนินการของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแนบมติการ



หน้า ๑๗  

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่งด าเนินการ เพ่ือไม่ให้นักศึกษาเสีย
โอกาสในการสมัครสอบเข้าท างาน 
 

 ๕.๖ เรื่อง ถอนการให้ปริญญาเกียรตินิยม (เกียรตินิยมอันดับ ๒) ของนางสาวเปลวทอง 
เทศศรี นักศึกษา ภาค กศ.ปช. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการปกครองท้องถิ่น 
 นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุล หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล กล่าวว่า ขอถอน     
การให้ปริญญาเกียรตินิยม (เกียรตินิยมอันดับ ๒) ของนางสาวเปลวทอง เทศศรี นักศึกษา ภาค กศ.ปช. หลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการปกครองท้องถิ่น  เนื่องด้วย งานทะเบียนและประมวลผล          
ได้ตรวจสอบหลักฐานการศึกษาของ นางสาวเปลวทอง เทศศรี นักศึกษา ภาค กศ.ปช. สาขาวิชาการบริหาร             
การปกครองท้องถิ่น อนุมัติส าเร็จการศึกษาไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และอนุมัติการให้ปริญญา  
จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ พบว่า เกิดความผิดพลาดในการให้เกียตินิยม
เนื่องจากนักศึกษามีผลการเรียน D จ านวน ๑ ตัว ในภาคการศึกษาสุดท้าย และนักศึกษารับทราบแล้ว และเพ่ือให้
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๔  
 อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในการช่วยตรวจสอบ
รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาก่อนจะน าเข้าท่ีประชุมต่างๆ เพ่ือป้องกันและลดความผิดพลาด  
 มติที่ประชุม เห็นชอบ ถอนการให้ปริญญาเกียรตินิยม (เกียรตินิยมอันดับ ๒)               
ของนางสาวเปลวทอง เทศศรี นักศึกษาภาค กศ.ปช. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร  
การปกครองท้องถิ่น พร้อมทั้งมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าเอกสารฉบับใหม่และขอความ
อนุเคราะห์ผู้มีอ านาจในการลงนามให้กับนักศึกษารายนี้อีกครั้ง 
 

 ๕.๗   เรื่อง ขออนุญาตลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา หน่วยกิตเกินเกณฑ์ที่หาวิทยาลัยก าหนด 
 อาจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ            
งานทะเบียน กล่าวว่า ขออนุญาตลงทะเบียนเพ่ิม – ถอนรายวิชา หน่วยกิตเกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดของ
นางสาวกรวรรณ อ่อนตา นักศึกษาภาคปกติ รหัส ๕๘๑๑๐๓๑๘๒๑๒๐ สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มี
ความประสงค์ขอลงทะเบียนเพ่ิม – ถอนรายวิชา หน่วยกิตเกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน ๒๕ หน่วยกิต 
โดยขอเพ่ิมรายวิชา GEHU๑๐๓ ความจริงของชีวิต เนื่องจากติด E ในรายวิชาดังกล่าว และต้องลงรายวิชาให้ครบ
ก่อนออกการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป 
  มติที่ประชุม อนุญาตลงทะเบียนเพ่ิม – ถอนรายวิชา หน่วยกิตเกินเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดจ านวน ๒๕ หน่วยกิต ของนางสาวกรวรรณ อ่อนตา รหัสนักศึกษา ๕๘๑๑๐๓๑๘๒๑๒๐ 
สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และใช้เป็นเอกสาร
ให้คุรุสภารับทราบข้อมูลต่อไป 
 

 ๕.๘   เรื่อง ขออนุญาตปิดวิชาเอกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  อาจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ            
งานทะเบียน กล่าวว่า ขออนุญาตปิดวิชาเอกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ตามท่ีวิชาเอกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นั้น เพ่ือใช้ศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ



หน้า ๑๘  

หลักสูตรส าหรับหลักสูตรใหม่ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังคงรับผิดชอบนักศึกษา ที่ยังคงค้างอยู่จนส าเร็จ
การศึกษา  
  มติที่ประชุม อนุญาตปิดวิชาเอกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังคงต้อง
รับผิดชอบนักศึกษา ที่ยังคงค้างอยู่จนส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้สามารถใช้ศักยภาพอาจารย์ที่ไม่ได้รับผิดชอบหลักสูตรได้ 
 

 ๕.๙   เรื่อง ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการส าหรับนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ และภาคฤดูร้อน/๒๕๖๒ 
  อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนอ 
ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการส าหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช.           
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ และภาคฤดูร้อน/๒๕๖๒ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน
ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช. ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงก าหนดปฏิทินวิชาการประจ าภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ 
และภาคฤดูร้อน/๒๕๖๒ 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการ
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ และ             
ภาคฤดูร้อน/๒๕๖๒ พร้อมทั้งมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 ๕.๑๐ เรื่อง พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายวิชาเอกเลือกของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา          
หมู่เรียน ๕๙๑๑๐๒๑๔๑๑ หมู่เรียน ๖๐๑๑๐๒๑๔๑๑ และหมู่เรียน ๖๑๑๑๐๒๑๔๑๑ และใช้เป็นวิชาเลือก 
ของหลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙  
  อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า  
พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายวิชาเอกเลือกของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา หมู่เรียน ๕๙๑๑๐๒๑๔๑๑ หมู่เรียน ๖๐๑๑๐๒๑๔๑๑ 
และหมู่เรียน ๖๑๑๑๐๒๑๔๑๑ และใช้เป็นวิชาเลือก ของหลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙ จากเดิมเป็นรายวิชา BIOL๕๐๘            
ราวิทยา เปลี่ยนเป็น BIOL๕๐๕ จุลชีววิทยาทางอาหาร ซ่ึงส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ตรวจสอบ
ข้อมูลแล้วพบว่า ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร  
 มติที่ประชุม อนุญาต เปลี่ยนแปลงรายวิชาเอกเลือกของหมู่เรียน ๕๙๑๑๐๒๑๔๑๑ 
หมู่เรียน ๖๐๑๑๐๒๑๔๑๑ และหมู่เรียน ๖๑๑๑๐๒๑๔๑๑ และใช้เป็นวิชาเลือกของหลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙  
จากเดิมเป็นรายวิชา BIOL๕๐๘ ราวิทยา เปลี่ยนเป็น BIOL๕๐๕ จุลชีววิทยาทางอาหาร ซึ่งส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
 

 ๕.๑๑ เรื่อง พิจารณาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า พิจารณา
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) ซึ่งเป็นการยกร่างรายวิชาแบบกลาง เพ่ือให้
สาขาวิชาน าไปใช้ได้ ทั้งนี้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ในส่วนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ             
ให้สาขาวิชาด าเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดท าค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษไว้ เพ่ือใช้ปรับปรุงหลักสูตร     
ในครั้งต่อไป ส่วนชื่อวิชาภาษาอังกฤษให้สาขาวิชาระบุไว้ในร่างหลักสูตร พร้อมทั้งให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ             
ของแต่ละคณะน ากลับไปตรวจสอบและส่งกลับมายังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่                
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ รวมถึง           



หน้า ๑๙  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) ที่มีการพัฒนา/ปรับปรุง เพื่อเปิดรับนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สามารถน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการตามก าหนดการดังกล่าวได้ ส่วนมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร           
สู่รายวิชามีการเปลี่ยนแปลงโดเมนที่ ๕ ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลส าหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) 
และมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการของแต่ละคณะน ากลับไปตรวจสอบและส่งกลับมายังส านักส่งเสริมวิชาการ       
และงานทะเบียน ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในวันที่ ๒๘ 
มกราคม ๒๕๖๒ รวมถึงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) ที่มีการพัฒนา/ปรับปรุง เพ่ือเปิดรับนักศึกษา       
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ สามารถน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการตามก าหนดการดังกล่าวได้ ส่วนมาตรฐาน        
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชามีการเปลี่ยนแปลงโดเมนที่ ๕ ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลส าหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
 

 ๕.๑๒ เรื่อง พิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (๔ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า พิจารณา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีข้อสังเกตในเรื่องของผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๘ และให้เพ่ิมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) ตามแบบฟอร์ม มคอ.๒ 
ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ต่อไป 
  มติที่ประชุม รับในหลักการ โดยให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
(๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด าเนินการในเรื่องของ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๘ และให้เพ่ิมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) ตามแบบฟอร์ม มคอ.๒ ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ต่อไป  
 

 ๕.๑๓ เรื่อง พิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี            
(๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า พิจารณา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒              
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยให้เพ่ิมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๒) พร้อมทั้งน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ต่อไป 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(๔ ป)ี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และให้เพ่ิมหมวดวิชา             
ศึกษาทั่วไป (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) พร้อมทั้งน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการในวันที่ ๒๘            
มกราคม ๒๕๖๒ ต่อไป 
 
 






