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 มติที่ประชุม รับทราบ ส านักงาน ก.ค.ศ. ส่งคืนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู                
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) 

๗. แจ้งเรื่อง รายงานสรุปภาวะการมีงานท าของบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ตามเงื่อนไขของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ าแนกตามคณะ/สาขา (บัณฑิตที่จบปีการศึกษา ๒๕๖๐) 

 มติที่ประชุม รับทราบ รายงานสรุปภาวะการมีงานท าของบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ตามเงื่อนไขของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ าแนกตามคณะ/สาขา (บัณฑิตที่จบปี
การศึกษา ๒๕๖๐) พร้อมทั้งมอบผู้แทนทุกคณะประชาสัมพันธ์ไปยังสาขาวิชา เพื่อกระตุ้นให้บัณฑิตเข้ามาตอบข้อมูล
ในระบบให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 

๘. แจ้งเรื่อง สรุปจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาและผู้เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 มติที่ประชุม รับทราบ สรุปจ านวนผู้สมัครและผู้เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี              

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒) ดังนี้ 
 ๑. สรุปจ านวนผู้รายงานตัวเป็นนักศึกษาเปรียบเทียบกับแผนรับ ภาคปกติ รอบที่ ๑ – ๓ จ านวน ๕๒๗ คน 
 ๒. สรุปจ านวนผู้สมัครเปรียบเทียบกับแผนรับนักศึกษา ภาคปกติ 

- รอบที่ ๓ จ านวนผู้สมัคร ๔๒๐ คน 
- รอบเติมเต็ม จ านวนผู้สมัคร ๓๑ คน (ยกเว้นคณะครุศาสตร์) 
- จ านวนผู้สมัครส ารองอันดับ ๒ (ผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกจากครุศาสตร์) จ านวนผู้สมัคร ๘๕ คน 
- จ านวนที่นั่งคงเหลือที่สามารถรับได้ จ านวน ๑,๘๙๒ คน 

 ๓. สรุปจ านวนผู้สมัครเปรียบเทียบกับแผนรับ ภาค กศ.ปช. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ แผนการรับ
นักศึกษาจ านวน ๘๑๐ คน จ านวนผู้สมัคร ๑๖๙ คน ส่วนจ านวนนักศึกษาที่สามารถเปิดหมู่เรียนได้ต่อหนึ่งห้องเรียน                 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะด าเนินการน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ 
๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เนื่องจากวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยรับรายงานตัวนักศึกษา ภาค กศ.ปช. 
 ทั้งนี้ สาขาวิชาที่ยังมีจ านวนนักศึกษาไม่เต็มตามแผนการรับนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ ขอเปิดรับ
นักศึกษาเพ่ิมเติมในสาขาวิชาที่ยังไม่เต็มตามแผนการรับนักศึกษา โดยให้เป็นไปตามกระบวนการรับนักศึกษา ทั้งนี้
ผู้แทนคณะครุศาสตร์จะน าข้อมูลกลับไปประสานกับสาขาวิชา หากสาขาวิชามีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติในการ
สมัครเข้าศึกษา ทางคณะจะแจ้งกลับมายังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือด าเนินการต่อไป 

๙. แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร ๔ ปี) พ.ศ.๒๕๖๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตร ๔ ปี) พ.ศ.๒๕๖๒ 

 มติที่ประชุม รับทราบ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร ๔ ปี) พ.ศ.๒๕๖๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตร ๔ ปี) พ.ศ.๒๕๖๒ พร้อมทั้งมอบหัวหน้างานพัฒนาและ
ส่งเสริมวิชาการประสานงานวิเทศสัมพันธ์ในการจัดท าร่างประกาศเก่ียวกับเกณฑ์ทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือทราบต่อไป 

 





๔ 

  

๑๔. พิจารณา ร่างค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งหัวหน้ารายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หมวด ก) ส าหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอน
รายวิชาต่าง ๆ ในหมวดศึกษาทั่วไปในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเข้าเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง 
หัวหน้ารายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หมวด ก) ส าหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดยให้มีการปรับแก้ไขตามที่
คณะกรรมการเสนอแนะ พร้อมทั้งมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินงานจัดท าบันทึกข้อความแจ้งไป
ยังคณะ โดยก าหนดวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีชมภู ด าเนินการคัดเลือก
หัวหน้ารายวิชา เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

๑๕. พิจารณาเรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) จ านวน ๑ คน  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) ในล าดับที่ ๔ จากเดิมอาจารย์กิติยวดี สีดา เปลี่ยนเป็น             
อาจารย์สัญห์สรรป์ศร ยมสีดา เนื่องจากอาจารย์กิติยวดี สีดา ได้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๑๖. พิจารณาเรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายวชิาในแผนการเรียนของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. รหัส ๖๐ และรหัส ๖๑ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  

 มติที่ประชุม รับในหลักการ โดยมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าบันทึกข้อความ
แจ้งไปยังคณะ โดยมเีงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

๑. ไม่อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายวิชา PHYS๑๐๑ ฟิสิกส์เบื้องต้น เป็นรายวิชา PHYS๑๑๑ ฟิสิกส์    
ทางสาธารณสุข เนื่องจากรายวิชา PHYS๑๑๑ มีอยู่ในหลักสูตรปี ๒๕๕๕ แล้ว ซึ่งอาจารย์อาทิตย์ หู้เต็ม แจ้งว่า 
สาขาวิชาฟิสิกส์ไม่ได้รับทราบและให้รหัสวิชาดังกล่าว และค าอธิบายรายวิชาซ้ ากับรายวิชา PHYS๑๐๑ ฟิสิกส์เบื้องต้น 
ทั้งนี้มอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด าเนินการหารือในการปฏิบัติต่อไป เมื่อได้มติจึงจัดท าบันทึกข้อความ           
ขออนุญาตมหาวิทยาลัยต่อไป ภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ 

๒. อนุญาตให้ด าเนินการปรับปรุงแผนการเรียนของหมู่ เรียน ๖๐๑๑๐๒๑๘๑๑ หมู่ เรียน 
๖๐๑๒๐๒๑๘๑๑ หมู่เรียน ๖๑๑๑๐๒๑๘๑๑ หมู่เรียน ๖๑๑๑๐๒๑๘๑๒ และหมู่เรียน ๖๑๑๒๐๒๑๘๑๑ ในภาค
การศึกษาท่ียังไม่ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนในแผนการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร
ที่สภาวิชาชีพแนะน า 

๓. ให้สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์จัดท าบันทึกข้อความขออนุญาตเปลี่ยนรหัสวิชาของหมู่เรียน 
๖๐๑๑๐๒๑๘๑๑ ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ รายวิชา SCPH๕๐๑ การพัฒนาสุขภาพ เปลี่ยนเป็น SCPH๕๑๐ 
การพัฒนาสุขภาพ ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ปรับปรุงตามสภาวิชาชีพแนะน าเสนอมายังมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษา           
ได้เรียนผ่านไปแล้ว ภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ 

๔. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนการเรียนหมู่เรียน ๖๐๑๑๐๒๑๘๑๑ ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ 
ในรายวิชา SCPH๒๐๑ สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ เป็นรายวิชา SCPH๒๐๑ พฤติกรรมสุขภาพ เนื่องจากเป็น  
คนละวิชากันและได้จัดการเรียนการสอนผ่านไปแล้ว ทั้งนี้ให้ขออนุญาตปรับแผนการเรียน โดยจัดรายวิชา SCPH๒๐๑ 
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พฤติกรรมสุขภาพ ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ รวมหน่วยกิตเป็น ๒๒ หน่วยกิต โดยจัดท าบันทึกข้อความขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงแผนการเรียนมายังมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ 

๕. ไม่อนุญาตให้ปรับแผนการเรียนหมู่เรียน ๖๐๑๒๐๒๑๘๑๑ ในภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๐               
ในรายวิชา SCPH๕๐๖ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเป็นรายวิชา SCPH๕๐๖ สุขศึกษาและภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ 
ในรายวิชา SCPH๒๐๑ สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์เป็นรายวิชา SCPH ๒๐๑ พฤติกรรมสุขภาพ เนื่องจากเป็น  
คนละวิชากัน และค าอธิบายรายวิชาไม่สอดคล้องกัน ทั้งนี้ให้จัดรายวิชา SCPH๕๐๖ สุขศึกษาและรายวิชา SCPH๒๐๑ 
พฤติกรรมสุขภาพ ในภาคการศึกษาที่  ๓/๒๕๖๓ หรืออาจจะจัดในภาคเรียนที่  ๒/๒๕๖๓ แล้วย้ายวิชา                 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๓ และจัดท าบันทึกข้อความขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน
มายังมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ 

๑๗. พิจารณาเรื่อง ปรับปรุงชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา MATH๖๐๗ คณิตศาสตร์พ้ืนฐานส าหรับ
วิศวกรรมในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) เพ่ือให้ชื่อวิชา
และค าอธิบายรายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) และสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)    

 มติที่ประชุม เห็นชอบ การปรับปรุงชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา MATH๖๐๗ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน
ส าหรับวิศวกรรม ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) เปลี่ยนเป็น 
MATH๖๐๗ คณิตศาสตร์วิศวกรรมพ้ืนฐาน      

๑๘. พิจารณาเรื่อง ขอความอนุเคราะห์เพ่ิมรายวิชา MSEC๑๐๑ หลักเศรษฐศาสตร์ของนางสาวสุพิชญา 
สุภาษี รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๗๕๓๐๔ สาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ เนื่องจากรายวิชา MSEC๑๐๑ 
หลักเศรษฐศาสตร์ ไม่อยู่ในระบบทะเบียนและวัดผล ในการนี้ทางอาจารย์ผู้สอนได้ด าเนินการยืนยันว่า  นักศึกษา 
ได้เข้าเรียนจริงและได้ด าเนินการส่งผลการเรียนเรียบร้อยแล้ว 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้เพ่ิมรายวิชา MSEC๑๐๑ หลักเศรษฐศาสตร์ของนางสาวสุพิชญา สุภาษี           
รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๗๕๓๐๔ สาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ โดยอาจารย์ผู้สอนได้ให้ผลการเรียน             
กับนักศึกษาเป็น C และมอบหัวหน้างานทะเบียนและประมวลผลติดตามดูว่า เกิดข้อผิดพลาดจากสาเหตุใด            
จะได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป พร้อมทั้งขอหลักฐานการเข้าเรียนของนักศึกษาเพ่ิมเติมในหมู่เรียนดังกล่าว  

๑๙. พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ.๒๕๖๒  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยให้มีการปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ  

๒๐. พิจารณาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการส่งเกรด การตัดเกรด และการประเมินผลการศึกษา 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ แนวทางการปฏิบัติในการส่งเกรด การตัดเกรด และการประเมินผล
การศึกษา โดยจะด าเนินการแจ้งไปยังคณะ เพ่ือประชุมหารือต่อไป  

 

 

 






