
มติคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  

วันที ่ ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๓  
............................................... 

๑. แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอนและ 
การสอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒  

 มติ รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอน
และการสอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ และมอบคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการของแต่ละคณะ
ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนและการสอบแบบออนไลน์ภายในคณะ ทั้งนี้การด าเนินการ
ดังกล่าวอาจจะต้องด าเนินการต่อเนื่องจนถึงปีการศึกษา ๒๕๖๓  

๒. แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติราชการภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

 มติ รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

๓. แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.ปช.              
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ “รอบทางด่วนพิเศษ One Stop Service” (เพ่ิมเติม) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม  - 
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

 มติ รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.ปช. 
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ “รอบทางด่วนพิเศษ One Stop Service” (เพ่ิมเติม) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม – 
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ให้น าข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษารายงานมหาวิทยาลัย             
โดยภาคปกติ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส่วนภาค กศ.ปช. ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพ่ือด าเนินการปิดหมู่เรียน    
ที่มีจ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

๔. แจ้งจ านวนผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบทางด่วนพิเศษ One Stop Service รอบท่ี ๒  

 มติ รับทราบ จ านวนผู้ เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ          
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบทางด่วนพิเศษ One Stop Service รอบที่ ๒ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
จ านวน ๓๑ คน  

๕. แจ้งการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบใหม่  

 มติ รับทราบ การด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบใหม่ ให้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร           
ไปพร้อมๆ กัน เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้หากด าเนินการจัดท าแบบฟอร์มเสรจจสมบูรณ์แล้ว ให้ด าเนินการ
จัดท าเป็นเอกสารแจ้งไปยังทุกคณะทราบต่อไป 

๖. แจ้งสรุปผลการตรวจสอบคุณวุฒิของนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) 

 มติ รับทราบ สรุปผลการตรวจสอบคุณวุฒิของนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) 
ร้อยละการตอบกลับภาคปกติ ๘๙.๐๗ และร้อยละการตอบกลับภาค กศ.ปช. ๙๑.๒๕ ทั้งนี้ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนจะด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความแจ้งไปยังทุกคณะ เพ่ือให้อาจารย์ในสาขาวิชาติดตามผล          
การตรวจสอบคุณวุฒิของนักศึกษาที่ยังไม่แจ้งผลกลับมายังมหาวิทยาลัยต่อไป 



๒ 

๗. แจ้งรายงานสรุปผลโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจ าปี พ.ศ ๒๕๖๓ 
(ครั้งที่ ๑)  

 มติ รับทราบ รายงานสรุปผลโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมทั้งหมดจ านวน 
๔๐ คน ผ่านการอบรม จ านวน ๓๑ คน และเป็นนักศึกษาที่ยืนยันเป็นรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จ านวน ๒๒ คน  

๘. แจ้งการเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) เพ่ือการยกระดับทักษะก าลังคน           
ของประเทศ 

 มติ รับทราบ การเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) เพ่ือการยกระดับทักษะ
ก าลังคนของประเทศ 

๙. แจ้งขั้นตอนการตรวจสอบหลักสูตรและรายละเอียดการส่งร่างหลักสูตรเพ่ือตรวจสอบรูปแบบ
เบื้องต้นต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 มติ รับทราบ ขั้นตอนการตรวจสอบหลักสูตรและรายละเอียดการส่งร่างหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบ
รูปแบบเบื้องต้นต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  

๑๐. แจ้งการส่ง TOR New S-curve + PLOs ของหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรนวัตกรรมฟิสิกส์
เพ่ือการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 มติ รับทราบ การส่ง TOR New S-curve + PLOs ของหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร
นวัตกรรมฟิสิกส์ เพ่ือการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม และให้ด าเนินการตามกระบวนการต่อไป 

๑๑. แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ 

 มติ รับทราบ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ 

๑๒. แจ้งโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และจุดเน้นการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  

 มติ รับทราบ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และจุดเน้นการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  

๑๓. พิจารณาก าหนดการรับเข้านักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี                
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

 มติ เหจนชอบ ก าหนดการรับเข้านักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี                
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการจัดท าประกาศในการรับสมัคร
นักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยให้แยกประกาศในการรับสมัคร
นักศึกษาทั้ง ๔ คณะ กับการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับ
นักศึกษาไปพร้อมกัน  

๑๔. พิจารณาขออนุเคราะห์งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๗ หลักสูตร 

 มติ เหจนชอบ งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุง           
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๗ หลักสูตร หลักสูตรละ ๓,๖๐๐ บาท ดังนี้ 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 



๓ 

๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
๖. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
๗. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๑๕. พิจารณาขออนุญาตคืนศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้คณะครุศาสตร์ ของ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)  

 มติ  อนุญาต ให้ คื นศั ก ยภาพอาจ ารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั ก สู ต ร ให้ คณะครุ ศ าสต ร์                           
ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) จ านวน ๑  คน 
คือ อาจารย์ปรมะ แก้วพวง และให้น าหลักสูตรเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการอีกครั้ง หากมีการด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๑๖. พิจารณาขออนุญาตยกเลิกการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  

 มติ อนุญาตให้ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) จ านวน ๑ คน คือ อาจารย์ ดร.สุวิชา พุทธารัตน์ 

๑๗. พิจารณาสมัครผู้สอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปเพิ่มเติม  จ านวน ๖ คน  

มติ เหจนชอบ การสมัครผู้สอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปเพิ่มเติม  จ านวน ๖ คน ดังนี้  
ชื่อ – สกุล วิชาทีส่มัครสอน 

๑. อาจารย์ตรีศูล เกสร GELA๑๐๖ ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
๒. อาจารย์อนงครัตน์ บังศรี GELA๑๐๖ ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

๓. อาจารย์ศุภกร ทาพิมพ์ GELA๑๐๖ ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

๔. อาจารย์อุษณา ทีบัว GELA๑๐๖ ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

๕. อาจารย์สุพรรษา น้อยนคร GESC๑๐๓ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
GESC๑๐๗ กระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 

๖. อาจารย์สุพล เพจชรบัว GESC๑๐๕ สุขภาพกีฬาและนันทนาการ 

๑๘. พิจารณาปรับแผนการเรียนของนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ตามปฏิทินวิชาการส าหรับนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช. รหัส ๕๙ – รหัส ๖๒ 

 มติ เหจนชอบ ในการปรับแผนการเรียนของนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ตามปฏิทินวิชาการส าหรับ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช. รหัส ๕๙ – รหัส ๖๒ โดยมีเงื่อนไขให้สาขาวิชาด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามที่
คณะกรรมการวิชาการเสนอแนะ ด าเนินการยืนยันผลกลับมายังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอีกครั้ง  

๑๙. พิจารณาขออนุเคราะห์งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร 
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพยกระดับมาตรฐานฝีมือ) สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 
ระดับ ๑ (หลักสูตรระยะสั้น) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 มติ เหจนชอบ งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร 
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพยกระดับมาตรฐานฝีมือ) สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 
ระดับ ๑ (หลักสูตรระยะสั้น) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 



๔ 

ทั้งนี้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะด าเนินการจัดท าแบบฟอร์มการจัดท าหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าหลักสูตรระยะสั้นต่อไป 

๒๐. พิจารณาขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี จ านวน ๔ หมู่เรียน ได้แก่ หมู่เรียน ๖๐๑๑๐๓๑๘๒๑ หมู่เรียน ๖๐๑๑๐๓๑๘๒๒ หมู่เรียน ๖๑๑๑๐๓๑๘๒๑ 
และหมู่เรียน ๖๑๑๑๐๓๑๘๒๒ 

 มติ อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนการเรียน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี จ านวน ๔ หมู่เรียน ได้แก่ หมู่เรียน ๖๐๑๑๐๓๑๘๒๑ หมู่เรียน ๖๐๑๑๐๓๑๘๒๒ หมู่เรียน ๖๑๑๑๐๓๑๘๒๑ 
และหมู่เรียน ๖๑๑๑๐๓๑๘๒๒ ซึ่งไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร  

๒๑. พิจารณาขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือปัญหาผลการเรียนรายวิชา GE เป็นโมฆะ                  
ของนางสาวเนตรนภา อ่อนตา รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๘๑๑๒๖ นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์              
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 มติ เหจนชอบ ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือของนางสาวเนตรนภา อ่อนตา รหัสนักศึกษา 
๕๙๑๑๐๒๑๘๑๑๒๖ นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยนักศึกษาเลือก
แนวทางท่ี ๓ เปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษย้อนหลัง และให้ปรากฏผลการเรียนในภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒ โดยไม่ต้อง
ช าระค่าลงทะเบียนเรียนเพ่ิม แต่นักศึกษาต้องด าเนินการประสานกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นก่อน และจะมี
ผู้แทนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะช่วยในการประสานกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าวอีกทาง 
หากมีรายอ่ืนๆ เกิดกรณีเดียวกันกับกรณีนี้ให้ใช้มตินี้เป็นแนวปฏิบัติเช่นเดียวกัน และมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ของแต่ละคณะให้ค าแนะน าแนวทางให้กับนักศึกษาหากเกิดเหตุการณ์ในกรณีดังกล่าวต่อไป 

๒๒. พิจารณาขอความอนุเคราะห์เปลี่ยน รหัสวิชาจาก MSMK๒๐๔ การจัดการช่องทางการจัด
จ าหน่ายและกระจายสินค้า เป็น MSMK๑๐๕ การจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายและกระจายสินค้า ในภาคการศึกษาที ่
๑/๒๕๕๙ ของนางสาวขนิษฐา แก้วใหญ่ รหัส ๕๙๑๑๐๒๑๗๗๑๑๙ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 

 มติ เหจนชอบ ให้เปลี่ยนรหัสวิชาจาก MSMK๒๐๔ การจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายและ
กระจายสินค้า เป็น MSMK๑๐๕ การจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายและกระจายสินค้า ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
ของนางสาวขนิษฐา แก้วใหญ่ รหัส ๕๙๑๑๐๒๑๗๗๑๑๙ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 

๒๓. พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียน
การสอนและการสอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ 

 มติ เหจนชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียน 
การสอนและการสอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ แต่ใช้จัดท าเป็นประกาศ เรื่อง การเตรียม  
ความพร้อมการจัดการเรียนการสอนและการสอบแบบออนไลน์ โดยให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอน
และการสอบปลายภาคแบบออนไลน์ พร้อมทั้งมอบคณบดีหรือรองคณบดีฝ่ายวิชาการของแต่ละคณะด าเนินการ
ก ากับติดตามการด าเนินงานต่อไป  

๒๔. พิจารณาขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปฏิบัติงานเสาร์ – อาทิตย์ เพ่ิมเติม จ านวน ๒ คน  

 มติ เหจนชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้งมติคณะกรรมการวิชาการไปยัง
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา            
โดยแนบแบบฟอร์มการยื่นค าร้องขอใช้งาน สถิติการขอใช้ห้อง และภาระงานอาจารย์ที่จะขอใช้ห้องในการด าเนินการ 






