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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการการจัดการศึกษา 

คร้ังที่ 11/๒๕๖๒ 2 

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจกิายน 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 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงคศ์ักดิ์ จักรกรณ์ ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

1.13 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วณิฎา ศริิวรสกุล ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรรมการ 

1.14 ผูช่้วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

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 
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๒.๖ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล ผูช่้วยอธิการบดี 

๒.๗ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรุง่ ปภาพสิษฐ ผูช่้วยอธิการบดี 

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 นางสาวปิยะวดี หริิกมล ผูอ้ านวยการกองคลัง 

1.13 นางรัชนีวรรณ ์ ทาบุญ ผูอ้ านวยการกองบริหารงานบุคคล 

2.14 นางจ าปี บุดดา ผูอ้ านวยการกองพัฒนานักศกึษา 

2.15 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล จันทร์แจ่มใส ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

2.16 นายสมประสงค์ โชคลาภ ผูอ้ านวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

2.17 นางพิชญา สกุลสุธีบุตร หัวหนา้ส านักงานผู้อ านวยการ ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 

ผู้ลาประชุม 

 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ ผูอ้ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

2. อาจารย์กนกพิชญ์ วิชญวรนันท์ ผูช่้วยอธิการบดี 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

๑. อาจารย์พรชัย ตามถิ่นไทย ผูแ้ทน ผูอ้ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

๒. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร โสภารัตน์ ผูใ้ห้ข้อมูลวาระ 3.1.1 และ วาระ 4.3.1 

3. อาจารย์ ดร.สุไม บิลไบ ผูใ้ห้ข้อมูลวาระ 4.2.1 

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 11/๒๕๖๒ วันเสารท์ี่ 16 พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 4 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เลขานุการที่ประชุม แจ้งวาระเพิ่มเติม 2 วาระ ดังนี้ 6 
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 1.2 เชิญประชุมอธิการบดีเพื่อรับทราบระบบการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และการลงนาม

ความรว่มมอืกับสถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 2 

 4.2.2  การเสนอชื่ออาจารย์พิเศษ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 4 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธาน/เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑   แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศกึษา 6 

 รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบ ด้วยคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ได้พิจารณาเรื่อง การขอขยาย8 

เวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา ดังนั้นเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติเรื่องดังกล่าว เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา จึงเห็นสมควรให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วิจัยและ10 

นวัตกรรม จัดท าหนังสอืแจ้งสถาบันอุดมศกึษาให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลม การขยาย

เวลาการศกึษาให้กับนักศึกษา ดังนี้  12 

 1. สถาบันอุดมศึกษาต้องก ากับดูแลการจัดการศึกษา ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

และเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถจะท าข้อบังคับ หรือระเบียบของ14 

สถาบันที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงได้ หากเกิดความเสียหายกับนักศึกษา

สถาบันอุดมศกึษานั้น ๆ ต้องเป็นผู้รับผดิชอบ  16 

 2. ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษา ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเกณฑ์อื่น ๆ

ที่เกี่ยวข้องได้ สถาบันอุดมศกึษาต้องด าเนินการแจ้งขอขยายเวลาการศึกษา ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา18 

ล่วงหน้าก่อนครบก าหนดระยะเวลาการศึกษา  

 3. การอนุ โลมให้ขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษา ได้พิ จารณาตามแนวทาง ดั งนี ้                          20 

1) วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รอตีพิมพ์ หรือรอหนังสือตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 2) นักศึกษาประสบ

ปัญหาสุขภาพ และ 3) มีเหตุอันสุดวิสัย เช่น น้ าท่วมในพื้นที่ ประสบอุบัติภัย ทั้งนี้ ให้เสนอหลักฐานมา22 

ประกอบการพิจารณาด้วย เช่น หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ ใบรับรองแพทย์ หรือเขียนรายงานสรุปเหตุการณ์

น้ าท่วม เป็นต้น 4) การส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระต่าง ๆ ส านักงานปลัดกระทรวง                  24 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จะใช้ข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษาส่งให้ส านักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ก่อนวันเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการ26 

อุดมศกึษาเท่านั้น และขอให้สถาบันการศกึษาปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 28 

 

 30 
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 1.2 ประชุมอธิการบดีเพื่อรับทราบระบบการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่  และการ       

ลงนามความร่วมมือกับสถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 2 

 รองศาสตราจารย์  ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบ  ตามที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อจัดท าโครงการ4 

พัฒนาฐานข้อมูลใหญ่ (Big Data) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ในการด าเนินโครงการนี้ คณะท างานขององคมนตรีได้6 

ประสานและเสนอแนะให้ใช้โปรแกรมปฏิบัติการของ สสส. ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นเพื่ อให้

การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและตามตัวบ่งชี้ จึงขอเชิญอธิการบดีและผู้รับผิดชอบในโครงการพัฒนา8 

ฐานข้อมูลใหญ่ประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจกิายน 2562 เวลา 9.00 น.-12.00 น. ณ หอ้งประชุม 4 

พระเทพรัตนดิลกชัน้ 2 อาคารเรยีนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 10 

 อนึ่งในการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 4 (150/2562) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 

2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการลงนามความร่วมมือระหว่าง12 

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กับสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการเพิ่มสมรรถนะของครู

ยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับ14 

มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ดังนั้น จึงขอเชิญอธิการบดี และผู้รับผิดชอบในโครงการอบรมครูได้ร่วม     

ลงนามความร่วมมือรับฟังแนวทางในการด าเนินการตามโครงการ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 16 

เวลา 13.00 น. - 15.00 น โดยใหส้่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมกลับไปยังส านักงานที่ประชุมอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏภายในวันที่ 10 พฤศจกิายน 2562  18 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 20 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 10/๒๕๖๒  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา รายงานการประชุม22 

คณะกรรมการอ านวยการการจัดการศึกษา ครัง้ที่ 10/๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน  18 

หนา้ 24 

 มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มกีารแก้ไข 

  26 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑  สืบเน่ืองวาระที่ ๔.๒  พิจารณาอาจารย์พิเศษ (ระดับปริญญาตรี) ภาคการศึกษาที่ ๒                    28 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

 3.1.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร โสภารัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 30 

เสนอที่ประชุมพิจารณา อาจารย์พิเศษ (ระดับปริญญาตรี) จ านวน 1 ท่าน คือ อาจารย์ปราโมทย์ ต๋องเรียน 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 11/๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้า 5/๑๕ 

 

 

โดยได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการการจัดการศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า กรณี ดร.ดิเรก พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู ซึ่งเป็น2 

บุคลากรภายนอกมาด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร จะสามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วมกับอาจารย์พิเศษ

ได้หรือไม่ จะเป็นการซ้ าซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ และมติที่ประชุมให้วิทยาลัยการฝึกหัดครู ทบทวน/4 

ตรวจสอบ นั้น วิทยาลัยการฝึกหัดครู ได้ทบทวนและปรับอาจารย์ประจ าท่านอื่นเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา  

แทน ดร.ดิเรก พรสีมา แล้ว โดยจัดให้อาจารย์ปราโมทย์ ต๋องเรียน สอนรายวิชา ๔๐๘๑๔๑๐ ผู้ก ากับลูกเสือ6 

และเนตรนารขีั้นความรูเ้บือ้งต้น  ๒(๑-๒) ดังนี้ 

  (1) วันพฤหัสบดี เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. สอนคู่กับ อาจารย์ประธาน  ประจวบโชค 8 

  (2) วันพฤหัสบดี เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. สอนคู่กับ อาจารย์สุวรรณ  มาศเมฆ 

  (3) วันพุธ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. สอนคู่กับ อาจารย์ประธาน  ประจวบโชค 10 

  (4) วันพุธ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. สอนคูก่ับ อาจารย์ชัยรัตน์  ค าลี    

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบ การจา้งอาจารย์ปราโมทย์  ต๋องเรียน เป็นอาจารย์พิเศษ 12 

 

ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  14 

 ๔.๑  แผนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖  

  ผูช่้วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา แผนการพัฒนา/16 

ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ โดยมีหลักสูตรที่ครบก าหนดการ

พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ในปีนี้จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ18 

จัดการโลจิสตกิส์ ๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน และ ๓) หลักสูตร

วิชาหมวดศึกษาทั่วไป   20 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบตระกูล สุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า              

ได้หารือกับผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแนวคิดว่าจะปรับหลักสูตรในกลุ่มของ22 

วิทยาศาสตร์ให้เป็นวิทยาศาสตร์ Pure Science เช่น สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาชีววิทยา    

จะพัฒนาเป็นหนึ่งหลักสูตรแล้วจะท าเป็นแขนงย่อย โดยได้น ากลับไปน าเสนอในกลุ่มย่อยของคณะ24 

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เมื่อน ากลับไปประชุมหารือพบปัญหาหลายอย่างในการรวมหลักสูตร ดังนั้นจะขอ

รายงานความคบืหนา้ในการด าเนินการใหท้ี่ประชุมทราบต่อไป 26 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า เท่าที่รายงานมาทั้งหมดถือ

ว่าเป็นแนวทางที่ดี เริ่มมีการปรับปรุงหลักสูตรแล้วถือเป็นเรื่องที่ส าคัญ ทุกคณะจะต้องมานั่งคุยกันในทุก28 

สาขาวิชา สาขาวิชาใดจะปรับอย่างไร แต่ไม่ใช่น าหลักสูตรเดิมของตัวเองไปปรับ แต่จะปรับอย่างไรให้      

บูรณาการสาขาวิชาให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ให้ลดจ านวนสาขาวิชาลง เพราะนักศึกษาในยุคปัจจุบันจะต้องเรียน30 

ที่หลากหลายศาสตร์ ยืดหยุ่นกับผูเ้รียน 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 11/๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้า 6/๑๕ 

 

 

   มติที่ประชุม : มอบคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย เร่งรัดติดตามให้สาขาวิชาที่ครบก าหนดพัฒนา/

ปรับปรุงหลักสูตร ด าเนนิการให้เป็นไปตามแผน  2 

 

๔.๒   พิจารณาอาจารย์พิเศษ (ระดับปริญญาตร)ี ภาคการศึกษาท่ี  ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒   4 

  ๔.๒.๑  วิทยาลัยการฝึกหัดครู    

    อาจารย์ ดร.สุไม บิลไบ เสนอที่ประชุมพิจารณา การจา้งอาจารย์พิเศษ จ านวน 2 ราย ดังนี ้6 

    1) อาจารย์ ดร.พัฒนา  ศิริกุลพิพัฒน์   สอนรายวิชา ๑๐๐๑๑๐๘ เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษา ๓(๒-๒-๕) สอนวันอังคาร เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.สอนคู่กับ 8 

อาจารย์ ดร.ชัชญาภา  วัฒนธรรม 

                            ๒) อาจารย์ ดร.ศัลยพงศ์  วิชัยดิษฐ  สอนรายวิชา ๑๐๐๑๑๐๘ เทคโนโลยีสารสนเทศ10 

และการส่ือสารเพ่ือการศึกษา๓(๒-๒-๕) สอน (1) วันพฤหัสบดี เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.สอนคู่กับ 

อาจารย์ ดร.จอมสุรางค์  ลิมป์ประเสริฐกุล (2) สอนวันพฤหัสบดี เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. สอนคู่กับ 12 

อาจารย์ ดร.ชัชญาภา  วัฒนธรรม และ (3) สอนภาคปกติ  ๔  ช่ัวโมง วันศุกร์ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

สอนคู่กับ อาจารย์ทรงศักดิ์  สุรโิยธิน 14 

    โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 

6/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจกิายน 2562  16 

      ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่าเอกสารประกอบการพิจารณายังไม่ครบ  เช่น 

ข้อมูลรายละเอียดของอาจารย์พิเศษ หนังสือยินยอมให้เป็นอาจารย์พิเศษจากหน่วยงานต้นสังกัด   และภาระ18 

งานสอนของอาจารย์ในสาขาวิชายังสามารถรับภาระงานสอน โดยได้รับค่าตอบแทนการสอนรวมทุกประเภท

ได้จนถึง 24 ภาระงาน 20 

    มติท่ีประชุม : เห็นควรใหส้าขาวิชาทบทวนการจา้งอาจารย์พิเศษทั้ง 2 ท่าน 

 22 

  4.2.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบตระกูล สุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 

เสนอที่ประชุมพิจารณา การจา้งอาจารย์รัชนก ข าศริิ เป็นอาจารย์พิเศษสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  

จ านวน 2 รายวิชา ๑) รายวิชา 6032207 พยาธิวิทยาพื้นฐาน 3(2-2-5) สอนคู่กับอาจารย์กุลนันท์              26 

จงนิมิตไพบูลย์ และ ๒) รายวิชาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน 3(2-2-5) สอนคู่กับ

อาจารย์ศุภมาศ จารุจรณ ซึ่ง 2 รายวิชาดังกล่าวจ าเป็นที่จะต้องมีอาจารย์ผู้เช่ียวชาญในรายวิชาเฉพาะตาม28 

เกณฑม์าตรฐานวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์   

    มติท่ีประชุม : เห็นชอบ การจา้งอาจารย์รัชนก ข าศริิ เป็นอาจารย์พิเศษ 30 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 11/๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้า 7/๑๕ 

 

 

 ๔.๓  การพิจารณาการจ้างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

          ๔.๓.๑   วิทยาลัยการฝึกหัดครู 2 

      ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร โสภารัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วทิยาลัยการฝกึหัด

ครู เสนอที่ประชุมพิจารณา การจ้างอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรรายภาค จ านวน 7 ราย 5 สาขาวิชา ดังนี้ 4 

(1) สาขาวิชาดนตรไีทยศึกษา เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุนีย์ หะหวัง  

(2) สาขาวิชาชีววิทยา เสนอ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อุบล เลีย้ววาริณ  6 

(3) สาขาวิชาพลศกึษา เสนอ รองศาสตราจารย์เกษม ช่วยพนัง  

(4) สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย ระดับปริญญาโท เสนอ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์         8 

ดร.อัญชล ีไสยวรรณ  และรองศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน ์ อุทัยพยัคฆ์  

(5) สาขาวิชาคณิตศาสตรศกึษา ระดับปริญญาโท เสนอ รองศาสตราจารย์ ดร.เดช  10 

บุญประจักษ์  และรองศาสตราจารย์ ดร.สมวงษ์  แปลงประสพโชค 

     ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่าเอกสารประกอบการพิจารณายังไม่ ชัดเจน เช่น         12 

ในสาขาวิชามีอาจารย์จ านวนเท่าใด มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวนเท่าใด มีท่านใดเป็นผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรได้ และเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ได้ เหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องจ้างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 14 

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา  

    มติที่ประชุม : เห็นควรให้สาขาวิชาทบทวนการจ้างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้ง 16 

7 ท่าน เนื่องจากเอกสาร/ขอ้มูลประกอบการพิจารณายังไม่ชัดเจน  

  18 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ๕.๑  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ ๒๐๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี  20 

   รองศาสตราจารย์  ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบ ค าสั่ ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ ๒๐๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตัง้ผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อเป็นก าลังของมหาวิทยาลัยใน22 

การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา และจะต้องประสานงานลงพื้นที่ และต้องมีกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดย

ผูช่้วยอธิการบดีแต่ละท่าน มีหน้าที่ความรับผดิชอบ ดังนี้ 24 

๑. อาจารย์ ดร.อุมาพร ยุวชิต รับผิดชอบในส่วนของวิเทศสัมพันธ์และสถาบันภาษา รวมถึง              

การจัดท าสื่อภาษาอังกฤษผา่นช่อง DLTV   26 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรุ่ง ปภาพสิษฐ รับผิดชอบศาสตร์พระราชา การท าฐานข้อมูล  

Big Data และประสานข้อมูลเรื่องครู รวมทั้งงานวิจัยเกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนาครู โดยประสานร่วมมือ28 

กับวิทยาลัยการฝึกหัดครู 

๓. ผูช่้วยศาสตราจารย์อิสร ีศรคีุณ รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพ และงานวิชาการ 30 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 11/๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้า 8/๑๕ 

 

 

๔. ผูช่้วยศาสตราจารย์อังคณา จารุพินทุโสภณ รับผดิชอบ โรงแรมพระนครแกรนด์วิว ศูนย์ความ

เป็นเลิศด้านขนมอบและขนมไทยดอกปีบ และศูนย์บ่มเพาะ ซึ่งอยากจะให้มีครัวในโรงแรมที่ เป็นของ2 

มหาวิทยาลัย ซึ่งตอนนี้ให้บุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อให้เป็นที่ฝึกปฏิบัติการและการเรียนรู้ของนักศึกษา 

รวมถึงผลิตและจ าหนา่ยสินค้า OTOP 4 

๕. อาจารย์กนกพิชญ์ วิชญวรนันท์ รับผิดชอบ ศาสตร์พระราชา จังหวัดนครนายก 

๖. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา สารสุข รับผิดชอบ กิจกรรมนักศึกษาและหอพักพระนครนิเวศน ์6 

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล รับผิดชอบ การจัดอบรมธรรมศึกษา และ            

จัดอบรมหลักสูตรวิทันตสา หลักสูตรเจตสิก และพุทธวิชชาลัย 8 

๘. อาจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์  ตระกูลทัศน์เจริญ รับผิดชอบ ด้านการประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลและ

การบริการ 10 

๙. ผูช่้วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี รับผิดชอบ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม   

   มติท่ีประชุม : รับทราบ  12 

 

 ๕.๒  แจ้งมติคณะกรรมการจัดท าภาระงานและคู่มือการประเมินภาระงานของข้าราชการ     14 

พลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๒ 

  รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภา  กุณฑลบุตร  เสนอที่ประชุมทราบ ตามที่คณะกรรมการจัดท า16 

ภาระงานและคู่มือการประเมินภาระงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน

มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ในวาระที่ 4.1 18 

พิจารณา (ร่าง) ประกาศ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ      

ผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการและผูบ้ริหาร พ.ศ. .... มีมติที่ประชุม ดังนี้ 20 

๑) ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ได้มีการจัดตารางสอนไปแล้ว (ซึ่งต้องจัดให้แล้ว

เสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา 3 เดือน) รวมทั้งการส่งหัวข้องานวิจัย การบริการวิชาการ การศิลปวัฒนธรรม 22 

และภาระงานอื่นๆ 

๒) คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยยังไม่ทราบแนวปฏิบัติตาม ข้อบังคับ และประกาศฯ คณาจารย์  24 

ควรได้ศกึษาและท าความเข้าใจในข้อบังคับ และประกาศฯก่อนมีผลบังคับใช้ 

๓) ควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม ได้แก่ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดี26 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้อ านวยการส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อ านวยการกอง

บริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าภาระงาน และคู่มือการประเมินภาระงาน28 

ของขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษาและพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 11/๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้า 9/๑๕ 

 

 

๔) เสนอให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ทุกวันอังคารที่ 2 และ 4 ของเดือน โดยคาดว่าจะ

ด าเนินการและสามารถออกประกาศได้ ภายในเดือนธันวาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 2 

ปีการศึกษา 2563 ต่อไป 

   5) มอบให้ประธานคณะกรรมการฯ น าเรียนและหารืออุปนายกสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่แทน4 

นายกสภามหาวิทยาลัย ถึงหลักการและเหตุผล ที่ต้องจัดท าประกาศฯดังกล่าวและใช้ในภาคการศึกษาที่ 1            

ปีการศึกษา 2563 ต่อไป 6 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล จันทร์แจ่มใส ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ หารือว่า 

หลังจากที่ยกร่าง ข้อบังคับ และ ประกาศแล้ว ควรให้ประชาคมหรือผู้ปฏิบัติได้วิพากษ์ได้ซักถาม ท าความ8 

เข้าใจในภาระงานด้านอื่น ๆ ที่มใิช่การสอนหรอืไม่ 

   รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า เมื่อปี 2561 ในแต่ละภาค10 

การศึกษามีการเบิกจ่ายเงินค่าสอนอาจารย์ไม่ต่ ากว่าภาคการศึกษาละ 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการ

ก าหนดช่ัวโมงสอนของอาจารย์ไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง ซึ่งไปเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ การ12 

สอน วิจัย และบริการวิชาการ เน้นเกี่ยวกับ เรื่อง ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ส่วนใหญ่อาจารย์จะ

สอนเพียงอย่างเดียว แต่มีช่ัวโมงการสอนของอาจารย์บางคนขาด เพราะว่านักศึกษามีน้อย และมีก าหนดว่า14 

หากอาจารย์มีภาระงานสอนทั้ง ภาคปกติและภาคพิเศษ รวมแล้วเกิน 12 ช่ัวโมง สามารถเบิกค่าตอบแทน

การสอนได้ ท าให้เกิดปัญหาการบริหารจัดการภายใน จึงมีการเชิญอาจารย์พิเศษมาสอนและอาจารย์พิเศษ16 

ต้องสอนไม่เกินร้อยละ 50 แต่ที่ผ่านมาอาจารย์สอนเกินร้อยละ 50 และ ให้สอดคล้องกับ ประกาศ

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ   18 

ผูต้ าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 ให้อาจารย์มภีาระ
งาน 5 ด้าน คือ สอน วิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และอื่น ๆ ตามพันธกิจมหาวิทยาลัย ต้องไม่น้อย20 

กว่า 35 ภาระงาน จึงได้ก าหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้นมาเพื่อด าเนินการ ดังนั้นเมื่อคณะกรรมการฯ 

ด าเนินการเสร็จแล้ว ขอให้สรุปข้อมูลให้คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ/22 

วิทยาลัย และ มอบใหป้ระธานสภาคณาจารย์ เพื่อแจ้งให้ประชาคมได้มสี่วนรว่ม 

   มติท่ีประชุม : รับทราบ 24 

 

 ๕.๓  สรุปผลการด าเนินงานของคณะท างานเพื่อวิเคราะห์ผลงานและงานวิชาการของอาจารย์26 

ประจ าหลักสูตร 

   รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภา กุณฑลบุตร รองอธิการบดี แจ้งที่ประชุมทราบ สรุปผลการ28 

ด าเนินงานของคณะท างานเพื่อวิเคราะห์ผลงานและงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  วัตถุประสงค์

เริ่มแรกที่ตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ข้อมูล30 

จากงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                      



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 11/๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้า 10/๑๕ 

 

 

กองบริหารงานบุคคล รวมถึงข้อมูลจากคณะ/วิทยาลัย เมื่อมีการประเมินมหาวิทยาลัย ข้อมูลจาก                     

ทุกหน่วยงานนั้นจะได้ถูกต้องตรงกัน โดยมีข้อมูลประกอบด้วย 1. ผลสังเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงาน                 2 

1.1 สถานะอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1.2 ข้อมูลโครงการวิจัยของบุคลากร 1.3 ข้อมู ลการเผยแพร่

ผลงานวิจัยของบุคลากร 2. ข้อมูลของบุคลากรที่มีอายุ 50 ปี ยังไม่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ 3. ข้อมูล4 

บุคลากรที่ยังไม่มีงานวิจัย 4. ข้อมูลบุคลากรที่มีผลงานจะยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ 5.ข้อมูลผู้เบิกเงินจาก

การเผยแพร่ผลงานวิจัย และ 6. ข้อมูลส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยทุกหน่วยงานสามารถเข้าไปดู6 

ข้อมูลได้โดยสามารสแกน QR Code ในเอกสารประกอบการประชุม  

   มติท่ีประชุม : รับทราบ 8 

 

 ๕.๔  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่  ๒๑๒๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ10 

อ านวยการการจัดการศึกษาโครงการจัดการศึกษาส าหรับพัฒนาบุคลากร (ภาคกศ.พบ.) ประจ าภาค

การศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  12 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบ ค าสั่งมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครที่ ๒๑๒๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการการจัดการศึกษาโครงการจัด14 

การศึกษาส าหรับพัฒนาบุคลากร (ภาคกศ.พบ.) ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และก าหนด

วันนิเทศ โดยได้จัดท าสมุดลงนามและสามารถมาลงชื่อตรวจเยี่ยมได้ที่ อาคาร 22 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 16 

ช้ัน 1 

   มติท่ีประชุม : รับทราบ 18 

 

 ๕.๕  รายงานการรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖3 20 

   อาจารย์ ดร.สุบัน บัวขาว รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งที่ประชุม

ทราบ รายงานการรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖3 รอบโควตาพิเศษ มีผู้สมัคร 2,504 คน เข้ารับ22 

การสอบข้อเขียน-สอบสัมภาษณ์ 770 คน สอบผ่าน 708 คน และมีผู้มารายงานตัว จ านวน 365 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจกิายน 2562  24 

   มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 26 

 ๕.๖  รายงานการรับนักศึกษาภาค กศ.พบ. และระดับบัณฑิตศกึษา ประจ าภาคการศึกษาที่     

๒/๒๕๖๒  28 

   อาจารย์ ดร.สุบัน บัวขาว รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งที่ประชุม

ทราบ รายงานการรับนักศึกษาภาคกศ.พบ. และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ ข้อมูล 30 

ณ วันที่ 11 พฤศจกิายน 2562 ดังนี้ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 11/๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้า 11/๑๕ 

 

 

1. รายงานผลการรับนักศึกษา ภาค กศ.พบ. รุ่น 51 จ านวนผูส้มัคร 89 คน รายงานตัว 65 คน 

2. รายงานผลการรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จ านวนผู้สมัคร 78 คน มีผู้เข้าสอบและสอบผ่าน 2 

65 คน และมีผู้รายงานตัว 54 คน 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 4 

 

 ๕.๗  ปฏิทินรับสมัครนักศกึษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (TCAS ๖๓) 6 

   อาจารย์ ดร.สุบัน บัวขาว รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งที่ประชุม

ทราบ ปฏิทินรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (TCAS ๖๓) โดยมหาวิทยาลัยจะรับทั้งหมด 4 รอบ จาก 8 

5 รอบ คือ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รับสมัคร ระหว่างวันที่ 2-16 ธันวาคม 2562 รอบที่ 2 

โควตา รับสมัคร ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) 10 

ระหว่างวันที่ 17-27 เมษายน 2563 และ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 3 มิถุนายน 

2563 โดยค่าธรรมเนียมการรับสมัครในรอบที่ 1 คนละ 100 บาท และรอบที่ 2, 3 และ 5 คนละ 200 12 

บาท     

   มติท่ีประชุม : รับทราบ 14 

 

 ๕.๘  รายงานสรุปสถานะข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO 16 

   อาจารย์ ดร.สุบัน บัวขาว รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งที่ประชุม

ทราบ รายงานสรุปสถานะข้อมูลหลักสูตรไปตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 หลักสูตรที่มหาวิทยาลัย18 

ส่งไปทั้งหมดและได้รับการรับทราบมา 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ในระบบ CHECO  ดังนี้ 

1. ระดับปริญญาตร ี 20 

S/2 6 หลักสูตร 

A1/2 34 หลักสูตร 

A1/3 10 หลักสูตร 

A2/1 1 หลักสูตร 

A2/2 2 หลักสูตร 

A2/3 1 หลักสูตร 

A2/4 4 หลักสูตร 

P 1 หลักสูตร 

รวม 59 หลักสูตร 

 

 22 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 11/๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้า 12/๑๕ 

 

 

2. ระดับบัณฑิตศกึษา 

W1 1 หลักสูตร 

S/1 1 หลักสูตร 

A1/2 2 หลักสูตร 

A1/3 1 หลักสูตร 

A2/2 1 หลักสูตร 

รวม 6 หลักสูตร 

   ความหมายของแต่ละสัญลักษณ์ คือ  W = รอส่ง, W1 = ส่งไประดับมหาวิทยาลัย, S/ครั้งที่2 

(Date) = ส่งไปสกอ.แล้ว, E/ครั้งที่ (Date) = ส่งให้มหาวิทยาลัยแก้ไข , A1/ครั้งที่ (Date) = หัวหน้าฝ่าย 

(ตรวจสอบ), A2/ครั้งที่(Date) = ผู้อ านวยการกลุ่ม (ตรวจสอบ), A3/ครั้งที่(Date) = ผู้อ านวยการส านัก 4 

(ตรวจสอบ), A4/ครั้งที่(Date) = รองเลขาธิการ (ตรวจสอบ) P = พิจารณาความสอดคล้องและออกรหัส

หลักสูตรเรียบร้อยแลว้ 6 

   มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 8 

 ๕.๙  รายงานการส่งผลการเรียนออนไลน์  ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

   อาจารย์สถาพร  วีระสุนทร รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งที่10 

ประชุมทราบ รายงานการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจ าภาคการศกึษาที่ 1 ปีการศกึษา ๒๕๖๒ จ านวนกลุ่ม

เรียนที่ เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 2,087 กลุ่มเรียน ผู้สอนยังไม่ส่งผลการเรียน ประกอบด้วย                       12 

1) วิทยาลั ยการฝึกหัดครู  3  กลุ่ ม เรียน 2 )คณ ะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์   6  กลุ่ ม เรียน                               

3)คณะวิทยาการจัดการ 5 กลุ่มเรยีน 4) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 กลุ่มเรียน 5) ส านักวิชาศกึษาทั่วไป 14 

2 กลุ่มเรยีน และ 6) บัณฑติศกึษา 7 กลุ่มเรยีน 

   จงึขอให้คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย ประสานอาจารย์ผู้สอนที่ยังไม่ส่งผลการเรียนในสังกัดของท่าน16 

ขอให้ด าเนินการโดยด่วน ทั้งนีข้อให้ก ากับดูแล ให้อาจารย์ส่งผลการเรียนอย่างรอบคอบ    

 มติที่ประชุม : รับทราบ มอบคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย ประสานอาจารย์ผู้สอนที่ยังไม่ส่งผลการ18 

เรียนในสังกัดของท่านขอให้ด าเนินการโดยด่วน 

 20 

 

 22 

 

 24 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 11/๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้า 13/๑๕ 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่นๆ 

 6.๑ ก าหนดการสอบธรรมศึกษา 2 

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล ผูช่้วยอธิการบดี มีเรื่องแจง้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

  ๑. ขอเชิญเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศโครงการพระอภิธรรมศึกษา หลักสูตรจิตเจตสิก ในวันอาทิตย์ที่ 4 

17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น.- 16.00 น ณ อาคารพุทธวิชชาลัย โดยมีพระครูภาวนาธีระวรกุล 

เป็นประธานสงฆ ์ 6 

  ๒. ในวันที่ 25-29 พฤศจกิายน 2562 มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

และการเรียนธรรมะ ในโครงการสอบธรรมศึกษาในปีนี้มีส่งรายชื่อผู้เข้าสอบให้แม่กองธรรมสนามหลวง8 

จ านวน 2,600 คน รวมโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีฯแล้ว โดยได้ร่วมกับส านักเรียนวัดพระศรีมหาธาตุฯ 

จัดการอบรมก่อนสอบจ านวน 4 วัน โดยวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 อบรมให้กับนักศึกษาวิทยาลัย       10 

การฝึกหัดครู วันที่  26 พฤศจิกายน 2562 อบรมให้กับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ วันที่  27 

พฤศจิกายน 2562 อบรมให้กับนักศกึษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 12 

อบรมให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถานที่จัดอบรมนั้น

ใช้อาคารพุทธวิชชาลัย ห้องพระเทพสารเมธี และจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 14 

2562 โดยแยกสนามสอบเป็น 2 แหง่ คือ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะสอบที่

อาคารหอประชุมภัทรมหาราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการฝึกหัดครู จะสอบที่16 

อาคารพุทธวิชชาลัย จ านวน 4 ห้อง 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 18 

 

 6.2 การเปิดการเรียนในระดับประถมศึกษา 20 

  นางสาวปิยะวดี หริิกมล ผู้อ านวยการกองคลัง สืบเนื่องจากเรื่องที่ประชุม ก.บ. ครั้งที่ผ่านมา รอง

คณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการฝึกหัดครู ได้แจ้งความประสงค์จะขอจะเปิดเรียนช้ันประถมศึกษา ซึ่งกองคลัง22 

ได้กลับไปคิดทบทวนดูแล้วมขี้อค าถามและขอ้เสนอแนะ เชน่ การเปิดประถมศึกษาตั้งแต่ ช้ัน ป.1 ถึง     ช้ัน ป.

3 อยากทราบว่าการที่จะเปิดหลักสูตรประถมศึกษาต้องใช้เงนิลงทุนหรือไม่ หรอืหากมีอาคารแล้ว และหากใช้24 

เงินลงทุนจะใช้งบประมาณเท่าใดและจากแหล่งใด เพราะในสภาพเศรษฐกิจเช่นนี้  สถานการณ์ของ

มหาวิทยาลัย ณ ตอนนี้ ขอให้พิจารณาในส่วนเรื่องรายรับด้วย เพราะการเปิดเรียนช้ันประถมศึกษา จะเพิ่ม26 

รายรับหรือจะเพิ่มภาระ จุดประสงค์ของมหาวิทยาลัยจะเปิดเพื่อต่อยอด ตั้งแต่แรกรับไปจนถึงโรงเรียนมัธยม

สาธิตหรือไม่ แหล่งที่จะหาเด็กมาเรียนแล้วจะหามาจากที่ใด ในขณะที่ระดับปริญญาตรีให้เหตุผลว่าจ านวน28 

ประชากรเกิดน้อย แล้วจะไปหาเด็กที่ไหนมาเรียน ค่าใช้จา่ยในการศกึษาจะคิดภาคการศกึษาละเท่าไหร่ จะสู้ที่

อื่นได้หรือไม่ในบริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัย มีโรงเรียนที่เปิดระดับประถมศึกษาอยู่แล้วหลายโรงเรียน ซึ่งมี30 

ศักยภาพเพียงพอหรอืเทียบเท่ากับที่จะเปิดหรอืไม่ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 11/๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้า 14/๑๕ 

 

 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า เท่าที่เสนอเปิดประถมสาธิต

คือ ต้องการให้นักเรียนที่อยู่อนุบาล เมื่อจบแล้วจะให้เรียนต่อที่นี่ และอาจจะไปหาเพิ่มเติมในส่วนอื่น แต่สิ่งที่2 

ต้องหาค าตอบให้ได้ คือ เรื่องสถานที่ก็คงใช้อาคารสถานที่ของวิทยาลัยการฝึกหัดครูเดิมอาจจะต้องมีการ

ปรับปรุงตอ่เติมเฉพาะห้องที่จ าเป็นก่อน และในปีถัดไปเมื่อมีนักเรียนมากขึน้ก็ค่อยปรับปรุงตอ่ไป ให้ท าคู่ขนาน4 

กันไป ให้นักศึกษาสายครูและอาจารย์มีส่วนร่วม ส่วนสภาพแวดล้อมของสาธิตฯ ของวิทยาลัยการฝึกหัดครู

อาจจะต้องมาพิจารณากันอีกครั้งเพราะเป็นพืน้ที่เดียวกัน 6 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 8 

 6.3 แนวทางการรับนักศกึษากรณสีาขาวิชามีจ านวนนักศกึษาไม่ถึง 10 คน 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล จันทร์แจ่มใส ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ หารือที่10 

ประชุม 1) การรับนักศึกษาในปีที่แล้ว พบว่ามีบางสาขาวิชาที่แนวโน้มจ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ   

ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้หรือไม่ แล้วรับสมัครถึงรอบไหนจึงจะชี้ขาดว่า  12 

จะเปิดสอนได้หรอืไม่ 2) จ านวนผูส้มัครเท่าใดจงึจะปิดหมู่เรียนจะใช้เกณฑ์เดิม คือ  ต้องมีจ านวนผูร้ายงานตัว 

10 คนขึ้นไป หากปีนี้ถ้าไม่ถึง 10 คนนักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว เราจะโยกย้ายหรอืมีมาตรการอย่างไรอาจจะ14 

ต้องเขียนเงื่อนไขไว้ให้นักศึกษารับทราบกรณีที่มนีักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน 

  ผูช่้วยศาสตราจารย์สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการที่ประชุม กล่าวว่า เกณฑ์เราใช้เกณฑ์จาก16 

ปีที่แล้วคือจ านวนนักศึกษานั้นต้องไม่น้อยกว่า 10 คนที่จะเปิดการเรียนการสอนได้ส่วนในกรณีถ้าเกิดปีนี้มี

จ านวนไม่ถึง 10 คนนักศึกษาเลือกที่จะย้ายสาขาวิชามากกว่าขอย้ายไปเรียนสถานศกึษาอื่น 18 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ถ้าจะก าหนดจ านวนเท่าไหร่

ก็ขอให้ชัดเจนหากไม่ได้ตามจ านวนแล้วต้องท าความเข้าใจกับนักศึกษาต้องยินยอมที่จะโอนย้ายไปเรียนใน20 

สาขาวิชาอื่นที่ใกล้เคียง ถ้ารับแล้วยังไม่ถึง 10 คน และสาขาวิชาต้องปรับปรุงหลักสูตร 

  ผูช่้วยศาสตราจารย์สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการที่ประชุม กล่าวว่า ส าหรับเงื่อนไขเขาจะมี22 

นักศึกษาที่ต่ ากว่า 10 คนนั้นขอไม่ระบุลงในเอกสารที่จะประชาสัมพันธ์โดยขอให้เป็นหน้าที่ของอาจารย์ใน

คณะหรอืสาขาวิชาที่จะแจ้งให้นักศึกษาทราบให้สามารถเลือกเรียนสาขาวิชาอื่นได้ 24 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 26 

 6.4 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู 

  ดร.ดิเรก  พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู กล่าวว่า ทิศทางการผลิตบัณฑิตในปัจจุบันเน้น28 

การสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพ ให้ความส าคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ มหาวิทยาลัยจะต้องพัฒนาใน 3 

ด้าน คือ จะผลิตบัณฑิตอย่างไรให้มีคุณภาพ จะผลิตงานวิจัยอย่างไรให้มีคุณภาพ จะบริการทางวิชาการ30 

อย่างไรให้มีคุณภาพ ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏที่นักศึกษามองว่าเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีคุณภาพ  



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 11/๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้า 15/๑๕ 

 

 

รับนักศึกษาได้ตามแผนรับ  ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏที่นักศึกษามองว่าด้อยคุณภาพจะมีปัญหาในเรื่องการ

รับนักศึกษาไม่ได้ตามแผนรับและจะมีปัญหามากขึ้นตามล าดับ มหาวิทยาลัยจะด าเนินการอย่างไรจึงจะท าให้2 

นักเรียนช้ัน ม. 6 ผู้ปกครอง และคนทั่วไปมองว่า มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญมาก ถ้ามี

ปัญหาตรงข้อบังคับ ระเบียบ หรือแนวปฏิบัติ เป็นอุปสรรคต่อการสร้างคุณภาพ ต้องแก้ไขที่ข้อบังคับ ระเบียบ 4 

หรือแนวปฏิบัติ มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะอยู่ไม่ได้ และหากท าให้ถูกข้อบังคับ ระเบียบ หรอืแนวปฏิบัติแล้วไม่ได้

คุณภาพจะมีปัญหาได้ ฝากที่ประชุมพิจารณา แนวทางการสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพ จะผนึกก าลังการสร้าง6 

ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้นได้อย่างไร  ท าอย่างไรสถาบันผลิตครูจึงจะผลิตครูใหม่ใหม้ีคุณภาพและเพิ่ม

ทักษะครูเก่าให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่งคุณภาพของครู คือ ไปเปลี่ยนนักเรียนให้เป็นนวัตกร แต่การเรียนการสอน8 

ในสถาบันผลิตครูที่ เป็นอยู่  สอนให้นักเรียนเรียนรู้  ให้นักเรียนเข้าใจ ให้นักเรียนน าความรู้ที่มีอยู่ ไปใช้            

แต่ไม่ได้สอนใหน้ักเรียนสร้างนวัตกรรมใหม่ จึงไม่มีโอกาสท าให้นักเรียนเป็นนวัตกร และแนวการผลิตครูต่อไป10 

จะผลติครูในลักษณะการผลิตแบบระบบปิด คือ ครูทีผ่ลติออกมาตอ้งเป็นไปตามความต้องการของตลาด 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันท า ท า12 

ให้เกิดคุณภาพจะประกอบไปด้วย ผูเ้รียน ผู้สอน และหลักสูตร ถึงช้าก็ต้องท า เพื่อให้ได้มีการทบทวน/ปรับปรุง

หลักสูตร อาจารย์จะได้ปรับตัว งานวิจัยต้องเข้มข้นมากขึ้น  14 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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 6.5 ก าหนดการประชุมครั้งที่ 12/๒๕๖๒   

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบ ก าหนดการ18 

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการการจัดการศึกษาครั้งต่อไป ครั้งที่ 12/๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 4 อาคาร 100 ปี การฝึกหัดครูไทย  20 

   มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 22 

ปิดประชุมเวลา ๑6.0๐ น. 

 24 

 

            ว่าที่ ร.ต.หญิงนศิานาท ศรดีี                         26 

                นางพิชญา สกุลสุธีบุตร  

                     ผูจ้ดบันทึกการประชุม  28 

 

                ผูช่้วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ 30 

              ผูต้รวจรายงานการประชุม 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 11/๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้า 16/๑๕ 

 

 

 


