
มติคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔  

วันที ่ ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  

............................................... 

๑. แจ้งการดาวน์โหลดเอกสารวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายการลดการใช้กระดาษของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สป.อว.) และมหาวิทยาลัย เพ่ือร่วมรณรงค์ในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยการน ารูปแบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 มติ รับทราบ การดาวน์โหลดเอกสารวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  

๒. แจ้งการใช้พ้ืนที่มหาวิทยาลัยในการฉีดวัคซีนพระราชทานและเป็นโรงพยาบาลสนาม  

 มติ รับทราบ การใช้พ้ืนที่มหาวิทยาลัยในการฉีดวัคซีนพระราชทาน ในวันที่ ๒๗ และ ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้งใช้สถานที่เป็นโรงพยาบาลสนาม 

๓. แจ้งผลการพิจารณารับทราบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ในระบบ CHECO และการติดตาม 
ผลการด าเนินงานพิจารณารับทราบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

 มติ รับทราบ การรับทราบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ในระบบ CHECO จ านวน ๖ หลักสูตร 
และอยู่ระหว่างการด าเนินการรับทราบหลักสูตร จ านวน ๓ หลักสูตร รวมทั้งได้มีการติดตามผลการด าเนินงาน
พิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO ทุกหลักสูตรรวมไปถึงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

๔. แจ้งนโยบายของคณะรัฐมนตรีในการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา  

 มติ รับทราบ นโยบายของคณะรัฐมนตรีในการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยให้เป็นไป 
ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งให้ตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 

๕. สืบเนื่องรายงานสรุปจ านวนนักศึกษาขึ้นทะเบียนรายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาคปกติ และ 
ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

 มติ รับทราบ รายงานสรุปจ านวนนักศึกษาข้ึนทะเบียนรายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาคปกติ และ
ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พร้อมทั้งสรุปข้อมูลนักศึกษาสาขาวิชาที่มีจ านวนนักศึกษา 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สามารถเปิดหมู่เรียนได้ 

๖. สืบเนื่องการขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรใหม่และขอรับการสนับสนุนงบประมาณหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .........) 

 มติ รับทราบ โดยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ได้ด าเนินการ 
ของบประมาณมายังมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการด าเนินการวิพากษ์ภายนอก พร้อมทั้งให้
หลักสูตรเตรียมความพร้อมในเรื่องอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อไป  

๗. สืบเนื่องการเชิญประชุมแสดงความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วย 
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 



๒ 

 มติ รับทราบ การเชิญประชุมแสดงความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน  
ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ในการปรับปรุง
หลักสูตรต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาวิชาการภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จึงจะสามารถ
ด าเนินการส่งหลักสูตรไปยังสภาวิชาชีพต่อไป เนื่องจากสภาวิชาชีพต้องรับทราบก่อนเปิดภาคการศึกษา ๑๘๐ วัน 
และมอบผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสานกับทางสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

๘. แจ้งการย้ายหมู่เรียนของนักศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 มติ รับทราบ การย้ายหมู่เรียนของนักศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คือ นางสาวทิพยาภรณ์ สะละศรี จากเดิมหมู่เรียน ๖๔๑๑๐๒๑๘๑๑ เปลี่ยนเป็นหมู่เรียน ๖๔๑๑๐๒๑๘๑๒ 

๙. แจ้งผลการด าเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติส าหรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ออนไลน์)” 

 มติ รับทราบ ผลการด าเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ กฎ  ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติส าหรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ออนไลน์)” 

๑๐. แจ้งแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 มติ รับทราบ แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสมรรถนะของแต่ละหลักสูตรต่อไป และขอเชิญชวนให้แต่ละหลักสูตรเข้าร่วมโครงการที่จะจัดขึ้น
ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔  

๑๑. แจ้งการรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 มติ รับทราบ การรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ านวน ๙ หลักสูตร  

๑๒. แจ้งการรายงานความคืบหน้าการด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 มติ รับทราบ การรายงานความคืบหน้าการด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้สาขาวิชาที่เก่ียวข้องได้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลไปยัง ปปช. เรียบร้อยแล้ว  

๑๓. แจ้งการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 มติ รับทราบ การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งมีการประชุมในวันที่ ๒๙  
กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมอบหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการเข้าร่วมประชุมพร้อมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
เครือวัลย์ อินทรสุข  

๑๔. แจ้งการรับนิสิตนักศึกษาตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในแผนการรับนิสิตนักศึกษาที่เสนอขอรับรอง
กับคุรุสภาและการรายงานข้อมูลผู้เข้าศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา ผ่านระบบ KSP Bundit 

 มติ รับทราบ การรับนิสิตนักศึกษาตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในแผนการรับนิสิตนักศึกษาที่เสนอ
ขอรับรองกับคุรุสภาและการรายงานข้อมูลผู้เข้าศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา ผ่านระบบ KSP Bundit 



๓ 

๑๕. แจ้งรายงานผลการด าเนินการจัดส่งวุฒิการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมฉบับสมบูรณ์ 
ผ่านช่องทางออนไลน์ของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 มติ รับทราบ รายงานผลการด าเนินการจัดส่งวุฒิการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม
ฉบับสมบูรณ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ และมอบผู้แทน
คณะติดตามการส่งข้อมูลของนักศึกษา พร้อมทั้งมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้งข้อมูลรายชื่อ
นักศึกษาที่ยังไม่ส่งเอกสาร ไปยังคณะต่าง ๆ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาต่อไป 

๑๖. แจ้งผลการด าเนินการบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาในระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษา 
ของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 มติ รับทราบ รายงานผลการด าเนินการบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาในระบบทะเบียนและ
วัดผลนักศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ และมอบผู้แทนคณะติดตามการบันทึก
ข้อมูลประวัตินักศึกษา พร้อมทั้งมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้งข้อมูลรายชื่อนักศึ กษาที่ยัง 
ไม่บันทึกข้อมูลไปยังคณะต่าง ๆ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาต่อไป 

๑๗. แจ้งประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป 
ประจ าปี ๒๕๖๔  

 มติ รับทราบ ประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  
ด้านการศึกษาท่ัวไป ประจ าปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM) 

๑๘. พิจารณาแผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 มติ เห็นชอบ แผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กรณีที่มีนักศึกษาขึ้นทะเบียนรายงานตัวเป็นนักศึกษาเกินจ านวนตามแผนการรับนักศึกษา  
ที่รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการสามารถเปิดรับนักศึกษาเพ่ิมได้ แต่ไม่เกินจากแผนในเล่มหลักสูตร 
(มคอ.๒) และกรณีท่ีจะเปิดห้องเรียนเพ่ิมได้ต้องมีจ านวนนักศึกษาไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ ของจ านวนแผนการรับนักศึกษา
ในห้องเรียนนั้น โดยมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความขอความ
อนุเคราะห์ไปยังคณะให้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลแผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมทั้งให้สาขาวิชาด าเนินการตามเงื่อนไขที่สภาวิชาชีพก าหนด จึงจะสามารถเปิดรับ
นักศึกษาได้  

๑๙. พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕  

 มติ เห็นชอบ คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดท าบันทึกข้อความไปยังทุกคณะ  
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติผู้สมัครและยืนยันข้อมูลคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา ภาคปกติ 
และภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ หากสาขาวิชาไม่ยืนยันข้อมูลกลับมายังส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนจะถือว่าสาขาวิชานั้นใช้ข้อมูลตามเดิม  

๒๐. พิจารณา (ร่าง) ก าหนดการรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 



๔ 

 มติ เห็นชอบ (ร่าง) ก าหนดการรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการจัดท าแบบส ารวจออนไลน์ ไปยัง
นักศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแนวทางการรับนักศึกษา 

๒๑. พิจารณาการสอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕  

 มติ เห็นชอบ การสอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕  

๒๒. พิจารณาการของบประมาณสนับสนุนพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการธุรกิจออนไลน์ ๖๐ ชั่วโมง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔)  

 มติ เห็นชอบ การของบประมาณสนับสนุนพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการธุรกิจออนไลน์ ๖๐ ชั่วโมง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
โดยให้มีการแก้ไขตามที่คณะกรรมการวิชาการเสนอแนะ  

๒๓. พิจารณาการขอปรับแผนการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หมู่เรี ยน 
๖๓๑๒๐๒๑๖๙๑ ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๔  

 มติ เห็นชอบ การขอปรับแผนการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หมู่เรียน 
๖๓๑๒๐๒๑๖๙๑ ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๔  โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร  

๒๔. พิจารณาขอเสนอรายชื่อเพ่ือพิจารณาสิทธิสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ประจ าภาค
การศึกษาที ่๒/๒๕๖๓ (เพ่ิมเติม) 

 มติ เห็นชอบ การเสนอรายชื่อเพ่ือพิจารณาสิทธิสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ประจ า
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓ (เพ่ิมเติม) จ านวน ๒ ราย 

๒๕. พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา 

 มติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การออกหลักฐานแสดงผล
การศึกษา และแก้ไขเพ่ิมเติมการออกหลักฐานใบรับรองคุณวุฒิฉบับภาษาอังกฤษ  

๒๖. พิจารณาขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 มติ เห็นชอบ ให้เปลี่ยนแปลงแผนการเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิต คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หมู่เรียน ๖๓๑๑๐๒๕๐๒๑ และหมู่เรียน 
๖๔๑๑๐๒๕๐๒๑ โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร  

๒๗. พิจารณาหารือในเรื่องการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา   

 มติ เห็นชอบ หารือในเรื่องการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้งนี้มอบส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเตรียมความพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  

๒๘. พิจารณาขอเปลี่ยนแปลงอัตราค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายหลักสูตรเพ่ือการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
 มติ เห็นชอบ ให้เปลี่ยนแปลงอัตราค่าลงทะบียนเหมาจ่ายหลักสูตรเพ่ือการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต หลักสูตรนวดไทยเพ่ือสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) ส าหรับผู้เรียนในวันเสาร์ – อาทิตย์ 
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