
 มติคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔  

วันพุธที ่ ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๔  
............................................... 

๑. สืบเนื่องการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้การจัดท าหลักสูตรในรูปแบบ 
สหวิทยาการ และแนวปฏิบัติและข้อก าหนดในการจัดท าหลักสูตรระยะสั้น  

 มติ รับทราบ การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้การจัดท าหลักสูตรในรูปแบบ
สหวิทยาการ และแนวปฏิบัติและข้อก าหนดในการจัดท าหลักสูตรระยะสั้น เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔  

๒. แจ้งการรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาของส านักงาน ก.พ. 

 มติ รับทราบ การรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาของส านักงาน ก.พ. คือ หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓. แจ้งวิธีการบันทึกและส่งข้อมูลในการเสนอขอรับรองปริญญาทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ผ่านแบบฟอร์ม Online 

 มติ รับทราบ การบันทึกและส่งข้อมูลในการเสนอขอรับรองปริญญาทางการศึกษา 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ผ่านแบบฟอร์ม Online โดยได้ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความ
ไปยังคณะครุศาสตร์เรียบร้อยแล้ว  

๔. แจ้งการจัดพิมพ์รายงานการพัฒนาต้นแบบระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัล เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

 มติ รับทราบ การจัดพิมพ์รายงานการพัฒนาต้นแบบระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัล เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๕. แจ้งข้อแนะน าการเขียนค าอธิบายรายวิชา  

 มติ รับทราบ ข้อแนะน าการเขียนค าอธิบายรายวิชา ตามประเด็นปัญหาที่พบในการแปลของ
โครงการพัฒนาสถาบันภาษา ดังนี้ 

 ๑. รูปแบบการเขียนค าอธิบายรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของแต่ละรายวิชาไม่เหมือนกัน 

 ๒. ค าอธิบายรายวิชาที่เป็นภาษาไทยไม่กระชับ (concise) 

 ๓. ค าอธิบายรายวิชาไม่เรียงล าดับ หรือจัดกลุ่มของเนื้อหา 

๖. แจ้งการงดรับนักศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 มติ รับทราบ การงดรับนักศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๗. แจ้งขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 มติ รับทราบ การขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คือ นายพีรนัน พะภานวน  
ในการแปลเอกสาร (ไทย – อังกฤษ) ทางราชการเอกสารที่เกี่ยวข้องในคลินิกแพทย์แผนไทย หน่วยบริการสุขภาพ 
ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งมอบผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการเชิดชูเกียรติ
ให้กับนักศึกษาคนดังกล่าวต่อไป  

๘. แจ้งรายงานสรุปจ านวนนักศึกษาขึ้นทะเบียนรายงานตัวเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั้งภาคปกติ และภาค กศ.ปช.   



๒ 

 มติ จ านวนนักศึกษาขึ้นทะเบียนรายงานตัวเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
ภาคปกติ จ านวน ๖๐๙ คน และภาค กศ.ปช. จ านวน ๓๔ คน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  

๙. แจ้งขอความร่วมมือเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 มติ รับทราบ การขอความร่วมมือเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อบังคับ 
คุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๐. แจ้งการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 

 มติ รับทราบ การส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ โดยให้ค านึงถึงประโยชน์
ร่วมกันทั้ง ๓ ฝ่าย ได้แก่ นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการ รวมทั้งควรค านึงถึงสิทธิประโยชน์
และมาตรการในการคุ้มครองนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เพ่ือให้เกิดมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 

๑๑. แจ้งการรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  

 มติ รับทราบ การรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ์ จ านวนทั้งหมด ๓ หลักสูตร ดังนี้ 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- หลักสูตรธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓  
- หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๒. พิจารณาขออนุญาตเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 มติ เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยให้มีการแก้ไขตามที่คณะกรรมการวิชาการเสนอแนะ และให้น าเสนอ
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป  

๑๓. พิจารณา (ร่าง) ก าหนดการรับเข้านักศึกษารับเพ่ิมเติม ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔   

 มติ เห็นชอบ (ร่าง) ก าหนดการรับเข้านักศึกษารับเพ่ิมเติม ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. 
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยให้มีการแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ พร้อมทั้งมอบผู้แทนคณบดี
ทุกคณะประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ในสังกัดของท่านทราบต่อไป    

๑๔. พิจารณาจ านวนผู้ขึ้นทะเบียนรายงานตัวเป็นนักศึกษาขั้นต่ าที่สามารถเปิดการเรียนการสอน 
ส าหรับนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔   

 มติ เห็นชอบ จ านวนผู้รายงานตัวเป็นนักศึกษาขั้นต่ าของภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่สามารถเปิดท าการเรียนการสอน โดยแยกเป็นสายวิทยาศาสตร์ จ านวน ๕ คน และ
สายสังคมศาสตร์ จ านวน ๘ คน โดยให้ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ า ภาคปกติ  
ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และภาค กศ.ปช. ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 



๓ 

๑๕. พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน (กรณีส่งเกรดแก้ I ไม่ทันก าหนดตามประกาศ 
ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ จากการประเมินของอาจารย์ผู้สอน จ านวน ๙ คน 

 มติ อนุญาตให้แก้ไขผลการเรียน (กรณีส่งเกรดแก้ I ไม่ทันก าหนดตามประกาศปฏิทินวิชาการ) 
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ จากการประเมินของอาจารย์ผู้สอน จ านวน ๙ คน ดังนี้ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์ จ านวน ๒ รายวิชา คือ  

- รายวิชา HSEA115 วัฒนธรรมของประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษ จ านวน ๔ คน  

- รายวิชา HSEA501 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ จ านวน ๔ คน 

๒. อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ รายวิชา TEPT309 การวิจัยและพัฒนาในงาน
เทคโนโลยีการผลิต จ านวน ๓ คน 

๓. อาจารย์ณัฐวุฒิ สุทธิประภา รายวิชา BPPA201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
จ านวน ๑ คน  

๔. อาจารย์วันวิสาข์ หมื่นจง จ านวน ๓ รายวิชา ดังนี้ 

- รายวิชา HSEB601 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ จ านวน ๕ คน  

- รายวิชา HSEB311 การวิจัยทางภาษาอังกฤษ จ านวน ๒๗ คน  

- รายวิชา HSEB201 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบทเชิงธุรกิจเบื้องต้น จ านวน ๑๒ คน 

๕. อาจารย์สุรางค์รัตน์ พันแสง รายวิชา BIOL507 ชีววิทยาและเทคโนโลยีของสาหร่าย
ขนาดเล็ก จ านวน ๓ คน  

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รายวิชา HSEA104 บูรณาการทักษะ
ภาษาอังกฤษ จ านวน ๑ คน  

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เครือวัลย์ อินทรสุข รายวิชา HSLA203 กฎหมายลักษณะค้ าประกัน 
จ านอง จ าน า จ านวน ๑๕ คน  

๘. อาจารย์ชุติมา อ่ าทอง จ านวน ๓ รายวิชา ดังนี้ 

- รายวิชา HSEB213 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเบื้องต้น จ านวน ๒ คน  

- รายวิชา HSEB214 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจระดับพัฒนาการ จ านวน ๑ คน  

๙. รองศาสตราจารย์ ดร. อนุวัติ คูณแก้ว รายวิชา EDRE๑๐๑ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ จ านวน ๑ คน 

๑๖. พิจารณาขออนุญาตขยายเวลาแก้ I ในรายวิชาวิชา GELA110 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ นักศึกษาหมู่เรียน ๖๒๑๒๐๒๑๗๒๑ หมู่เรียน ๖๒๑๒๐๒๑๗๒๒ หมู่เรียน ๖๓๑๒๐๒๑๗๒๑ 
และหมู่เรียน ๕๙๑๑๐๒๑๗๕๓ จ านวนทั้งหมด ๗ คน 

  มติ อนุญาตให้ขยายเวลาแก้ I ในรายวิชาวิชา GELA110 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร  
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ นักศึกษาหมู่เรียน ๖๒๑๒๐๒๑๗๒๑ หมู่เรียน ๖๒๑๒๐๒๑๗๒๒ หมู่เรียน ๖๓๑๒๐๒๑๗๒๑ 
และหมู่เรียน ๕๙๑๑๐๒๑๗๕๓ จ านวนทั้งหมด ๗ คน 



๔ 

๑๗. พิจารณาขอเสนอรายชื่อเพ่ือพิจารณากลั่นกรองอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ 

 มติ อนุมัติรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๓๔ คน โดยมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบความถูกต้อง             
อีกครั้ง ก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 

๑๘. พิจารณาขออนุญาตปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการสื่อสารการท่องเที่ยว  
คณะวิทยาการจัดการ 

  มติ เห็นชอบให้ปิดรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการสื่อสารการท่องเที่ยว 
คณะวิทยาการจัดการ 

๑๙. พิจารณาขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรและขอสนับสนุนงบประมาณสนันสนุนการพัฒนา
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 มติ อนุญาตให้พัฒนาหลักสูตร และสนับสนุนงบประมาณสนันสนุนการพัฒนาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  

๒๐. พิจารณาขออนุญาตเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ 
จ านวน ๓ คน 
  มติ อนุญาตเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓  
กลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยทางการศึกษา จ านวน ๓ คน ดังนี้  

๑. นางพนิตสิรี  แพ่งสภา 
๒. นางสาลินี  ขจรไพร 
๓. นายเผด็จ  บุญมาทัน 

๒๑. พิจารณาขอปรึกษาหารือการคิดหน่วยกิตรายวิชาของหลักสูตรการแพทย์แผนไทย 

  มติ เห็นชอบ โดยให้ยึดถือการปฏิบัติตามสภาวิชาชีพ และมอบผู้ยกร่างหลักสูตรตรวจสอบ
ข้อมูลจากคู่มือการเขียนให้สอดคล้องตามเกณฑ์ที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมก าหนด ส่วนโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการให้สาขาวิชาจัดท าบันทึกข้อความเรียนอธิการบดีโดยไม่ต้อง
น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  

๒๒. พิจารณาขออนุญาตปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

  มติ อนุญาตให้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร  

๒๓. แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ 

 มติ รับทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้ งที่ ๔/๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๒๘ 
เมษายน ๒๕๖๔ 

 

 






