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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการการจัดการศึกษา 

ครั้งที่ 1/๒๕๖3 2 

วันเสาร์ท่ี 11 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา 09.3๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภามหาวทิยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปี การฝึกหัดครูไทย 4 

 

ผู้มาประชุม 6 

๑. คณะกรรมการ   

๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตนภ์ร อธิการบดี ประธาน 

๑.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.จติราภา กุณฑลบุตร รองอธิการบดี กรรมการ 

๑.๓ อาจารย์วีระศักดิ์  บรรณาธรรม รองอธิการบดี กรรมการ 

๑.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ มากุล รองอธิการบดี กรรมการ 

๑.๕ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวดี จติรมานะศักดิ์ รองอธิการบดี กรรมการ 

๑.๖ ดร.ดิเรก  พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู กรรมการ 

๑.๗ อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  จันทร์ควง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑.๘ ผูช่้วยศาสตราจารย์ประกาศิต  โสไกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑.๙ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สบืตระกูล สุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี กรรมการ 

๑.๑๐ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ แสงเงิน คณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ กรรมการ 

๑.๑๑ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงคศ์ักดิ์ จักรกรณ์ ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

1.12 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วณิฎา ศริิวรสกุล ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรรมการ 

1.13 ผูช่้วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 

กรรมการและ

เลขานุการ 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 

๒.๑ อาจารย์สถาพร  วรีะสุนทร รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

๒.๒ อาจารย์ ดร.สุบัน บัวขาว รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

๒.๓ อาจารย์ ดร.ปิยะดา  จุลวรรณา รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

๒.๔ ผูช่้วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี ผูช่้วยอธิการบดี 

๒.๕ อาจารย์ ดร.ภูมิพัฒน ์ ตระกูลทัศนเ์จริญ ผูช่้วยอธิการบดี 

๒.๖ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล ผูช่้วยอธิการบดี 

๒.๗ อาจารย์กนกพิชญ์ วิชญวรนันท์ ผูช่้วยอธิการบดี 
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2.8 ผูช่้วยศาสตราจารย์อิสร ีศรคีุณ ผูช่้วยอธิการบดี 

2.9 ผูช่้วยศาสตราจารย์อังคณา จารุพินทุโสภณ ผูช่้วยอธิการบดี 

2.10 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา สารสุข ผูช่้วยอธิการบดี 

2.11 อาจารย์ ดร.อุมาพร ยุวชิต ผูช่้วยอธิการบดี 

2.12 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรุง่ ปภาพสิษฐ ผูช่้วยอธิการบดี 

1.13 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล จันทร์แจ่มใส ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

2.14 นางสาวปิยะวดี หริิกมล ผูอ้ านวยการกองคลัง 

2.15 นางรัชนีวรรณ ์ ทาบุญ ผูอ้ านวยการกองบริหารงานบุคคล 

2.16 นางจ าปี บุดดา ผูอ้ านวยการกองพัฒนานักศกึษา 

2.17 นายสมประสงค์ โชคลาภ ผูอ้ านวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

2.18 นางพิชญา สกุลสุธีบุตร หัวหนา้ส านักงานผู้อ านวยการ ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
 

ผู้ลาประชุม 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ ผูอ้ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑. อาจารย์ ดร.พรชัย ตามถิ่นไทย แทน ผูอ้ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

๒. นางวัชรี กิ่งนาค ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 

3. นางสาวมุกดา  เอี่ยมแสง ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 

4. นางสาวอาจารีย์   ดวงแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 

5. ว่าที่ ร.ต.หญิงนศิานาท ศรดีี ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.45 น. 2 

 รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการการจัดการศกึษา ครั้งที่ 1/๒๕๖๓ วันเสารท์ี่ 1๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 4 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เลขานุการที่ประชุม แจ้งวาระเพิ่มเติม ๓ วาระ ดังนี้ 6 

 4.2 เอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

และผูบ้ริหาร พ.ศ.... 8 

 5.4  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยกองทุนวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 5.5(1) ขออนุญาตใช้ประโยชน์ ขอถอนสภาพและขอขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ เลขที่ นย 10 

0200ที่ดินเลขที่ 58 แปลง “ทุ่งบางกะชา” 
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 5.5(2)  ขอรังวัดตรวจสอบที่ดินเพื่อท ารูปแผนที่ ขอใช้ประโยชน์ ขอถอนสภาพ และขึ้นทะเบียนที่ดิน

สาธารณประโยชน์ เลขที่ นย 0200ที่ดินเลขที่ 58 แปลง “ทุ่งบางกะชา”   2 

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธาน/เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 4 

 1.1 การส่งคนืการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

อุตสาหกรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (สมอ.๐๘) 6 

 รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม  แจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี8 

การจัดการอุตสาหกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2559 เพื่อให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความ

เห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดตามหนังสือที่ อว 0644/1024 10 

ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 นั้น ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม              

ได้พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรข้างต้นแล้วมีข้อสังเกตว่า  อาจารย์ ดร.พรชัย                    12 

ตามถิ่นไทย มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ค.อ.บ.(สถาปัตยกรรมภายใน) ระดับปริญญาโท สถ.ม.(สถาปัตยกรรม

ภายใน) และระดับปริญญาเอก สถ.ด. (สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ) ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ไม่ตรงหรือ14 

สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จึงไม่สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ทั้งนี้  ค าว่า “สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน” หมายถึง มีคุณวุฒิหรือ16 

ต าแหน่งทางวิชาการ ที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่เปิดสอน มิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ในการนี้ 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จงึขอส่งคืนการปรับแก้ไขหลักสูตร18 

ดังกล่าว เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาและทบทวนปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดังกล่าวตามข้อสังเกตข้างต้น  และ

เมื่อมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ขอได้โปรดน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ20 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ซึ่ง

ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยนายกสภามหาวิทยาลัย  หรืออธิการบดี  และประทับตรา22 

มหาวิทยาลัยทุกหน้า จ านวน 4 ฉบับ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลจ านวน 1 แผ่น ไปยังส านักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อจะได้ด าเนินการใหต้่อไป 24 

 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต  โสไกร  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กล่าวว่า                    

ทราบเรื่องแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการเปลี่ยนแปลงจาก อาจารย์  ดร.พรชัย ตามถิ่นไทย เป็น                 26 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สารสิทธิ์     

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 28 

 ๑.๒   การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบ ส านักงานเทศบาล30 

เมืองพระพุทธบาทจะด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการของเทศบาลเมือง              
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พระพุทธบาท ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หากทางมหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะด าเนินการส ารวจความ

พึงพอใจของผู้รับบริการดังกล่าว  ขอให้เสนอราคามาที่เทศบาลเมืองพระพุทธบาท แต่เนื่องจากไม่ใช่พื้นที่2 

รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย จึงจะไม่มีการด าเนินการใดๆ เนื่องจากในแต่ละพื้นที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏ             

ดูแลอยู่แลว้  4 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 6 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๑๒/๒๕๖๒ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา รายงานการประชุม8 

คณะกรรมการอ านวยการการจัดการศึกษา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๖๒ ณ ห้อง

ประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปีการฝึกหัดครูไทย นั้น  บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการ10 

ประชุม จ านวน ๒๗  หนา้ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ใหน้ ามติที่ประชุมที่เกี่ยวข้องไปแจ้ง12 

ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อลงสู่การปฏิบัติจะถือเป็นการด าเนินการที่ครบวงจร เพื่อให้คณาจารย์

บุคลากรในสังกัดรับทราบต่อไป  14 

 มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุม โดยให้มกีารแก้ไข ดังนี้ 

  หน้า 26 บรรทัดที่  19 ให้ตัดข้อความ นักศึกษาจะหมดสภาพในภาคการศึกษาที่  2 ปี16 

การศึกษา 2563 ออก 

  หน้า 29 บรรทัดที่ 7 ให้แก้มติที่ประชุม ข้อ 1) เป็น สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ให้จัดการเรียน18 

รายวิชาปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ คือ อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศกึษา 1 : 8 – 15 

  หนา้ 30 บรรทัดที่ 23 ค าวา่ CHECO  แก้ไขเป็น SHE QA Online 20 

  หน้า 41 บรรทัดที่ 21 ปรับมติที่ประชุมเป็น รับทราบ และ มอบผูอ้ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

ท าหนังสือถึงศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอือ้ง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ 22 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 24 

 3.1  สืบเน่ือง วาระที่ 1.4 การเตรยีมความพร้อมรายงานการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบตระกูล สุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สืบเนื่อง                    26 

วาระที่ 1.4 การเตรียมความพร้อมรายงานการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี เนื่องจากท่านองคมนตรีจะมาตรวจ

เยี่ยมมหาวิทยาลัย ทางคณะก็มีความกังวล เนื่องจากทราบว่าก าหนดการช่วงเช้าจะพบนักศึกษาวิทยาลัย                  28 

การฝึกหัดครู และช่วงบ่ายจะมาพบนักศึกษาที่คณะ แต่ทราบว่าไม่ให้มีการจัดนิทรรศการ และให้จัดโครงการ

ของนักศึกษาเท่านั้น จึงมีความกังวลว่าโครงการที่ใช้น าเสนอนั้น เป็นโครงของนักศึกษาไปลงพื้นที่อย่างเดียว30 

และจะขอใช้เพียง 2-3 โครงการ ซึ่งมหาวิทยาลัยมี ทั้งหมด 5 คณะ ทุกคณะจะต้องเตรียมน าเสนอทั้งหมด
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หรือไม่ จะมีเกณฑ์การคัดเลือกอย่างไร หรือเลือกเฉพาะโครงการที่โดดเด่น เพื่อคณะจะได้เตรียมการ                     

ให้ถูกต้อง  2 

  รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภา กุณฑลบุตร รองอธิการบดี กล่าวว่า จากการประชุมหารือครั้งที่

ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ ได้ประสานไปยังเลขาท่านองคมนตรี ในช่วงเช้าจะเป็น4 

นักศึกษาวิทยาลัยการฝึกหัดครูซึ่งขอให้คณบดีเป็นผู้คัดเลือก ซึ่งจะมีการสัมภาษณ์นักศึกษา ประธานองค์การ

นักศึกษา ประธานสภานักศึกษา ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา สารสุข อาสาที่จะไปประสานกับ นางจ าปี 6 

บุดดา ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์ รองอธิการบดี 

เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องทราบ ในเรื่องของพระราโชบายด้านการศึกษา 8 

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่นักศึกษาต้องทราบก่อน โดยจะเน้นในการน าเสนอ 

ประมาณ 1 ช่ัวโมง ซึ่งจุดอ่อนจากปีที่ผ่านมามีอะไร และจะมีการน าเสนอในรูปแบบวีดีทัศน์ ส าหรับโครงการ10 

ที่จะน าเสนอนั้นให้พิจารณาว่าโครงการในปี 2563 มีอะไรบ้าง และในปี 2562 โครงการใดที่ส าเร็จแล้ว และ

ผู้ รับผิดชอบต้องพร้อม ให้ ข้อมูล  และโครงการที่พ านักศึกษาลงพื้ นที่ ด้ วยมี โครงการอะไรบ้ าง                           12 

มีโครงการวิจัยที่ท าออกมาแล้วดี และทีมงานท่านองคมนตรีได้แจ้งว่าจะขอจัดประชุมห้องประชุมเดิม คือ 

อาคารพุทธวิชชาลัย และที่ผา่นมา เราพบจุดอ่อนในการลงทะเบียน คือ จะมีความวุ่นวายพอสมควร เนื่องจาก14 

ผูเ้ข้าร่วมไม่ทราบว่านั่งตรงที่ใด แต่จากที่ได้ไปดูงานจากที่อื่น จะมีการจัดผังที่นั่งเลยว่าใครนั่งตรงที่ใด ทีมงาน

จะพาไปนั่งตรงจุดนั้นและมีป้ายชื่อบอกทุกท่าน ซึ่งเดิมท่านองคมนตรี จะไม่ทราบว่าใครเป็นใคร และจะนัด16 

ประชุมกันอีกครั้งหน่ึง ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.  

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ขอให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์18 

สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ ประสานกับเลขาท่านองคมนตรี ว่ามหาวิทยาลัยจะขอจัดประชุมโดยใช้พื้นที่อาคารของ

ศูนย์ See.Buy.Local@PNRU ได้หรอืไม่ เพื่อความสะดวกในการด าเนินงาน 20 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 22 

 3.2 สืบเน่ือง วาระที่ ๕.๘  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ก าหนดการช าระเงิน

ค่าลงทะเบียนเรยีนนักศกึษาภาคปกติ และภาคกศ.พบ. ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 24 

  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์สั นติ เลิ ศ  เพ็ ชรอาภรณ์  เลขานุ การที่ ประชุม สืบเนื่ อง วาระที่  ๕.๘                              

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ก าหนดการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ26 

ภาค กศ.พบ. ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันนี้เป็นวันสุดท้ายของก าหนดการขอผ่อนผันการช าระเงิน

คา่ลงทะเบียนและเสียค่าปรับ 28 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 30 
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ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

๔.๑  แผนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-2 

๒๕๖๖ (ส านักส่งเสริมวิชาการฯ) 

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการที่ประชุม เสนอแผนการพัฒนา/ปรับปรุง4 

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ (ระดับปริญญาตรี) รายละเอียดใน

เอกสารประกอบการประชุม หนา้ 45-53 6 

   รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่าส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ได้ท ามีแผนของแต่ละคณะทั้งหมดแล้ว ว่าหลักสูตรของคณะ/สาขาวิชาใด ครบก าหนดระยะเวลาใน8 

การปรับปรุงเป็นหลักการ ส่วนวิธีการได้มอบหมายให้กองนโยบายและแผน จะต้องท าการประชุมเชิงปฏิบัติการ

และมอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน กองนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพการศึกษา จัด workshop 10 

เรื่อง การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และคิดว่าคงจะต้องท าเป็นโครงการเพื่อให้ทุกสาขาวิชาเข้าร่วม เพื่อจะให้ได้

แนวทางว่าในศตวรรษที่ 21 ควรจะต้องปรับปรุงหลักสูตรใดบ้าง ที่เป็นความต้องการของสังคมและผู้เรียน           12 

มาประกอบ ซึ่งจ าเป็นต้องท าอย่างเร่งด่วนเพื่อเสริมกับแผนในการปรับปรุงแต่รายละเอียดในการปรับปรุง

วิธีการในการปรับปรุงไม่มี  เพราะฉะนั้นจะช่วยให้คณะสาขาวิชา มา workshop และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ14 

หลากหลายศาสตร์ มาท าความเข้าใจว่าหลักสูตรจะต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับศตวรรษที่ 21 กับความต้องการ

ของสังคมกับผู้เรียน การมีงานท า ควรจะเป็นรูปแบบหลักสูตรแบบใด เป็นกลยุทธหรือวิธีการ เพื่อแก้ปัญหา16 

นักศึกษาไม่มาเรียน มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาความต้องการที่จะปรับเปลี่ยน โดยมอบให้ รองศาสตราจารย์ 

ดร.ณัฏฐ์ มากุล รองอธิการบดี เป็นผูร้ับผิดชอบ และขอให้ด าเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อให้สอดรับกับแผน เชื่อแนว่่า18 

จะได้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร หรืออาจจะพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตรเดิม เพื่อเป็นการ

ร่วมกันหามาตรการแก้ปัญหาจ านวนนักศึกษาลดลง เพื่อให้นักศกึษาได้มีทางเลือกในการเข้าศึกษามากขึ้น เช่น20 

หลักสูตรใกล้เคียงกันหรือมีช่ือหลักสูตรคล้ายกัน อาจจะอยู่คณะเดียวกันหรือต่างคณะกันก็ได้ น ามาสังเคราะห์

เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและบูรณาการร่วมกันได้ ซึ่งจะต้องใช้หลักสูตรเป็นแบบบูรณาการมากขึ้น มอบรอง22 

ศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ มากุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรี ศรีคุณ ในการด าเนินการประสานผูท้รงคุณวุฒิและ

จัดประชุมเชงิปฏิบัติการตอ่ไป 24 

  ดร.ดิเรก  พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู กล่าวว่า ให้ดูความต้องการของผู้จ้างงาน ความ

ต้องการของประเทศ ซึ่งปรับเปลี่ยนเร็วมาก แต่สถาบันอุดมศึกษาก็เปลี่ยนตามไม่ทัน ที่ปรับเปลี่ยนตามไม่ทัน26 

เพราะมีกรอบ โดยเฉพาะกรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ว่าจะต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเท่าใด

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรเท่าใด ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร และเมื่อต้องการจะพัฒนาหลักสูตรใหม่28 

มหาวิทยาลัยก็ไม่มีอาจารย์ที่จะมารับผิดชอบหลักสูตร รวมทั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร เมื่อจะเชิญบุคลากร

ภายนอกมาก็มีภาระทางด้านการเงินและอาจจะหายากด้วย ไม่ทราบว่าจะมีหน่วยงานใดที่จะต้องต่อรองหรอืท า30 

ความเข้าใจในการออกกฎ กติกา ให้มีความยืดหยุ่น มิเช่นนั้นจะตามไม่ทันความเปลี่ยนแปลงของโลก เนื่องจาก
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ศาสตร์ทั้งหลายมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ เช่น มีความต้องการจะท าหลักสูตรครู               

สอนภาษาจีน ซึ่งน่าจะเป็นความต้องการของโรงเรียนและสังคมในอนาคต และคนไทยคงต้องการใช้ภาษาจีน2 

มากขึ้น แต่ไม่มีสถาบันใดที่จะมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์ที่ก าหนด เพราะหาผู้เช่ียวชาญยาก จากที่

เคยได้หารือกับผู้อ านวยการสถาบันขงจื่อ ซึ่งมีความยินดีที่จะ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะใช้อาจารย์4 

จากต้าหลี่มาประจ าให้ได้ 5 คน ตามเกณฑ์ของ สกอ. แต่ สกอ.ก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้ด าเนินการเช่นนี้ ซึ่งยังเป็น

ปัญหาอยู่ รวมถึงสาขาวิชาอื่นด้วย ๆ ส าหรับผู้ใช้บัณฑิต ต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ 3-4 ด้าน ในคนเดียวซึ่ง6 

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศหลายแห่งได้เริ่มปรับแผนไปเป็นแบบนีแ้ล้ว   

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม จากที่ท่านกล่าวมา มหาวิทยาลัยก็มี8 

การเปลี่ยนแปลงเช่นกันแต่ช้ามาก เพราะยังยึดติดกับรายวิชา และรายวิชาไปเกี่ยวข้องกับการขอผลงานทาง
วิชาการ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดปัญหาอีก อันนี้เป็นต้นเหตุจริงๆ รายวิชาที่มีเวลาจัดส ารับให้มี10 

ลักษณะบูรณาการมากขึ้น 

  อาจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์  ตระกูลทัศน์เจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวว่า เมื่อได้ไปร่วมจัดนิทรรศการ12 

ตลาดนัดหลักสูตรแนะแนวการศึกษา ทีจ่ังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสนใจ สอบถาม

ถึงหลักสูตรด้านภาษา เช่น ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยมี ฝากที่14 

ประชุมพิจารณาด้วย และส าหรับเรื่อง แนะแนวการศึกษาต่อ เรามีทีมงานและท างานเชิงรุกค่อนข้างเยอะ 

เพราะได้ท าหนังสือไปยังโรงเรียนต่างๆ เพื่อขอเข้าแนะแนวการศึกษาต่อในเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 16 

4 เขต ตอนนี้ทยอยตอบรับมาเรื่อยๆทุกสัปดาห์ ฉะนั้นในส่วนของโรงเรียนใกล้ ๆ ได้เชิญทุกคณะ/วิทยาลัย             

ไปร่วมกันแนะแนวจะได้เห็นบรรยากาศ 18 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า 2-3 ปีที่ผ่านมา แนวโน้ม

จ านวนนักศึกษาลดลง และมหาวิทยาลัยมีแนวทาง และมีมาตรการในการด าเนินการอย่างไร จึงได้น าเข้า                       20 

ที่ประชุม มีการประชุมสัมมนา หาแนวทางรว่มกัน และน าเข้ากรรมการบริหารและเสนอสภามหาวิทยาลัย แตย่ัง

หาข้อยุติไม่ได้เพราะมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่ตอ้งหาข้อมูล และคณะท างานเองก็พยายามหามาตรการตา่ง ๆ  ซึ่ง22 

ขณะนี้นักศึกษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ถ้าท าหลักสูตรเสร็จจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้น เมื่อวานได้ไปลงนามกับกศน. 

ผูท้ี่เรียน กศน.ส่วนใหญ่ จะยังไม่จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่จะต้องท างานด้วย เนื่องจากเรียนในภาคปกติไม่ได้ 24 

และในประเทศไทยก็มีนักศึกษาที่มีอายุมากแล้ว และกศน.มีหน้าที่โดยตรง เพราะฉะนั้นความร่วมมือของ กศน.

อยู่ในโครงสร้างของกระทรวง และขอให้มหาวิทยาลัยร่วมมือ เพราะกศน.มีสื่อทางไกลมีการอบรม ถึงเวลามี26 

การทดสอบเพื่อเทียบวุฒิช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 หรอื ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 ซึ่งอยากให้มหาวิทยาลัยมีส่วนรว่มกัน

ในการสอบเทียบ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้ที่จบช้ันมัธยมศึกษาเหล่านี้ อาจจะเป็นนักศึกษาของเราต่อไปใน28 

อนาคต หลักสูตรใด ถ้ามรีายวิชาที่น่าสนใจในหลักสูตร สามารถที่จะดึงรายวิชาที่มีความโดดเด่น               ไป

เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นได้หรือไม่ และเมื่อส าเร็จการอบรม มหาวิทยาลัยจะมีประกาศนียบัตรให ้           30 

และหากมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ 

   มติท่ีประชุม : มอบคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย ด าเนนิการ  32 
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 ๔.๒   เอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการและผู้บริหาร พ.ศ.... 2 

  รองศาสตราจารย์  ดร.จิตราภา กุณฑลบุตร  รองอธิการบดี  เสนอที่ประชุมพิจารณา 

เอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร 4 

พ.ศ.... ขอให้คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย น าเอกสารดังกล่าว ไปจัดประชุมในคณะกรรมการบริหารคณะ /

วิทยาลัย เพื่อใหค้ณาจารย์ในสังกัดได้รว่มกันวิพากย์ รวมถึงเสนอข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  6 

  อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  จันทร์ควง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า ได้มีการหารือกันมา

หลายครั้ง และขอความคิดเห็นในหลายระดับและบางส่วนได้มีการวิพากษ์ไปแล้วบ้าง จนกระทั่ง เป็น ประกาศ 8 

เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร พ.ศ....ในปัจจุบัน                    

ซึ่งแบ่งภาระงานครบทุกด้าน ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 10 

เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘  ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยมาตรฐานภาระงาน  12 

ทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร พ.ศ. 2562 แบ่งภาระงานออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ ๆ 

ได้แก่ 1. ภาระงานสอน  2. ภาระงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ผลงานทางวิชาการ และการพัฒนาเทคโนโลยี             14 

3. ภาระงานบริการวิชาการ 4. ภาระงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 5. ภาระงานพัฒนานักเรียน/

นักศกึษา/งานพัฒนามหาวิทยาลัย และงานอื่นๆ ในแต่ละงานจะมีภาระงานก าหนดอยู่ ซึ่งในเกณฑ์ของ ก.พ.อ.16 

ที่ก าหนดว่า ในหนึ่งสัปดาห์อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต้องมีภาระงานไม่ต่ ากว่า 35 ภาระงาน และ

ให้มหาวิทยาลัยไปเทียบเคียงตามประกาศ ซึ่งต้องแปลงจากภาระงานมาเป็นช่ัวโมง ซึ่งจะเป็นไปตามภาระงาน18 

และตัวชี้วัดที่จะน าเสนอ ส่วนที่ยังไม่ได้น าเสนอในครั้งนี้ คือ คู่มือภาระงานที่จะแสดงรายละเอียดทั้งหมด            

เมื่อคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย น าไปเข้าที่ประชุมคณะ เพื่อให้คณาจารย์ได้ร่วมกันวิพากย์วิจารณ์และร่วม20 

เสนอแนะข้อคิดเห็นแล้ว มีความคิดเห็นว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรือมีข้อเสนอแนะอย่างไร และส่ง

ข้อคิดเห็นกลับมายังคณะกรรมการจัดท าคู่มือภาระงานฯ เพื่อก าหนดตัวชี้วัดภาระงาน และเสนอคะแนนมาให้22 

กรรมการพิจารณา เพื่อน าไปสู่การจัดท าคู่มือต่อไป แต่ที่จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ คือ ชื่อกลุ่มภาระงาน

เนื่องจากเป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง 24 

มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยมาตรฐานภาระงาน                  26 

ทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร พ.ศ. 2562 ในส่วนรายละเอียดภาระงานและ

ตัวชี้วัด สามารถเปลี่ยนแปลงได้บางส่วน แต่ระดับคะแนนรวม คณะกรรมการค านวณมาให้แล้ว เนื่องจาก     28 

ทุกกลุ่มภาระงานรวมกันแล้วจะได้ครบ 35 ภาระงาน ตามที่ก าหนดพอดี 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี30 

สารสนเทศ กล่าวว่า อาจจะมีค าถามในเรื่องเกี่ยวกับภาระงานสอน ว่าเหตุใดต้องแบ่งออกเป็น 3 ช่วง               
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ภาระงาน เช่น เลือกภาระงานสอน 6 ช่ัวโมง แต่มีภาระงานสอนถึง 12 ช่ัวโมง แล้วจะเบิกค่าตอบแทน               

การสอนเกินภาระงานได้หรือไม่ ซึ่งความเป็นจริงถ้าอาจารย์มีภาระงานสอนถึง 12 ช่ัวโมง อาจารย์ควรเลือก2 

ภาระงานสอนกลุ่ม 12 ช่ัวโมง ขึ้นไป การที่ก าหนดกลุ่มงานสอนขั้นต่ าไว้ 6 ช่ัวโมง เพื่อช่วยอาจารย์บางท่าน                   

บางสาขาวิชาที่มีภาระงานสอนน้อย แต่ให้ไปท าภาระงานในกลุ่มอื่นเพิ่มมากขึ้น เช่น ภาระงานบริการวิชาการ4 

หรือภาระงานวิจัยงานสร้างสรรค์ แต่สาขาวิชาใดที่อาจารย์ในสาขาวิชาสามารถจัดภาระงานสอนได้ถึง 12 

ช่ัวโมง ใหเ้ลือกภาระงานสอนเต็มก่อน 6 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการที่ประชุม กล่าวว่า ในส่วนของภาระงาน

สอน ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้  เนื่องจากมีประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน8 

สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 10 

ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร พ.ศ. 2562                   

คณะกรรมการฯ ได้จัดท า(ร่าง)ประกาศฉบับนี้ขึน้มา ในส่วนของภาระงานหรอืตัวชีว้ัด ได้พิจารณาให้ได้ครบทุก12 

ด้าน หลังจากที่คณะกรรมการฯได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ขอให้คณบดีน าไปหารือกับคณาจารย์ในคณะ/

วิทยาลัย เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต และร่วมประชาพิจารณ์ ซึ่งคณะกรรมการฯจัดท าภาระงานพร้อมที่14 

จะรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นทุกประการ เพียงแต่ขอให้ช่วยแจ้งหลักการและเหตุผลมาก็พร้อมที่จะ

น ามาพิจารณาทันที 16 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี ผู้ช่วยอธิการบดี  กล่าวว่า การแบ่งภาระงานแบบนี้เห็นด้วย 

เพราะจะปรับยืดหยุ่นให้อาจารย์สามารถที่จะเลือกตามความเหมาะสมได้ แต่มีประเด็นหนึ่งคือ กลุ่มภาระงาน18 

สอน ถ้าให้อิสระโดยไม่มีเงื่อนไขก็จะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น อาจารย์ขอสอน 6 ช่ัวโมง ทุกคนยืนยันว่า 

จะสอน 6 ช่ัวโมง เพื่อจะได้ไปท างานวิจัย แล้วช่ัวโมงที่ไม่มีผู้สอนจะด าเนินการอย่างไร ซึ่งอาจจะเป็นปัญหา20 

ในทางปฏิบัติหากไม่มีเงื่อนไข เช่น อาจารย์จะต้องเลือกภาระงานสอนให้ครบช่ัวโมงก่อน ถึงจะเลือกภาระงาน

ด้านอื่นได้ และอีกประเด็นหนึ่งที่ฝากกับที่ประชุมหลายครั้ง คือ อยากให้มีคะแนนส าหรับอาจารย์ที่ดูแล22 

นักศึกษาอยากใหร้ะบุชัดเจน 

  อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  จันทร์ควง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กล่าวว่า คะแนนส าหรับ24 

อาจารย์ที่ดูแลนักศึกษา ในเอกสารหน้า 13 คะแนน ในกลุ่มงานพัฒนานักเรียน/นักศึกษา 21 คะแนน ขอให้

ผูช่้วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี พจิารณาว่าเข้ากับเกณฑน์ี้หรอืไม่  26 

  ดร.ดิเรก  พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู  กล่าวว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดท า             

ภาระงานฯ ที่ด าเนินการจัดท า ประกาศ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการฯ แต่มีข้อสงสัย คือ กลุ่มภาระ28 

งานสอน (๑) ข้อ 1 มี มคอ. 3 / มคอ.4 ตัวชี้วัดที่ 1 ให้มีการบูรณาการกับการวิจัย หรือบูรณาการกับการ

บริการวิชาการ เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัย ต้องการจะเห็นแต่เวลาที่ประเมินอาจารย์จะต้องใช้หลักฐานอะไร30 

ประกอบการพิจารณา และต้องประเมินอย่างไร ตัวชีว้ัดที่ 3 มีการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น จะต้องมีการ



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 1/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ 1๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า 10/14 

 

 

ใช้มากน้อยเพียงใด และข้อ 2 มี มคอ. 5 / มคอ.6 ตัวชี้วัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ให้อาจารย์ที่สอนวิชา

เดียวกัน มาประชุมร่วมกัน เพราะว่าบางท่านใหแ้ต่ผลการเรียน A จ านวนมาก หรอื บางท่านใหผ้ลการเรียน C2 

และ D ก็มี ทั้งที่สอนในรายวิชาเดียวกัน กระบวนการเรียนการสอนคล้ายกัน นักศึกษาจะได้ความรู้ ทักษะ 

มากพอในการประกอบอาชีพ หรอืการสอบแขง่ขันหรอืไม่ 4 

  อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  จันทร์ควง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า  สิ่งนี้คือสิ่งที่เรา

ต้องการน าไปวิพากษ์อยากได้รับข้อมูล ว่าอาจารย์จะมีข้อคิดเห็นเหมือนกันกับในคู่มอืหรือไม่ ในส่วนของภาระ6 

งานสอน จะต้องท าเป็นเงื่อนไขว่าอาจารย์จะต้องรับผิดชอบภาระงานในหลักสูตร สาขาวิชาของตนเองก่อน 

เพราะเมื่อมีช่ัวโมงสอนว่างอาจารย์ในหลักสูตรก็ยังต้องด าเนินการสอนอยู่ดี อยากฟังเสียงสะท้อนและอยาก8 

ให้อาจารย์ทุกท่านได้เข้าถึงและเข้าใจได้ เมื่อมีการลงนามในข้อบังคับแล้วคณบดีต้องมีการมอบหมายภาระ

งานใหอ้าจารย์ทุกท่าน และจะต้องมาพิจารณาว่า ที่มอบหมายไปนั้นตรงตามคู่มอืหรอืไม่ ทางคณาจารย์เข้าใจ10 

หรือไม่ และเป็นไปตามหลักสูตรหรือไม่ ซึ่งเกณฑ์ช่ัวโมงสอน 6 ช่ัวโมง เนื่องจากบางหลักสูตร สาขาวิชาไม่มี

ช่ัวโมงสอนจริงๆ ซึ่งหากสาขาวิชาใดมีนักศึกษาเยอะ และอาจารย์มีภาระงานสอนถึง 12 ช่ัวโมง น่าจะเป็นสิ่ง12 

ที่ด ีซึ่งจะน าข้อเสนอแนะจากทุกคณะไปปรับปรุงในคู่มอืต่อไป เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ แสงเงิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กล่าวว่า            14 

ควรจะมีคู่มือประกอบการพิจารณาด้วยน่าจะดีกว่า บางครั้งอาจารย์มีข้อสงสัยอาจจะตีความเป็นอย่างอื่นได้

แต่หากมีคู่มือไปด้วยอาจารย์จะได้ตีความและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน คู่มือจะเป็นตัวอธิบายรายละเอียด16 

ของภาระงานทั้งหมด 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล จันทร์แจ่มใส ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวว่า 18 

กระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่เปิดรับความคิดเห็น เงื่อนไขที่ส าคัญของการวิพากษ์วิจารณ์  อยู่ที่คู่มือ ถ้ามี

ประเด็นที่ละเอียดไปอาจจะควบคุมได้มากกว่า และหากเป็นไปได้ขอให้ส่งเอกสารชุดนี้ให้คณาจารย์ทุกท่าน20 

อย่างนอ้ย 2-3 วันก่อนมีการประชุม เพื่อให้อาจารย์ได้ศึกษาเอกสารก่อนการประชุม 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม  กล่าวว่า จากวันที่มอบให้คณะไป22 

ด าเนินการ ใช้เวลาประมาณ 2 ปี แต่จากที่ฟังข้อคิดเห็นทั้งหมด และจากการคณะกรรมการจัดท าภาระงานฯ

ให้คณบดีเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ และน าเรื่องเหล่านี้ไปให้ประชาคมได้มีส่วนร่วมพิจารณ์มาแล้ว ซึ่งตอนนี้จะให้24 

จัดท าคู่มอือีกนั้น เห็นว่าการจะท าคู่มือได้ตอ้งท าข้อมูลประกาศฯฉบับนีใ้ห้เรียบร้อยก่อน จงึจะออกเป็นคู่มือได้

คณบดีทุกคนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการแล้ว ใหไ้ปประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อแจง้ให้คณาจารย์26 

ทราบ และหากมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ให้สรุปและแจ้งกลับมายังคณะกรรมการจัดท าภาระงานฯ            

และน าส่งยังฝา่ยเลขานุการภายในวันที่ 20 มกราคม 2563 เพื่อจะได้จัดท าคู่มือให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนมีการ28 

ประกาศใชใ้นทุกภาคการศกึษา  

  มติท่ีประชุม : มอบคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย ด าเนนิการ 30 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 1/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ 1๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า 11/14 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ๕.๑  แนวทางการป้องกันและแก้ไขเหตุด่วนในมหาวิทยาลัย  2 

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา  สารสุข เสนอ สรุปแนวทางการป้องกันและแก้ไขเหตุด่วนใน

มหาวิทยาลัย   ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 4 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา  สารสุข ขอถอนวาระการประชุม 

    6 

 ๕.๒  การด าเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบ การ8 

ด าเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา ขอใหค้ณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย ที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับ

บัณฑติศกึษา แจ้งผูเ้กี่ยวข้องทราบด้วย รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม หนา้ 65-67 10 

   ที่ประชุมขอให้แก้ไขรายละเอียด หนา้ 66 ให้ปรับเปลี่ยนผูร้ับผิดชอบ ดังนี้ 
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กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

13. งานผลการเรียนออนไลน์ และ แบบฟอร์มแก้ I 

ระดับปริญญาโท + ระดับปริญญาเอก + ระดับ

ประกาศนยีบัตรบัณฑติวิชาชีพครู 

 

คณะ/สาขาวิชา 

14. งานบันทึกผลการสอบประมวลความรู ้ฯ        

ระดับปริญญาโท (แผน ข) ในระบบ MIS 

ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

15. งานบันทึกผลสอบรายวิชาพืน้ฐานทางการศึกษา 

(สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) ลงในระบบ MIS 

ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

16. งานบันทึกผลสอบรายวิชาวิทยานพินธ์ (ระดับ

ปริญญาโท และปริญญาเอก) ในระบบ MIS 

ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

17. งานจัดสอบรายวิชาประมวลความรู ้(แผน ข)           

ระดับปริญญาโท 

คณะ/สาขาวิชา 

18. งานจัดสอบรายวิชาพืน้ฐานทางการศึกษา ระดับ

ปริญญาโท 

คณะ/สาขาวิชา 

19. งานจัดสอบวัดคุณสมบัติ QE ระดับ ระดับ

ปริญญาเอก 

คณะ/สาขาวิชา/ ส านักวิทยบริการ ฯ 

   

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 14 
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 ๕.๓  การจัดกิจกรรมวัน GE DAY  

 อาจารย์ ดร.ปิยะดา  จุลวรรณา รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งที่2 

ประชุมทราบ การจัดกิจกรรมงาน GE GROW GREEN : ศึกษาทั่วไปใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในวันพุธที่ 29 มกราคม 

2563 อาคารหอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จะมีพิธีเปิดในเวลา 9.00 น. โดยท่าน4 

อธิการบดี ภายในงานจะได้พบกับ นิทรรศการ GE GROW GREEN : ศึกษาทั่วไปใส่ใจสิ่งแวดล้อม นิทรรศการ

วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ นิทรรศการศิลปะและการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม  แสดงผลงานของ6 

นักศึกษา แบบจ าลองเกษตรทฤษฎีใหม่ กฎหมายพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาลกับธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม นิทรรศการจัดแสดงรถยนต์ประหยัดพลังงาน แนวทางการจัดการส านักงานยุคใหม่ที่ใส่ใจต่อ8 

สิ่งแวดล้อม การดูแลสิ่งแวดล้อม ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Triple R ฉลาดเพื่อโลก reduce reuse recycle 

นิทรรศการตระหนักรู้เพื่อโลก นิทรรศการสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเครือข่าย MOU โดยมีหน่วยงาน10 

ภายนอกที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม ได้แก่ กรมป่าไม้ สถานีเพาะช ากล้าไม้ จังหวัดนนทบุรี กรมส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน บริษัท ทรูคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด12 

(มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และโดยได้รับเกียรติและความอนุเคราะห์จาก

หน่วยงานภาครัฐบาล เอกชนและเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันทั้ง ๕ ได้แก่  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  14 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง  

จงึขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานและร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา ดังกล่าว 16 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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 ๕.๔  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยกองทุนวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งที่ประชุม20 

ทราบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยกองทุนวิจัย พ.ศ. 2562 ซึ่งได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง

ของคณะกรรมการ ปรับให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม22 

วาระ 5.4 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 24 
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 5.5 (1) ขออนุญาตใช้ประโยชน์ ขอถอนสภาพและขอขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ เลขที่ 

นย 0200ท่ีดนิเลขที่ 58 แปลง “ทุ่งบางกะชา” 2 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต  โสไกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แจ้งที่ประชุม

ทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยมีโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และศูนย์บริการวิชาการ โดยความร่วมมือระหว่าง4 

จังหวัดนครนายก กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยขอใช้ที่ดินสาธารณะทุ่งบางกะชา ต าบลบางสมบูรณ์

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จ านวนประมาณ 250 ไร่ เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์บริการ6 

วิชาการ เพื่อเป็นแหล่งการศึกษาวิจัยบริการวิชาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น

ให้เป็นพลเมืองที่เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป  8 

   ประกอบกับมติที่ประชุม จังหวัดนครนายกร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ประชุมมีมติ

ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ เลขที่ 0200 ที่ดินเลขที่ 58 แปลง            10 

ทุ่งบางกะชา จึงได้ท าหนังสือขออนุญาตใช้ประโยชน์ ขอถอนสภาพและขอขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์

เลขที ่0200 ที่ดนิเลขที่ 58 แปลงทุ่งบางกะชา ต่อเจา้พนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก 12 

   มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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 5.5 (2) ขอรังวัดตรวจสอบที่ดินเพื่อท ารูปแผนที่  ขอใช้ประโยชน์ ขอถอนสภาพ และขึ้น

ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ เลขที่ นย 0200ท่ีดนิเลขที่ 58 แปลง “ทุ่งบางกะชา”  16 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต  โสไกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แจ้งที่ประชุม

ทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยได้ท าหนังสือถึงเจ้าพนักงานที่ดิน  จังหวัดนครนายก สาขาองครักษ์  ที่  อว 18 

0644/0090 เรื่อง ขอรังวัดตรวจสอบที่ดินเพื่อท ารูปแผนที่ ขอใช้ประโยชน์ ขอถอนสภาพ และขึ้นทะเบียน

ที่ดินสาธารณประโยชน์เลขที่ 0200 ที่ดินแปลงที่ 58 แปลง ทุ่งบางกะชา โดยส านักงานที่ดินจังหวัด20 

นครนายก สาขาองครักษ์ ได้มีหนังสือที่ นย 0020.5(2)/512 โดยแจ้งรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย  

ในการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดิน แปลงทุ่งบางกะชา จ านวน รวม 29,720 บาท ซึ่งต้องช าระค่าใช้22 

ค่าใช้จ่ายจ านวนดังกล่าวก่อน ซึ่งนัดรังตรวจสอบแนวเขตที่ดนิ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 

   รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า กว่าจะได้ที่ดินมานั้นใช้24 

เวลากว่า 2 ปี โดยวัตถุประสงค์จะใช้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ตามโครงการศาสตร์พระราชาและใช้เป็น

พืน้ที่ในการฝึกอบรมตอ่ไป 26 

   มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่นๆ 

 6.๑ ก าหนดการประชุมครั้งที่ 2/๒๕๖3   2 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบ ก าหนดการ

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการการจัดการศึกษาครั้งต่อไป ครั้งที่ 2/๒๕๖3 ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 4 

พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 4 อาคาร 100 ปี การฝึกหัดครูไทย  

   มติท่ีประชุม : รับทราบ 6 

 

ปิดประชุมเวลา ๑3.3๐ น. 8 

 

 10 

            ว่าที่ ร.ต.หญิงนศิานาท ศรดีี                         

                นางพิชญา สกุลสุธีบุตร  12 

                     ผูจ้ดบันทึกการประชุม  
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                ผูช่้วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ 16 

              ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 18 


