
มติคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ 

วันที ่ ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๒  
............................................... 

๑. แจ้งเรื่อง การเพ่ิมเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยเพ่ิมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและการสอบวัดความรู้ด้านสมรรถนะดิจิตัล 

 มติ รับทราบ การเพ่ิมเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยเพิ่มสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและการสอบวัดความรู้ด้านสมรรถนะดิจิตัล 

๒. สืบเนื่องเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปรับชื่อหลักสูตรในปฏิทินการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓   

 มติ เห็นชอบ ให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (หลักสูตร ๔ ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ด าเนินการดังนี้ 

 ๑. อนุญาตให้ปรับชื่อหลักสูตรจากหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศิลป์ (หลักสูตร ๔ ปี) เป็น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (หลักสูตร ๔ ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) 

 ๒. อนุญาตให้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์  
(หลักสูตร ๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) เพ่ือให้สามารถเปิดรับนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยหลักสูตร
ต้องได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและส่งเอกสารขอรับการประเมินเพ่ือรับรองปริญญา
ตามแบบท่ีคุรุสภาก าหนดต่อเลขาธิการก่อนเปิดสอนไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน  
 ๓. อนุญาตให้บรรจุหลักสูตรในปฏิทินการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๑ ห้องต่อ
นักศึกษา ๓๐ คน โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑  ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
  ๓.๒  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ 
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
  ๓.๓  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาใช้ระบบคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
  ๓.๔  มีผลการเรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ 

๓. สืบเนื่องเรื่อง ประเด็นการค านวณภาระงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรหลักสูตรระยะสั้น 
จ านวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และหลักสูตรนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพ 

 มติ เห็นชอบ การค านวณภาระงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระยะสั้น โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้นับภาระงานสอน โดยไม่ให้เบิกค่าตอบแทน แต่ถ้าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสามารถ   
เบิกค่าตอบแทนได้ และมอบหัวหน้างานทะเบียนและประมวลผลศึกษาข้อมูลในการออกหลักฐานประกาศนียบัตร 
ส่วนการค านวณภาระงานสอนของอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจะรับไป
ศึกษาข้อมูล เพ่ือหาแนวปฏิบัติต่อไป 

๔. แจ้งเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ และค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๓) 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 



๒ 

  

 มติ รับทราบ มอบผู้แทนคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแจ้งให้ผู้ยกร่าง
หลักสูตรหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๓) ประสาน
ไปยังรองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ในการตรวจสอบและแก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ และค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

๕. แจ้งเรื่อง การติดตามการส่งเล่มเอกสารประกอบการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) 

 มติ รับทราบ การติดตามการส่งเล่มเอกสารประกอบการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) พร้อมทั้งมอบผู้แทนคณบดีที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าเอกสารประกอบ  
การสอนดังกล่าว ด าเนินการประสานไปยังผู้เกี่ยวข้องในการส่งเอกสารประกอบการสอนมายังส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน โดยให้เร่งติดตามในรายวิชาที่จะมีการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ และ
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ ก่อน พร้อมทั้งให้ส่งเอกสารภายในวันที่  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ส่วนรายวิชาอ่ืน        
มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการติดตามในล าดับต่อไป   

๖. แจ้งเรื่อง การติดตามเล่ม มคอ.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชาฉบับภาษาอังกฤษ   

 มติ รับทราบ การติดตามเล่ม มคอ.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชาฉบับภาษาอังกฤษ 
ในส่วนของค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน ๗ สาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 
 ๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 ๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 ๓. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 ๔. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 ๕. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 ๖. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 ๗. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 โดยให้แต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา ตรวจสอบในเรื่องศัพท์เทคนิคในรายวิชาเอก  แล้วให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษตรวจสอบอีกครั้ง รายวิชาศึกษาทั่วไปมีมีมาตรฐานกลางในการตรวจสอบค าอธิบาย
รายวิชา ส่วนรายวิชาชีพครูให้ปรับค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ และน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ โดยแยกตามกลุ่มในการพิจารณาเอกสาร ทั้งนี้มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนติดตามค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และส่งกลับมาภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๗. แจ้งเรื่อง สรุปการจัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติการสหกิจศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) ในวันที่ ๓ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒  

 มติ รับทราบ สรุปการจัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติการสหกิจศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) จากผู้เข้าร่วมการอบรมจ านวน ๑๓๓ คน ๑๑ สาขาวิชา ผ่านการอบรม จ านวน 
๑๑๕ คน ไม่ผ่านการอบรม จ านวน ๑๘ คน  และนักศึกษาที่ยืนยันเข้าร่วมสหกิจศึกษา ทั้งหมด ๕ สาขาวิชา      
รวมทั้งสิ้น ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๘ ของนักศึกษาที่ผ่านการอบรม 



๓ 

  

๘. พิจารณาเรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ภาค กศ.ปช. สาขาวิชารัฐศาสตร์     
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๑ ในรายวิชา HSPS๓๐๖ การสื่อสารทางการเมือง 
จ านวน ๑ คน (อาจารย์อภิญญา บ ารุงจิตต์)  

 มติ อนุญาต ให้แก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ภาค กศ.ปช. สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๑ ในรายวิชา HSPS๓๐๖ การสื่อสารทางการเมือง จ านวน ๑ คน คือ           
นายคุณาพร พรหมมูล รหัสนักศึกษา ๕๙๑๒๐๒๑๗๒๑๑๗ จากผลการเรียน E เปลี่ยนเป็น B+   

๙. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดท าหลักสูตรระยะสั้น   
และแบบฟอร์ม มคอ.๒ หลักสูตรระยะสั้น  

 มติ เห็นชอบ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดท าหลักสูตร
ระยะสั้น และแบบฟอร์ม มคอ.๒ หลักสูตรระยะสั้น โดยให้มีการปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ  

๑๐. พิจารณาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ในล าดับที่ ๕ จากเดิมอาจารย์สุชาติ เขียวนอก เปลี่ยนเป็น 
อาจารย์ธงชัย เครือผือ  

 มติ เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ในล าดับที่ ๕ จากเดิมอาจารย์สุชาติ  เขียวนอก เปลี่ยนเป็น    
อาจารย์ธงชัย เครือผือ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง  

๑๑. พิจารณาเรื่อง การเปรียบเทียบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) กับ
ขอบเขตเนื้อหารายวิชาที่ต้องศึกษาและ IES๒ เพ่ือขอรับรองปริญญาบัตรจากสภาวิชาชีพบัญชี 

 มติ เห็นชอบ การเปรียบเทียบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) กับขอบเขต
เนื้อหารายวิชาที่ต้องศึกษาและ IES๒ เพ่ือขอรับรองปริญญาบัตรจากสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมทั้งมอบผู้แทนในการน าเสนอ
หลักสูตร น าเสนอข้อมูลในที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ และที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

๑๒. พิจารณาเรื่อง การใช้งบประมาณในการปรับปรุงหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
จ านวน ๕ หลักสูตร 

 มติ อนุญาต ให้ใช้งบประมาณในการปรับปรุงหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน 
๕ หลักสูตร โดยจัดท าโครงการในการเบิกจ่ายของแต่ละหลักสูตร ดังต่อไปนี้  

๑. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ จ านวน ๓,๖๐๐ บาท 
๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม จ านวน ๓,๖๐๐ บาท 
๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน ๓,๖๐๐ บาท 
๔. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม จ านวน ๓,๖๐๐ บาท 
๕. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ จ านวน ๓,๖๐๐ บาท    

 
 
 
 






