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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการการจัดการศึกษา 

คร้ังที่ 10/๒๕๖๒ 2 

วันอาทติย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา 10.3๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 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 รองศาสตราจารย์ ดร.เพียงพบ มนต์นวลปรางค์ รองอธิการบดี กรรมการ 

๑.๔ อาจารย์วีระศักดิ์  บรรณาธรรม รองอธิการบดี กรรมการ 

๑.๕ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ มากุล รองอธิการบดี กรรมการ 

๑.๖ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวดี จติรมานะศักดิ์ รองอธิการบดี  

๑.๗ ดร.ดิเรก  พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู กรรมการ 

๑.๘ อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  จันทร์ควง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑.๙ ผูช่้วยศาสตราจารย์ประกาศิต  โสไกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

๑.๑๐ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สบืตระกูล สุชาติ คณ บ ดี คณ ะวิ ท ย าศ าส ต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลยี 

กรรมการ 

๑.๑๑ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ แสงเงิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

กรรมการ 

1.12 รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ ผู้ อ า น ว ย ก ารส า นั ก ศิ ล ป ะแ ล ะ

วัฒนธรรม 

กรรมการ 

1.13 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงคศ์ักดิ์ จักรกรณ์ ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

1.14 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วณิฎา ศริิวรสกุล ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรรมการ 

1.15 ผูช่้วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

กรรมการและ

เลขานุการ 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 

๒.๑ อาจารย์ ดร.สุบัน บัวขาว รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

๒.๒ อาจารย์ ดร.ปิยะดา  จุลวรรณา รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

๒.๓ ผูช่้วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี ผูช่้วยอธิการบดี 
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๒.๔ อาจารย์ ดร.ภูมิพัฒน ์ ตระกูลทัศนเ์จริญ ผูช่้วยอธิการบดี 

๒.๕ นางสาวปิยะวดี หริิกมล ผูอ้ านวยการกองคลัง 

๒.๖ นางรัชนีวรรณ ์ ทาบุญ ผูอ้ านวยการกองบริหารงานบุคคล 

๒.๗ นางจ าปี บุดดา ผูอ้ านวยการกองพัฒนานักศกึษา 

2.8 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล จันทร์แจ่มใส ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

2.9 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล ผูอ้ านวยการพุทธวิชชาลัย 

2.10 นายสมประสงค์ โชคลาภ ผูอ้ านวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

2.11 นางพิชญา สกุลสุธีบุตร หัวหนา้ส านักงานผู้อ านวยการ ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 

ผู้ลาประชุม 

 

1. อาจารย์สถาพร  วรีะสุนทร รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

๑. อาจารย์นพวรรณ์ พรศิริ ผูใ้ห้ข้อมูลวาระ 4.4.1 

๒. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เวียน เจนเขว้า ผูใ้ห้ข้อมูลวาระ 4.4.2 

3. อาจารย์สุขุมาล เหรียญทอง ผูใ้ห้ข้อมูลวาระ 4.5.1 

4. นางวัชรี กิ่งนาค ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 

5. นางสาวมุกดา  เอี่ยมแสง ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 

6. นางสาวอาจารีย์   ดวงแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 

7. ว่าที่ ร.ต.หญิงนศิานาท ศรดีี ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 2 

 รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการการจัดการศกึษา ครั้งที่ 10/๒๕๖๒ วันเสารท์ี่ 13 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 4 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เลขานุการที่ประชุม แจ้งวาระเพิ่มเติม 5 วาระ ดังนี้ 6 

 3.3 สืบเนื่อง วาระ 4.9 ขอชีแ้จงผลการเรียนภาคการศกึษาที่ 2/256๑ 

 4.4 พิจารณาการจา้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศกึษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 8 

 4.5 พิจารณาการจา้งอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

 4.6 รายงานการพิจารณาหลักสูตรหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 10 

 5.8 รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 10/๒๕๖๒ วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา้ 3/๑8 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธาน/เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑   ประกาศแนวทางการส่งเสรมิภาระงานของอาจารย์ด้านสหกิจศึกษา 2 

 รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบ กระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการ4 

ส่งเสริมภาระงานของอาจารย์ด้านการจัดสหกิจศึกษา มาเพื่อทราบและใช้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับการ           

นับภาระงานของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสหกิจดังกล่าว ในปีการศึกษา 2561 จ านวนนักศึกษาน้อยลง6 

แต่ภาระงานสอนของอาจารย์ยังไม่ครอบคลุม 5 ด้าน เนื่องจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับภาระงานอาจารย์นั้น ต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 8 

กลุ่ม คอื ภาระงานสอน ภาระงานวิจัย ภาระงานวิชาการอื่น ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม และภาระงานอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย แต่การก าหนดหลักเกณฑ์ที่ผ่านมา 10 

มหาวิทยาลัยเน้นในเรื่องภาระงานสอนเป็นหลัก แต่ปัจจุบันภาระงานสอนของอาจารย์เริ่มน้อยลง เพราะ

นักศึกษาน้อยลง เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยจึงทบทวนข้อบังคับ ภาระงานสอนของอาจารย์ต้องมีภาระงาน12 

สอน ภาระงานวิจัย และภาระงานบริการวิชาการ และต้องเพิ่มเติมอีก 2 ส่วน คือ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม

และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกี่ยวข้องกับศาสตร์14 

พระราชา ซึ่งได้รับงบประมาณให้ลงพื้นที่เพราะฉะนั้นจะมีภาระงานสอนอย่างเดียวไม่ได้แล้ว ต้องมีการ

ปรับปรุงข้อบังคับฯ เพื่อให้คลอบคุมทั้ง 5 ด้าน 16 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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 1.2 ขอเข้าศึกษาดูงาน 

 รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบ  Central Bicol 20 

State University of Agriculture in the Philippines  ขอเข้าศึกษาดูงานในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. 

๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยจะเข้าศึกษาดูงานทางด้านการเกษตร หลักสูตร วัฒนธรรม22 

และงานวิจัย โดยมอบให้งานวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้ด าเนินการประสาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุมหนา้ 10-13 24 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 26 

 

 28 
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 1.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ

ผู้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการและผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ 2 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบว่า (ร่าง) 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งทาง4 

วิชาการและผู้บริหาร พ.ศ. .... ได้น าเข้าวาระเพื่อพิจารณา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 

17/2562 ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบ โดยให้ปรับแก้ไข6 

ตามข้อสังเกตของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ส่งมอบมติให้

คณะกรรมการจัดท าภาระงานและคู่มือการประเมินภาระงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา8 

และพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ภายในสัปดาห์นี้ ทางคณะกรรมการฯ จะรีบด าเนินการประชุม

เพื่อด าเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในข้อบังคับฯก่อนจึงจะยก(ร่าง) 10 

ประกาศ และจะน าเสนอภายในเดือนพฤศจิกายน ต่อไป 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 12 

 

 1.4 แนะน ารองอธิการบดี 14 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม แนะน ารองอธิการบดีใหม่ ๒ ท่าน 

ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ มากุล และ ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวดี จติรมานะศักดิ์  16 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 18 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 9/๒๕๖๒  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา รายงานการประชุม20 

คณะกรรมการอ านวยการการจัดการศกึษา ครัง้ที่ 9/๒๕๖๒ วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน  

๒1 หนา้ 22 

 มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุม โดยมกีารแก้ไข ดังนี้ 

 หน้า 16 บรรทัดที่ 9 ให้แก้ไขมติที่ประชุมจาก เห็นควรให้ใช้อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็ม24 

เวลา เช่นเดียวกันนักศึกษาในสาขาวิชาอื่น แก้ไขเป็น  เห็นควรให้ใช้อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็ม

เวลา อัตราส่วน 1 : 12 -15 คน 26 

 

 28 

 

 30 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

3.1  สืบเน่ืองวาระที่  4.4 พิจารณาชั่วโมงสอนของอาจารย์ ประจ าภาคการศึกษาที่                    2 

๒/๒๕๖๒  

 อาจารย์  ดร.สุบัน บัวขาว รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                              4 

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา อาจารย์ที่มีจ านวนช่ัวโมงสอนไม่ถึงเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์ภาระงานสอน              

โดยที่ประชุมมีมติ มอบคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย และสาขาวิชากลับไปทบทวนการปรับช่ัวโมงสอน                  6 

หากด าเนินการปรับแล้วอาจารย์ยังคงมีภาระงานสอนไม่ถึงเกณฑ์ภาระงานสอนที่ก าหนด ให้มอบหมาย

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น ส านักส่งเสริมวิชาการฯ จึงได้ประมวลผลภาระงานสอนใหม่ตามที่คณะ/วิทยาลัย8 

ได้ด าเนินการปรับเกลี่ยภาระงานสอนเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานข้อมูลอาจารย์ที่มจี านวนช่ัวโมงสอนไม่ถึง

เกณฑห์รอืเกินเกณฑ์ภาระงานสอน ประจ าภาคการศกึษาที่ ๒/๒๕๖๒ ดังนี้ 10 

3.1.1  อาจารย์ที่มีจ านวนช่ัวโมงสอนไม่ถึงเกณฑภ์าระงานสอน   

 12 

 ขอให้คณะ/วิทยาลัย และสาขาวิชากลับไปทบทวน  ไปปรับ หากด าเนินการปรับแล้ว

อาจารย์ยังคงมภีาระงานสอนไม่ถึงเกณฑ์ภาระงานสอนที่ก าหนด ให้มอบหมายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 14 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 16 

 

 18 

 

 

คณะ/วิทยาลัย 

 

จ านวนอาจารย์ที่มีภาระงานสอนไม่ถงึเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ข้อมูลรายงานที่ประชุม กรรมการ

อ านวยการการจัดการศึกษา ครั้งที่ 

9/2562 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 

ข้อมูล ณ ปัจจุบัน 

รายเดิม รายใหม่ จ านวนรวม

ทั้งส้ิน 

วิทยาลัยการฝึกหัดครู 1 1 - 1 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 5 - 5 

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

17 17 1 18 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28 26 - 26 

วิทยาการจัดการ 1 - - - 

รวมทั้งหมด 55 49 1 50 
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  3.1.2  อาจารย์ที่มีจ านวนช่ัวโมงสอนเกินเกณฑภ์าระงานสอน    

 

คณะ/วิทยาลัย 

จ านวนอาจารยท์ี่มีภาระงานสอนเกินเกณฑ์ 

สรุปข้อมูล ณ ปัจจุบัน 

ข้อมูลรายงานท่ี

ประชุม กรรมการ

อ านวยการการ

จัดการศกึษา  

ครั้งท่ี 9/2562 

เม่ือวันท่ี 14 

กันยายน 2562 

อาจารย์

ประจ า 

(1.ภาคปกติ+

กศ.พบ. เกิน 

24 ชม. 

2.ภาคปกติ+

ภาคพิเศษทุก

ประเภทการ

สอน สอนเกิน 

36 ภาระงาน) 

อาจารย์

เกษยีณอายุ

ราชการ 

(สอนเกิน 16 

ชม.) 

อาจารย์

พิเศษ 

(สอน

เกิน 12 

ชม.) 

ราย

เดิม 

ราย

ใหม่ 

วิทยาลัยการฝึกหัดครู  1 1 - - 1 - 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 3 - - 2 1 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - - - - - 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - - - - 

วิทยาการจัดการ - - - - - - 

รวมทั้งหมด 3 4 - - 3 1 

  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ล าดับที่ 5 ผู้สอนได้ค่าตอบแทนการสอน แต่ในสาขาวิชามี2 

อาจารย์ที่มีภาระงานสอนไม่ครบตามเกณฑค์วรเกลี่ยภาระงานสอนและขอให้คณะ/วิทยาลัยกลับไปทบทวน 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 4 

 

 3.2 สืบเน่ือง วาระที่ 4.10 เรื่อง สรุปข้อมูลการจัดแนะแนวการศึกษา ผู้เข้าศึกษาต่อระดับ6 

ปริญญาตรี  

  อาจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์  ตระกูลทัศน์เจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่อง           8 

วาระที่ 4.10 เรื่อง สรุปข้อมูลการจัดแนะแนวการศึกษา ผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ซึ่งมีการประชุม

ร่วมกัน 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักวิทยบริการและ10 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์ข้อมูลและการบริการ ในการประชุมครั้งที่ 2 มีผลสรุปประเด็นที่ส าคัญ     

3 ประเด็น คือ  12 

  ประเด็นที่  1 การรับสมัครออนไลน์ที่ ผ่านมามีจ านวนผู้สมัครประมาณ 2,500 คน                   

ซึ่งจะสัมภาษณ์ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ได้มีการประสานกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการ หาแนวทางว่าท า14 

อย่างไรให้นักศึกษาที่สมัครเข้ามาเลือกศึกษากับมหาวิทยาลัย อย่างน้อยร้อยละ 80 แม้ว่าจะเป็นการ
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คาดหมายที่สูงมาก แต่ถ้าไม่มีเป้าหมายเราจะท างานไม่ได้ ซึ่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการทุกคณะ/วิทยาลัย

ได้รับรายชื่อผูส้มัครไปแล้วเพื่อจะประสานนักศึกษา 2 

  ประเด็นที่ 2 ติดตามการประชาสัมพันธ์เชิงรุกใน 4 เขตที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ได้แก่ 

จังหวัดนครนายก จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานครตอนเหนอื และชัยบาดาลพิพัฒน์ โดยจะเริ่มจะออกแนะ4 

แนวการศึกษาต่อ ตั้งแตเ่ดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป โดยจะสง่เอกสารไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ก่อน 

 ประเด็นที่ 3 ขอให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการทุกคณะ/วิทยาลัย เข้ามาร่วมเป็นแอดมินใน เฟสบุ๊ค6 

(facebook) เพื่อตอบข้อสงสัย ข้อซักถาม ของนักเรียนที่ต้องการเรียน ขอให้คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย 

ประสานรองคณบดีฝ่ายวิชาการของท่านด้วย  8 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ในรอบนี้มีผู้สนใจสมัคร

เข้ามาเรียนกับมหาวิทยาลัย จ านวนประมาณ 2,500 คน ขอให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี10 

สารสนเทศ เปิดเว็บไซต์ให้นักศึกษาที่สนใจมีสาขาวิชาใดบ้างและให้สาขาวิชานั้นติดต่อกับนักศึกษา และมี

ข้อมูลใหส้าขาวิชารับรู้ด้วย เมื่อเป็นเชน่นีเ้ราจะขอความรว่มมอืจากคณะสาขาวิชาได้อย่างไร 12 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบว่า จากการประชุม

ร่วมกัน ได้มีข้อเสนอแนะ เช่น การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา การดูแล14 

นักศึกษาให้คงอยู่ก่อนเปิดภาคการศึกษา การเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษาเข้าใหม่ในภาคการศึกษา     

ฤดูร้อน การให้ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา สิทธิค่าลงทะเบียนราคาพิเศษส าหรับบุคลากรและศิษย์เก่า 16 

และทั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมกันด าเนินการ ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร คณบดีทุกคณะ/

วิทยาลัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้อ านวยการส านัก18 

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าศูนย์ข้อมูลและการบริการ ประธานสาขาวิชาทุกสาขาวิชา  

และหัวหนา้ส านักงาน 20 

  มติท่ีประชุม : รับทราบมอบ 3 หน่วยงาน ด าเนนิการตามข้อเสนอ 

 22 

 3.3 สืบเน่ือง ๔.๙  ขอชี้แจงผลการเรียนภาคเรยีนที่ ๒/๒๕๖๑ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ สืบเนื่อง เรื่อง ขอชี้แจงผลการเรียน24 

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล จันทร์ข า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์      

สารสิทธิ์ ผู้สอนรายวิชา 0030104 เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์ กลุ่มเรียน 206 และรายวิชา 26 

5521203 การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ กลุ่มเรียน 801 ที่ให้ผลการเรียน A ทั้งหมู่เรียน จากการ

ประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ที่ประชุมมีมติให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ28 

อนุมัตผิลการประเมินผลการศกึษา เพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าว  

  โดยได้จัดการประชุมคณะกรรมการอนุมัติผลการประเมินผลการศึกษา ครั้งที่ 1/2562                 30 

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมมีมติ ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล จันทร์ข า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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ดร.สมบูรณ์ สารสิทธิ์ ด าเนินการปรับหรือแก้ไขผลการเรียนตามมติของคณะกรรมการฯ และน าส่งเอกสาร

ให้แก่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ฝา่ยทะเบียนและประมวลผล) เพื่อด าเนนิการประมวลผลการ2 

เรียนของนักศึกษาเข้าระบบต่อไป จึงขอให้คณบดี/รองคณบดี ก ากับดูแลให้อาจารย์ผู้สอนทั้ง 2 ท่าน 

ด าเนนิการ โดยเร็ว 4 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 6 

ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

 ๔.๑  แผนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-8 

๒๕๖๖  

  ผูช่้วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา แผนการพัฒนา/10 

ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ 

  มติท่ีประชุม : มอบคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย เร่งรัดติดตามให้สาขาวิชาที่ครบก าหนดพัฒนา/12 

ปรับปรุงหลักสูตร ด าเนินการให้เป็นไปตามแผน 

 14 

        ๔.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ

ผู้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการและผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ 16 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ ์เลขานุการ ขอย้ายวาระการประชุมเป็นวาระที่ 1.3 
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 4.3 การโอนห้องพร้อมกุญแจและครุภัณฑ์จากมหาวิทยาลัยมาสังกัดคณะวิทยาการจัดการ

  อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  จันทร์ควง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เสนอที่ประชุมพิจารณา 20 

ตามที่ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร ได้ส่งคืนห้องพร้อมกุญแจและครุภัณฑ์ให้มหาวิทยาลัย ประกอบกับ

มหาวิทยาลัยได้โอนย้ายนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยนานาชาติพระนครมาสังกัดคณะวิทยาการ22 

จัดการ ตามมติของสภามหาวิทยาลัย จ านวนสองหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจสายการบิน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ นั้น              24 

คณะวิทยาการจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อใหก้ารจัดการบริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอ านวย

ความสะดวกให้กับคณาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน จึงขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับการโอนห้องพร้อม26 

กุญแจและครุภัณฑจ์ากมหาวทิยาลัยมาสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ดังนี้  

  1. หอ้งส านกังานวทิยาลัยนานาชาติพรอ้มครุภัณฑ ์ 28 

  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน หลักสูตรสองภาษา 

สาขาวิชาการเที่ยวนานาชาติ พร้อมครุภัณฑ ์ 30 
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  3. ห้องเรียนส าหรับนักศึกษาที่ช าระค่าลงทะเบียนเรียนสูงกว่านักศึกษาทั่วไป (หลักสูตร

นานาชาติ/สองภาษา และระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก)   2 

  นางสาวปิยะวดี หิริกมล ผู้อ านวยการกองคลัง กล่าวว่า งานพัสดุ กองคลัง ได้รับมอบกุญแจ

และครุภัณฑ์จากวิทยาลัยนานาชาติแล้ว แต่เนื่องจากยังไม่มีผู้ร้องขอเป็นผู้ดูแลครุภัณฑ์ จงึยังไม่ได้ส่งมอบ4 

เนื่องจากได้มกีารตรวจนับครุภัณฑถ์ูกต้องครบถ้วนทั้งหมดแล้ว ก าลังรอว่าหน่วยงานใดจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ครุภัณฑ์ไป ขอให้คณะท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรและระบุหมายเลขครุภัณฑ์ให้ชัดเจน เพื่อที่พัสดุจะ6 

ได้ตัดโอนครุภัณฑเ์หล่านั้นไปยังคณะต่างๆ โดยสามารถประสานงานพัสดุ เพื่อเข้าไปดูครุภัณฑ์ได้ 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า เนื่องจากนักศึกษาสังกัด8 

วิทยาลัยนานาชาติ ได้ย้ายไปสังกัด 3 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ จึงขอให้คณบดีทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหารือร่วมกัน เดิม10 

นักศึกษาแตล่ะสาขาวิชานั้นใช้พื้นที่ในส่วนใด และแตล่ะคณะต้องการในส่วนใด  

   มติที่ประชุม : มอบคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 

และคณะวทิยาการจัดการ ด าเนนิการ 

  14 

 ๔.๔   พิจารณาอาจารย์พิเศษ (ระดับปริญญาตร)ี ภาคการศึกษาที่  ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

 ๔.๔.๑  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    16 

อาจารย์นพวรรณ์ พรศิริ ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  เสนอที่

ประชุมพิจารณาอาจารย์พิเศษผูส้อน สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 18 

มติที่ประชุม : เนื่องจาก ยังไม่ได้มีการน าเสนออาจารย์พิเศษผ่านคณะกรรมการ

ประจ าคณะ จึงขอให้ถอนวาระการประชุม เพื่อน าเสนอเข้าคณะกรรมการประจ าคณะก่อน แล้วจึงน าเสนอ20 

เข้าคณะกรรมการอ านวยการการจัดการศกึษาอีกครั้ง   

  22 

๔.๔.๒   วิทยาลัยการฝึกหัดครู ระดับบัณฑิตศกึษาบัณฑติศึกษา 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เสวียน  เจนเขว้า ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา 24 

เสนอที่ประชุมพิจารณาอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาบริหารการศกึษา 

  มติที่ประชุม : เนื่องจาก ยังไม่ได้มีการน าเสนออาจารย์พิเศษผ่านคณะกรรมการ26 

ประจ าคณะ จึงขอให้ถอนวาระการประชุม เพื่อน าเสนอเข้าคณะกรรมการประจ าคณะก่อน แล้วจึงน าเสนอ

เข้าคณะกรรมการอ านวยการการจัดการศกึษาอีกครั้ง 28 

 

 30 
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 ๔.๕   การพิจารณาการจ้างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

๔.๕.๑   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 

     อาจารย์สุขุมาล เหรียญทอง เสนอที่ประชุมพิจารณา การจ้างอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการผลิต เนื่องจากอาจารย์รัฐพล สังคสุข ได้ย้ายไป4 

เป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 จึงเสนอที่ประชุม

พิจารณาการจ้าง อาจารย์กวิน หอมจันทึก เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายภาคการศึกษา             6 

1  ปีการศึกษา เนื่องจากสาขาวิชาได้ท าเรื่องปิดหลักสูตรแล้วเพื่อจะพัฒนาหลักสูตรใหม่ ยังมีนักศึกษา

คงเหลืออยู่ 1 ปี โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ รอบเดือนกันยายน 2562 8 

(วาระพิเศษ) แล้ว  

 มติท่ีประชุม : เห็นชอบการจา้ง อาจารย์กวิน หอมจันทึก เป็นอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ10 

หลักสูตรเทคโนโลยบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการผลิต เป็นรายภาคการศึกษา 

 12 

๔.๖   รายงานการพิจารณาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  อาจารย์ ดร.ปิยะดา  จุลวรรณา รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 14 

เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามที่กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                       

ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 16 

ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ทุกคณะ/วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการร่วมกันเสนอ

รายวิชาเป็นส่วนหนึ่งของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อการเรียนรู้ของนักศกึษาโดยค านึงถึงแนวคิดของสมเด็จ18 

พระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) ว่า “วิชาศกึษาทั่วไปเป็นการศกึษาที่ยกระดับจิตใจ แนวทางการจัดการ

เรียนการสอนต้องเอาคนเป็นหลัก มิใช่เอาเนื้อหาวิชาเป็นหลัก เอาคุณภาพของคนเป็นเป้าหมาย กล่าวคือ 20 

ต้องการให้เป็นคนอย่างไร มีคุณภาพอย่างไร เนื้อหาวิชาก็ต้องจัดให้สอดคล้องเหมาะสม ครบถ้วน 

นักศึกษาจงึจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์”  22 

  โดยผูท้รงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมปรับปรุงหลักสูตรฯ ได้ร่วมกันเสนอข้อควรพิจารณาในรายวิชา, 

ประเภทของวิชา, หนว่ยกิต, แนวทางการก าหนดวชิาบังคับและวิชาเลือกโดยมีข้อสรุปดังนี้  24 

  1. จ านวนหนว่ยกิต คงไว้ที่ 30 หนว่ยกิต  

  2. การจัดการเรียนการสอนมีรายวิชา 2 ส่วน ได้แก่ วิชาบังคับจ านวน 24 หน่วยกิต และ               26 

วิชาเลือกจ านวน 6 หนว่ยกิต  

  3. การแบ่งกลุ่มวชิาจ านวนกลุ่ม โดยมีรายวิชาบังคับทั้ง 6 กลุ่ม ดังนี้  28 

   1) กลุ่มภาษา บังคับเรียน 9 หนว่ยกิต  จ านวน 3 รายวิชา 

    2) กลุ่มมนุษย์และสังคม บังคับเรียน 8 หนว่ยกิต จ านวน 4 รายวิชา 30 

    3) กลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี บังคับเรียน 2 หนว่ยกิต จ านวน 1 รายวิชา 
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   4) กลุ่มสหวิทยาการ บังคับเรียน 2 หน่วยกิต  จ านวน 1 รายวิชา 

   5) กลุ่มพลานามัย บังคับเรียน 1 หนว่ยกิต จ านวน 1 รายวิชา 2 

   6) กลุ่มวทิยาการจัดการ บังคับเรียน 2 หนว่ยกิต จ านวน 1 รายวิชา 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา และให้ข้อคิดเห็นเพื่อกลุ่มงานและคณะกรรมการพัฒนา4 

รายวิชา จะได้ด าเนนิการจัดท าหลักสูตรหมวดวิชาศกึษาทั่วไป ปี พ.ศ. 2563 ต่อไป 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี กล่าวว่า เกณฑใ์นการแบ่งหนว่ยกิต ในแต่6 

ละวิชานั้นเป็นอย่างไร และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรได้มีก าหนดกลุ่มรายวิชาไว้หรือไม่ ว่าต้องมีจ านวนกี่

กลุ่ม 8 

  อาจารย์ ดร.ปิยะดา จุลวรรณา รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

กล่าวว่า รายวิชาที่ก าหนดให้เป็น 3 หน่วยกิต เป็นวิชาในกลุ่มภาษาทั้งหมด เพื่อความเหมาะสมในการ10 

เทียบโอนหน่วยกิตด้านภาษาของนักศึกษา ส าหรับรายวิชาอื่น ๆ ก าหนดไว้ 2 หน่วยกิต เพื่อเป็นทางเลือก                

ให้นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเรียนได้หลากหลายขึ้น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นวิชาเสรีในการบริหาร12 

จัดการ ซึ่งไม่มีข้อก าหนดไว้ว่าต้องมีจ านวนเท่าใด และเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งนี้ให้

เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย 14 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี กล่าวว่า ไม่ต้องการให้ทุกกลุ่มคิดว่ากลุ่ม

ไหนเป็นของคณะใด เพราะการแบ่งกลุ่มเป็นสภาพของการเตรยีมคนให้พร้อมอยู่ในสังคม อยู่ในลักษณะที่มี16 

หลากหลายความจริง ต้องมีทุกกลุ่มในคนเดียวกัน หากกลุ่มสังกัดคณะจะมีปัญหาทันที เพราะจะยึดติดว่า

กลุ่มภาษาต้องเป็นของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือกลุ่มพลานามัยจะต้องเป็นของ         18 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น ต่อไปจะมีปัญหาเรื่องการจัดผู้สอนว่าเป็นของคณะนี้  วิชาศึกษา

ทั่วไป คือ การสร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ไม่ได้แบ่งว่ารายวิชาเป็นของคณะหรือสาขาวิชาใด ถือว่า20 

มนุษย์จะต้องมีความรู้ในองค์ประกอบเหล่านี้ ส่วนวิชาเอกของคณะนั้นถือว่าเป็นมืออาชีพแล้วทางด้าน

วิชาชีพ ส่วนวิชาศึกษาทั่วไป คือ สร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การลดกลุ่มลง คือ ให้ลดการยึดติด แต่22 

รายวิชาไม่หายไปเพื่อให้รู้สึกว่าปรับเป็นส่วนรวม ที่เสนอความเห็นนั้น เพียงแต่เสนอให้จัดวิชาเข้ากลุ่มไม่

กระทบกับวิชานั้นๆ เพื่อลดความรูส้ึกว่ารายวิชาเป็นของคณะนั้น 24 

  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา                           

ให้ข้อเสนอแนะว่า วิชาบังคับคือวิชาที่ต้องเรียน วิชาเลือกคือวิชาที่จะเรียนหรือไม่ก็ได้ โจทย์คือเรื่องการ26 

พัฒนาปรับพืน้ฐานความเป็นคน หรอืยกระดับจิตใจ คิดว่าวิชามีส่วนส าคัญ เป้าหมายคือพัฒนาชีวิตมนุษย์ 

วิชาที่ส าคัญอยู่ในหมวดของมนุษย์และสังคม คือ วิชาสมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต หมายความว่าถ้านักศึกษา28 

ท าสมาธิได้ ก็จะมสีติ มีปัญญา มคีวามสุข เข้าใจโลก เข้าใจหลาย ๆ เรื่อง นี่คอืพืน้ฐานของการมชีีวติ 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี กล่าวว่า จะไม่ไปเปลี่ยนแปลงรายวิชาใดๆ30 

เพียงแต่พยายามหลีกเลี่ยงว่า ในแต่ละกลุ่มไม่อยากให้ยึดติดกับคณะ เพราะฉะนั้นอาจารย์ทุกคณะ



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 10/๒๕๖๒ วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา้ 12/๑8 

 

 

สามารถสอนวิชาศึกษาทั่วไปได้ แต่ต้องมีการพัฒนา/อบรมว่าจะสอนวิชาศึกษาทั่วไปอย่างไร ถือเป็นสิ่ง

ส าคัญมาก  2 

  อาจารย์ ดร.ปิยะดา  จุลวรรณา รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน              

ให้ข้อมูลว่า ด้วยวิชาศึกษาทั่วไปไม่มีส านักงานกลาง อาจารย์ที่ร่วมพัฒนารายวิชาเป็นอาจารย์ที่มาจากทุก4 

คณะ/วิทยาลัย เมื่อก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ จะมีโครงสร้างคงเดิม แต่จะปรับเปลี่ยนชื่อกลุ่ม เช่น กลุ่ม

พัฒนาเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์หรือทักษะการอยู่เป็นสังคม โดยจะใช้ชื่อกลุ่มและตามด้วยตัวชี้วัดต่าง ๆ 6 

เชน่ กลุ่มกินดีมสีุข กลุ่มอยู่อย่างยั่งยืน กลุ่มวิทยาศาสตร ์นวัตกรรมน าชีวติ กลุ่มสหวิทยาการ  ให้น าวิชาใน

กลุ่มการจัดการมารวมในกลุ่มสหวิทยาการ ส่วนวิชาสมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิตเป็นหนึ่งในบทเรียนของวิชา8 

ความจริงกับการพัฒนาชีวิต แต่ในวิชาสมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต วิชาที่เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัย

กับหน่วยงานภายนอก คือสถาบันพลังจิตตานุภาพ ในหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ โดยพัฒนาให้เป็นหนึ่ง10 

รายวิชา และจะต้องมีอาจารย์จากสถาบันเป็นผู้สอนร่วมกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี ผู้ช่วยอธิการบดี ให้ข้อเสนอแนะว่า ความต้องการของ12 

รายวิชาศึกษาทั่วไป คือ การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีรายวิชาออกก าลังกายเป็นวิชาบังคับ ซึ่งมหาวิทยาลัยมี

สาขาวิชาพลศึกษา จะให้นักศกึษามาเรียนวิชาการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นวิชาบังคับในสาขาวิชา14 

อยู่แล้ว หรือวิชาที่เกี่ยวข้องทางพระพุทธศาสนา จะซ้ าซ้อนกับวิชาในสาขาของนักศกึษาหรือไม่ และมีวิชาที่

เกี่ยวข้องทางด้านดนตร ีศลิปะ ที่จรรโลงใจมีบ้างหรอืไม่  16 

  อาจารย์ ดร.ปิยะดา  จุลวรรณา รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน              

กล่าวว่า ก่อนที่จะพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป ได้ท าข้อตกลงและท าความเข้าใจกับอาจารย์ผู้พัฒนา18 

หลักสูตร ร่วมกันก่อนว่าเนื้อหาของรายวิชาศึกษาทั่วไป 1) รายวิชาจะต้องไม่เป็นรายวิชาเอก และ          

2)เนื้อหาของวิชาจะต้องเป็นแบบทั่วๆไป ซึ่งจะต้องไม่เป็นวิชาของเอกใดๆ อาจารย์ทุกท่านเข้าใจตรงกัน             20 

ในเรื่องหลักการของเนื้อหาก่อนที่จะพัฒนารายวิชา ซึ่งในมหาวิทยาลัยบางแห่ง ได้พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษ 

เพื่อพัฒนาทักษะการเรียน เพื่อการค้าระหว่างประเทศ และอีกมากกว่า 20 รายวิชา แต่ของเรายัง ไม่มี22 

ศักยภาพที่จะพัฒนารายวิชาขึน้มาได้มากขนาดนั้น การสอนในกลุ่มของวิชาศึกษาทั่วไป จุดมุ่งหมายส าคัญ

ของการเรียน คือ ทุกอย่างจะเป็นทั่วๆไปทั้งหมด หากอะไรที่ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ หรือเจาะลึกลงไป   24 

จะไม่ใช่วชิาศกึษาทั่วไป 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี กล่าวว่า การสอนวิชาศึกษาทั่วไป                     26 

คือ การศึกษาทั่วๆไป ไม่เฉพาะเจาะจง สรุปว่า ให้ปรับชื่อกลุ่ม คือ ๑) กลุ่มภาษาและการสื่อสาร                

๒) กลุ่มพัฒนาความเป็นมนุษย์ ๓) กลุ่มนวัตกรรมน าชีวิต ๔) กลุ่มสหวิทยาการและการจัดการ ให้น าวิชา28 

ในกลุ่มพลานามัย ปรับไปอยู่ในกลุ่มนวัตกรรมน าชีวิต ให้น าวิชาในกลุ่มวิทยาการจัดการไปรวมกับวิชาใน

กลุ่มสหวิทยาการและการจัดการ และให้วิชาองค์กรแห่งความสุข เป็นรายวิชาบังคับเช่นเดิม วิชาสุขภาพดี30 

ชีวติดี ควรเปลี่ยนชื่อวิชาเป็น สุขภาพและคุณภาพชีวิต และให้ใส่รายละเอียดเรื่องสุขภาพทั้งสุขภาพจติและ



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 10/๒๕๖๒ วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา้ 13/๑8 

 

 

สุขภาพกายด้วย และเมื่อด าเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว ให้ประสานไปยังคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย เพื่อให้

คณบดีประสานท าความเขา้ใจกับคณาจารย์ในสังกัดต่อไป 2 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ มอบรองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

ด าเนนิการปรับตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการฯ แล้ว ให้ประสานไปยังคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย 4 

เพื่อให้คณบดีประสานท าความเข้าใจกับคณาจารย์ในสังกัดต่อไป      

                       6 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ๕.๑  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทาง วิชาการของผู้ด ารง8 

ต าแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบว่า (ร่าง) 10 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการและผู้บริหาร พ.ศ. .... ได้น าเข้าวาระเพื่อพิจารณา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12 

17/2562 ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบ โดยให้ปรับแก้ไข

ตามข้อสังเกตของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 14 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 16 

 ๕.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ก าหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์  

ประจ า  ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  18 

         ผู้ ช่วยศาสตราจารย์สันติ เลิศ เพ็ชรอาภรณ์  เลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบ ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ก าหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจ าภาคการศึกษาที่  ๑                        20 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ 

(1) นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา น าส่งได้ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ถึง             22 

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562  

(2) นักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษา น าส่งได้ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ถึง              24 

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจกิายน 2562    

ขอให้คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย ก ากับดูแลให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านส่งผลการเรียนให้เป็นไป26 

ตามก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้สอนที่ไม่ได้ส่งผลการเรียนทางออนไลน์ และ

เอกสารรายงานผลการเรียน ภายในก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะมีผลต่อการพิจารณาการ28 

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย

ต่อไป ส าหรับอาจารย์พิเศษมีผลต่อการพจิารณามอบภาระงานด้านการสอนในภาคการศกึษาถัดไป  30 

           มติท่ีประชุม : รับทราบ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 10/๒๕๖๒ วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา้ 14/๑8 

 

 

        ๕.๓   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ก าหนดการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรยีน 

นักศกึษาภาคปกติและภาคกศ.พบ. ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  2 

 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์  เลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบ  ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ก าหนดการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภาคปกติและภาค 4 

กศ.พบ. ประจ าภาคการศกึษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 1. ก าหนดการช าระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน โดยผ่านธนาคารตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตั้งแต่6 

วันเสารท์ี่ 9 พฤศจกิายน ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจกิายน 2562 

 2.ก าหนดการช าระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้าและเสียค่าปรับ โดยด าเนินการที่ฝ่ ายการเงิน              8 

กองคลัง ในมหาวิทยาลัย ตั้งแตว่ันศุกร์ที่ 29 พฤศจกิายน ถึง วันพุธที่ 18 ธันวาคม 25๖2  

 3. ก าหนดการขอผอ่นผันการช าระเงินค่าลงทะเบียนและเสียค่าปรับ โดยติดต่อคณะ/วิทยาลัย 10 

ที่นักศกึษาสังกัด ตั้งแตว่ันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563  

   หากพ้นก าหนดระยะเวลาตามข้อ 3 และนักศึกษาต้องด าเนินการรักษาสถานภาพการเป็น12 

นักศึกษาและต้องช าระเงินค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศกึษาของมหาวิทยาลัยก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค

การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ขอให้คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย ก าชับให้อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาทุก14 

ช้ันปี ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบและด าเนนิการให้เป็นไปตามก าหนดการในประกาศ 

   มติท่ีประชุม : รับทราบ 16 

 

 ๕.๔  รายงานสรุปการรับบัตรนักศกึษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ คร้ังที่ ๑  18 

   ผูช่้วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบ รายงานสรุปการรับ

บัตรนักศึกษา ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ดังนี ้20 

    
ล าดับ คณะ/วทิยาลัย จ านวนนักศกึษาท่ี

ส่งให้ธนาคาร 

จ านวนนักศกึษา

ท่ีมารับบัตร 

จ านวนนักศกึษาท่ี

ยังไม่ได้รับบัตร 

หมายเหต ุ

1. วิทยาการจัดการ 438 398 140  

2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 594 483 156  

3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 238 173 65  

4. เทคโนโลยิอุตสาหกรรม 219 145 74  

5. นักศึกษา ภาคกศ.พบ. รุ่น 40 346 270 76  

6. นักศึกษา ระดับบัณฑติศกึษา 48 19 29  

 รวม 1,983 1,443 540  
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   ส าหรับนักศกึษาที่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษ ทางส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน ได้

ประสานกับทางธนาคารกสิกรไทย ให้เขา้มาท าการแจกบัตรนักศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2562 ครั้งที่ ๒ 2 

อีกครั้งเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษา 

   มติท่ีประชุม : รับทราบ 4 

 

 ๕.๕  แจ้งเว็บไซต์ส าหรับดูรายงานเชิงสถิติของข้อมูลการรับสมัครนักศกึษา การรายงานตัว6 

เป็นนักศกึษา   

   อาจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์  ตระกูลทัศน์เจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่งาน8 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท ารายงานเชิงสถิติของข้อมูลการ

รับนักศึกษา การรายงานตัวเป็นนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปัจจุบัน จึงขอแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องใน10 

การรับรู้รับทราบข้อมูล ซึ่งจะเป็นประโยชน์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการรับสมัครนักศึกษา และการ

ดูแลนักศึกษาของคณะ/สาขาวิชา ในปีถัดไป โดยสามารถเข้าดูรายงานสถิติ ข้อมูลดังกล่าวได้ที่ 12 

http://newproject.pnru.ac.th/mis/report/home  

   มติท่ีประชุม : รับทราบ 14 

 

 ๕.๖   รายงานผลการคัดเลือกคณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย 16 

เขตภาคกลาง ประจ าปี ๒๕๖๒ 

   ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์ รองอธิการบดี แจง้ที่ประชุมทราบ ตามที่ได้รับ18 

มอบหมายให้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหารเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมศึกษาไทย เขตภาคกลางประจ าปี 

2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี20 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอรายงานผลการประชุมโดยสรุป ดังนี้ เครือข่ายภาคกลางก่อตั้งในปี 

2545 ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยของรัฐ  มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 22 

มหาวิทยาลัยราชมงคล มหาวิทยาลัยเอกชน วิทยาลัยแพทย์/วิทยาลัยพยาบาล และสถาบันเฉพาะทาง            

รวมทั้งสิ้น 90 สถาบัน โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเลือกให้เป็นประธานเครือข่ายตั้งแต่เริ่มต้น24 

จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วม 78 ท่านจาก 57 สถาบัน  ผลการคัดเลือก

ประธาน และประธานคณะอนุกรรมการฯ 2 ชุด ดังนี้  26 

   1. คณะอนุกรรมการพัฒนาด้านการเรียนการสอนนอกช้ันเรียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ               

จันทรเกษม เป็นประธานคณะอนุกรรมการ มีวาระ 2 ปี และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นตัวแทนกลุ่ม28 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ  

   2. คณะอนุกรรมการพัฒนาด้านการเรียนการสอนในช้ันเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี30 

สุพรรณบุร ีเป็นประธานคณะอนุกรรมการ  
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   3. ในการจัดประชุมวิชาการเครอืข่ายปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับมอบให้

เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  2 

   มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 4 

 ๕.๗  รายงานผลการด าเนินงานการศึกษาและรวบรวมข้อมูล หัวข้อ “ราชภัฏพระนครย้อน

อดีตสู่อนาคตด้วยศาสตร์พระราชา” 6 

   รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภา กุณฑลบุตร รองอธิการบดี สืบเนื่องจากคณะผู้บริหารและ

คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ8 

มาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 เพื่อศึกษาการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงสู่การปฏิบัติ และได้ประชุมหารือกับอาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยก าธร10 

ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ถึงแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายในการเป็น

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และจากการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา เมื่อวัน12 

เสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ในวาระที่ 1.3 ข้อ 2 อาจารย์  ดร.วิวัฒน์ ศัลยก าธร ได้มอบหมายงานให้

อาจารย์และเจ้าหน้าที่แบ่งทีมเป็น 3 กลุ่ม เพื่อร่วมกันหาข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดท าเอกสารเพื่อ14 

เผยแพร ่และน าเสนอโดยมีประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี ้

   ประเด็นที่ 1 ศึกษา ร้อยเรียง เล่าเรื่อง สื่อสารพระนคร 16 

   ประเด็นที่ 2 ศึกษาสถานการณ์โลกปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย

และแนวทางการปรับตัว 18 

   ประเด็นที่ 3 ศกึษาบริบทและข้อมูลเชิงลึกในพืน้ที่รับผดิชอบของมหาวิทยาลัย  

   ซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครเข้าร่วมแล้วจ านวน 25 คน จากคณะ/วิทยาลัยต่าง ๆ ได้มีการประชุม20 

ชี้แจงถึงรายละเอียดของการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ แล้ว ทั้งนี้ จะมีเวลาเตรียมการประมาณ 3 เดือน 

ก่อนที่ท่านจะมารับต าแหน่งและจะเข้ามารับฟังค าตอบทั้ง 3 ประเด็นนี ้22 

   มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 24 

 ๕.๘  รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ 

   รองศาสตราจารย์ ดร.เพียงพบ มนต์นวลปรางค์ รองอธิการบดี แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่26 

มหาวิทยาลัยทาบทาม อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยก าธร เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนั้น ท่าน

ขอให้มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นกรรมการขับเคลื่อนสมาคมดินโลก เป็นกรรมการชุดย่อยของกรรมการด้าน28 

บริการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ในมติที่ประชุม ดังนี้ 

    1. ก าหนดให้มีการจัดวิ่งการกุศล เพื่อเป็นการหารายได้ โดยจะจัดที่อ าเภอแม่แจ่ม และ     30 

เขาใหญ่  
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   2. ก าหนดการจัดงานวันดินโลก ระหว่างวันที่  5-7 ธันวาคม 2562 จะจัดในจังหวัด

นครปฐม  2 

   3. การจัดท าฐานข้อมูลใหญ่ (Big Data) จะท าร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง 

และใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในส่วนข้อมูลนั้นจะเกี่ยวข้องกับนักวิชาการด้านดินทั้งใน4 

และต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านให้ความส าคัญกับประเทศญี่ปุ่น  และประเทศอินโดนีเซีย และ

นอกจากนั้นยังมีการสร้างประสานความร่วมมือกับสถาบันที่ด าเนินการทางด้านดินรวมทั้งกันผลักดันการ6 

จัดการดนิอย่างยั่งยืน 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 8 

 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่นๆ 10 

 6.๑ เรื่องท่ีประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งที่ประชุมทราบ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล จันทร์แจ่มใส ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีเรื่อง12 

แจ้งที่ประชุมทราบ 3 เรื่อง ดังนี้ 

   1. การส่งมอบรายงานข้อมูลจ านวนนักศึกษาลดลง  14 

  2. การของบประมาณในการจัดกิจกรรมของสภาคณาจารย์โดยจัดท าค าของบประมาณเพื่อ

ประกอบการพิจารณาแล้ว 16 

  3. ข้อสังเกตของประชาคมเกี่ยวกับหน่วยรักษาความปลอดภัย(รปภ.) ชุดใหม่ ทั้งในเรื่องของ

ปริมาณและคุณภาพ เนื่องจากรปภ.หลายท่านเป็นผู้สูงอายุ จะสามารถปฏิบัติงานได้หรอืไม่  18 

  

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ตามที่สภาคณาจารย์และ20 

ข้าราชการ ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย  

  ๑. การด าเนินการร่วมกันแก้ไขปัญหาเรื่องจ านวนนักศึกษาลดลง เนื่องจากคณะท างานต้อง22 

สรุปข้อมูลตามที่นายกสภาสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมาย ต้องน าข้อมูลจากหลายส่วนมาประกอบกัน เช่น 

ข้อมูลที่ได้มาจาก workshop เป็นข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้ข้อสรุป ข้อมูลจากการประเมินคุณภาพการศึกษา24 

ภายใน ข้อมูลงานประกันทั้งหมด ข้อมูลนักศึกษา หลักสูตร งานวิจัย รวมทั้งการติดตามการประเมินของ

มหาวิทยาลัยได้รวมไว้แล้ว  26 

  2. การของบประมาณในการจัดกิจกรรมของสภาคณาจารย์ เนื่องจากการขอตั้งงบประมาณ

ขณะนี้ยังไม่มีงบประมาณ เนื่องจากยังไม่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณจากเงินรายได้ ก็ยังมี28 

ปัญหาอยู่ เพราะฉะนั้นการใช้งบประมาณต้องให้สอดรับกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเป็นหลักก่อน คือ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและเกี่ยวข้องกับโครงการราชภัฏ คือ 1) ศาสตร์พระราชา และการผลิตและ30 

พัฒนาครู 3) ยกระดับคุณภาพชีวิต และ 4)  การบริหารจัดการ ต้องมีธรรมาภบิาลการบริหารจัดการของ
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มหาวิทยาลัยเริ่มมีการปรับรูปแบบแล้ว ในหลายเรื่อง เช่น  หลักสูตร อาจารย์พิเศษ รวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับ

งานประกันคุณภาพ คุณภาพของวิชาการต้องขึ้นอยู่กับคณะ/วิทยาลัย ให้กรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย2 

รับผิดชอบเรื่อง 3 เรื่องใหญ่ คือ งบประมาณ งานหลักสูตร และงานประกันคุณภาพการศกึษา  

  3.หน่วยรักษาความปลอดภัย(รปภ.) มีการเสนอราคาและจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องระเบียบ4 

มหาวิทยาลัยจึงต้องก าหนด TOR เพื่อให้บริษัทด าเนินการตาม TOR เช่น ได้ก าหนดเรื่องอายุของ รปภ.ไว้

หรือไม่ เป็นข้อมูลที่ดีมาก ให้ช่วยกันไปก่อนหากไม่ดีมหาวิทยาลัยต้องจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ซึ่งอยากให้6 

ผูบ้ริหารและกองอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม เชิญประชุมและติดตามตรวจสอบกับบริษัทบ่อย ๆ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวว่า เรื่องหน่วยรักษาความปลอดภัย8 

(รปภ.) บุคลากรองค์ประชุมของเราจะได้ไปท าความเข้าใจว่ากรรมการที่ดูแลเรื่องรปภ.ไม่ได้นิ่งนอนใจ       

รู้ทุกเรื่อง รับฟังทุกเรื่อง และพยายามก ากับดูแลให้เป็นไปตาม TOR ให้เร็วที่สุด หากบริษัทไม่สามารถ10 

ด าเนนิการให้เป็นไปตาม TOR ได้ จงึค่อยหารอืร่วมกันในการเปลี่ยนผูร้ับเหมาต่อไป 
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 6.2 ก าหนดการประชุมครั้งที่ 10/๒๕๖๒   

   ผู้ ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์  เลขานุการที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบ 14 

ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการการจัดการศึกษาครั้งต่อไป ครั้งที่ 11/๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่  

16 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 4 อาคาร 100 ปี                16 

การฝึกหัดครูไทย  

   มติท่ีประชุม : รับทราบ 18 

 

ปิดประชุมเวลา ๑6.0๐ น. 20 

 

            ว่าที่ ร.ต.หญิงนศิานาท ศรดีี                         22 

                นางพิชญา สกุลสุธีบุตร  

                     ผูจ้ดบันทึกการประชุม  24 
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                ผูช่้วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ 

              ผูต้รวจรายงานการประชุม 28 

 


