
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

คร้ังที่ ๑๒/๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี 
 

ผู้มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์  ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวา  แก้วเสริม แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ กรรมการ 
๓. อาจารย์พรพิมล  อ่อนศรี แทนคณบดีคณะครุศาสตร์  กรรมการ 
๔. อาจารย์เอ็ม  สายค าหน่อ แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ  กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์  ขันผนึก รักษาการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กรรมการ 
๗. อาจารย์สุภาพร  บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ กรรมการ 
๘. นางจินตนา  ศักดิ์เสถียรกุล หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
๙. นางสาววณิชยา  บัวสิงค า หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์  ฉิมพลีนภานนท์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นางพัชริยา  ศรีสด หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวชนากานต์  พิณเขียว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้บันทึกการประชุม 
๒. นางอรทัย  เพชระบูรณิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ให้ข้อมูล 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย อาจารย์ ผู้น าเสนอหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า ๒  

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๑๕ น. 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ท าหน้าที่เป็นประธาน    
ในที่ประชุม ได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเม่ือครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุม และแจ้ง
เรื่องต่างๆ ให้ทีป่ระชุมได้ทราบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

 ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

 ๑.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๒ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้ง 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖  
การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ภาค กศ.ปช. และบัณฑิตศึกษาทุกคน
จะต้องมีมาตรฐานความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษขั้นต่ าตามกรอบมาตรฐาน CEFR นักศึกษาใหม่สาขาวิชาอ่ืนๆ 
ต้องมีมาตรฐานความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษขั้นต่ าตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ A๒ (ช่วงคะแนนล่าง)   
ขึ้นไป ส่วนนักศึกษาใหม่สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษธุรกิจต้องมีมาตรฐานความรู้ความสามารถ
ภาษาอังกฤษขั้นต่ าตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ A๒ (ช่วงคะแนนบน) ขึ้นไป ซึ่งทุกคณะต้องเร่งด าเนินการ  
โดยไม่ต้องรอการลงนาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๒ เนื่องจากต้องน าร่างประกาศดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการและสภามหาวิทยาลัยต่อไป ส่วนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจะต้องสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ         
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR นักศึกษาระดับปริญญาตรี B๑ (ช่วงคะแนนล่าง) ขึ้นไป และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
จะต้องมีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B๑ (ช่วงคะแนนบน) ขึ้นไป โดยเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระบุไว้ว่า นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายทั้งหมด ในปีที่ประเมิน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะมีการจัดโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินระดับหลักสูตรให้กับ
อาจารย์ผู้สอน ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 มติ รับทราบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจะรับไปประสาน
กับสถาบันภาษาในการปรับเนื้อหาในร่างประกาศดังกล่าว ก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า ๓  

 ๑.๑.๒ เรื่อง รายงานจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่อง 
รายงานจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั้งภาคปกติ และภาค กศ.ปช. จ านวน ๑๕ คน 
ดังนี้ 
รายงานจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ภาคปกติ 

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวนผู้สมัคร จ านวนผู้สมัคร 

Portfolio รับตรงท่ัวไป 

 
 

 
๒๑ ๒๓ 

คณิตศาสตร ์ ๑ ๘ 
พลศึกษา  ๔ ๖ 
ภาษาไทย ๒ ๑๕ 
ภาษาอังกฤษ ๓ ๔ 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๒ ๔ 

รวม ๓๓ ๖๐ 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ค.บ. ๔ ปี การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑ ๑ 
วท.บ. ๔ ปี เกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์) ๒ ๑ 

เกษตรศาสตร์(สัตวศาสตร์) ๒ ๑ 
เกษตรศาสตร์(การจดัการการเกษตร) ๑ ๐ 
เกษตรศาสตร์(เพาะเลี้ยงสตัว์น้ า) ๐ ๐ 
คหกรรมศาสตร ์ ๐ ๐ 

ทล.บ. ๔ ปี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๐ ๐ 
เทคโนโลยีการผลติ ๐ ๐ 
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  ๒ ๐ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ ๓ ๐ 
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ๑ ๐ 

วศ.บ. ๔ ปี วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ๐ ๒ 
วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ ๐ ๑ 

รวม ๑๒ ๖ 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

รป.บ. ๔ ปี รัฐประศาสนศาสตร ์ ๔ ๒ 
น.บ. ๔ ปี นิติศาสตร ์ ๓ ๒ 
ร.บ. ๔ ปี รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง) ๐ ๒ 

ศศ.บ. ๔ ปี พัฒนาสังคม ๑ ๓ 
ภาษาอังกฤษ ๐ ๒ 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๐ ๑ 
ศิลปกรรม ๐ ๐ 
สารสนเทศศาสตร ์ ๐ ๐ 
นาฏศิลป์และศลิปะการแสดง ๑ ๑ 

รวม ๙ ๑๓ 

คณะวิทยาการจัดการ 
บธ.บ. ๔ ปี การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่ ๔ ๑ 

การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ ๑ ๐ 
การจัดการ ๑ ๑ 



หน้า ๔  

รายงานจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ภาคปกติ 

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวนผู้สมัคร จ านวนผู้สมัคร 

Portfolio รับตรงท่ัวไป 
การตลาด ๐ ๐ 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ๐ ๑ 

ศศ.บ. ๔ ปี การท่องเที่ยวและการโรงแรม ๑ ๐ 
นศ.บ. ๔ ปี นิเทศศาสตร์(การสื่อสารการท่องเที่ยว) ๐ ๐ 

นิเทศศาสตร์(การสื่อสารดิจิทลั) ๐ ๐ 
บช.บ. ๔ ปี บัญช ี ๒ ๕ 
ศ.บ. ๔ ปี เศรษฐศาสตร ์ ๐ ๐ 

รวม ๙ ๘ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

วท.บ. ๔ ปี เคม ี ๐ ๐ 
ฟิสิกส ์ ๐ ๐ 
ชีววิทยา ๐ ๑ 
คณิตศาสตร ์ ๒ ๐ 
สาธารณสุขศาสตร ์ ๑ ๗ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๐ ๐ 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ๑ ๐ 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๑ ๑ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ๒ ๑ 

รวม ๗ ๑๐ 

 
รวมทุกคณะ ๗๐ ๙๗ 

 

รายงานจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ภาค กศ.ปช. 
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จ านวนผู้สมัคร 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

วท.บ. ๔ ปี สาธารณสุขศาสตร ์ ๒ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑ 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ๐ 

รวม ๓ 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

รป.บ. ๔ ปี รัฐประศาสศาสตร ์ ๔ 
ร.บ. ๔ ปี รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง) ๑ 

ศศ.บ. ๔ ปี พัฒนาสังคม ๐ 
ภาษาอังกฤษ ๒ 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๑ 

รวม ๘ 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

วท.บ. ๔ ปี เกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์) ๐ 
เกษตรศาสตร์(สัตวศาสตร์) ๐ 
เกษตรศาสตร์(การจดัการการเกษตร) ๐ 
เกษตรศาสตร์(เพาะเลี้ยงสตัว์น้ า) ๐ 
คหกรรมศาสตร ์ ๐ 

ทล.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ๐ 
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๐ 



หน้า ๕  

รายงานจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ภาค กศ.ปช. 
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จ านวนผู้สมัคร 

เทคโนโลยีการผลติ ๐ 
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ๐ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ ๑ 

วศ.บ. ๔ ปี วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ ๐ 
รวม ๑ 

คณะวิทยาการจัดการ 

บช.บ. ๔ ปี บัญช ี ๒ 
บธ.บ. ๔ ปี การจัดการ ๐ 

การตลาด ๑ 
รวม ๓ 

 
รวมทุกคณะ ๑๕ 

 มติ  รับทราบ รายงานจ านวนผู้ สมัคร เข้ าศึกษา ระดับปริญญาตรี              
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคปกติ จ านวนทั้งหมด ๑๖๗ คน และภาค กศ.ปช. จ านวน ๑๕ คน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 ๑.๒ เรื่อง รายงานติดตามการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการวิชาการ  

 ๑.๒.๑  เรื่อง รายงานการติดตามการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการวิชาการ   
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน กล่าวรายงานติดตามการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

ผู้ที่รายงาน ข้อมูลที่รายงาน ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 

หัวหน้างาน 
พัฒนาและ

ส่งเสริมวิชาการ 

๑. เรื่อง การติดตามการส่งเล่มเอกสารประกอบการสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป ส าหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) 
 มต ิรับทราบ การติดตามการส่งเล่มเอกสารประกอบการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ส าหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) พร้อมทั้ง
มอบผู้แทนคณบดีที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าเอกสารประกอบ  การสอน
ดังกล่าว ด า เนินการประสานไปยังผู้ เกี่ยวข้องในการส่ง เอกสาร
ประกอบการสอนมายังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยให้เร่ง
ติดตามในรายวิชาที่จะมีการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่      
๑/๒๕๖๒ และภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ ก่อน พร้อมทั้งให้ส่งเอกสาร
ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ส่วนรายวิชาอื่นมอบส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนด าเนินการติดตามในล าดับต่อไป   

จัดท าบันทึก
ข้อความแจ้ง
ไปยังคณะ 
เมื่อวันท่ี 
๒๕ ตลุาคม 
๒๕๖๒  

 

 
 
 
 



หน้า ๖  

ผู้ที่รายงาน ข้อมูลที่รายงาน ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 

หัวหน้างาน 
ทะเบียนและ
ประมวลผล 

๒. เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ภาค กศ.ปช. สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๑           
ในรายวิชา HSPS๓๐๖ การสื่อสารทางการเมือง จ านวน ๑ คน (อาจารย์
อภิญญา บ ารุงจิตต์)  
 มติ อนุญาต ให้แก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ภาค กศ.ปช. สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๑         
ในรายวิชา HSPS๓๐๖ การสื่อสารทางการเมือง จ านวน ๑ คน คือ          
นายคุณาพร พรหมมูล รหัสนักศึกษา ๕๙๑๒๐๒๑๗๒๑๑๗ จากผล       
การเรียน E เปลี่ยนเป็น B+   

ด าเนินการ
แก้ไขผ่าน
การเรยีน
ให้กับ
นักศึกษา
เรียบร้อย
แล้ว  

 

หัวหน้างาน 
พัฒนาและ

ส่งเสริมวิชาการ 

๓. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
จัดท าหลักสูตรระยะสั้น และแบบฟอร์ม มคอ.๒ หลักสูตรระยะสั้น  
 มติ เห็นชอบ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เรื่อง        
แนวปฏิบัติในการจัดท าหลักสูตรระยะสั้น และแบบฟอร์ม มคอ.๒ หลักสูตร
ระยะสั้น โดยให้มีการปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 

เสนอลงนาม
ในประกาศ
เรียบร้อย
แล้ว เมื่อ
วันท่ี ๒๙ 
ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

 

หัวหน้างาน 
พัฒนาและ

ส่งเสริมวิชาการ 

๔. พิจารณาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง      
พ.ศ. ๒๕๕๙) ในล าดับที่ ๕ จากเดิมอาจารย์สุชาติ เขียวนอก เปลี่ยนเป็น 
อาจารย์ธงชัย เครือผือ  
 มติ เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง       
พ.ศ. ๒๕๕๙) ในล าดับที่ ๕ จากเดิมอาจารย์สุชาติ เขียวนอก เปลี่ยนเป็น 
อาจารย์ธงชัย เครือผือ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง 

น าเสนอ          
เข้าที่ประชุม
คณะกรรม 
การสภา
วิชาการ   
ครั้งท่ี             
๖/๒๕๖๒ 
เมื่อวันท่ี       
๖ ธันวาคม 
๒๕๖๒  

 

หัวหน้างาน 
พัฒนาและ

ส่งเสริมวิชาการ 

๕. เรื่อง การเปรียบเทียบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง              
พ.ศ. ๒๕๕๙) กับขอบเขตเนื้อหารายวิชาที่ต้องศึกษาและ IES๒ เพื่อขอ
รับรองปริญญาบัตรจากสภาวิชาชีพบัญชี 

 มติ เห็นชอบ การเปรียบเทียบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) กับขอบเขตเนื้อหารายวิชาที่ต้องศึกษาและ IES๒ 
เพื่อขอรับรองปริญญาบัตรจากสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมทั้งมอบผู้แทน            
ในการน าเสนอหลักสูตร น าเสนอข้อมูลในที่ประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการ และที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

น าเสนอเข้า
ที่ประชุม
คณะกรรม 
การสภา
วิชาการ          
ครั้งท่ี              
๖/๒๕๖๒ 
เมื่อวันท่ี ๖ 
ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 

 มติ  รับทราบ รายงานการติดตามการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการ
วิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 



หน้า ๗  

ระเบียบวาระท่ี   ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑  เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒   
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์ ขอใหกรรมการตรวจสอบรายงาน            
การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒  

 มติ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒      
โดยไม่มีข้อแก้ไข 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ เรื่อง การใช้งบประมาณในการปรับปรุงหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

 อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า 
จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ วาระพิจารณาที่ ๕.๕ เรื่อง 
การใช้งบประมาณในการปรับปรุงหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน ๕ หลักสูตร ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จากเดิมที่ใช้งบประมาณร่วมกับการพัฒนาหลักสูตรการบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 
Work-integrated Learning (Wil) โดยขอปรับเปลี่ยนการใช้งบประมาณ เนื่องจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ได้รับงบประมาณแผนดินเพ่ิมเติม ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยให้งบประมาณส าหรับ
หลักสูตรระยะสั้นคณะละ ๓ หลักสูตร จ านวนทั้งหมด ๑๕ หลักสูตร โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ขอใช้
งบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นไปแล้ว จ านวน ๒ หลักสูตร ส่วนการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ ๒ หลักสูตรๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยมีหลักสูตรที่ขออนุญาตด าเนินการไว้แล้วครบ ๒ หลักสูตร คือ  

 ๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 มติ รับทราบ การได้รับงบประมาณแผ่นดินเพ่ิมเติม ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยให้งบประมาณส าหรับหลักสูตรระยะสั้นคณะละ ๓ หลักสูตร จ านวนทั้งหมด ๑๕ 
หลักสูตร และจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๒ หลักสูตรๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยมีหลักสูตรที่ขอ
อนุญาตด าเนินการไว้แล้วครบ ๒ หลักสูตร คือ  

 ๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

  ทั้งนี้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความแจ้งไป
ยังทุกคณะต่อไป 

 

 
 



หน้า ๘  

 ๓.๒ เรื่อง การค านวณภาระงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระยะสั้น จ านวน ๒ 
หลักสูตร คือ หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และหลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สืบเนื่อง จากวาระ ที่ ๓.๒) จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง การค านวณภาระงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระยะสั้น จ านวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์
แผนไทย และหลักสูตรนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพ เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวยังไม่ได้เปิดรับนักศึกษา ในประเด็น          
การประเมินภาระงานสอนของอาจารย์ผู้สอนทางคณะจึงไม่สามารถด าเนินการประเมินในด้านการสอนได้  

  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า              
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ยังมีจ านวนนักศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง อาจจะต้องทบทวนภาระงานของอาจารย์อีกครั้ง 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารงานและสอดคล้องกับภาระงานทั้ง ๕ ด้าน ซึ่งหากด าเนินการทบทวนภาระงาน         
ของอาจารย์แล้ว หลักสูตร/สาขาวิชาจะไม่สามารถด าเนินการจ้างอาจารย์ประจ าพิเศษเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ และหลักสูตร/สาขาวิชาจะต้องช่วยกันแบกรับภาระงานสอน ส่วนหลักสูตรใหม ่
เนื่องจากหลักสูตรยังไม่ได้เปิดรับนักศึกษา ส่งผลให้อาจารย์ผู้สอนไม่มีภาระงานสอน ให้นับภาระงานอ่ืนทดแทน
ภาระงานสอนได้ เช่น ต ารา หรืองานวิจัย ทั้งนี้ให้ทางคณะด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความมายังมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้อธิการบดีพิจารณาเป็นรายกรณีและท าบันทึกข้อตกลงระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับมหาวิทยาลัยต่อไป 

 มติ  เห็นชอบ การค านวณภาระงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

๑. หากในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ยังมีจ านวนนักศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง อาจจะต้อง
ทบทวนภาระงานของอาจารย์อีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานทั้ง ๕ ด้าน ซึ่งหากด าเนินการทบทวนภาระงาน
ของอาจารย์แล้ว หลักสูตร/สาขาวิชาจะไม่สามารถด าเนินการจ้างอาจารย์ประจ าพิเศษเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้  

๒. หากเป็นหลักสูตรใหม่ เนื่องจากหลักสูตรยังไม่ได้เปิดรับนักศึกษา ส่งผลให้อาจารย์
ผู้สอนไม่มีภาระงานสอน ให้นับภาระงานอ่ืนทดแทนภาระงานสอนได้ เช่น ต ารา หรืองานวิจัย ทั้งนี้ให้ทางคณะ
ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความมายังมหาวิทยาลัย เพ่ือให้อธิการบดีพิจารณาเป็นรายกรณีและท าบันทึกข้อตกลง
ระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

 ๔.๑ เรื่อง การปรับเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา และ มคอ.ให้ตอบโจทย์มาตรฐาน            
การเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน 

  อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า 
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น เอบีซี ชั้น ๑ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 
กรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้เข้าร่วมประชุมการปรับเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา และ มคอ.ให้ตอบโจทย์มาตรฐานการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน เพ่ือรับทราบและรับฟังข้อเสนอแนะ 
“การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปี ๒๕๖๒ และ มคอ. เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการเรียนรู้ในปัจจุบัน” โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ได้กล่าวในที่ประชุมในประเด็นการปลดล็อค มคอ.แต่ยังคงต้องรายงานผลการด าเนินงานอยู่ ซึ่งการเขียน
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รายงานข้อมูลต้องเขียนในเชิงสมรรถนะ และเขียนให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประเด็น
การปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานในระดับปริญญาตรี มี ๓ ประเด็นหลักได้แก่  

๑. รายวิชาศึกษาทั่วไปไม่ต้องระบุผลการเรียนให้อ านาจมหาวิทยาลัยในการด าเนินการ 
๒. การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาให้อ านาจกับมหาวิทยาลัยในการด าเนินการ 
๓. ให้อิสระในการกรอกข้อมูลในระบบ CHECO 

ส่วนการปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานในระดับบัณฑิตศึกษา มีประเด็นต่างๆ ดังนี้  
๑. อาจารย์ข้ามสาขาสามารถมาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้  
๒. ปรับคะแนนภาษาอังกฤษของอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสถาบัน  
๓. ปรับระบบจัดการศึกษาให้อิสระเพ่ือสอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่มีการเรียน

การสอนหลายรูปแบบ   
๔. ปรับเปลี่ยนเพ่ือให้สถาบันมีอิสระในการปรับรายวิชาและการท าวิทยานิพนธ์

เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและหลักสูตรหลากหลายและข้ามศาสตร์ การศึกษาระดับปริญญาโท 
๕. เน้นให้นักศึกษาระดับปริญญาโทได้เรียนรู้การท าวิจัย เพ่ือเป็นสายวิชาการ หรือ          

เป็นสายอาชีพ เพ่ือการท างานมากกว่าการเนินเพื่อการสร้างผลงานนวัตกรรมหรือผลงานวิจัย (ไม่เน้นผลงานตีพิมพ์)  
๖. ปรับเปลี่ยนให้สามารถใช้อาจารย์พิเศษมาสอนได้ เ พ่ือสร้างความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอก ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์จริงแก่นักศึกษา  
ข้อสังเกต การจัดท าหลักสูตรเครดิตแบงค์ ส่วนกลางอาจจะต้องหารือกันอีกครั้ง 

เนื่องจากที่ประชุมในครั้งนั้นมีผู้คัดค้านในประเด็นนี้ ส่วนประเด็นการจัดท าหลักสูตรพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
พ.ศ.๒๕๖๒ มีโทษทางอาญาหลักสูตรการศึกษาท่ีมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่ามาตรฐานการอุดมศึกษาที่รัฐมนตรีก าหนด  

 มติ รับทราบ การปรับเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา และ มคอ.ให้ตอบโจทย์
มาตรฐานการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน 

 

 ๔.๒ เรื่อง การติดตามการรับทราบหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา            

  อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้น าส่งหลักสูตรในระบบ CHE Curriculum Online : CHECO เพ่ือให้การรับทราบแล้วนั้น 
เนื่องจากมีบางหลักสูตรที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ เป็นต้นมาและบางหลักสูตร
ก าลังด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา ๒๕๖๒ เนื่องจากถึงวงรอบที่ต้อง
ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดท าหนังสือติดตามไปยังส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จ านวนทั้งหมด ๔ ครั้ง ดังนี้ 

๑. หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ ศธ ๐๕๓๙/๑๘๑ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
๒. หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ ศธ ๐๕๓๙/๑๘๘๕ ลงวันที ่๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
๓. หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ ศธ ๐๕๓๙/๑๔๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ 
๔. หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ อว ๐๖๑๘/๙๔๐ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒   
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และยังได้ติดตามทางโทรศัพท์ รวมถึงติดตามไปยังผู้ตรวจหลักสูตรโดยตรง แต่ยังไม่ได้มีการรับทราบหลักสูตร และ
มีบางหลักสูตรที่มีการด าเนินการตรวจหลักสูตรแล้วขั้นตอนกระบวนการย้อนกลับไปมาระหว่างสถานะ S ส่งไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับสถานะ A การตรวจสอบผ่านหัวหน้าฝ่ายจากการติดตามข้อมูลหลักสูตร    
ผ่านระบบ CHECO  

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ให้ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรวบรวมข้อมูลการติดตามการรับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO กับ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือน าเรียนปัญหาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในระบบ 
CHECO ที่ได้รับผลกระทบจากการไม่ได้รับทราบหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภาวิชาการและคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

มติ รับทราบ การติดตามการรับทราบหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
โดยมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรวบรวมข้อมูลการติดตามการรับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO 
กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือน าเรียนปัญหาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์        
ในระบบ CHECO ที่ได้รับผลกระทบจากการไม่ได้รับทราบหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภาวิชาการและคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 

 ๔.๓ เรื่อง ระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้ง
ระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๖๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ในเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามรูปแบบของ AUN-QA ในฉบับที่ ๓ ในระดับหลักสูตรมุ่งเน้นไปที่
คุณภาพของกิจกรรมทางการศึกษาตามมิติ ๓ มิติ คือ คุณภาพของปัจจัยน าเข้า คุณภาพของกระบวนการ และ
คุณภาพของผลผลิต ประกอบกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ได้ขับเคลื่อนการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษาและ มคอ.ให้ตอบโจทย์มาตรฐานการเรียนรู้  
ในยุคปัจจุบัน โดยได้ปรับ มคอ.๒ (เปลี่ยนชื่อใหม่) แต่ยังคงต้องมีการรายงานผล และปรับปรุงกระบวนการ
รับทราบหลักสูตรออนไลน์ (CHECO)  

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า มคอ.
ต้องสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือให้คณะได้เตรียมด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
เนื่องจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะด าเนินการร่วมกันกับงานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการจัดประชุมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจกับทุกหลักสูตรและเป็นไป
ตามการปรับเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษาและมคอ. ให้ตอบโจทย์มาตรฐานการเรียนรู้ในชุดปัจจุบัน ซ่ึงหลักสูตร
ของคณะวิทยาการจัดการขอชะลอการน าหลักสูตรเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ เพ่ือจะได้ด าเนินการ    
ไปพร้อมกันทุกหลักสูตร 

มติ รับทราบ ระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ทั้งนี้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะด าเนินการร่วมกันกับงานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการจัดประชุมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจกับทุกหลักสูตรและเป็นไปตาม
การปรับเกณฑม์าตรฐานระดับอุดมศึกษาและมคอ. ให้ตอบโจทย์มาตรฐานการเรียนรู้ในชุดปัจจุบัน โดยคณะท างาน
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ขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป 
ส่วนหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการขอชะลอการน าหลักสูตรเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ เพ่ือจะได้
ด าเนินการไปพร้อมกันทุกหลักสูตร  

 

ระเบียบวาระท่ี   ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๕.๑ เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา HSPA๔๐๔ องค์การและการจัดการ
ภาครัฐ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ (ของอาจารย์ จ.ส.อ.ดร.จุฬา เจริญวงค์) 

  นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุล หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล กล่าวว่า อาจารย์ 
จ.ส.อ.ดร.จุฬา เจริญวงค์ ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา HSPA๔๐๔ องค์การและการจัดการภาครัฐ    
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ จ านวน ๑ คน คือ นายรัฐภูมิ  ป้องกัน รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๖๙๑๓๑ จากผลการเรียน 
E เป็น D เนื่องจากส่งผลการเรียนแก้ I ไม่ทันก าหนดปฏิทินวิชาการ จึงส่งผลให้ผลการเรียนเป็น E   

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา HSPA๔๐๔ องค์การและการจัดการภาครัฐ 
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ จ านวน ๑ คน คือ นายรัฐภูมิ  ป้องกัน รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๖๙๑๓๑ จากผลการเรียน 
E เป็น D 
                                          

 ๕.๒ เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา EDPE๒๐๙ การเรียนรู้ทักษะ    
ทางกลไก ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ (ของอาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ วงษ์พุทธิชัย)   

  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า อาจารย์ 
ดร.ปรเมษฐ์ วงษ์พุทธิชัย ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา EDPE๒๐๙ การเรียนรู้ทักษะทางกลไก         
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ จ านวน ๒ คน เนื่องจากส่งผลการเรียนแก้ I ไม่ทันก าหนดปฏิทินวิชาการ จึงส่งผลให้ 
ผลการเรียนเป็น E    

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา EDPE๒๐๙ การเรียนรู้ทักษะทางกลไก         
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๑ จ านวน ๒ คน ได้แก ่
 ๑. นายพีรพงษ์  บุญมี รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๓๐๐๕๒๐๑ จากผลการเรียน E เป็น C 
 ๒. นายณภัทร  กันภัย รหัสนักศึกษา  ๖๑๑๑๐๓๐๐๕๑๒๒ จากผลการเรียน E เป็น C 
  

 ๕.๓ เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา HSDP๑๐๔ คีตวรรณกรรมไทย    
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ (ของผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต) 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์กมล บุญเขต ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา HSDP๑๐๔ คีตวรรณกรรมไทย ภาคการศึกษา
ที่ ๒/๒๕๖๑ จ านวน ๔ คน เนื่องจากส่งผลการเรียนแก้ I ไม่ทันก าหนดปฏิทินวิชาการ จึงส่งผลให้ผลการเรียนเป็น E 

 มติ  อนุญาตให้แก้ ไขผลการเรียน ในรายวิชา HSDP๑๐๔ คีตวรรณกรรมไทย          
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ จ านวน ๔ คน ได้แก ่

๑. นางสาวชลธิชา สาตรี รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๒๐๒๑๐๑ จากผลการเรียน E เป็น B+                               
๒. นางสาวสุธาทิพย์ คงสุข รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๒๐๒๑๐๓ จากผลการเรียน E เป็น B                              
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๓. นายอภิเดช ไพรชิต รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๒๐๒๑๑๐ จากผลการเรียน E เป็น B                                    
๔. นายปภพ อาดูน รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๒๐๒๑๑๒ จากผลการเรียน E เป็น B 

 

 ๕.๔ เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา MATH๒๐๑ ทฤษฎีเซตและรายวิชา 
MATH๗๐๑ โปรแกรมส าเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ (ของอาจารย์อภิวัฒน์ ค าภีระ)  

  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า อาจารย์
อภิวัฒน์ ค าภีระ ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา MATH๒๐๑ ทฤษฎีเซตและรายวิชา MATH๗๐๑ 
โปรแกรมส าเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ จ านวน ๑๒ คน เนื่องจากส่งผลการเรียนแก้ I      
ไม่ทันก าหนดปฏิทินวิชาการ จึงส่งผลให้ผลการเรียนเป็น E 

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา MATH๒๐๑ ทฤษฎีเซตและรายวิชา 
MATH๗๐๑ โปรแกรมส าเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๑ จ านวน ๑๒ คน ดังนี้ 

 รายวิชา MATH๒๐๑ ทฤษฎีเซต จ านวน ๕ คน ได้แก ่
๑. นายดนุสรณ์ ฉ่ าชื่น รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๓๒๑๐๕ แก้ไขจากผลการเรียน E เป็น C+ 
๒. นายศุภณัฐ นวลทูล รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๓๒๑๐๖ แก้ไขจากผลการเรียน E เป็น C 
๓. นางสาวมีนตรา ขจรไพร รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๓๒๑๐๘ แก้ไขจากผลการเรียน E เป็น C 
๔. นายกิตติศักดิ์ ไชยสาร รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๓๒๑๑๑ แก้ไขจากผลการเรียน E เป็น C+ 
๕. นางสาวโชติมณี นามวิเศษ รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๓๒๑๑๒ แก้ไขจากผลการเรียน E เป็น A 

รายวิชาMATH๗๐๑ โปรแกรมส าเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์ จ านวน ๗ คน ได้แก่ 
๑. นางสาวแก้วตา เรือนแก้ว รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๓๒๑๐๑ จากผลการเรียน E เป็น D+ 
๒. นายยศกร สายสังข์ รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๓๒๑๐๒ จากผลการเรียน E เป็น A 
๓. นายธเณศร์ จันทร์ลา รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๓๒๑๐๘ จากผลการเรียน E เป็น C+ 
๔. นายอนุชา ปาหนัน รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๓๒๑๐๙ จากผลการเรียน E เป็น B+ 
๕. นายธนะศักดิ์ สุขี รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๓๒๑๑๒ จากผลการเรียน E เป็น B 
๖. นายพงษ์พัฒน์ พุทธชาด รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๓๒๑๑๓ จากผลการเรียน E เป็น B 
๗. นางสาวศิวนาฐ  สุกแก้ว รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๓๒๑๑๖ จากผลการเรียน E เป็น C 

 

 ๕.๕ เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา HSPS๓๐๔ เศรษฐกิจและการเมืองโลก 
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ (ของอาจารย์ธันยมัย รังสิกรรพุม)   

  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า อาจารย์
ธันยมัย รังสิกรรพุม ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา HSPS๓๐๔ เศรษฐกิจและการเมืองโลก                     
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ จ านวน ๑ คน เนื่องจากส่งผลการเรียนแก้ I ไม่ทันก าหนดปฏิทินวิชาการ จึงส่งผลให้ 
ผลการเรียนเป็น E 

 มติ  อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา HSPS๓๐๔ เศรษฐกิจและการเมืองโลก        
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ จ านวน ๑ คน คือ นายวีรวัฒน์ ราชอาจ รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๑๗๒๒๓๑ จากผล
การเรียน E เป็น C+ 
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 ๕.๖ เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา MSMK๑๐๘ การจัดการการตลาด   
และรายวิชา MSMK๓๐๑ หลักการวิจัยทางการตลาด ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ (ของอาจารย์ปราณีต ใจหนัก) 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า อาจารย์
ปราณีต ใจหนัก อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา MSMK๑๐๘ การจัดการการตลาด และรายวิชา MSMK๓๐๑ 
หลักการวิจัยทางการตลาด ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ จ านวน ๓ คน เนื่องจากส่งผลการเรียนแก้ I ไม่ทันก าหนด
ปฏิทินวิชาการ จึงส่งผลให้ผลการเรียนเป็น E  

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา MSMK๑๐๘ การจัดการการตลาด และ
รายวิชา MSMK๓๐๑ หลักการวิจัยทางการตลาด ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ จ านวน ๓ คน ดังนี้ 

รายวิชา MSMK๑๐๘ การจัดการการตลาด จ านวน ๒ คน ได้แก่ 
๑. นายวัณนาวิธ ว่องไว รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๑๗๖๑๑๑ จากผลการเรียน E เป็น C+ 
๒. นางสาวนงนุช เถื่อนสันเทียะ รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๑๗๖๑๑๒ จากผลการเรียน E เป็น D 

รายวิชา MSMK๓๐๑ หลักการวิจัยทางการตลาด จ านวน ๑ คน  ได้แก่ 
๑. นางสาวหทัยรัตน์ เปี่ยมทอง รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๗๗๑๓๓ จากผลการเรียน E เป็น D 

 

 ๕.๗ เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา MSAC๑๐๒ การบัญชีชั้นกลาง ๑  
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ (ของอาจารย์อรทัย ศรีวิพัฒน์)     

  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า อาจารย์
อรทัย ศรีวิพัฒน์ ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา MSAC๑๐๒ การบัญชีชั้นกลาง ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ 
จ านวน ๖ คน เนื่องจากส่งผลการเรียนแก้ I ไม่ทันก าหนดปฏิทินวิชาการ จึงส่งผลให้ผลการเรียนเป็น E  

 มติ  อนุญาตให้แก้ ไขผลการเรียน ในรายวิชา MSAC๑๐๒ การบัญชีชั้นกลาง ๑             
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ จ านวน ๖ คน ได้แก ่

๑. นางสาววิไลพร พรหมชัย รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๗๕๒๐๑ จากผลการเรียน E เป็น D+ 
๒. นางสาวบุษกร เส็งแซ่ รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๗๕๒๑๖ จากผลการเรียน E เป็น D+ 
๓. นางสาวปนัดดา นาทอง รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๗๕๒๑๘ จากผลการเรียน E เป็น D+ 
๔. นางสาววิกานดา จันสว่าง รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๗๕๒๒๖ จากผลการเรียน E เป็น D+ 
๕. นางสาวกาญจนา ขวัญพรม รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๗๕๑๐๘ จากผลการเรียน E เป็น D+ 
๖. นางสาวปัทมา ลาสิงห์ รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๗๕๑๑๓ จากผลการเรียน E เป็น D+ 

 

 ๕.๘ เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา TEIC๔๐๒ การวิจัยและพัฒนา  
ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ และขยายเวลาการส่งผลการเรียนถึงวันที่ 
๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ (ของอาจารย์นภาพร ตุ้มทองค า)  

  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า อาจารย์
นภาพร ตุ้มทองค า ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา TEIC๔๐๒ การวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ และขยายเวลาการส่งผลการเรียนถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 



หน้า ๑๔  

จ านวน ๕ คน เนื่องจากผู้สอนเคยบันทึกขอขยายเวลาส่งผลการเรียนแก้ I ในรายวิชาดังกล่าวมาแล้ว แต่ตกหล่น
นักศึกษารหัส ๕๗ จ านวน ๕ คน จึงส่งผลให้ผลการเรียนของนักศึกษาจาก I เป็น E 

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา TEIC๔๐๒ การวิจัยและพัฒนาทาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ และขยายเวลาการส่งผลการเรียนถึงวันที่                 
๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๕ คน ได้แก ่ 

๑. นายณัฐพล หลักการ รหัสนักศึกษา ๕๗๑๑๐๒๑๓๔๑๐๙ จากผลการเรียน E เป็น I  
๒. นายจักรพงศ์ คชคีลี รหัสนักศึกษา ๕๗๑๑๐๒๑๓๔๑๒๕ จากผลการเรียน E เป็น I 
๓. นายวิษณุ กลิ่นศรี รหัสนักศึกษา ๕๗๑๑๐๒๑๓๔๑๒๖ จากผลการเรียน E เป็น I 
๔. นายกฤตธี อาจสว่าง รหัสนักศึกษา ๕๗๑๑๐๒๑๓๔๑๒๗ จากผลการเรียน E เป็น I 
๕. นายจิรายุทธิ์ สิงห์ทองค า รหัสนักศึกษา ๕๗๑๑๐๒๑๓๔๑๒๙ จากผลการเรียน E เป็น I 

 ๕.๙ เรื่อง เสนอรายชื่อเพื่อกลั่นกรองการอนุมัติส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จ านวนทั้งหมด ๓๘ คน 

 นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุล หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล ได้รวบรวมรายชื่อ     
ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหรือผู้ที่เรียนครบตามหลักสูตรแล้ว เพ่ือน าเสนอเข้าที่ประชุมให้คณะกรรมการพิจารณา ในครั้งนี้
จ านวน ๓๘ คน รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมดนี้ ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการส าเร็จการศึกษาเดิมของนักศึกษา
เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๓๘ คน ซึ่งเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. แยกตามหลักสูตรไดด้ังนี้ 
  ภาคปกติ 
  หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จ านวน ๘ คน 
  หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จ านวน ๒ คน 
  หลักสูตรปริญญาบัญชีบัณฑิต จ านวน ๑ คน 
  หลักสูตรปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต จ านวน ๒๑ คน 
  หลักสูตรปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต จ านวน ๒ คน 
  หลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จ านวน ๓ คน 
 ภาค กศ.ปช. 
  หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  จ านวน ๑ คน 
 รวม ๓๘ คน 
  โดยมีนกัศึกษาที่จะได้รับเกียรตินิยม อันดับ ๒ จ านวน ๑ คน และขอเสนออนุมัติผู้ส าเร็จ
การศึกษาเป็นรอบสุดท้ายของปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือสรุปผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จ านวนทั้งหมด ๑,๓๕๑ คน 
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒ ขอยกไปอนุมัติส าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ทั้งหมด  

 มติ อนุมัติรายชื่อเพ่ือกลั่นกรองการอนุมัติส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ 
๗/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จ านวนทั้งหมด ๓๘ คน และมอบนายทะเบียนตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง
ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 

 

 
 



หน้า ๑๕  

 ๕.๑๐ เรื่อง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า
ตามที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ        
มีมติร่วมกันในที่ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ว่าให้มีการเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา 
ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.๒ จากเดิม จ านวน ๒ หมู่เรียน หมู่เรียนละ ๒๕ คน เป็นจ านวน ๓ หมู่เรียน หมู่เรียนละ ๒๕ คน 
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ทั้งนี้จากสถิติแผนการรับนักศึกษาย้อนหลัง ๓ ปี พบว่า มีจ านวนนักศึกษา             
ที่เกินจ านวนจากแผนการรับนักศึกษาไม่ถึง ๑ ห้อง ซึ่งสายสังคมศาสตร์สามารถรับนักศึกษาได้ไม่เกิน ๓๕ คนต่อ ๑ 
ห้องเรียน และประเด็นจ านวนการรับนักศึกษาเป็นประเด็นที่ต้องบันทึกข้อมูลในระบบ CHECO เพ่ือรายงานข้อมูล 
ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยต้องผ่านตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยต่อไป 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ให้ด าเนินการ
ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.๒ หากมีจ านวนนักศึกษามากกว่าแผนการรับนักศึกษาให้สาขาวิชาด าเนินการรับนักศึกษา 
โดยให้สามารถเพ่ิมคนจ านวนนักศึกษาในห้องเรียนได้ แต่ไม่ให้เพ่ิมจ านวนห้องเรียน แต่หากมีนักศึกษาเกินจ านวน 
๑ ห้อง ให้สาขาวิชาด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความขออนุญาตมายังมหาวิทยาลัยอีกครั้ง 

 มติ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และให้ด าเนินการตามที่ระบุไว้ใน มคอ.๒ หากมีจ านวนนักศึกษา
มากกว่าแผนการรับนักศึกษาให้สาขาวิชาด าเนินการรับนักศึกษา โดยให้สามารถเพ่ิมคนจ านวนนักศึกษาใน
ห้องเรียนได้ แต่ไม่ให้เพ่ิมจ านวนห้องเรียน แต่หากมีนักศึกษาเกินจ านวนมาเป็น ๑ ห้อง ให้สาขาวิชาด าเนินการจัดท า
บันทึกข้อความขออนุญาตมายังมหาวิทยาลัยอีกครั้ง ซึ่งประเด็นจ านวนการรับนักศึกษาเป็นประเด็นที่ต้องบันทึก
ข้อมูลในระบบ CHECO เพ่ือรายงานข้อมูลไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยต้องผ่านตามกระบวนการ
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 ๕.๑๑ เรื่อง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)   

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน กล่าวว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในล าดับที่ ๔ จากเดิมอาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร เปลี่ยนเป็น 
อาจารย์ดวงจันทร์ สีหาราช เนื่องจากอาจารย์ดวงจันทร์ สีหาราช มีผลงานทางวิชาการตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงผ่านคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันที่ 
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  

 มติ อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ในล าดับที่ ๔ จากเดิมอาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร 
เปลี่ยนเป็น อาจารย์ดวงจันทร์ สีหาราช เนื่องจากอาจารย์ดวงจันทร์ สีหาราช มีผลงานทางวิชาการตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 



หน้า ๑๖  

 ๕.๑๒ เรื่อง ขออนุญาตจ้างอาจารย์พิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน กล่าวว่า สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขออนุญาตจ้างอาจารย์พิเศษ 
จ านวน ๑ ท่าน คือ นางสาวพราววดี พงษ์สิทธิศักดิ์ ต าแหน่งทนายความ เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพในวิชาที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและได้มาตรฐานตามที่ส านักอบรมศึกษากฎหมาย     
แห่งเนติบัณฑิตยสภาก าหนดไว้ และเพ่ือให้สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา      

 มติ อนุญาตจ้างอาจารย์พิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวน ๑ คน คือ นางสาวพราววดี พงษ์สิทธิศักดิ์ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการจัดท า
ค าสั่งอาจารย์พิเศษต่อไป  
 

 ๕.๑๓ เรื่อง การสมัครเป็นผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพิ่มเติม   

  อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า 
เนื่องจากมีอาจารย์ได้ยื่นใบสมัครสมัครเป็นผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ิมเติม จ านวนทั้งหมด ๕ คน เมื่อพิจารณา
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนเป็นรายบุคคลในรายวิชาศึกษาทั่วไปพบว่า เป็นไปตามเกณฑ์ 

 มติ เห็นชอบ การสมัครเป็นผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ิมเติม จ านวนทั้งหมด ๕ คน            
พร้อมทั้งมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าค าสั่งอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ิมเติม ดังนี้ 

ล าดับ ช่ือ – สกุล วิชาที่สมัคร 
๑. อาจารย์ ดร.พุทธสุดา หนุดหละ GESO๑๐๕ การเมืองกับวิถีแบบประชาธิปไตย 

GETH๑๐๒ พลเมืองที่เข้มแข็ง 
๒. อาจารย์ศุมาลิณ  ดีจันทร์ GESC๑๐๑ วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

GESC๑๐๔ สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 
๓. อาจารย์กริชชัย  ขาวจ้อย GESC๑๐๗ กระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
๔. อาจารย์วิไลพร  วงษ์อินทร์ GESC๑๐๓ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 
๕. อาจารย์วิญญู  พันธ์โต GESC๑๐๔ สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 

 

 ๕.๑๔ เรื่อง ผลการเลือกหัวหน้ารายวิชาศึกษาทั่วไป  

 อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า 
เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕  
กันยายน ๒๕๖๒ ในวาระสืบเนื่องวาระที่ ๓.๒ เรื่อง ระบบเลือกหัวหน้ารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่ประชุมมี
มติเห็นชอบ ระบบเลือกหัวหน้ารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้
ก าหนดวันเลือกหัวหน้ารายวิชาศึกษาท่ัวไป ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น ซึ่งบางรายวิชามีผู้สอนเข้าระบบเลือก
หัวหน้ารายวิชาไม่ถึงกึ่งหนึ่งของผู้สอนทั้งหมด ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้ก าหนดวันเลือกตั้ง
เพ่ิมเติม ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และได้สรุปผลการเลือกตั้งหัวหน้ารายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน ๒๘ 
รายวิชา ดังนี้ 

 



หน้า ๑๗  

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มภาษา 
GELA101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กอบกาญจน ์ วิเศษรัมย ์
GELA102 การพูดภาษาไทยเพื่อประสิทธิผล อาจารย์นาฏอนงค์  พวงสมบัต ิ
GELA103 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ อาจารย์หทัยชนก  อ่างหิรัญ 
GELA104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อาจารย์จรีพรรณ  พรหมประเสรฐิ 
GELA105 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร อาจารย์จินตรัตน ์ แสงศิร ิ
GELA106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร อาจารย ์ดร.พรรณภรณ ์ ขันธพัทธ์ 
GELA108 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร อาจารย ์ดร.สดุด ี ค ามี 
GELA109 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร อาจารย์กนกวรรณ  นวาวัตน์ 
GELA110 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นงลักษณ ์ อานี 
กลุ่มมนุษยศาสตร์ 
GEHU101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต อาจารยส์ุภาพร  ชูสาย 
GEHU102 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล  บุญเขต 
GEHU103 ความจริงของชีวิต ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุวัฒน ์ อินทรประไพ 
GEHU104 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู ้ อาจารย ์ดร.กนิฐา  แสงกระจ่าง 
กลุ่มสังคมศาสตร์ 
GESO101 เศรษฐกิจและสังคมเชิงบูรณาการ อาจารยส์ุพิชชา  โชติก าจร 
GESO102 การจัดการเพื่อคุณภาพชีวิต อาจารย ์ดร.ปิยะวัน  เพชรหม ี
GESO103 พลวัตสังคมไทย อาจารย์ใจสคราญ  จารึกสมาน 
GESO104 ท้องถิ่นศึกษา อาจารย์จดิาภา  ค าตื้อ 
GESO105 การเมืองกับวิถีชิวิตแบบประชาธิปไตย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พสิิษฐิกุล  แก้วงาม 
GESO106 อาเซียนศึกษา อาจารยส์ัญหส์รรป์ศร  ยมสีดา 
GESO107 กฎหมายในชีวิตประจ าวันและสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เครือวัลย ์ อินทรสุข 
กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
GESC101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ผู้ช่วยศาสตราจารยต์รีชฎา  อุทัยดา 
GESC104 สิ่งแวดล้อมและคณุภาพชีวิต อาจารย์อิสระ  ตั้งสุวรรณ ์
GESC105 สุขภาพ กีฬาและนันทนาการเพื่อชีวิต ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วัฒนา  มหาราช 
GESC106 เทคโนโลยีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อาจารยส์ุภาพร  บางใบ 
GESC107 กระบวนการแก้ปญัหาและการตัดสินใจ อาจารย์อภิวัฒน ์ ค าภีระ 
GESC108 หลักคิดตามรอยเบื้องยุคลบาท อาจารย์ปิยพงศ ์ บางใบ 
GESC109 พลังงานเพื่อชีวิต ผู้ช่วยศาสตราจารยส์นธยา  วันชัย 
GESC110 เกษตรและอาหารในชีวิตประจ าวัน อาจารย์พิพัฒน ์ ชนาเทพาพร 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ในรายวิชา
ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นให้แต่งตั้งอาจารย์ในรายวิชาดังกล่าวเป็นหัวหน้ารายวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนรายวิชาที่มี     
การเลือกตั้งมาแล้ว ๒ ครั้ง แต่มีจ านวนผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งมาใช้สิทธิ์ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง ให้แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนที่ได้รับ
คะแนนเลือกตั้งสูงสุดเป็นหัวหน้ารายวิชาศึกษาท่ัวไป 

 



หน้า ๑๘  

 มติ เห็นชอบ ผลการเลือกหัวหน้ารายวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้แต่งตั้งอาจารย์ใน
รายวิชาภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นเป็นหัวหน้ารายวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนรายวิชาที่มีการเลือกตั้งมาแล้ว ๒ ครั้ง แต่มี
จ านวนผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งมาใช้สิทธิ์ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนที่ได้รับคะแนนเลือกตั้ งสูงสุดเป็น
หัวหน้ารายวิชาศึกษาทั่วไปด้วย พร้อมทั้งมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าค าสั่งแต่งตั้งรายชื่อ
หัวหน้ารายวิชาและอาจารย์ผู้สอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

 ๕.๑๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนรหัสวิชาจาก HSLA๒๑๑ กฎหมายธุรกิจ เป็น 
MSMA๑๐๒ กฎหมายธุรกิจ ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ ของนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการ    
คณะวิทยาการจัดการ 

  อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า 
เนื่องจากนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ จ านวน ๒ คน ได้ด าเนินการเพ่ิมรายวิชา HSLA๒๑๑ 
กฎหมายธุรกิจ ของหมู่เรียน ๕๙๑๑๐๒๑๕๕๑ ซึ่งรหัสวิชาไม่เหมือนกับรายวิชาในหลักสูตร แต่นักศึกษาเข้าใจว่า
เป็นรหัสวิชาเดียวกัน ได้เข้าเรียนและสอบเก็บคะแนนทุกครั้ง ภายหลังนักศึกษาได้ตรวจสอบผลการเรียนแล้วพบว่า 
เกิดข้อผิดพลาดในการลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาดังกล่าว เนื่องจากรหัสวิชาไม่ตรงกับโครงสร้างหลักสูตร 

   รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ให้            
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบหน่วยกิตและค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม หากเป็นไปตามเงื่อนไข  
ให้ด าเนินการเปลี่ยนรหัสวิชา ให้กับนักศึกษาจ านวน ๒ คน คือ นางสาวกฤตยา นิลาวรรณ์  และนางสาวกิ่งกาญ สุขสวย   
  มติ อนุญาตให้เปลี่ยนรหัสวิชาจาก HSLA๒๑๑ กฎหมายธุรกิจ เป็น MSMA๑๐๒ 
กฎหมายธุรกิจ ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบหน่วยกิต
และค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม หากเป็นไปตามเงื่อนไขให้ด าเนินการเปลี่ยนรหัสวิชา จ านวน ๒ คน ดังนี้ 

๑. นางสาวกฤตยา นิลาวรรณ์ รหัสนักศึกษา ๕๘๑๑๐๒๑๗๖๑๓๙ 
๒. นางสาวกิ่งกาญ สุขสวย รหัสนักศึกษา ๕๘๑๑๐๒๑๗๖๑๔๐ 

 

 ๕.๑๖ เรื่ อง ขอความอนุ เคราะห์ เพิ่มรายวิชา GEHU๑๐๒ สุนทรียภาพเพื่อชี วิต               
ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒  

  อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า 
ขอความอนุเคราะห์เพ่ิมรายวิชา GEHU๑๐๒ สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ นายจารุเดช เณรเถาว์ 
นักศึกษาภาคปกติ รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๕๐๑๑๐๕ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ                    
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้นักศึกษาได้ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนในระบบ
พบว่า เกิดข้อผิดพลาดและรายวิชา GEHU๑๐๒ สุนทรียภาพเพ่ือชีวิตไม่อยู่ในระบบ จึงขอความอนุเคราะห์เพ่ิม
รายวิชา GEHU๑๐๒ สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต ในภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๒ เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนยืนยันว่า นักศึกษา
ได้เรียนตามแผนการเรียน เข้าเรียน เข้าสอบเก็บคะแนน และสอบปลายภาคเรียบร้อยแล้ว 

 มติ อนุญาตให้เพ่ิมรายวิชา GEHU๑๐๒ สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ 
จ านวน ๑ คน คือ นายจารุเดช เณรเถาว์ นักศึกษาภาคปกติ รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๕๐๑๑๐๕ สาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 
 



หน้า ๑๙  

 ๕.๑๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษายกเลิกรายวิชาเพื่อพักการศึกษา  ในภาค
การศึกษาที ่๑/๒๕๖๒ ของนายชัยสิทธิ์ รอบรู้ สาขาวชิารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐิกุล แก้วงาม ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์ได้รับแจ้งจากผู้ปกครองของนายชัยสิทธิ์ รอบรู้  
รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๑๗๒๔๐๑ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ว่านักศึกษานั้นมีความจ าเป็นต้องเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่น เนื่องจากมีสภาวะทางด้านอารมณ์ 
ผู้ปกครองจึงมีความประสงค์ขอยกเลิกรายวิชาและพักการศึกษาของนายชัยสิทธิ์ รอบรู้ ในภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๒  

 มติ อนุญาตให้นักศึกษายกเลิกรายวิชาเพ่ือพักการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ 
ของนายชัยสิทธิ์ รอบรู้ รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๑๗๒๔๐๑ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

 ๕.๑๘ เรื่อง ขออนุญาตปรับแผนการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของหมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๐๒๓๑ และหมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๐๒๓๒ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน กล่าวว่า สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ขอปรับแผนการศึกษาของ
นักศึกษาภาคปกติหมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๐๒๓๑ และหมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๐๒๓๒ ในรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษา 
จากเดิมเป็นรายวิชา GELA๑๑๐ ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร เปลี่ยนเป็นรายวิชา GELA๑๐๘ ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสาร 
จากการตรวจสอบพบว่า ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

 มติ อนุญาตให้ปรับแผนการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชานิติศาสตร์       
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ หมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๐๒๓๑ และหมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๐๒๓๒ โดยไม่กระทบ
ต่อโครงสร้างหลักสูตร 
 

 ๕.๑๙ เรื่อง ขออนุญาตปรับแผนการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
คณะวิทยาการจัดการ ของหมู่เรียน ๖๐๑๑๐๒๑๗๔๑          

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน กล่าวว่า หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ         
ขอปรับแผนการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ หมู่เรียน ๖๐๑๑๐๒๑๗๔๑ ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ จ านวน ๓ 
รายวิชา ดังนี้  

๑. ปรับรายวิชา MSCA๓๐๙ การสร้างสรรค์และผลิตงานโฆษณาออกจากแผนการเรียน 

๒. ปรับรายวิชา MSCA๓๐๖ การผลิตสารคดีเชิงข่าว จากรายวิชาเลือกเสรีมาเป็นวิชาเลือก 

๓. เพ่ิมรายวิชา MSCA๕๐๙ การบริหารงานลูกค้า (เป็นรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๕๕) เป็นรายวิชาเลือกเสรี  

  จากการตรวจสอบพบว่าไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร เนื่องจากเป็นการเปลี่ยน
รายวิชาเอกเลือกและรายวิชาเลือกเสรี 

 



หน้า ๒๐  

 มติ อนุญาตให้ปรับแผนการศึกษาของนักศึกษา ภาคปกติ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
คณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ หมู่เรียน ๖๐๑๑๐๒๑๗๔๑ โดยไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
 

 ๕.๒๐ เรื่อง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายวิชาเอกเลือกของหมู่เรียน ๖๐๑๑๐๒๑๔๑๑          
หมู่เรียน ๖๑๑๑๐๒๑๔๑๑ และหมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๑๔๑๑ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน กล่าวว่า สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาเอกเลือก 
ของนักศึกษาภาคปกติ หมู่เรียน ๖๐๑๑๐๒๑๔๑๑ หมู่เรียน ๖๑๑๑๐๒๑๔๑๑ และหมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๑๔๑๑    
จากการตรวจสอบพบว่า ไมก่ระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนรายวิชาเอกเลือก 

 มติ อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายวิชาเอกเลือกของหมู่เรียน ๖๐๑๑๐๒๑๔๑๑ หมู่เรียน 
๖๑๑๑๐๒๑๔๑๑ และหมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๑๔๑๑ หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

 

 ๕.๒๑ เรื่อง ขออนุญาตปรับแผนการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาพลศึกษา  
(๔ ปี) คณะครุศาสตร์ ของหมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๐๐๕๑ และหมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๐๐๕๒ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน กล่าวว่า หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ขอปรับแผนการศึกษา
ของนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) จ านวน ๒ หมู่เรียน ได้แก่ หมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๐๐๕๑  
และหมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๐๐๕๒ จากการตรวจสอบพบว่า ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร เนื่องจากเป็นการสลับ
รายวิชาศึกษาทั่วไป   

 มติ อนุญาตให้ปรับแผนการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ หมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๐๐๕๑ 
และหมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๐๐๕๒ สาขาวิชาพลศึกษา (๔ ปี) คณะครุศาสตร์ โดยไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
 

 ๕.๒๒ เรื่อง การเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (หลักสูตร ๔ ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

  ผู้ช่ วยศาสตราจารย์กฤษฏิ์พนธ์  พรรณรัตนชัย  อาจารย์ผู้ น า เสนอหลักสูตร                   
ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (หลักสูตร ๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๓) ให้เป็นไปตามที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  มีมติให้มีการจัดท าหลักสูตรครูคุณภาพเป็น
เลิศ ๔ ปีและตรงตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของ    
ผู้ใช้บัณฑิตที่มุ่งเร่งรัดให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิตครูคุณภาพเป็นเลิศ และตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอหลักสูตรเข้าสู่กระบวนการตามแนวปฏิบัติ
ในการน าเสนอหลักสูตรเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณา 

 

 

 



หน้า ๒๑  

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา การน าเสนอข้อมูล 
ห ลั ก สู ต ร ค รุ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
ส า ข า วิ ช า อุ ต ส า ห ก ร ร ม ศิ ล ป์ 
(หลักสูตร ๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ผู้น าเสนอข้อมูล 
- จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๙ หน่วยกิต  
- เป็นหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี  
- เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  
- เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี (๕ ปี) (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.๒๕๖๐) 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบทั้ง ๕ คน  

 
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา ข้อมูล/ข้อเสนอแนะ/ปรับแก้ไข 

ห ลั ก สู ต ร ค รุ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
ส า ข า วิ ช า อุ ต ส า ห ก ร ร ม ศิ ล ป์ 
(หลักสูตร ๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ข้อเสนอแนะ 
- เขียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับอุดมศึกษา  
- ต้องร่วมสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้น โดยสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของ

สาขาวิชา 
- ทุกหลักสูตรต้องด า เนินการ เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย  
- หลักสูตรต้องผ่านคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคการศึกษา

อย่างน้อย ๖๐ วัน  
- ตรวจสอบค าถูกค าผิด 
- หากมีนักศึกษาต้องการเข้าศึกษาแต่หลักสูตรยังไม่สามารถรับนักศึกษาได้ 

เนื่องจากยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะด าเนินการให้นักศึกษาลงชื่อไว้ 
และมาสมัครเข้าศึกษาอีกครั้งหลังจากหลักสูตรผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

- ตรวจสอบการจัดรายวิชาให้สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาการจัดการเรียน
การสอนของแต่ละภาคการศึกษา  

- ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ ๕ ปีย้อนหลังของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- ปรับรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม  

 มติ เห็นชอบ การเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
(หลักสูตร ๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยให้มีการปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ และส่งกลับ
มายังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบรายละเอียดในการปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอเข้าที่ ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยตามล าดับต่อไป  

 
 



หน้า ๒๒  

 ๕.๒๓ เรื่อง โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ ๓         
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

  อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ขอความอนุเคราะห์ ที่นั่งการศึกษาเป็น
กรณีพิเศษและ/หรือสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน โดยการยกเว้นค่าเล่าเรียน ตามโครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (กลุ่มที่ ๑ ส าหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษา       
ในสถาบันอุดมศึกษาได้) ทั้งนี้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดท าสถิติเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ ปี ในการ
ให้ทุนดังกล่าวของแต่ละคณะ เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาจากข้อมูลดังกล่าวร่วมกัน 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า จากการ
พิจารณาข้อมูลดังกล่าวร่วมกันแล้วเห็นว่า ให้คณะละ ๒ ทุน ยกเว้นคณะครุศาสตร์ รวมจ านวนทั้งหมด ๘ ทุน 
พร้อมทั้งให้ปรับชื่อสาขาวิชาให้เป็นปัจจุบัน ส่วนสาขาวิชาที่อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตร
หรือสาขาวิชาที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์ (*) ไม่ต้องระบุชื่อสาขาวิชานั้นในแบบฟอร์มที่นั่งการศึกษาและตัด
สาขาวิชาที่ไม่มีการจัดการเรียนการสอนออก 

 มติ เห็นชอบ โครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ ๓                
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยให้คณะละ ๒ ทุน ยกเว้นคณะครุศาสตร์ รวมจ านวนทั้งหมด ๘ ทุน ทั้งนี้มอบส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนด าเนินการปรับชื่อสาขาวิชาให้เป็นปัจจุบัน ส่วนสาขาวิชาที่อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตรหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์ (*) ไม่ต้องระบุชื่อสาขาวิชานั้นในแบบฟอร์มที่นั่ง
การศึกษาและตัดสาขาวิชาที่ไม่มีการจัดการเรียนการสอนแล้วออก 
 

 ๕.๒๔ เรื่อง ขอยกเลิกรายวิชาล่าช้าในรายวิชา STAT๑๑๕ สถิติธุรกิจ ของนางสาวหทัยรัตน์ 
เปี่ยมทอง รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๗๗๑๓๓ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ  

  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ขอยกเลิก
รายวิชาล่าช้าในรายวิชา STAT๑๑๕ สถิติธุรกิจ ของนางสาวหทัยรัตน์ เปี่ยมทอง รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๗๗๑๓๓ 
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ เนื่องจากพ้นระยะเวลาการยกเลิกรายวิชา สาเหตุเกิดจากนักศึกษาเข้าใจ
หากติดตามส่งงานครบยังมีสิทธิ์ได้ผลการเรียนเป็นปกติ จึงไม่ได้ด าเนินการยกเลิกรายวิชาตามระยะเวลาที่ก าหนด  

 มติ อนุญาตให้ยกเลิกรายวิชาล่าช้าในรายวิชา STAT๑๑๕ สถิติธุรกิจ ของนางสาวหทัยรัตน์ 
เปี่ยมทอง รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๗๗๑๓๓ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 
 

 ๕.๒๕ เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา MSMK๑๑๓ การตลาดบริการ   
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ (ของอาจารย์ศิริพงษ์ เหมมั่น)  

  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า 
อาจารย์ศิริพงษ์ เหมมั่น ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา MSMK๑๑๓ การตลาดบริการ ภาคการศึกษาที่ 
๒/๒๕๖๑ จ านวน ๑ คน เนื่องจากส่งผลการเรียนแก้ I ไม่ทันก าหนดปฏิทินวิชาการ จึงส่งผลให้ผลการเรียนเป็น E 

  
 

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา MSMK๑๑๓ การตลาดบริการ                
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ จ านวน ๑ คน คือ นายสุเมธ น้อยนิม รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๑๗๗๑๓๖ จากผลการเรียน 
E เป็น C+ 
 






