
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

คร้ังที่ ๑๓/๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี 
 

ผู้มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์  ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์นภาพร  ตุ้มทองค า แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ กรรมการ 
๓. อาจารย์สุปราณี  พิศมัย แทนคณบดีคณะครุศาสตร์  กรรมการ 
๔. อาจารย์เอ็ม  สายค าหน่อ แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๕. อาจารย์อาทิตย์  หู้เต็ม แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ  กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เครือวัลย์  อินทรสุข แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 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. อาจารย์เอกชัย  แสงโสดา อาจารย์ ผู้ให้ข้อมูล 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภาภรณ์ วรรณา อาจารย์ ผู้ให้ข้อมูล 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร  กุศลส่ง อาจารย์ ผู้ให้ข้อมูล 
๕. อาจารย์นงลักษณ์  ยุทธศิลปเสว ี อาจารย์ ผู้ให้ข้อมูล 
๖. อาจารย์พรทวี  กองร้อย อาจารย์ ผู้ให้ข้อมูล 
๗. อาจารย์ฉัตรชัย  เสมาทอง อาจารย์ ผู้ให้ข้อมูล 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร  วสิุงเร อาจารย์ ผู้ให้ข้อมูล 
๙. อาจารย์ยุภา  ค าตะพล อาจารย์ ผู้ให้ข้อมูล 
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เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๕ 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 กิจกรรมสานสัมพันธ์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๒   

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่อง
กิจกรรมสานสัมพันธ์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยเรียนเชิญคณะกรรมการ
วิชาการเช้าร่วมกิจกรรมในช่วงเช้าจัดพิธีท าบุญตักบาตร และช่วงเย็นมีงานเลี้ยงสังสรรค์  

 มติ รับทราบ กิจกรรมสานสัมพันธ์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ ในวันที่ 
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 

 ๑.๑.๒ เรื่อง การจัดการศึกษาที่ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่อง 
การจัดการศึกษาที่ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษา ทั้งนี้หลักสูตรที่ต้อง
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรในรอบปี ๒๕๖๓ ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 มติ รับทราบ การจัดการศึกษาที่ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

 ๑.๑.๓ เรื่อง การรายงานการติดตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต่อสภามหาวิทยาลัย 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่อง 
การรายงานการติดตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งอยู่ระหว่างรอการ
รับทราบหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผ่านระบบ CHECO ซึ่งก าลังจะครบวงรอบในการ
ปรับปรุงหลักสูตร แต่หลักสูตรปี ๒๕๕๙ ยังไม่ผ่านการรับทราบหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาหลังจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการติดตามหลักสูตรไปแล้วหลายครั้ง และได้
รายงานให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบในการติดตามหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว   

 มติ รับทราบ การรายงานการติดตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัย 
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 ๑.๑.๔ เรื่อง เกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ IQA 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่อง 
เกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ IQA โดยอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                
ทั่วประเทศร่วมกันลงนามที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับกองนโยบายและแผนในการ
จัดท าแผนการศึกษาระยะยาว สอดคล้องกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในการจัดการศึกษา สอดคล้อง
กับงานประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดด าเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้มีบทลงโทษ
หากผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  

 มติ รับทราบ เกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ IQA 
 

 ๑.๒ เรื่อง รายงานติดตามการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการวิชาการ  

 ๑.๒.๑  เรื่อง รายงานการติดตามการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการวิชาการ   
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน กล่าวรายงานติดตามการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ผู้ที่รายงาน ข้อมูลที่รายงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 

หัวหน้างาน 
พัฒนาและ

ส่งเสริมวิชาการ 

๑. เรื่อง การใช้งบประมาณในการปรับปรุงหลักสูตร ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ จากเดิมที่ใช้งบประมาณร่วมกับการพัฒนา
หลักสูตรการบูรณาการเรี ยนรู้ ร่ วมกับการท างาน Work-
integrated Learning (Wil) โดยขอปรับเปลี่ยนการใช้
งบประมาณ เนื่องจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ได้รับงบประมาณแผนดินเพิ่มเติม ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่
จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยให้งบประมาณส าหรับหลักสูตร
ระยะสั้นคณะละ ๓ หลักสูตร จ านวนท้ังหมด ๑๕ หลักสูตร  
 มติ รับทราบ การได้รับงบประมาณแผ่นดินเพิ่มเติม ในการ
พัฒนาหลักสูตรใหม่ จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยให้งบประมาณ
ส าหรับหลักสูตรระยะสั้นคณะละ ๓ หลักสูตร จ านวนท้ังหมด ๑๕ 
หลักสูตร และจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๒ 
หลักสูตรๆ ละ ๓๐ ,๐๐๐ บาท โดยมีหลักสูตรที่ขออนุญาต
ด าเนินการไว้แล้วครบ ๒ หลักสูตร คือ  
 ๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ 
  ทั้งนี้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะด าเนินการ
จัดท าบันทึกข้อความแจ้งไปยังทุกคณะต่อไป 
 

ด าเนินการจัดท า
บันทึกข้อความ
แจ้งไปยังทุกคณะ
เรียบร้อยแล้ว   
เมื่อวันท่ี ๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๒  
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ผู้ที่รายงาน ข้อมูลที่รายงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 

หัวหน้างาน 
พัฒนาและ

ส่งเสริมวิชาการ 

๒. เรื่อง การติดตามการรับทราบหลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งส านักส่งเสริมวิชาการและ     
งานทะเบียนได้จัดท าหนังสือติดตามไปยังส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จ านวนทั้งหมด ๔ ครั้ง และยังได้ติดตามทาง
โทรศัพท์ รวมถึงติดตามไปยังผู้ตรวจหลักสูตรโดยตรง แต่ยังไม่ได้
มีการรับทราบหลักสูตร 
 มติ รับทราบ การติดตามการรับทราบหลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมอบส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนรวบรวมข้อมูลการติดตามการรับทราบหลักสูตร           
ในระบบ CHECO กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เพื่อน าเรียนปัญหาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ในระบบ CHECO ที่ได้รับผลกระทบจากการไม่ได้รับทราบ
หลักสูตรต่อคณะกรรมการสภาวิชาการและคณะกรรมการ              
สภามหาวิทยาลัยเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ได้รายงานในที่
ประชุม
คณะกรรมการ
สภาวิชาการ           
ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ 
เมื่อวันท่ี ๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ 
และน าเข้ารายงาน
ในที่ประชุม
คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันท่ี ๑๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

หัวหน้างาน 
พัฒนาและ

ส่งเสริมวิชาการ 
และ 

หัวหน้างาน 
แนะแนวและ
การรับเข้า
นักศึกษา 

๓. เรื่อง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 มติ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
และให้ด าเนินการตามที่ระบุไว้ใน มคอ.๒ หากมีจ านวนนักศึกษา
มากกว่าแผนการรับนักศึกษาให้สาขาวิชาด าเนินการรับนักศึกษา 
โดยให้สามารถเพิ่มคนจ านวนนักศึกษาในห้องเรียนได้  แต่ไม่ให้
เพิ่มจ านวนห้องเรียน แต่หากมีนักศึกษาเกินจ านวนมาเป็น ๑ ห้อง 
ให้สาขาวิชาด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความขออนุญาตมายัง
มหาวิทยาลัยอีกครั้ง ซึ่งประเด็นจ านวนการรับนักศึกษาเป็น
ประเด็นที่ต้องบันทึกข้อมูลในระบบ CHECO เพื่อรายงานข้อมูล
ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยต้องผ่านตาม
กระบวนการของมหาวิทยาลัยต่อไป 

แจ้งมติการประชุม
คณะกรรมการ
วิชาการไปยังคณะ
เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว 

 

หัวหน้างาน 
พัฒนาและ

ส่งเสริมวิชาการ 

๔. เรื่อง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)   
 มติ อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ในล าดับที ่๔ จากเดิมอาจารย์ ดร.ประยูร 
ไชยบุตร เปลี่ยนเป็น อาจารย์ดวงจันทร์ สีหาราช เนื่องจาก
อาจารย์ดวงจันทร์ สีหาราช มีผลงานทางวิชาการตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้น าเสนอ
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 

น าเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการ
สภาวิชาการ         
ในครั้งต่อไป 

 

 
 
 



หน้า ๕  

ผู้ที่รายงาน ข้อมูลที่รายงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 

หัวหน้างาน 
พัฒนาและ

ส่งเสริมวิชาการ 

๕. เรื่อง ขออนุญาตจ้างอาจารย์พิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์           
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษาที่              
๒/๒๕๖๒ 
 มติ  อนุญาตจ้ า งอาจารย์พิ เ ศษ สาขาวิ ชานิติศาสตร์          
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน ๑ คน คือ นางสาว
พราววดี พงษ์สิทธิศักดิ์ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและ      
งานทะเบียนด าเนินการจัดท าค าสั่งอาจารย์พิเศษต่อไป 

ด าเนินการจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  

 

หัวหน้างาน 
พัฒนาและ

ส่งเสริมวิชาการ 

๖. เรื่อง การสมัครเป็นผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพิ่มเติม   
 มติ เห็นชอบ การสมัครเป็นผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพิ่มเติม 
จ านวนทั้งหมด ๕ คน คือ อาจารย์ ดร.พุทธสุดา หนุดหละ
อาจารย์ศุมาลิณ  ดีจันทร์  อาจารย์กริชชัย ขาวจ้อย อาจารย์    
วิไลพร วงษ์อินทร์ และอาจารย์วิญญู  พันธ์โต พร้อมทั้งมอบ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าค าสั่งอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาศึกษาทั่วไปเพิ่มเติม 

ด าเนินการจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารยผ์ู้สอนและ
แจ้งไปยังคณะ
เรียบร้อยแล้ว 

 

หัวหน้างาน 
พัฒนาและ

ส่งเสริมวิชาการ 

๗. เรื่อง ผลการเลือกหัวหน้ารายวิชาศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๔ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งบางรายวิชามีผู้สอนเข้าระบบเลือกหัวหน้า
รายวิชาไม่ถึงกึ่งหนึ่งของผู้สอนทั้งหมด และได้ก าหนดวันเลือกตั้ง
เพิ่มเติมอีกครั้ง เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงได้สรุปผล   
การเลือกตั้งหัวรายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนท้ังหมด ๒๘ รายวิชา 

 มติ เห็นชอบ ผลการเลือกหัวหน้ารายวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้
แต่งตั้งอาจารย์ในรายวิชาภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นเป็นหัวหน้า
รายวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนรายวิชาที่มีการเลือกตั้งมาแล้ว ๒ ครั้ง 
แต่มีจ านวนผู้ มีสิทธิ์ ในการเลือกตั้ งมาใช้สิทธิ์ ไม่ถึงกึ่ งหนึ่ ง            
ให้แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งสูงสุดเป็นหัวหน้า
รายวิชาศึกษาทั่วไปด้วย พร้อมทั้งมอบส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนจัดท าค าสั่งแต่งตั้งรายชื่อหัวหน้ารายวิชาและอาจารย์
ผู้สอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ด าเนินการจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้ง
หัวหน้ารายวิชา/
อาจารยผ์ู้สอน 
และแจ้งไปยังคณะ
เรียบร้อยแล้ว 

 

หัวหน้างาน 
พัฒนาและ

ส่งเสริมวิชาการ 

๘. เรื่ อง  การเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศิลป์ (หลักสูตร ๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
 มติ เห็นชอบ การเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศิลป์ (หลักสูตร ๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๓) โดยให้มีการปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 
และส่งกลับมายังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตรวจสอบรายละเอียดในการปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการและ สภามหาวิทยาลัยตามล าดบัต่อไป 

น าเข้า
คณะกรรมการ
สภาวิชาการครั้ง
ต่อไป 

 

 
 
 
 
 



หน้า ๖  

ผู้ที่รายงาน ข้อมูลที่รายงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 

หัวหน้างานแนะ
แนวและการ

รับเข้านักศึกษา 

๙. เรื่อง โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  ระยะที่  ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยสนับสนุนที่นั่ ง
การศึกษาเป็นกรณีพิเศษและ/หรือสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน             
โดยการยกเว้นค่าเล่าเรียน (กลุ่มที่ ๑ ส าหรับนักเรียนที่ไม่สามารถ
สอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)   
 มติ เห็นชอบ โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ระยะที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยให้คณะละ ๒ 
ทุน ยกเว้นคณะครุศาสตร์ รวมจ านวนทั้งหมด ๘ ทุน ทั้งนี้          
มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการปรับช่ือ
สาขาวิชาให้เป็นปัจจุบัน ส่วนสาขาวิชาที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
หลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่มีเครื่องหมาย          
ดอกจันทร์ (*) ไม่ต้องระบุช่ือสาขาวิชานั้นในแบบฟอร์มที่นั่ง
การศึกษาและตัดสาขาวิชาที่ไม่มีการจัดการเรียนการสอนออก 

ด าเนินการจัดส่ง
ข้อมูลไปยัง
ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา ในวันท่ี 
๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  

 

 มติ  รับทราบ รายงานการติดตามการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการ
วิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑  เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒   
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์ ขอใหกรรมการตรวจสอบรายงาน            
การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
โดยมีข้อแก้ไข ๑ วาระ คือ วาระที่ ๓.๑ เรื่อง การใช้งบประมาณในการปรับปรุงหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ในประเด็นชื่อหลักสูตร จากเดิม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์  เปลี่ยนเป็น               
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   

 มติ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
โดยให้มีการแก้ไขตามท่ีคณะกรรมการเสนอแนะ 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 ไม่มี 

 

 

 

 
 



หน้า ๗  

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

 ๔.๑ เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณวุฒิของนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒             
(ครั้งที่ ๑) ข้อมูล  ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งว่า             
ส านั กส่ ง เ ส ริ ม วิ ช า กา รและ งานทะ เบี ยน ได้ ด า เ นิ นก ารตร วจสอบคุณวุฒิ ไป ยั ง สถ านศึ กษา เดิ ม  
ซึ่งผลการตรวจสอบคุณวุฒิแจ้งกลับมายังมหาวิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗  ธันวาคม ๒๕๖๒ ดังนี้ 

ประเภท
นักศึกษา 

รายการจ าแนก 
ตามสถานศึกษา 
และนกัศึกษา 

ส่งและตอบกลับ ผลการตรวจสอบ 

ส่ง ตอบกลับ 
ร้อยละ 

ตอบกลับ 
คงเหลือ จบ ไม่จบ 

ปกติ 
สถานศึกษา (แห่ง) ๑๖๐ ๑๒๓ ๗๖.๘๘ ๓๗ ๑๒๒ ๑ 

นักศึกษา (คน) ๑,๑๗๑ ๑,๐๐๕ ๘๕.๘๒ ๑๖๖ ๑,๐๐๒ ๓ 

กศ.ปช. 
สถานศกึษา (แห่ง) ๑๐๕ ๗๕ ๗๑.๔๓ ๓๐ ๗๕ ๐ 

นักศึกษา (คน) ๒๔๐ ๑๗๑ ๗๑.๒๕ ๖๙ ๑๗๑ ๐ 
รวมจ านวนสถานศึกษา (แห่ง) ๒๖๕ ๑๙๗ ๗๔.๗๒ ๖๗ ๑๙๗ ๑ 

รวมจ านวนนกัศึกษา (คน) ๑,๔๑๑ ๑,๑๗๖ ๘๓.๓๕ ๒๓๕ ๑,๑๗๓ ๓ 
 

ตารางรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า มีจ านวน ๓ ราย 
ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล สาขาวิชา คณะ สถานศึกษาเดิม 

๑ ๖๒๑๑๐๒๐๐๘๑๑๔ นางสาวกัลยารัตน ์
แสงโทน 

ภาษาไทย-ค.บ. ครุศาสตร ์ โรงเรียน     
เพชรพิทยาคม 

๒ ๖๒๑๑๐๒๐๖๔๑๐๑ นายศิวกร     
ศักดามณ ี

วิทยาการคอมพิวเตอร-์
วท.บ. 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

๓ ๖๒๑๑๐๒๕๐๔๑๐๓ นายอภิชาต            
ต้นปัญญา 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)-ทล.บ. 

เทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 ทั้งนี้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ปรับสถานภาพนักศึกษาดังกล่าว ให้พ้น
จากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  พร้อมด าเนินการแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา และให้นักศึกษา
รับทราบผลการตรวจสอบคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว และจะด าเนินการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ              
ให้ทราบเป็นระยะ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า เป็นการ
ด าเนินการตามระบบและกลไกการรับเข้าศึกษา ซึ่งจากที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวไว้ว่า    
ในอนาคตมหาวิทยาลัยอาจจะต้องด าเนินการรับสมัครเข้าศึกษา โดยใช้คุณวุฒิในการสมัครเพียง ๔ ภาคการศึกษา 
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

 มติ รับทราบ ผลการตรวจสอบคุณวุฒิของนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
(ครั้งที่ ๑) ภาคปกติ จ านวน ๑,๑๗๑ คน ตอบกลับมาคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘๒ และภาค กศ.ปช. จ านวน ๒๔๐ คน 
ตอบกลับมาคิดเป็นร้อยละ ๗๑.๒๕    
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 ๔.๒ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทาง  
การด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒  

  อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งว่า  
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้จัดท าแนวทางการด าเนินงานระบบคลัง
หน่วยกิตระดับอุดมศึกษา ประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องแนวทางการด าเนินงาน
ระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๗๔ ง วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษา
แต่ละแห่งใช้เป็นแนวทางในการก าหนดหลักเกณฑ์ กลไกการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิต รวมทั้ง วิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างอิสระ แต่ธ ารงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานระดับอุดมศึกษา โดยเชิญมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั้งหมด ๓๘ แห่งเข้าร่วมประชุมในการจัดท าหลักสูตรเครดิตแบงค์ ทั้งนี้โครงสร้างหลักสูตรทุกแห่ง
เหมือนกัน และผู้เรียนสามารถเลือกสถาบันในการส าเร็จการศึกษาที่ต้องการได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
มีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการยกเว้นรายวิชาและท่ีเทียบโอนรายวิชาที่สามารถด าเนินการได้  

  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า 
มหาวิทยาลัยอาจะด าเนินการในประเด็นการออกแบบหลักสูตร เครดิตแบงค์ที่รองรับผู้ เข้าศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา เมื่อเข้าศึกษาแล้ว นักศึกษาสามารถด าเนินการยกเว้นรายวิชาได้ มากกว่าการออกแบบหลักสูตร  
เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย แล้วย้ายไปส าเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอื่น  

 มติ รับทราบ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม             
เรื่อง แนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 ๔.๓ เรื่อง การมอบทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาฮังการี ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  

  อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งว่า  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขอสอบถามความประสงค์ในการมอบทุนการศึกษา
ให้แก่นักศึกษาฮังการีที่ต้องการจะมาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นการส่งเสริม 
และสนับสนุนความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย  และสถาบันอุดมศึกษาฮังการีภายใต้
โครงการแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด านินการส ารวจความประสงค์ไปยังคณะทั้ง ๕ 
คณะแล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาฮังการี ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 มติ รับทราบ มหาวิทยาลัยไม่มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา
ฮังการี ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 

 ๔.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา 
ประเภทสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย แก่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒     
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  

  อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งว่า
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาให้แก่นักศึกษาภาคปกติ  
ระดับปริญญาตรี ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติ  ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งมี
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นักศึกษารับทุนอุดหนุนการศึกษาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาการรับทุนอุดหนุนการศึกษา จึงถูกตัดสิทธิ์การได้รับ
ทุนอุดหนุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๒๐ ทุน ทั้งนี้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน          
จึงขอความอนุเคราะห์กองพัฒนานักศึกษาด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณบัติเหมาะสมกับทุนอุดหนุน
การศึกษา ประเภทสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพ่ือทดแทนจ านวนนักศึกษาถูกตัดสิทธิ์     
การได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาดังกล่าว กองพัฒนานักศึกษาได้ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
กับทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เรียบร้อยแล้ว จ านวน ๑๐ ทุน  
ได้แก่ คณะครุศาสตร์ ๔ ทุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๕ ทุน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ ทุน  

 มติ รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุน
การศึกษา ประเภทสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย แก่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒ 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

 ๔.๕ เรื่อง แจ้งการช าระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า ของนางสาวกัญญารัตน์ สนเทียนวัด 

 อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งว่า  
นักศึกษาขออนุญาตช าระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า ของนางสาวกัญญารัตน์ สนเทียนวัด รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๐๒๕๑๐๒ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์ ขออนุญาตช าระค่าลงทะเบียน           
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ล่าช้า เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องน าเงินไปใช้จ่ายในการลงทุนทางการเกษตร จึงไม่มีเงิน
เพียงพอในการช าระค่าลงทะเบียน โดยผู้ปกครองของนักศึกษาได้ด าเนินการขอช าระค่าลงทะเบียนแทนตัวนักศึกษา 
ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้ว  

 มติ รับทราบ การช าระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า ของนางสาวกัญญารัตน์ สนเทียนวัด 
 

 ๔.๖ เรื่อง แจ้งการติดตามอาจารย์ค้างส่งผลการเรียน ภาคปกติ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑  

  อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งการ
ติดตามอาจารย์ค้างส่งผลการเรียน ภาคปกติ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ซึ่งจากผลการติดตามอาจารย์ค้างส่งผลการเรียน 
พบว่า คณะที่รายงานผลอาจารย์ค้างส่งผลการเรียน จ านวน ๒ คณะ ได้แก่  

๑. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีอาจารย์ค้างส่งผลการเรียน 
๒. คณะครุศาสตร์ มีอาจารย์ค้างส่งผลการเรียน จ านวน ๔ คน รวมทั้งหมด ๑๕ รายวิชา  

  มติ รับทราบ การติดตามอาจารย์ค้างส่งผลการเรียน ภาคปกติ ๑/๒๕๖๒ จ านวน ๒ 
คณะได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ ส่วนอีก ๓ คณะยังไม่มีข้อมูลในการรายงาน
อาจารย์ค้างส่งผลการเรียน ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนติดตามอาจารย์
ค้างส่งผลการเรียน ครั้งที่ ๒ เพ่ือรายงานผลให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป  
 

 ๔.๗ เรื่อง แจ้งสรุปสถานศึกษาที่เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ร่วมออกแนะแนวการศึกษา 

  อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งสรุป
สถานศึกษาที่เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ร่วมออกแนะแนว
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การศึกษา โดยมีก าหนดการออกแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ในระหว่างวันที่  
๕ พฤศจิกายน ถึง ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์และเขตพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร ซึ่งได้ด าเนินการ
เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น ทั้งนี้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้สรุปจ านวนสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยเข้าแนะแนว
การศึกษาจ านวน ๗๔ แห่ง จากสถานศึกษาทั้งหมด ๗๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๗ ซึ่งมีจ านวนสถานศึกษาเพียง ๒ แห่ง 
ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้เข้าแนะแนวการศึกษา คือ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี และโรงเรียนก าแพงดิน เนื่องจากโรงเรียน
ติดภาระกิจ ทั้งนี้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะด าเนินการจัดท าเกียรติบัตร เพ่ือมอบแก่อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ท่ีร่วมออกแนะแนวการศึกษาต่อไป 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ในอนาคต
มหาวิทยาลัยอาจจะต้องติดตามดูว่า นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในสถานศึกษามีจ านวนทั้งหมดกี่คน แล้วเข้าศึกษา 
ที่มหาวิทยาลัยจ านวนทั้งหมดกี่คน แล้วจ านวนที่เหลือที่ไม่ได้เข้าศึกษานักเรียนกลุ่มนี้ท าอะไร เพ่ือเตรียมตอบค าถาม
ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมีข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนคือ ข้อมูล นักเรียน      
ทีศ่ึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย 

 มติ รับทราบ สรุปสถานศึกษาที่เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   
ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ร่วมออกแนะแนวการศึกษา 
 

 ๔.๘ เรื่อง แจ้งการด าเนินโครงการตัวแทนสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ การทดสอบทางการศึกษา  

 นางพัชริยา ศรีสด หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
แจ้งการด าเนินโครงการตัวแทนสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ได้จัดท าบันทึกข้อความขอความร่วมมือไปยังทุกคณะ เพ่ือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๓ – ๔ เป็นตัวแทนสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
และจะด าเนินการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓  

 มติ รับทราบ การด าเนินโครงการตัวแทนสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทั้งนี้
ได้เปิดระบบให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นตัวแทนสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว 
 

 ๔.๙ เรื่อง แจ้งแนวทางการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น   
การยกระดับสมรรถนะเพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่  

 อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้ง
แนวทางการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการยกระดับสมรรถนะเพ่ือผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ นนทบุรี  

  อาจารย์อาทิตย์ หู้ เต็ม แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า             
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการออกแบบหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการยกระดับสมรรถนะเพ่ือผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่” ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ นนทบุรี โดยมีตัวแทนเข้าร่วมประชุมดังกล่าวจ านวน ๓ หลักสูตร 
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ซึ่งที่ประชุมได้กล่าวถึงแนวทางการจัดท า PLO คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยกัน ผู้เรียน 
ผู้สอน และสถานประกอบการ เพ่ือใช้ในการจัดท า PLO  

  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า การออกแบบ
หลักสูตรเป็น ODE ในระดับชาติ แล้วจึงไปจัดท า PLO ในระดับหลักสูตร  

 มติ รับทราบ แนวทางการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
การยกระดับสมรรถนะเพ่ือผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน รายวิชา GESC๑๐๒ การคิดและการตรวจสอบ
เหตุผล ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ (อาจารย์สมบูรณ์  พานิชศิร)ิ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก แทนอาจารย์สมบูรณ์ พานิชศิริ กล่าวว่า      
อาจารย์สมบูรณ์ พานิชศิริ ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา GESC๑๐๒ การคิดและการตรวจสอบเหตุผล        
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ จ านวน ๑ คน ได้แก่ นางสาวเบญจมาศ เขียวมา รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๑๔๕๑๐๑      
จากผลการเรียน E เป็น D เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนแก้ I ไม่ทันก าหนดปฏิทินวิชาการ จึงส่งผลให้          
ผลการเรียนเป็น E 

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน รายวิชา GESC๑๐๒ การคิดและการตรวจสอบ
เหตุผล ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ จ านวน ๑ คน คือ นางสาวเบญจมาศ เขียวมา รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๑๔๕๑๐๑ 
จากผลการเรียน E เป็น D โดยให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลคะแนนเพิ่มเติมมายังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
                                          

 ๕.๒ เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา SCES๔๑๐ การวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ (อาจารย์พรทวี  กองร้อย) 

  อาจารย์พรทวี  กองร้อย อาจารย์ผู้ให้ข้อมูล กล่าวว่า ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน    
ในรายวิชา EDPE๒๐๙ การเรียนรู้ทักษะทางกลไก ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ จ านวน ๒ คน ได้แก ่

๑. นางสาววรรณกร แสงเดือน รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๐๗๕๑๐๓ แก้ไขจากผล          
การเรียน E เป็น I 

๒. นางสาวพรพรรณ แสงเดือน รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๓๐๐๕๑๒๒ แก้ไขจากผล           
การเรียน E เป็น I เนื่องจากนักศึกษาส่งงานไม่ครบและเกิดข้อผิดพลาดในการส่งผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน 

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา SCES๔๑๐ การวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ จ านวน ๒ คน คือ นางสาววรรณกร แสงเดือน รหัสนักศึกษา ๖๐๑๑๐๒๐๗๕๑๐๓ 
แก้ไขจากผลการเรียน E เป็น I และนางสาวพรพรรณ แสงเดือน รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๓๐๐๕๑๒๒ แก้ไขจากผล
การเรียน E เป็น I ทั้งนี้มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าบันทึกข้อความแจ้งไปยังส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเปิดระบบให้อาจารย์ผู้สอนสามารถเข้าไปส่งผลการเรียนแก้ I ของนักศึกษาผ่านระบบต่อไป  
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 ๕.๓ เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา HSLA๖๐๑ ประวัติศาสตร์กฎหมาย
ไทย ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เครือวัลย์ อินทรสุข) 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เครือวัลย์ อินทรสุข  อาจารย์ผู้ให้ข้อมูล กล่าวว่า ขออนุญาตแก้ไข
ผลการเรียน ในรายวิชา HSLA๖๐๑ ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒จ านวน ๗ คน ได้แก ่

๑. นายธีรภัทร์ สุทธิบุญ รหัสนักศึกษา ๖๒๑๑๐๒๐๒๓๑๐๖ แก้ไขจากผลการเรียน 
D+ เป็น A 

๒. นายธนภัทร์  เจริญไพบูลย์ลาภ รหัสนักศึกษา ๖๒๑๑๐๒๐๒๓๑๐๗ แก้ไขจาก         
ผลการเรียน A เป็น D 

๓. นางสาวเบญจวรรณ  มั่นคงดี รหัสนักศึกษา ๖๒๑๑๐๒๐๒๓๑๐๘ แก้ไขจาก         
ผลการเรียน D+ เป็น A 

๔. นางสาวธัรยธรณ์ กฤษฎาชาติ รหัสนักศึกษา ๖๒๑๑๐๒๐๒๓๑๐๙ แก้ไขจาก       
ผลการเรียน A  เป็น D 

๕. นางสาวหวันยิหวา พงษพันธ์ รหัสนักศึกษา ๖๒๑๑๐๒๐๒๓๑๑๐ แก้ไขจาก         
ผลการเรียน D เป็น D+  

๖. นายบรรพต พรมศรี รหัสนักศึกษา ๖๒๑๑๐๒๐๒๓๑๑๑ แก้ไขจากผลการเรียน D เป็น C  
๗. นายกิตติศักดิ์ ศิริ รหัสนักศึกษา ๖๒๑๑๐๒๐๒๓๑๑๒ แก้ไขจากผลการเรียน C เป็น I  

เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการกรอกคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษา 
 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา HSLA๖๐๑ ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย                 
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒จ านวน ๗ คน ได้แก ่

๑. นายธีรภัทร์ สุทธิบุญ รหัสนักศึกษา ๖๒๑๑๐๒๐๒๓๑๐๖ แก้ไขจากผลการเรียน 
D+ เป็น A 

๒. นายธนภัทร์  เจริญไพบูลย์ลาภ รหัสนักศึกษา ๖๒๑๑๐๒๐๒๓๑๐๗ แก้ไขจาก         
ผลการเรียน A เป็น D 

๓. นางสาวเบญจวรรณ  มั่นคงดี รหัสนักศึกษา ๖๒๑๑๐๒๐๒๓๑๐๘ แก้ไขจาก         
ผลการเรียน D+ เป็น A 

๔. นางสาวธัรยธรณ์ กฤษฎาชาติ รหัสนักศึกษา ๖๒๑๑๐๒๐๒๓๑๐๙ แก้ไขจาก       
ผลการเรียน A  เป็น D 

๕. นางสาวหวันยิหวา พงษพันธ์ รหัสนักศึกษา ๖๒๑๑๐๒๐๒๓๑๑๐ แก้ไขจาก         
ผลการเรียน D เป็น D+  

๖. นายบรรพต พรมศรี รหัสนักศึกษา ๖๒๑๑๐๒๐๒๓๑๑๑ แก้ไขจากผลการเรียน D เป็น C  
๗. นายกิตติศักดิ์ ศิริ รหัสนักศึกษา ๖๒๑๑๐๒๐๒๓๑๑๒ แก้ไขจากผลการเรียน C เป็น I  

 

 ๕.๔ เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา GEHU๑๐๔ สารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ (อาจารย์นงลักษณ์ ยุทธศิลปเสวี) 

  อาจารย์นงลักษณ์ ยุทธศิลปเสวี อาจารย์ผู้ให้ข้อมูล กล่าวว่า ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน 
ในรายวิชา GEHU๑๐๔ สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ จ านวน ๑  คน คือ นางสาวอารียา 
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ไชยสิงห์ รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๗๒๑๓๑ แก้ไขผลการเรียนจาก I เป็น C+ เนื่องจากส่งผลการเรียนแก้ I ไม่ทัน
ก าหนดปฏิทินวิชาการ จึงส่งผลให้ผลการเรียนเป็น E 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า             
หากระยะเวลายังอยู่ในช่วงระยะเวลาการแก้ I อาจารย์ผู้สอนสามารถด าเนินการผ่านระบบส่งเกรดได้เลย  

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน GEHU๑๐๔ สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่  
๒/๒๕๖๑จ านวน ๑  คน คือ นางสาวอารียา ไชยสิงห์ รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๗๒๑๓๑  แก้ไขผลการเรียนจาก E เป็น C+ 
 

 ๕.๕ เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา EDIT๑๐๒ การออกแบบและพัฒนา         
สื่อการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ (อาจารย์ฉัตรชัย เสมาทอง) 

  อาจารย์ฉัตรชัย เสมาทอง อาจารย์ผู้ให้ข้อมูล กล่าวว่า ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน 
ในรายวิชา EDIT๑๐๒ การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ จ านวน ๒ คน ได้แก ่ 

๑. นายจักรพรรณ สิงโพนงาม รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๓๐๒๔๑๒๖ แก้ไขจากผล   
การเรียน E เป็น C+  

๒. นายวฒันา สีเผือก รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๓๐๒๔๒๐๒ แก้ไขจากผลการเรียน E เป็น A 
เนื่องจากส่งผลการเรียนแก้ I ไม่ทันก าหนดปฏิทินวิชาการ จึงส่งผลให้ผลการเรียนเป็น E 
 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา EDIT๑๐๒ การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ จ านวน ๒ คน คือ นายจักรพรรณ สิงโพนงาม รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๓๐๒๔๑๒๖ 
แก้ไขจากผลการเรียน E เป็น C+ นายวัฒนา สีเผือก รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๓๐๒๔๒๐๒ แก้ไขจากผลการเรียน E เป็น A 
 

 ๕.๖ เรื่อง พิจารณาปลดล็อคระบบการส่งเกรดออนไลน์  

 อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า 
ตามท่ีอาจารย์ผู้สอนได้ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความไปยังส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณา
ปลดล็อคระบบการส่งเกรดออนไลน์ และน าเกษียนหนังสือมายังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือพิจารณา
จ านวน ๒ รายวิชา ดังนี้  

 ๑. ขออนุญาตให้ปลดล็อคระบบเพ่ือแก้ไขเกรดนักศึกษา รายวิชา GEHU๑๐๔ 
สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาด  
ในการส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ 
 ๒. ขออนุญาตแก้ไขระบบทะเบียนและวัดผล เพ่ือแก้ไขข้อมูลการส่งเกรดแก้ I 
รายวิชา EDTE๑๐๕ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู ของผู้ช่วยศาสตราจารย์      
ดร.กานต์ อัมพานนท์ เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการส่งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เครือวัลย์ อินทรสุข แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ กล่าวว่า กรณีขอแก้ไขเกรดให้ตรวจสอบว่า อ านาจในการแก้ไขผลการรียนอยู่ที่ใคร เช่น อาจารย์
ผู้สอนด าเนินการส่งผลการเรียนผ่านระบบส่งเกรด แต่ยังไม่ได้ด าเนินการยืนยันการส่งผลการเรียนอาจารย์ผู้ สอน
สามารถด าเนินการแก้ไขผลการเรียนผ่านระบบส่งเกรดได้เลย หากด าเนินการยืนยันการส่งผลการเรียนมาแล้ว           
ให้ด าเนินการแก้ไขผลการเรียนตามกระบวนการแก้ไขผลการเรียน หากเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการส่งผลการเรียน 



หน้า ๑๔  

กรณีอาจารย์ยืนยันการส่งผลการเรียนผ่านระบบแล้ว ให้ท าบันทึกข้อความเรียนอธิการบดี เพ่ือให้คณะกรรมการ
วิชาการพิจารณา 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ให้  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าบันทึกข้อความแจ้งไปยังส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือเปิดระบบให้กับอาจารย์ผู้สอนสามารถด าเนินการแก้ไขผลการเรียนผ่านระบบได้ 

 มติ เห็นชอบมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าบันทึกข้อความแจ้งไป
ยังส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเปิดระบบให้กับอาจารย์ผู้สอนสามารถด าเนินการแก้ไข         
ผลการเรียนผ่านระบบได้ 
 

 ๕.๗ เรื่อง พิจารณารายชื่อเพื่อพิจารณาสิทธิการสอบปลายภาค นักศึกษา ภาคปกติ 
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ 

  นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุล หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล กล่าวว่า ขอเสนอ
รายชื่อเพ่ือพิจารณาสิทธิการสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.๒๕๕๔ จ านวนทั้งหมด ๑๒ คน ดังนี้  

ล า
ดับ 

รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล รายวิชา วันที่สอบ เวลาสอบ สาเหตุ 
ที่ขาดสอบ 

หลักฐานประกอบ 

๑ 
  

๖๐๑๑๐๒๒๐๑๑๒๑ 
  

นางสาวจรูญรัตน ์ 
ค าพุด 
  

๑. GEHU๑๐๒ 
สุนทรียภาพเพือ่ชีวิต 
  

๕ พ.ย.
๒๕๖๒ 
  

๐๙.๐๐-
๑๐.๓๐  
  

ท้องเสีย 
  

หนังสือรับรองจาก
อาจารย์ผู้สอน 
(อาจารย์รัฐธนินท์ 
รวีฉัตรพงศ์) 

๒ ๖๑๑๑๐๒๐๖๔๑๑๖ นายธนกร  
เจริญรุกข์   

๑. Sccs๔๐๕ โครงสร้าง
ข้อมูลและอัลกอริทึ่ม 

๑๔ พ.ย.
๒๕๖๒ 

๐๙.๐๐-
๑๐.๓๐ 

เกิดอุบัติเหตุ รูปถ่าย 

๓ ๖๑๑๑๐๒๒๐๑๑๐๙ นายวีรภัทร   
แสนหว้า 

๑. GESC๑๐๑ 
วิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๔ พ.ย.
๒๕๖๒ 

๑๑.๐๐-
๑๒.๓๐ 

ไปพบแพทย์
ตามนัด 

ใบรับรองแพทย ์

๔ ๖๑๑๑๐๓๐๒๔๑๑๖ นางสาวชุติกาญจน ์ 
ขวัญสิน 

๑. EDEN๑๐๕ ทักษะ
สื่อสารผ่านการพูดส าหรับ
ครู 

๑๓ พ.ย.
๒๕๖๒ 

๐๙.๐๐-
๑๐.๓๐ 

รถเสีย บิลเงินสด         
(ค่าซ่อมรถ) 

๕ ๖๑๑๑๐๓๐๒๔๒๐๒ นางสาวจันทร์วลยั  
ลักขณศิลป์ 

๑. GELA๑๐๓ ทักษะ 
การอ่านภาษาอังกฤษ 

๘ พ.ย.
๒๕๖๒ 

๐๙.๐๐-
๑๐.๓๐ 

ป่วย ใบรับรองแพทย ์

๖ 
  

๖๑๑๑๐๓๐๐๕๑๒๒ 
  

นายณภัทร  กัยภยั 
  

๑. EDPE๒๐๔ 
วิทยาศาสตร์            
การเคลื่อนไหว 
  

๑๒ พ.ย.
๒๕๖๒ 
  

๑๑.๐๐-
๑๒.๓๐ 
  

ไม่มีตาราง
สอบในระบบ 
(ลงทะเบียน
ล่าช้า) 

ภาพถา่ย 
  

๗ 
  
  
  

๖๒๑๑๐๒๑๓๒๑๑๙ 
  
  
  

นายดนุสรณ์  ฉ่ าชื่น 
  
  
  

๑. GESC๑๐๗ 
กระบวนการแกป้ัญหา
และตัดสินใจ 

๔ พ.ย.
๒๕๖๒ 

๑๕.๓๐-
๑๗.๐๐ 

เข้ารับการ
รักษาที่
โรงพยาบาล 
  
  
  

แบบส่งผู้ป่วยไปรับ
การตรวจ 
หรือรักษาต่อ 
  
  

๒. BIOL๑๐๔ ปฏิบัติการ
ชีววิทยา ๑ 

๕ พ.ย.
๒๕๖๒ 

๑๓.๓๐.๑
๕.๐๐ 

๓. BIOL๑๐๓ ชีววิทยา ๑ ๖ พ.ย.
๒๕๖๒ 

๑๓.๓๐-
๑๕.๐๐ 

๔. GESC๑๐๒ การคิด
และการตรวจสอบเหตุผล 

๗ พ.ย.
๒๕๖๒ 

๑๑.๐๐-
๑๒.๓๐ 



หน้า ๑๕  

ล า
ดับ 

รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล รายวิชา วันที่สอบ เวลาสอบ สาเหตุ 
ที่ขาดสอบ 

หลักฐานประกอบ 

๘ 
  

๖๒๑๑๐๒๑๗๒๓๑๒ 
  

นายธนวัฒน ์     
จันทร์ปัญญา 
  

๑. GEHU๑๐๔ 
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
  

๖ พ.ย.
๒๕๖๒ 
  

๐๙.๐๐-
๑๐.๓๐ 
  

ไปพบแพทย์
ตามนัด 
(โรงพยาบาล
พุทธชนิราช) 

ใบนัดเจาะปอด 
  

๙ ๖๒๑๑๐๒๑๗๒๓๓๐ นายณัฐพงศ์   
ประดับพงษ์ 

๑. GELA๑๐๑         
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

๗ พ.ย.
๒๕๖๒ 

๐๙.๐๐-
๑๐.๓๐ 

ป่วย ผู้ปกครองรับรอง 

๑๐ 
  

๖๒๑๑๐๒๑๗๒๔๐๓ 
  

นายธนวัฒน ์ ใจไหว 
  

๑. GEHU๑๐๔ 
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

๖ พ.ย.
๒๕๖๒ 

๐๙.๐๐-
๑๐.๓๐ 

ป่วย 
  

ผู้ปกครองรับรอง 
  

๒. GEHU๑๐๒ 
สุนทรียภาพเพือ่ชีวิต 

๕ พ.ย.
๒๕๖๒ 

๐๙.๐๐-
๑๐.๓๐ 

๑๑ ๖๒๑๑๐๒๑๘๑๑๑๔ นางสาวกีระฏาภรณ์  
แสนใจวุฒ ิ

๑. STAT๑๑๔           
สถิติชีววิทยา 

๑๑ พ.ย.
๒๕๖๒ 

๑๑.๐๐-
๑๒.๓๐ 

รถเสีย ภาพถา่ย 

๑๒ ๖๒๑๑๐๒๑๘๑๑๑๕ นางสาวณัฐสุดา  
พัฒนรอด 

๑. STAT๑๑๔               
สถิติชีววิทยา 

๑๑ พ.ย.
๒๕๖๒ 

๑๑.๐๐-
๑๒.๓๐ 

รถเสีย ภาพถา่ย 

 มติ อนุญาตให้นักศึกษาภาคปกติมีสิทธิสอบปลายภาค ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ 
และมอบให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปลายภาค เพ่ือประกาศให้
นักศึกษาทราบ จ านวน ๑๒ คน ดังนี้  

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล รายวิชา 
๑ ๖๐๑๑๐๒๒๐๑๑๒๑ นางสาวจรูญรัตน ์ ค าพุด ๑. GEHU๑๐๒ สุนทรียภาพเพื่อชีวิต 
๒ ๖๑๑๑๐๒๐๖๔๑๑๖ นายธนกร เจรญิรุกข์   ๑. Sccs๔๐๕ โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึ่ม 
๓ ๖๑๑๑๐๒๒๐๑๑๐๙ นายวีรภัทร  แสนหว้า ๑. GESC๑๐๑ วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
๔ ๖๑๑๑๐๓๐๒๔๑๑๖ นางสาวชุติกาญจน ์ ขวัญสิน ๑. EDEN๑๐๕ ทักษะการสื่อสารผา่นการพูดส าหรับครู 
๕ ๖๑๑๑๐๓๐๒๔๒๐๒ นางสาวจันทร์วลยั  ลักขณศลิป ์ ๑. GELA๑๐๓ ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
๖ ๖๑๑๑๐๓๐๐๕๑๒๒ นายณภัทร  กัยภัย ๑. EDPE๒๐๔ วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 

๗ 
  
  
  

๖๒๑๑๐๒๑๓๒๑๑๙ 
  
  
  

นายดนุสรณ ์ ฉ่ าช่ืน 
  
  
  

๑. GESC๑๐๗ กระบวนการแก้ปญัหาและการตัดสินใจ 
๒. BIOL๑๐๔ ปฏิบัติการชีววิทยา ๑ 
๓. BIOL๑๐๓ ชีววิทยา ๑ 
๔. GESC๑๐๒ การคิดและการตรวจสอบเหตผุล 

๘ ๖๒๑๑๐๒๑๗๒๓๑๒ นายธนวัฒน์  จันทร์ปัญญา ๑. GEHU๑๐๔ สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
๙ ๖๒๑๑๐๒๑๗๒๓๓๐ นายณัฐพงศ ์ ประดับพงษ ์ ๑. GELA๑๐๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

๑๐ 
  

๖๒๑๑๐๒๑๗๒๔๐๓ 
  

นายธนวัฒน์  ใจไหว 
  

๑. GEHU๑๐๔ สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
๒. GEHU๑๐๒ สุนทรียภาพเพื่อชีวิต 

๑๑ ๖๒๑๑๐๒๑๘๑๑๑๔ นางสาวกีระฏาภรณ ์ แสนใจวุฒิ ๑. STAT๑๑๔ สถิติชีววิทยา 
๑๒ ๖๒๑๑๐๒๑๘๑๑๑๕ นางสาวณัฐสุดา  พัฒนรอด ๑. STAT๑๑๔ สถิติชีววิทยา 

 

 ๕.๘ เรื่อง พิจารณาเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสูตรระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน กล่าวว่า เนื่องด้วยหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้ด าเนินการ
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่เนื่องจากมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นเป็นตามจ านวนที่ก าหนด โดยมี



หน้า ๑๖  

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพียง ๔ ท่าน และขณะนี้ทางหลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ิมอีก ๑ ท่าน ท าให้
หลักสูตร มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ ๕ ท่าน จึงขออนุญาตเปลี่ยนข้อมูลหลักสูตร ดังนี้ 

 ๑. เปลี่ยนจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๒. เปลี่ยนชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากอาจารย์จ้างเป็นอาจารย์  ดร.ชัยสิทธิ์ 
วันน้อย ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 มติ เห็นชอบ ให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสูตรระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ใน ๒ ประเด็นดังนี ้ 

 ๑. เปลี่ยนจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ๒. เปลี่ยนชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากอาจารย์จ้างเป็นอาจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ 
วันน้อย ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒    
 

 ๕.๙ เรื่อง พิจารณาจ้างอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(คหกรรมศาสตร์)         
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า เนื่องด้วย 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(คหกรรมศาสตร์) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีอาจารย์ผู้เกษียณอายุ
ราชการ คือ อาจารย์ศิริวรางค์ ปทุมมาศ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชา และยังไม่มีผู้ผ่านการสอบแต่งตั้ง
เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทน ท าให้ปัจจุบันเหลืออาจารย์ประจ าวิชาเอกเพียง ๒ ท่าน อีกทั้งยังมี
ภาระงานสอนที่เกินตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขออนุญาตจ้างอาจารย์พิเศษ จ านวน ๒ ท่าน 
คือ อาจารย์ศิริวรางค์ ปทุมมาศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์พรรณ หัตถมาศ   

  อาจารย์นภาพร ตุ้มทองค า แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม กล่าวว่า ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดท าบันทึกข้อความ          
ขออนุญาตจ้างอาจารย์ทั้ง ๒ ท่าน เป็นอาจารย์ประจ าพิเศษแล้ว  

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า หาก
ด าเนินการจ้างในต าแหน่งอาจารย์ประจ าพิเศษ ต้องด าเนินการประกาศและผ่านการสอบ เพ่ือจ้างอาจารย์ประจ าพิเศษ 
โดยผ่านคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้หากสาขาวิชามีกรอบอัตราก าลังทดแทนต าแหน่งผู้เกษียณอายุราชการ  
อยู่แล้ว ให้ด าเนินการจ้างในต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เพ่ือให้สอดคล้องตามกรอบอัตราก าลังที่มีอยู่ 

 มติ เห็นชอบ ให้จ้างอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(คหกรรมศาสตร์)             
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ จ านวน ๒ คน คือ อาจารย์ศิริวรางค์ ปทุมมาศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์พรรณ 
หัตถมาศ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าค าสั่งอาจารย์พิเศษต่อไป 
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 ๕.๑๐ เรื่อง พิจารณาสมัครเป็นผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพิ่มเติม   

 อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า 
เนื่องด้วย อาจารย์ได้ยื่นใบสมัครสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปเพิ่มเติม จ านวน ๒ คน คือ อาจารย์ผกามาศ ปะระทัง และ
อาจารย์นวรัตน์ มีชัย ทั้งนี้อาจารย์ทั้ง ๒ ท่านได้แจ้งว่า สามารถเข้าร่วมกลุ่มเพ่ือประชุมหรือท ากิจกรรมของ
รายวิชาได้ สามารถเป็นกรรมการหรือหัวหน้ารายวิชาได้ สามารถสอนและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ก าหนดได้ ด าเนินการตามมาตรฐาน มคอ.๓ และมคอ.๕ ได้  

 มติ เห็นชอบ การสมัครเป็นผู้สอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปเพิ่มเติม จ านวน ๒ คน ดังนี้ 

ล าดับ ช่ือ – สกุล วิชาที่สมัคร 
๑. อาจารย์ผกามาศ ปะระทัง GESC๑๐๑ วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

GESC๑๐๔ สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 
๒. อาจารย์นวรัตน์ มีชัย GESC๑๐๑ วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

GESC๑๐๔ สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 
 

 ๕.๑๑ เรื่อง พิจารณาปรับตารางสอนและแยกห้องเรียน/รวมห้องเรียนในการจัดการเรียน
การสอนนักศึกษาภาคปกติ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ 

 อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า 
คณะครุศาสตร์ ขออนุญาตปรับตารางสอนและแยกห้องเรียนในการจัดการสอนในรายวิชาEDEN๑๒๑ สัมมนา    
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  และขออนุญาตปรับรวมห้องเรียนในรายวิชา EDEN๖๐๑ วิชาวัฒนธรรมไทยศึกษา
พ้ืนฐานส าหรับครูภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็นรายวิชาที่ต้องมีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในห้องเรียนและ
นักศึกษามีจ านวนมากท าให้ด าเนินการเรียนการสอนไม่ทั่วถึง จึงขออนุญาตแยกห้องเรียนและรวมห้องเรียนในการ
จัดการเรียนการสอนนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 ๑. รหัสวิชา EDEN๑๒๑ สัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕)  
 ๑.๑. นักศึกษาหมู่เรียน ๕๙๑๑๐๓๐๒๔๑ เรียนวันจันทร์ ๑-๔ ห้อง ED๓๐๖ 
 ๑.๒.  นักศึกษาหมู่เรียน ๕๙๑๑๐๓๐๒๔๒ เรียนวันพุธ ๑-๔ ห้อง ED๒๑๑ 
 ๒. รหัสวิชา EDEN๖๐๑ วิชาวัฒนธรรมไทยศึกษาพ้ืนฐานส าหรับครูภาษาอังกฤษ ๓
(๓-๐-๖)  นักศึกษาหมู่เรียน ๖๐๑๑๐๓๐๒๔๑, ๖๐๑๑๐๓๐๒๔๒ รวมห้องเรียน คาบวันจันทร์ ๕-๗ ห้อง ED๒๑๑ 

 มติ เห็นชอบ ให้ปรับตารางสอนและแยกห้องเรียน/รวมห้องเรียนในการจัดการเรียน
การสอนนักศึกษาภาคปกติ ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒ ดังนี้ 
 ๑. รหัสวิชา EDEN๑๒๑ สัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕)  
 ๑.๑.  นักศึกษาหมู่เรียน ๕๙๑๑๐๓๐๒๔๑ เรียนวันจันทร์ ๑-๔ ห้อง ED๓๐๖ 
 ๑.๒.  นักศึกษาหมู่เรียน ๕๙๑๑๐๓๐๒๔๒ เรียนวันพุธ ๑-๔ ห้อง ED๒๑๑ 
 ๒. รหัสวิชา EDEN๖๐๑ วิชาวัฒนธรรมไทยศึกษาพ้ืนฐานส าหรับครูภาษาอังกฤษ ๓
(๓-๐-๖)  นักศึกษาหมู่เรียน ๖๐๑๑๐๓๐๒๔๑, ๖๐๑๑๐๓๐๒๔๒ รวมห้องเรียน คาบวันจันทร์ ๕-๗ ห้อง ED๒๑๑ 
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 ๕.๑๒ เรื่อง ขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรและขออนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภาภรณ์ วรรณา อาจารย์ผู้ใช้ข้อมูล กล่าวว่า ขออนุญาตพัฒนา
หลักสูตรและขออนุมัติงบประมาณเพ่ือใช้ในการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) เนื่องด้วย สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้ขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔) และขออนุมัติงบประมาณเพ่ือใช้ในการพัฒนาหลักสูตร จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยใน
เบื้องต้นได้ด าเนินการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาความต้องการศึกษาต่อสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ของนักเรียนมัธยมปลายในโรงเรียน จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดใกล้เคียง         
เพ่ือด าเนินการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่นและความสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ลักษณะงานหลังส าเร็จการศึกษา ได้แก่ บรรณารักษ์ของทบวง กรม ห้องสมุดเฉพาะ 
ห้องสมุดนานาชาติ  

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขของสภาวิชาชีพ และดูแลในเรื่องของภาษาอังกฤษในระดับชั้นปีที่ ๑ เรื่องสมรรถนะดิจิตัล ควบคู่กัน 
ส่วนเรื่องของการส่งเสริมบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรเข้าสู่ระบบการจัดการศึกษานอกระบบได้ จะเกิด
ประโยชน์อย่างไร ระบุให้เห็นในการยกร่างหลักสูตร  

 อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า 
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบในเรื่องคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือเตรียมความพร้อมส าหรับผู้ที่จะ
มาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 มติ อนุญาตให้พัฒนาหลักสูตรและอนุมัติงบประมาณเพ่ือใช้ในการพัฒนาหลักสูตร         
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) พร้อมทั้งมอบ
ผู้แทนหลักสูตรด าเนินการยกร่างหลักสูตรต่อไป  
 

 ๕.๑๓ พิจารณาร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ และภาค กศ.ปช.      
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ และภาคฤดูร้อน/๒๕๖๓ 

 อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินการท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง 
ปฏิทินวิชาการส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

- ภาคปกติ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓  
 - ภาค กศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ และภาคฤดูร้อน/๒๕๖๓ 
ทั้งนี้ขอยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการส าหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี    
ภาค กศ.ปช. ภาคฤดูร้อน/๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) เนี่องจากมีการปรับช่วงการเปิดภาคการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ภาคปกติ จากเดิมที่ได้ด าเนินการเปิดภาคการศึกษาตามปฏิทินอาเซียน จึงส่งผลให้ต้องยกเลิกการจัดการศึกษา
เฉพาะภาคฤดูร้อน/๒๕๖๒ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในภาค กศ.ปช. ที่ทางหลักสูตร/สาขาวิชา



หน้า ๑๙  

ต้องปรับแผนการเรียนมายังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และตรวจสอบรายวิชาที่ต้องเรียนก่อนหลัง 
พร้อมทั้งเชิญอาจารย์ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอีกครั้ง 
 มติ เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการ
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ และภาค กศ.ปช. 
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ และภาคฤดูร้อน/๒๕๖๓ โดยให้สาขาวิชาที่ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนในภาค กศ.ปช. ด าเนินการปรับแผนการเรียนให้สอดคล้องตามปฏิทินวิชาการ พร้อมทั้งให้
น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 ๕.๑๔ เรื่อง พิจารณาเสนอหลักสูตรระยะสั้น จ านวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และหลักสูตรประกาศนียบัตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร วิสุงเร ผู้ให้ข้อมูล กล่าวว่า ได้จัดท าหลักสูตรระยะสั้น
ประกอบด้วย หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๓๐ ชั่วโมง ก ากับโดยสภาวิชาชีพ และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรนวดไทยเพ่ือสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง ก ากับโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้และทักษะไปใช้ในการดูแลสุขภาพและประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัว โดยผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป และเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่า ส่วนการค านวนค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ค านวนจากจ านวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพออกโดยสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการศึกษา 
เรื่องการลงทะเบียนเรียนของหลักสูตรระยะสั้น เรื่องการวัดผลประเมินผล เรื่องค่าธรรมเนียมหลักสูตรระยะสั้น 
เรื่องใบประกาศนียบัตร และระบบข้อมูลของผู้เรียน  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน กล่าวว่า ต้องออกเป็นประกาศการจัดการศึกษาที่ใช้เฉพาะในหลักสูตรนี้ เพราะแต่ละหลักสูตรจะ
มีค่าธรรมเนียมการศึกษาแตกต่างกัน ในส่วนของการจัดวิทยากรของหลักสูตรดังกล่าว ตามประกาศคณะกรรมการ
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ เรื่องหลักเกณฑ์การรับรองวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๙ (๑)  
การอบรมทฤษฎี ต้องจัดให้มีวิทยากรต่อผู้เรียนในอัตราส่วน ๑:๔๐ ข้อ ๙ (๒) การอบรมหากปฏิบัติต้องจัดให้มี
วิทยากรต่อผู้เรียนในอัตราส่วน ๑:๑๐  

 มติ เห็นชอบ การเสนอหลักสูตรระยะสั้น จ านวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และหลักสูตรประกาศนียบัตรนวดไทยเพ่ือสุขภาพ  ทั้งนี้มอบส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนด าเนินการศึกษา เรื่องการลงทะเบียนเรียนของหลักสูตรระยะสั้น เรื่องการวัดผล
ประเมินผล เรื่องค่าธรรมเนียมหลักสูตรระยะสั้น เรื่องใบประกาศนียบัตร และระบบข้อมูลของผู้เรียน  พร้อมทั้ง
น าเข้าคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
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 ๕.๑๕ เรื่อง พิจารณาขออนุญาตลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ 
นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ 

 อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า
นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ขออนุญาตลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิต ก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา      
ในภาคการศึกษาถัดไป จ านวน ๓ คน ดังนี้   

๑. นายอภิวัฒน์ ลาจันทึก รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๓๐๐๕๑๐๑ รวมทั้งหมด ๒๖ หน่วยกิต 
- ขออนุญาตเปิดกรณีพิเศษ GELA๑๐๓ ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ จ านวน ๓ หน่วยกิต 
- ขออนุญาตลงเพ่ิมรายวิชา EDPE๖๐๓ เกมและกีฬาพ้ืนเมืองไทย จ านวน ๒ หน่วยกิต  

๒. นางสาวณัฐพร หินทอง รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๓๐๐๕๑๒๕ รวมทั้งหมด ๒๗ หน่วยกิต  
 - ขออนุญาตลงเพ่ิมรายวิชา GELA๑๐๔ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร จ านวน ๓ หน่วยกิต  
 - ขออนุญาตลงเพ่ิมรายวิชา GESC๑๐๑ วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน จ านวน ๓ หน่วยกิต  

๓. นายธนวัฒน์ รุ่งเรือง รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๓๐๐๕๑๓๙ รวมทั้งหมด ๒๖ หน่วยกิต 
 - ขออนุญาตลงเพ่ิมรายวิชา EDPE๖๐๓ เกมและกีฬาพ้ืนเมืองไทย จ านวน ๒ หน่วยกิต 
 - ขออนุญาตลงเพ่ิมรายวิชา GELA๑๐๓ ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ จ านวน ๓ หน่วยกิต  
 ทั้งนี้นักศึกษาทั้ง ๓ คน เป็นนักศึกษาที่จะต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบตามโครงสร้าง
ของหลักสูตร ก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยต้องอ้างอิงระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา หมวด ๑ 
ระบบการจัดการศึกษา ข้อ ๘.๑ การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
พร้อมทั้งให้เสนออธิการบดีลงนามต่อไป เพ่ือประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา 

 มติ อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ นักศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จ านวน ๓ คน ดังนี้ 

๑. นายอภิวัฒน์ ลาจันทึก รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๓๐๐๕๑๐๑ รวมทั้งหมด ๒๖ หน่วยกิต 
๒. นางสาวณัฐพร หินทอง รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๓๐๐๕๑๒๕ รวมทั้งหมด ๒๗ หน่วยกิต   
๓. นายธนวัฒน์ รุ่งเรือง รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๓๐๐๕๑๓๙ รวมทั้งหมด ๒๖ หน่วยกิต 

พร้อมทั้งให้เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

 ๕.๑๖ เรื่อง พิจารณาการปรับแผนก าหนดการรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบทางด่วนพิเศษ One Stop Service  

 อาจารย์เอกชัย แสงโสดา รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
กล่าวว่า ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดท าประกาศและด าเนินการรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.ปช. 
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยได้มีการปรับแผนก าหนดการรับนักศึกษา   
ภาคปกติ โดยการเปิดรับนักศึกษารอบทางด่วนพิเศษ One Stop Service ซึ่งด าเนินการรับเข้านักศึกษาเสร็จสิ้น
กระบวนการภายใน ๑ วัน  เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้สมัครเข้าศึกษาท่ีอยู่ไกลและพร้อมขึ้นทะเบียนนักศึกษา  
ได้เข้ากระบวนการรับเข้านักศึกษา ทั้งนี้จึงได้ปรับแผนก าหนดการด าเนินงานรับเข้านักศึกษา ภาค กศ.ปช.          
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ที่ประสงค์สมัครเข้าเรียนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานรับเข้านักศึกษา  ภาคปกติ  
โดยการจัดท าประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ฉบับแก้ไข) และ         



หน้า ๒๑  

ให้เป็นไปตามก าหนดการของปฏิทินวิชาการส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ 
โดยขอความอนุเคราะห์อาจารย์ในสาขาวิชาที่ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องการเข้าศึกษา ให้ด าเนินการสอบสัมภาษณ์
นักศึกษาที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือหากอาจารย์ในสาขาวิชาไม่สะดวกในการสอบสัมภาษณ์
นักศึกษา  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนยินดีสอบสัมภาษณ์นักศึกษาแทนสาขาวิชา แต่ขอให้แจ้งกลับมา
ยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

 มติ เห็นชอบ การปรับแผนก าหนดการรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบทางด่วนพิเศษ One Stop Service และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ด าเนินการต่อไป พร้อมทั้งให้อาจารย์ในสาขาวิชาด าเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่ส านักส่งเสริมวิชาการและ        
งานทะเบียน โดยกระบวนการรับเข้านักศึกษาจะแล้วเสร็จภายใน ๑ วัน   
 

 ๕.๑๗ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทิน
วิชาการส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๖๓ 

 อาจารย์ยุภา ค าตะพล รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินการท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง 
ปฏิทินวิชาการส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๖๓ และภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็น
นักศึกษาภาคปฏิบัติที่ seven eleven และกลุ่มที่ ๒ คือ นักศึกษาเรียนภาคทฤษฎีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์     

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เครือวัลย์ อินทรสุข แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เสนอให้ตัดค าว่า เรียนทวีคูณออก โดยใส่เฉพาะหมายเหตุท้ายตาราง เรียน ๒ ครั้ง หรือ ๒ เท่าของเวลาเรียนปกติ
ในรอบหนึ่งสัปดาห์  

 มติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการ
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
ภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๖๓ โดยให้ปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ และเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

 ๕.๑๘ เรื่อง ขออนุญาตลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิต ในภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๒ ของ     
นายฐิตินนท ์จันทรานนท์  นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม ขออนุญาตลงทะเบียนเรียนและเปิดกรณีพิเศษมีจ านวนหน่วยกิตรวมเกินเกณฑ์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องแนวปฏิบัติการขอเปิดรายวิชาเรียนเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒.๒ 
ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียน จ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดต้องไม่เกิน       
๒๔ หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ จ านวน ๑ คน คือ นายฐิตินนท์ จันทรานนท์  รหัส ๕๙๑๑๐๒๑๖๐๑๑๖ 
จากแผนการเรียน ๑๓ หน่วยกิต และขอลงทะเบียนเรียนเกิน รวมจ านวนหน่วยกิต ๒๕ หน่วยกิต ดังนี้  
 
 



หน้า ๒๒  

 -  ขออนุญาตเปิดกรณีพิเศษ GESC๑๐๑ วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน จ านวน ๓ หน่วยกิต  
 - ขออนุญาตลงเพ่ิมรายวิชา GESO๑๐๗ กฎหมายในชีวิตประจ าวันและสังคม  
จ านวน ๓ หน่วยกิต  
 -  ขออนุญาตลงเพ่ิมรายวิชา GELA๑๐๘  ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสาร จ านวน ๓ หน่วยกิต  
 -  ขออนุญาตลงเพ่ิมรายวิชา GELA๑๐๖ ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร จ านวน ๓ หน่วยกิต  
 มติ อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิต ในภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๒ ของนายฐิตินนท์ 
จันทรานนท์ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด ๒๕ หน่วยกิต   
 

 ๕.๑๙ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ประกาศเปิดรับสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี  
ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบ “ทางด่วนพิเศษ One Stop Service” ของคณะครุศาสตร์ 

 อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า
คณะครุศาสตร์ ได้จัดท าบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ให้ประกาศเปิดรับสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบ “ทางด่วนพิเศษ One Stop Service” ใช้คุณสมบัติผู้สมัครในรอบทั่วไป         
โดยมีการสอบวัดแววครู การสอบวิชาเฉพาะด้าน การสอบสัมภาษณ์ และการสอบภาคปฏิบัติในสาขาวิชา  ทั้งนี้ 
ควรปรับแผนการรับนักศึกษาในรอบทางด่วนพิเศษ One Stop Service และรอบรับตรงทั่วไป  

 อาจารย์เอกชัย แสงโสดา รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สอบถามว่า จากบันทึกข้อความจากคณะครุศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ให้ประกาศเปิดรับสมัครเข้าศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบ “ทางด่วนพิเศษ One Stop Service” จะให้ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนด าเนินการอย่างไร เนื่องจากบันทึกข้อความดังกล่าวไม่ได้ระบุก าหนดการสอบให้กับนักศึกษา  

 อาจารย์สุปราณี พิศมัย แทนคณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า คณะครุศาสตร์ต้องการ
ให้มีช่วงเวลาให้กับทางคณะ สาขาวิชาด าเนินการสอบอย่างน้อย ๒ – ๓ ชั่วโมง โดยคณะครุศาสตร์จะด าเนินการ
ก าหนดช่วงเวลาในการสอบมายังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือแนบท้ายประกาศคุณสมบัติในการรับ
สมัครนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

 อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า 
ส่วนกรณีท่ีผู้สมัครเข้าศึกษาได้สมัครเข้าศึกษาไว้ในรอบ Portfolio และรับรับตรงทั่วไป ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนจะด าเนินการประสานไปยังผู้สมัครหากเป็นไปตามเงื่อนไข ก็จะด าเนินการสมัครในรอบทางด่วนพิเศษ 
One Stop Service โดยไม่ต้องเสียค่าสมัครเพิ่มเติม  

 มติ เห็นชอบ ให้ประกาศเปิดรับสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ                 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบ “ทางด่วนพิเศษ One Stop Service” ของคณะครุศาสตร์ โดยมอบส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนประสานไปยังคณะครุศาสตร์ในการก าหนดช่วงเวลาการสอบให้เป็นไปตามกระบวนการต่อไป 
 

 ๕.๒๐ เรื่อง ขออนุญาตจ้างอาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ 

 อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจ าภาค
การศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาที่จ าเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือแก้ปัญหา
การขาดแคลนผู้สอน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องแนวปฏิบัติการจ้างอาจารย์พิเศษ จ านวน ๗  คน ดังนี้ 



หน้า ๒๓  

 ๑. นายฐิติโชติ  กุศลส่ง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 ๒. นางสาวนภาวดี  จันทร์เชื้อ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ  วิภาจักษณกุล สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 ๔. นางสาวนรีรัตน์  กีรติพัฒน์อมร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 ๕. ดร.วรกมลกฤษณ์  เฉลิมพิตรพิบูล สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
 ๖. ดร.จิรันธนิน  คงจีน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 ๗. ดร.วราภรณ์  ศรีวิโรจน์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 อาจารย์สุปราณี พิศมัย แทนคณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า ศักยภาพในการจ้าง
อาจารย์พิเศษต้องมีประสบการณ์ในการท างานอย่างน้อย ๖ ปี หรือส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท  

 มติ อนุญาตจ้างอาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ จ านวน ๖ คน ดังนี้ 
๑. นายฐิติโชติ  กุศลส่ง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ  วิภาจักษณกุล สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
๓. นางสาวนรีรัตน์  กีรติพัฒน์อมร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
๔. ดร.วรกมลกฤษณ์  เฉลิมพิตรพิบูล สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
๕. ดร.จิรันธนิน  คงจีน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
๖. ดร.วราภรณ์  ศรีวิโรจน์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานไปยังสาขาวิชา เพ่ือทบทวน
ในกรณีของนางสาวนภาวดี จันทร์เชื้อ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  เนื่องจากไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษในรายที่ผ่านการพิจารณาต่อไป 
 

 ๕.๒๑ เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนและตัดเกรดใหม่ ในรายวิชา AGFN๑๐๑ โภชนาการ 
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ จ านวน ๒ หมู่เรียน ได้แก่ หมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๑๕๖๑ และหมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๑๕๗๑ 
(ของอาจารย์ศิริวรางค์ ปทุมมาศ) 

 อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า 
ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนและตัดเกรดใหม่ ในรายวิชา AGFN๑๐๑ โภชนาการ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ 
จ านวน ๒ หมู่เรียน ได้แก่ หมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๑๕๖๑ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(สัตวศาสตร์) และหมู่เรียน ๖๒๑๑๐๒๑๕๗๑ 
เกษตรศาสตร์(การจัดการการเกษตร) ของอาจารย์ศิริวรางค์ ปทุมมาศ ซึ่งมีนักศึกษาจ านวนทั้งหมด ๑๒ คน 
เนื่องจากตัดเกรดผิดระบบ จากระบบอิงเกณฑ์ เป็นระบบอิงกลุ่ม จึงส่งผลให้เกรดนักศึกษาไม่ถูกต้องตามระบบ 

 มติ เห็นชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานไปยังอาจารย์ศิริวรางค์ 
ปทุมมาศ เพ่ือด าเนินการส่งผลการเรียนและให้งานทะเบียนตรวจสอบอีกครั้ง พร้อมทั้งด าเนินการแก้ไขผลการเรียน
ให้กับนักศึกษาต่อไป  
 

 ๕.๒๒ เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา EDEC๓๐๑ ภาษาและการเรียนรู้
หนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ (รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร กุศลส่ง) 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร กุศลส่ง อาจารย์ผู้ให้ข้อมูล กล่าวว่า ขออนุญาตแก้ไข
ผลการเรียน ในรายวิชา EDEC๓๐๑ ภาษาและการเรียนรู้หนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑



หน้า ๒๔  

จ านวน ๑ คน คือ นายกิตติภณ ประสาทพร รหัสนักศึกษา ๕๗๑๑๐๓๐๓๗๒๓๑ แก้ไขจากผลการเรียน E เป็น D 
เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนส่งเกรดแก้ I ตกหล่น จึงส่งผลให้ผลการเรียนเป็น E  

 มติ อนุญาตแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา EDEC๓๐๑ ภาษาและการเรียนรู้หนังสือส าหรับ
เด็กปฐมวัย ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ จ านวน ๑ คน คือ นายกิตติภณ ประสาทพร รหัสนักศึกษา ๕๗๑๑๐๓๐๓๗๒๓๑ 
แก้ไขจากผลการเรียน E เป็น D 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 ๖.๑ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ก าหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า
เนื่องด้วย งานวิชาการมีเรื่องปรึกษาหารือคณะกรรมการวิชาการ จึง ได้ (ร่าง) ก าหนดการประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ พ.ศ.๒๕๖๓ ทุกวันพุธที่ ๔ ของทุกเดือน เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอินทผาลัมอาคารเฉลิมพระ
เกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และได้ก าหนดการส่งวาระการประชุมเป็นเอกสาร พร้อมส าเนาลงแผ่นซีดี 
มายังงานบริหารและธุรการ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ก่อนก าหนดการประชุมล่วงหน้า ๑ สัปดาห์ 
เพ่ือบรรจุในระเบียบวาระการประชุม หากท่านน าส่งเอกสารช้ากว่าที่ก าหนด ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
ขออนุญาตน าเอกสารดังกล่าว เข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการในครั้งถัดไป เนื่องจากบางวาระ เช่น ว าระเพ่ือ
พิจารณา บางเรื่องต้องใช้เวลาในการพิจารณา จึงมีความจ าเป็นต้องส่งรูปเล่มของการประชุมให้คณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง ก่อนที่จะถึงก าหนดของการประชุม 

 มติ เห็นชอบ (ร่าง) ก าหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยก าหนด
เป็นทุกวันพุธที่ ๔ ของเดือน เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอินทผาลัม และฝากประชาสัมพันธ์ก าหนดการประชุม
คณะกรรมการวิชาการในที่ประชุมคณะกรรมการของแต่ละคณะเพ่ือทราบต่อไป  
 

 ๖.๒ เรื่อง พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อมูลจ านวนนักศึกษารายงานตัวกับ
จ านวนนักศึกษาคงอยู่ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อรองรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

  อาจารย์เอ็ม สายค าหน่อ แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า พิจารณา
แนวทางการแก้ไขปัญหาข้อมูลจ านวนนักศึกษารายงานตัวกับจ านวนนักศึกษาคงอยู่ ให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือรองรับ   
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เนื่องจากสถานะ ณ วันรายงานเป็นนักศึกษา กับสถานะ
คงอยู่ของนักศึกษาในระหว่างภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาไม่ได้ด าเนินการลาออกจากการเป็นนักศึกษา ส่งผลให้
ยังคงมีสถานะภาพการเป็นนักศึกษาในระบบทะเบียน  

 มติ เห็นชอบ มอบงานทะเบียนและประมวลผลประสานไปยังส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป  

 

 

 
 




