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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการการจัดการศึกษา 

ครั้งที่ 12/๒๕๖๒ 2 

วันเสาร์ท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 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 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 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 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ กรรมการ 

๑.๑๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 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 

๒.๖ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล ผูช่้วยอธิการบดี 
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๒.๗ อาจารย์กนกพิชญ์ วิชญวรนันท์ 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. ดร.ดิเรก  พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรุง่ ปภาพสิษฐ ผูช่้วยอธิการบดี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร โสภารัตน์ แทน คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู 

๒. นางวัชรี กิ่งนาค ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 

3. นางสาวมุกดา  เอี่ยมแสง ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 

4. นางสาวอาจารีย์   ดวงแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 

5. ว่าที่ ร.ต.หญิงนศิานาท ศรดีี ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 2 

 รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการการจัดการศกึษา ครั้งที่ 12/๒๕๖๒ วันเสารท์ี่ 14 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 4 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เลขานุการที่ประชุม แจ้งวาระเพิ่มเติม 10 วาระ ดังนี้ 6 

 1.3 รายงานการประเมินผลพิธีเปิดสถานจัดแสดงนิทรรศการและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 

(See.Buy.Local@PNRU)  8 

 1.4 การเตรียมความพร้อมรายงานการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี 
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 1.5 เตรียมความพร้อมและเตรียมข้อมูลการน าเสนอนิทรรศการโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มกรุงเทพมหานคร ของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา2 

วิทยาศาสตร์วจิัยและนวัตกรรม วุฒิสภา 

๔.๔   (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูด้ ารง4 

ต าแหน่งวิชาการและผูบ้ริหาร พ.ศ..... 

 ๔.๕  การขอจัดท าปฏิทินกิจกรรมนักศึกษารายปีแบบ Online 6 

๔.๖  ขออนุมัตจิ้างอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นรายภาคการศกึษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

4.7 รางานมตทิี่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายแผน งบประมาณและการคลัง ครั้งที่ 4/2562 8 

๕.๗  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง วันหยดุที่มีการเรยีนการสอนชดเชยเพิ่มเติม และเลื่อนวนั

สอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ส านักสง่เสรมิวิชาการฯ) 10 

๕.๘  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ก าหนดการช าระเงินคา่ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาภาคปกติ 

และภาคกศ.พบ. ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 12 

๕.๙  ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร เรื่อง ก าหนดส่งผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้ผลการเรยีน “I” 

ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 14 

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธาน/เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 16 

 ๑.๑   เลื่อนการลงนามความร่วมมือกับสถาบันส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

 รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบ ส านักงานที่ประชุม18 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ส่งหนังสือเลื่อนการลงนามความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เนื่องจากผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 

(สสวท.) ติดราชการด่วนไม่สามารถมาร่วมพิธีลงนามดังกล่าวได้ มีความจ าเป็นต้องขอเลื่อนการลงนามความ

ร่วมมือไปก่อน 22 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 24 

 1.2 ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การด าเนินกิจกรรมบนระบบเครอืข่าย

สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา คร้ังที่ ๔๐ (40th  WUNCA)” 26 

 รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบ  ส านักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 28 

“การด าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๔๐ (40th WUNCA)” ระหว่าง

วันที่ ๑๕-๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยท่านที่สนใจ30 

เข้าร่วมประชุม ให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 

20 ธันวาคม 2562    32 
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  มติที่ประชุม : รับทราบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

 

 1.3 รายงานการประเมินผลพิธีเปิดสถานจัดแสดงนิทรรศการและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 4 

(See.Buy.Local@PNRU)  

  ผูช่้วยศาสตราจารย์อิสร ีศรีคุณ ผูช่้วยอธิการบดี เสนอที่ประชุมพิจารณา รายงานการประเมินผล6 

พิธีเปิดสถานจัดนิทรรศการและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (See.Buy.Local@PNRU) เมื่อวันศุกร์ที่ 29 

พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารบ่มเพาะวิสาหกิจและศูนย์รายได้ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ใช้8 

แบบสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเข้าร่วมพิธีเปิดงาน

จ านวนทั้งสิ้น 76 คน และรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะโดยการสัมภาษณ์บุคคลทั้งภายในและ10 

ภายนอกมหาวิทยาลัย สรุปข้อมูลส าคัญได้ดังตอ่ไปนี้ 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับทราบข้อมูลประชาสัมพันธ์ของการจัดกิจกรรมและการส ารวจ12 

ข้อมูลผ่านแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 76 คน ได้รับทราบข่าวการเปิดสถานจัดแสดง

นิทรรศการและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน มากที่สุดจากหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย รองลงมาคือหนังสือ14 

เชิญเข้าร่วมพิธีเปิด และสื่อโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการ

สัมภาษณ์ผู้ร่วมงาน (1) ปัจจุบันสื่อโซเชียลมีเดียมีความส าคัญและไวต่อการสื่อสารมาก ในกรณีของการจัด16 

งานดังกล่าว มหาวิทยาลัยควรด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่าน facebook LINE และ twitter ให้มากขึ้น และควร

มีการเคลื่อนไหวในหน้าเพจต่าง ๆ มากกว่าเป็นภาพนิ่ง โดยฝ่ายที่รับผิดชอบด้านประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ และ18 

ผู้รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ต้องท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น และควรเป็นความร่วมมือของบุคลากร           

ในมหาวิทยาลัยในการช่วยกันกระจายข่าวสารให้รับทราบร่วมกัน (2) คณะ/วิทยาลัย ศูนย์/ส านัก ร่วมกัน20 

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบ และเข้าร่วมงานกันมากขึ้น โดยเฉพาะการเชญิชวนใหบุ้คลากรภายใน

มหาวิทยาลัยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการประสานงานและร่วมงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สนับสนุน ซื้อสินค้า 22 

ในเทศกาลต่าง ๆ เป็นต้น (3) ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ควรมีหลากหลายขนาด และติดตั้งในสถานที่ที่

บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าถึง และมองเห็นได้ชัดเจนในหลากหลายจุดส าคัญ 24 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน  จากการส ารวจข้อมูลผ่าน

แบบสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่จัดแสดงนิทรรศการและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่า26 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า สถานที่มีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมแสดงสินค้าชุมชน 

และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความเหมาะสมมากและมากที่สุด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการ28 

สัมภาษณ์ผู้ร่วมงาน (1) สถานที่กว้างขวางและสวยงามมาก แต่สภาพทางกายภาพอาจจะยังไม่พร้อมส าหรับ

ให้บริการ ซึ่งถ้ามีการปรับปรุงอย่างรวดเร็วน่าจะเอื้อประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยและชุมชนได้มากขึน้ โดยเฉพาะ30 

การตกแต่งสถานที่ช้ันล่างและบริเวณโดยรอบ รวมถึงบริเวณริมคลองและทางเข้าอาคาร ควรจะมีสัญลักษณ์ 

จุด check-in หรือ mascot ส าหรับผู้มาเยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ถ่ายภาพ (2) ร้านกาแฟมีโต๊ะ เก้าอี้ 32 
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ไม่เหมาะสม ควรปรับเปลี่ยน รวมถึงการตกแต่งร้านด้วย (3) ทางเข้าออกร้านกาแฟอยู่หน้าห้องน้ าซึ่งแคบ

มาก ควรมีม่านหรอืบังตากั้นไม่ใหเ้ห็นห้องน้ า รวมทั้งต้องระวังเรื่องกลิ่นและความสะอาด ถ้าจะให้ดียิ่งขึน้ควร2 

มีทางเข้าอื่นเพื่อเสริมฮวงจุ้ย เช่น ด้านหน้าหรือด้านข้าง (4) ลานด้านนอกร้านกาแฟ ควรมีทางเชื่อมกับ

ด้านหน้าและอาจจะเป็นที่ขายอาหารราคาประหยัดให้ชุมชนและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ควรกั้นพื้นที่4 

ส าหรับประกอบอาหารและที่ล้างภาชนะด้วย (5) ภาชนะและถ้วยกาแฟ ถ้วยน้ า ควรเหมาะสมกับร้านและ          

ไม่จ าเป็นต้องราคาแพง ถ้ามหาวิทยาลัยสามารถผลิตชุดแก้วกาแฟเซรามิกส์ได้ จะได้แสดงศักยภาพและ6 

เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (6) จ านวนตู้และช้ันแสดงสินค้าไม่เพียงพอ อาจท าให้เป็นอุปสรรคต่อการจัด

วางและแสดงสินค้าเพื่อให้ผู้เข้าชมเลือกซื้อ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอยู่หลายสาขาวิชา จึง8 

ควรจะร่วมมือกันเพื่อสะท้อนความเป็นมืออาชีพของการบริหารจัดการต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อสะท้อนศักยภาพของ

มหาวิทยาลัยและเป็นการประชาสัมพันธ์ช่องทางหนึ่งที่ท าให้บุคลากรภายนอกสนใจเรียนและรับการอบรมใน10 

มหาวิทยาลัย 

3. คุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่น ามาจัดแสดง จากการส ารวจข้อมูลผ่านแบบสอบถาม12 

เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่น ามาจัดแสดงพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็น

ต่อคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ โดยเห็นว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่น ามาจัดแสดงมีคุณภาพในระดับมาก14 

และมากที่สุด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ผู้ร่วมงาน (1) คุณภาพของสินค้าโดยรวมดี 

แต่หากจะวางในร้านของมหาวิทยาลัย จ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพและให้มีการประกันคุณภาพ เช่น ความ16 

ประณีต เรียบร้อย การออกแบบหรือผลิตภัณฑ์ สินค้าบางประเภทต้องมีตราสัญญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ฯลฯ (2) ควรมีสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนหลากหลายมากกว่านี้  และมีตัวอย่างสินค้าบางประเภทที่18 

สามารถซื้อออนไลน์ได้แม้จะมีจ านวนไม่มาก รูปแบบผลิตภัณฑ์ของสินค้าควรมีความหลากหลายให้เลือกซื้อ 

(3) ระบบจ่ายเงินควรมีหลากหลายช่องทางเพื่ออ านวยความสะดวก เช่น เงินสด คิวอาร์โค้ด การโอนผ่าน    20 

E-Bank เป็นต้น 

4. การให้บริการของบุคลากรในช่วงการจัดกิจกรรม จากการส ารวจข้อมูลผ่านแบบสอบถาม22 

เกี่ยวกับการให้บริการของบุคลากรในช่วงการจัดกิจกรรมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการ

ให้บริการของบุคลากรโดยมีความพึงพอใจในระดับมากและมากที่สุด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจาก24 

การสัมภาษณ์ผู้ร่วมงาน (1) มีความประทับใจในการให้บริการของนักศึกษามาก ต้องการให้นักศึกษามา

ให้บริการและต้อนรับ เพื่ อ เป็นการฝึกฝน  และนักศึกษามีความคล่องแคล่วยิ้ม แย้มแจ่มใส น่ารัก                          26 

(2) ควรมีนักศึกษาจากทุกคณะผลัดเปลี่ยนเวียนกันมาฝึกประสบการณ์ ไม่ควรมีเฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

เนื่องจากนักศึกษาที่มาช่วยงานส่วนใหญ่มาจาก สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาคหกรรม28 

ศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด และนักศึกษาจากองค์การนักศึกษา ดังนั้น ควรให้นักศึกษาทุกสาขาวิชา ทุกคณะ

มีโอกาสเข้ามาฝึกประสบการณ์ โดยบางครั้งถ้าเป็นงานของมหาวิทยาลัยอาจเป็นรูปของนักศึกษาอาสาสมัคร30 

ก็ได้ (3) การแต่งกายของนักศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์ ควรเป็นแบบเดียวกัน เช่น มียูนิฟอร์ม โดยทางร้าน

อาจมผีา้พันคอ หรอืผา้คลุมกันเปื้อนไว้ให้นักศึกษาฝกึงานได้สวมใส่ 32 
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5. ความต้องการที่จะกลับมาเที่ยวชมและซื้อสินค้า/ผลิตภัณฑ์โครงการ See.Buy.Local@PNRU 

จากการส ารวจข้อมูลผ่านแบบสอบถาม เกี่ยวกับความต้องการที่จะกลับมาเที่ยวชม และซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์2 

โครงการพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะกลับมาเที่ยวชมและซือ้สินค้าผลิตภัณฑ์ของ

โครงการ ในระดับมากและมากที่สุด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ผู้ร่วมงาน (1) 4 

บุคคลภายนอกโดยส่วนใหญ่มีความต้องการอุดหนุนสินค้า หรือผลิตภัณฑ์จากชุมชนและนักศึกษาที่ผ่านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย แต่มีข้อเสนอแนะว่าควรให้อาจารย์ร่วมกันก ากับดูแลและใส่ใจ           6 

ในเรื่องนี้ โดยอาจดูจากตัวอย่างที่หลากหลาย และขอค าแนะน าจากผู้รู้ ผู้เช่ียวชาญ มาช่วยกันพัฒนาการ

ด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น (2) ทางเข้าสถานที่ซึ่งค่อนข้างไกล มีทางเข้าออกได้เพียงทางเดียว นอกจากนี้ป้าย8 

ประชาสัมพันธ์ทางเข้าไม่ชัดเจน ไม่มีการสื่อสาร ท าให้คนทั่วไปไม่ทราบว่า อาคารแสดงสินค้านี้อยู่ภายใน

มหาวิทยาลัย ควรมีกิจกรรมเชื่อมต่อระหว่างอาคาร ถนน และมีป้ายเชิญชวนให้โดดเด่นขึน้ ซึ่งต้องอาศัยการ10 

ร่วมมือกัน ระดมสมองและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย (3) ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และมีการ

ประกาศเสียงตามสาย เพื่อเป็นช่องทางเชิญชวนให้บุคลากรมาเยี่ยมชมและซื้อผลิตภัณฑ์ (4) สินค้า/12 

ผลติภัณฑ ์ที่ผู้เข้าร่วมชมงานสนใจ มีความต้องการซือ้และอุดหนุน ได้แก่ กระยาสารท นมควาย น้ าพริก งาด า 

ชามะดัน กระถางเซรามิกส ์ผา้ทอไทยทรงด า และผลติภัณฑ์ส าหรับซือ้แจกในเทศกาลตา่ง ๆ 14 

6. ข้อเสนอแนะที่ต้องท าเร่งด่วน (1) ควรมีป้ายประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยรับทราบ (2) ควรมีผลิตภัณฑ์จากชุมชนมาจัดจ าหน่าย/จัดแสดงมากขึ้น และหลากหลาย และ16 

ควรน าผลิตภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยไปร่วมพัฒนาจากทุกพื้นที่บริการ ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบมาจัดแสดง             

ซึ่งฝ่ายวางแผนและฝ่ายจัดท าข้อมูลของมหาวิทยาลัย (Big data) ต้องวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจาก            18 

ปีที่ผ่านมา (3) ควรประชาสัมพันธ์แจ้งเวลาเปิด-ปิดให้ชัดเจน ว่าเมื่อใดและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัยรับทราบอย่างต่อเนื่อง (4) ควรมีการสรุปเรื่องเงินที่ชัดเจน มีการแนะน าช่วยเหลือ20 

จากทุกฝ่าย เช่น การรักษาเงินตามระเบียบแต่ต้องให้งานสามารถด าเนินได้อย่างคล่องตัวไม่ติดขัด มีความ

ชัดเจนเรื่องงบประมาณว่างบประมาณนี้ใครลงทุน การเข้าออกของเงนิมีการช่วยเหลือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง              22 

เพื่อการท างานที่ต่อเนื่องยั่งยืน 

รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่24 

ด าเนินการโครงการนี้ใหเ้ป็นรูปธรรม และรายงานดังกล่าวท าใหท้ราบว่าจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง อาคาร

นี้ เจตนาที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงกิจกรรมของอาจารย์และนักศึกษาและชุมชน ใช้ประโยชน์ในด้านแหล่งฝึก26 

ปฏิบัติการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ได้มีข้อสังเกตว่ามหาวิทยาลัยใช้

งบประมาณในการก่อสร้างมาหลายปีแล้วและยังไม่ได้มีการเปิดใช้อาคาร แม้ว่าจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม28 

และให้ความเห็นมีจ านวนไม่มากนัก แต่เป็นภาพสะท้อนให้เห็นในหลาย ๆ เรื่อง โดยเฉพาะ ในด้านสถานที่ ส่วน

ใดบ้างที่จะต้องเร่งรัดปรับปรุง ขอให้ฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีคณะกรรมการด าเนินงานอยู่แล้ว 30 

ในการปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน และให้ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการด าเนินงาน 

See.Buy.Local@PNRU ท าบันทึกข้อความเพื่อจะได้แจ้งผู้เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป และควรก าหนดวันและ32 
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เวลาในการเปิด-ปิดอย่างชัดเจน เพื่อจะได้ท าแผนการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอก              

ได้ทราบ ซึ่งอาจจะเป็นวันท าการปกติ 2-3 วัน ในการจัดจ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และบริการพิเศษใน2 

วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ประกอบด้วยอาหาร และการแสดง ซึ่งใช้ศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษาใน

สาขาวิชาต่าง ๆ เช่น สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร สาขาวิชาดนตรีตะวันตก สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 4 

เป็นต้น โดยอาจจะประสานกับกรุ๊ปทัวร์ที่ผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน 2 แห่ง คือ   

บางไทรและอโยธยา ซึ่งมีตลาดน้ าและอาจเชื่อมโยงกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยได้ และขอให้ด าเนินการใน6 

ส่วนที่สามารถด าเนินการได้ก่อนและคอ่ย ๆ พัฒนาต่อไป 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 8 

 

 1.4 การเตรยีมความพร้อมรายงานการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี 10 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบ จากการเข้าร่วม

ประชุม การลงพืน้ที่ตรวจเยี่ยมของท่านองคมนตรีในแต่ละพื้นที่ โดยได้สอบถามข้อมูลจากการตรวจเยี่ยมว่ามี12 

ข้อเสนอแนะต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินการอย่างไรบ้าง ให้น าไปเทียบดูกับโครงการ/กิจกรรมในปี 

2562 ว่าได้ด าเนินการในส่วนใดไปแล้วบ้าง สอดรับกับกรอบนี้หรือไม่  ถ้าไม่มีจะต้องไปดูในปีงบประมาณ 14 

2563 จะต้องเป็นหลักใหญ่ คือ ให้นักศึกษาลงพื้นที่ท ากิจกรรมได้ด้วย ซึ่งไม่ต้องการผลงานของอาจารย์

อยากให้เป็นผลงานของนักศึกษา ในการก ากับดูแลของอาจารย์ให้นักศึกษาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนโดยให้16 

เป็นไปตามพระราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ทั้ง 4 ข้อ  ได้แก่ ๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง        

๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม ๓. มีงานท า – มีอาชีพ ๔. เป็นพลเมืองที่ดี  ซึ่งมีขอเสนอแนะในการ18 

เตรียมการ สรุปได้ 4 เรื่อง ดังนี้  

1. มีความแตกต่างจากการตรวจเยี่ยมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  และมหาวิทยาลัยราชภัฏ        20 

สวนสุนันทา อย่างไร  

2. ต้องการตรวจเยี่ยมโครงการของนักศึกษา 22 

  2.1 ประมาณ 2-3 โครงการ ขอให้ทุกคณะจัดเตรียม  

  2.2 ให้นักศึกษาเป็นผู้น าเสนอโครงการที่นักศึกษาเป็นผู้ริเริ่มแต่สามารถมีอาจารย์เป็น24 

ผูส้นับสนุนหรอืเป็นผู้ช่วยได้  

  2.3 โครงการอาจจะยังไม่ได้ด าเนินการ หรอืยังไม่เคยด าเนินการก็ได้  26 

  2.4 ถ้าเป็นโครงการใหม่ อาจจะเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาของนักศึกษาก็ได้  

  2.5 นักศึกษาเป็นผู้ลงพื้นที่ให้บริการ พบปัญหาในพื้นที่คืออะไร ชุมชนในท้องถิ่นต้องการ28 

ความช่วยเหลือในด้านใด นักศึกษามีขีดความสามารถอย่างไร และเข้าไปช่วยเหลืออย่างไรบ้าง มีข้อมูลหรือ         

มีการวิเคราะห์อย่างไร ท าให้ทราบถึงความต้องการของชุมชนนั้น และเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาตามความ30 

ต้องการ มิใช่นักศกึษาอยากเข้าท าไปเอง 

  2.6 ต้องไม่ใช่โครงการออกค่าย ทาสี หรอืมอบสิ่งของ  32 
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  2.7 นักศึกษาอาจท าคนเดียว หรือท ากับสาขาวิชาอื่นที่อยู่ในคณะเดียวกัน หรือบูรณาการ

ร่วมกับคณะอื่นหรอืข้ามศาสตร์ก็ได้  2 

  2.8 โครงการไม่จ าเป็นต้องท าผลติภัณฑ์ให้ชาวบ้าน เป็นโครงการด้านสังคมก็ได้  

  2.9 ต้องมีการประเมินผลด้วยว่า การเข้าไปลงพืน้ที่ให้บริการนัน้มผีลการประเมินออกมาอย่างไร 4 

   2.10 ให้ด าเนนิการใหค้รบทั้งระบบ เพราะตอนแรกชาวบ้านมีปัญหาสามารถแก้ปัญหาใหไ้ด้อย่างไร  

3. ใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง ในการน าเสนอโครงการของนักศึกษา 2-3 โครงการ  6 

4. ถ้าไม่มีโครงการของนักศึกษาที่ด าเนินการอยู่ ขอให้ดูว่าก าลังมีโครงการที่จะด าเนินใน

ปีงบประมาณนีก้็ได้ หรอืจะมีโครงการในงบประมาณต่อไปก็ได้  8 

เป้าหมายส าคัญ  คือ ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้  มีประสบการณ์  รักพื้นที่ และท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยมีศูนย์วัฒนธรรม PCC ต้องการให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา มีส่วนร่วมใน10 

การศึกษา วิจัย ลงพื้นที่ และน าผลผลิตภัณฑ์มาจ าหน่าย และให้นักศึกษามาให้บริการด้วย ถือเป็นการ

ด าเนนิการครบทั้งระบบ 12 

 รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภา กุณฑลบุตร รองอธิการบดี หลังจากเข้าร่วมประชุมที่มหาลัยราชภัฏ  

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ติดตามการลงพื้นที่และงานวิจัยนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีครบทั้ง 4 ข้อ ของ14 

กิจกรรมนักศึกษา จึงขอให้ทุกคณะ/วิทยาลัยด าเนินการแต่เนิ่น ๆ ประเด็นที่หารือกัน คือ มหาวิทยาลัยมี 

See.Buy.Local@PNRU เพราะฉะนั้นจะท า DLTV เป็นวีดีทัศน์น าเสนอผลงานในภาพรวมประมาณ 10 นาที     16 

ต่อท่านองคมนตรี หลังจากนั้นท่านจะพูดคุยกับนักศึกษาหรือชุมชน เพราะทุกโครงการอาจารย์ของเราพา

นักศึกษาลงพื้ นที่  และบางโครงการก็ เริ่มจากนักศึกษา และอยากให้มี โครงการครบทั้ ง 4 พื้ นที่                        18 

ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ เพื่อให้ท่านองคมนตรีเห็นภาพรวม เพื่อเชื่อมไปสู่ See.Buy.Local@PNRU เช่น เรื่อง

ของผลิตภัณฑ์ผ้า เนื่องจากนักศึกษาได้ลงพื้นที่วิจัยและมหาวิทยาลัยต้องการให้นักศึกษาใช้ของในพื้นที่ และ20 

จะสร้างแบรนด์เอง ตอนนี้ เริ่มต้นจากจังหวัดนครนายกก่อน เราได้หารือกับชาวบ้านแล้ว และผู้ ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา สารสุข ก าลังจะจัดประกวดการออกแบบโลโก้ และจัดหาผู้สนับสนุนเงนิรางวัล และ22 

จะน าผลิตภัณฑ์มาจ าหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านและต้องมาเลือกกันอีกครั้งหนึ่งว่า

โครงการเด่นที่นักศกึษาไปลงพื้นที่นั้น มีโครงการใดบ้าง เราพยายามจะท าให้ไม่เหมือนใคร ซึ่งเป็นผลงานการ24 

ตัดเย็บของชาวบ้านแต่การันตีโดยอาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จึงขอความร่วมมือจาก

ประธานทุกพื้นที่จะต้องน าข้อมูลให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 26 

ดร.อรุณรุ่ง ปภาพสิษฐ เพื่อวิเคราะห์ว่าแต่ละโครงการมีอะไร และลงไปสู่ See.Buy.Local@PNRU อย่างไรและ

จะเชื่อมโยงกับการของบประมาณปี 2563 อย่างไรเพราะบางโครงการต้องต่อยอด ขอให้เร่งด าเนินการโดย28 

ด่วนด้วย 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 30 

 

mailto:See.Buy.Local@PNRU


รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 12/๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ 14 ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา้ 9/2๗ 

 

 

 1.5 เตรียมความพร้อมและเตรียมข้อมูลการน าเสนอนิทรรศการโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มกรุงเทพมหานคร ของคณะกรรมาธิการการ2 

อุดมศกึษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม วุฒสิภา 

  รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภา กุณฑลบุตร รองอธิการบดี แจ้งที่ประชุมทราบว่า จากที่ได้รับ4 

มอบหมาย ให้ไปร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในส่วนของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพ โดยได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม พร้อมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์         6 

ดร.ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรุ่ง ปภาพสิษฐ และ อาจารย์กนกพิชญ์ วิชญวรนันท์ 

โดยต้องส่งข้อมูลไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนข้อมูลที่จะต้องน าส่งจะมีอยู่ 4 เรื่อง และท่าน8 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ขอความร่วมมือในการส่งข้อมูลในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด และอีกส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลของมหาวิทยาลัย คือ ๑) แผนการด าเนินงานของ10 

มหาวิทยาลัยในระยะ 5 ปี  ๒) แนวทางการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ๓) แนวทางการสร้าง

ระบบธรรมาภิบาลที่ดีในมหาวิทยาลัย และ ๔) แนวทางการจัดหลักสูตรส าหรับนักศึกษาต่างประเทศ ซึ่งของ12 

มหาวิทยาลัยได้ร่วมกันด าเนินการโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรุ่ง ปภาพสิษฐ และผู้ช่วยศาสตราจารย์

อิสรี ศรีคุณ  ได้ด าเนินการปรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าส่งใน14 

นามมหาวิทยาลัย แต่ในขณะเดียวกันต้องท า Power Point ส่งให้ ส่วนกลาง ซึ่งต้องสะท้อนว่าหลักสูตรเด่น ๆ 

ของเรามีหลักสูตรใดบ้าง และในส่วนของนวัตกรรมที่โดดเด่นต้องน าไปแสดงที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ใน16 

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ด้วย โดยได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ไปด าเนินการที่จะแสดงใน

พื้นที่ที่จัดให้เราและต้องมีผู้ที่น าเสนอในภาพรวม คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี18 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และได้ส่งรายชื่อผู้แทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์   ผู้ ช่วยศาสตราจารย์อิสรี ศรีคุณ  อาจารย์กนกพิชญ์ 20 

วิชญวรนันท์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และผูแ้ทนสถาบันวิจัย 5 คน ในส่วนของการจัดแสดง  

 รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ขอให้รายงานผลจากการไปร่วม22 

ประชุมดังกล่าวด้วย 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 24 

 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 11/๒๕๖๒  26 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา รายงานการประชุม

คณะกรรมการอ านวยการการจัดการศึกษา ครั้งที่ 11/๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ 16 พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน  28 

15 หนา้ 

 มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มกีารแก้ไข 30 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 วาระ 3.1 สืบเน่ือง 1.1 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษา2 

ให้กับนักศึกษา 

  อาจารย์สถาพร  วีระสุนทร รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สืบเนื่อง 4 

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา ขอหารือการขยายเวลา 

ตามประกาศปี 2555 ให้มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ขยายเวลาได้ 1 ภาคการศึกษา ในปัจจุบันคณบดีลงนาม6 

ขยายเวลาการศึกษาครั้งเดียว 2 ภาคการศึกษา ตามประกาศมอบอ านาจให้อธิการบดีมีอ านาจในการอนุมัติ 

ตามข้อบังคับข้อ 11 การขยายเวลาการศึกษา ต้องได้รับอนุมัติโดยอธิการบดีตามค าแนะน าของบัณฑิต8 

วิทยาลัย ซึง่คณบดีมอี านาจในการลงนามอนุมัตหิรอืไม่ และการด าเนินการนัน้ถูกต้องหรอืไม่ 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า งานวิชาการเป็นงานที่มี10 

ข้อผิดพลาดง่าย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) มอบอ านาจให้อธิการบดี

เป็นผูอ้นุมัติ หากผู้อื่นกระท านอกเหนือจากอธิการบดีแล้วย่อมมีความผิด เพราะถือว่าเอือ้ประโยชน์ ก่อนที่จะ12 

อนุมัติเรื่องงานวิชาการในหลายๆครั้ง ต้องสอบถามข้อมูลจากนายทะเบียนหรือผู้เกี่ยวข้องก่อน ว่าเป็นเพราะ

เหตุใด จะต้องหาข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจและถามผู้ที่เกี่ยวข้องที่ถือปฏิบัติตามข้อบังคับ และขอให้ทุก14 

ฝา่ยประชุม ปรึกษาหารอืร่วมกันให้มากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตอ่ไป 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ กล่าวว่า หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยมี16 

ค าสั่งให้ยุบบัณฑิตวิทยาลัย แต่การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษายังคงอยู่  โดยได้มีการเชิญประธาน

สาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก พร้อมคณบดีและรองคณบดี18 

ฝ่ายวิชาการมาหารือร่วมกัน จึงได้มีตารางการด าเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และล่าสุดเคย

น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการการจัดการศึกษาในการประชุมครั้งที่ 9/2562 วันเสาร์ที่ 14 20 

กันยายน 2562 มีการเข้าที่ประชุมหลายครั้งและมีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้ง ใช้ระยะเวลาในการ

ด าเนินการพอสมควรจนกระทั่งออกมาเป็นตารางฉบับนี้ ซึ่งมีทั้งหมด 26 กิจกรรม พร้อมระบุผู้รับผิดชอบใน22 

กิจกรรมต่าง ๆ ก าหนดอยู่ในตารางทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว และในการประชุมครั้งต่อไป จะขอน าตารางเข้าแจ้ง

ที่ประชุมรับทราบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้มีการสื่อสารและหารอืเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 24 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

๔.๑   แผนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปี พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖  28 

  ผูช่้วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา แผนการพัฒนา/

ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ โดยมีหลักสูตรที่ครบก าหนดการ30 

พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ในปี 2562 จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
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การจัดการโลจสิติกส์ ๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน ขอให้คณบดี 

เร่งรัดติดตามให้สาขาวิชาที่ครบก าหนดพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ด าเนินการให้เป็นไปตามแผน ด้วย 2 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต  โสไกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอที่ประชุม

พิจารณาแผนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ4 

ประจ าคณะในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 รายละเอียดในเอกสารประกอบการ

ประชุมวาระ 4.1 (เพิ่มเติม) 6 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ได้ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจ าคณะที่มีผู้ทรงคุณวุฒิและประธานสาขาวิชาที่ร่วมกันกลั่นกรองเพื่อให้เป็นเกณฑ์และแนว8 

ปฏิบัติเดียวกันและไม่ใหเ้กิดปัญหาในการเบิกจ่ายเงินหากไม่อยู่ในแผนการปรับปรุง ควรมสีาขาวิชาที่พัฒนาใหม่

บางสาขาวิชาไม่มีนักศึกษาเลย 3 ปีแล้วก็ต้องปิดและได้อนุมัติปิดไปแล้วแต่อาจารย์ในสาขาวิชานั้นจะท า10 

อย่างไรก็ต้องมาปรับปรุงหลักสูตรและมีอาจารย์ที่อยู่ในสาขาวิชาที่ปิดไปเข้าร่วมอยู่ตรงนั้นด้วยอาจจะเป็น

หลักสูตรที่สามารถพัฒนากันได้หรือท าหลักสูตรใหม่อาจจะมีการท าหลักสูตรใหม่โดยน า 2-3 หลักสูตรมา12 

บูรณาการรว่มกันเป็นหนึ่งหลักสูตร 

  อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  จันทร์ควง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ แจ้งที่ประชุมทราบว่า มีหลักสูตร14 

ทีค่รบก าหนดการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ในปี 2562 คือ หลักสูตรการจัดการธุรกิจสายการบิน มีปัญหาใน

เรื่องของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยผ่านคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรแล้ว 16 

2 ครั้ง และก าลังประสานน าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ในวันที่ 15 มกราคม 2563 และแจ้งปิดหลักสูตร 2 

หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระดับปริญญาเอก การบริหารจัดการธุรกิจ นักศึกษาจะหมดสภาพในภาคการศกึษาที่ 18 

1 ปีการศึกษา 2563 และระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ นักศึกษาจะหมดสภาพในภาค

การศกึษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยได้ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติปิดหลักสูตร  20 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบตระกูล สุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า              

มหีลักสูตรที่ครบก าหนดการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมช่ัน ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของ22 

การปรับปรุง รวมถึงการปรับหลักสูตรในกลุ่มของวิทยาศาสตร์  ให้เป็นวิทยาศาสตร์ Pure Science เช่น 

สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาชีววิทยา จะพัฒนาเป็นหนึ่งหลักสูตรแล้วจะท าเป็นแขนงย่อย โดย24 

ได้น ากลับไปน าเสนอในกลุ่มย่อยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อน ากลับไปประชุมหารือพบปัญหา

หลายอย่างในการรวมหลักสูตร โดยเฉพาะเรื่องศักยภาพของอาจารย์ ซึ่งจ าเป็นจะต้องใช้ศักยภาพที่เรามีอยู่ 26 

ดังนั้นจะขอรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการให้ที่ประชุมทราบต่อไป และได้ขอปิดหลักสูตรในสาขาวิชา

ฟิสิกส์ประยุกต์ ซึ่งมีจ านวนนักศึกษาน้อย ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ 3 ปีแล้ว และอาจารย์28 

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าวได้ไปช่วยสอนวิทยาลัยการฝกึหัดครูและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการสอน

รายวิชาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งยังได้หาแนวทางในการยกร่างหลักสูตรใหม่   30 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ แสงเงิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า แบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การปรับปรุงหลักสูตรปกติ จะครบรอบการปรับปรุงในปีการศึกษา 2565 ส่วน32 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 12/๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ 14 ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา้ 12/2๗ 

 

 

ที่ 2 สาขาวิชาที่มีจ านวนนักศึกษาน้อยมีอยู่ 3 สาขาวิชา คือ ๑) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ

ศาสตร์ ๒) สาขาวิชาดนตรีไทย และ ๓) สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง ทางคณะไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้2 

ประชุมหารอื 2 ครัง้ โดยวางแผนในการควบรวมหลักสูตรเข้าด้วยกัน 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ส าหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป            4 

มีข้อสังเกตจากผู้ทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการ ว่ากลุ่มวิชาไปสัมพันธ์กับคณะซึ่งรายวิชาศึกษาทั่วไป ไม่ควร

สัมพันธ์กับคณะ แต่เป็นการบูรณาการรายวิชาร่วมกัน และหลายวิชายังยึดติดกับคณะ จึงต้องให้มาหารือ6 

ร่วมกัน ให้ปรับเปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับคณะ เพราะหลักสูตรนี้บูรณาการสอนแบบเป็นทีม และได้

น าเข้าสภามหาวิทยาลัยแล้วปรากฏว่า มีข้อสังเกตจากที่ประชุมในเรื่องการแปลภาษาอังกฤษ จึงแนะน าให้หา8 

ผูเ้ชี่ยวชาญ อ่านและด าเนนิการปรับแก้ไขทุกรายวิชา  

   มติท่ีประชุม : เห็นชอบ  10 

 

 ๔.๒   พิจารณาค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานของอาจารย์ประจ าและค่าสอนอาจารย์พิเศษ12 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/สาขาวิชามัลติมีเดียสถาปัตยกรรม ตามอัตราส่วนจ านวนนักศึกษาต่อกลุ่ม

เรยีน ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2562 14 

  อาจารย์ ดร.สุบัน บัวขาว รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนอที่ประชุม

พิจารณา ค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานของอาจารย์ประจ าและค่าสอนอาจารย์พิเศษ สาขาวิชา16 

สถาปัตยกรรม/สาขาวิชามัลติมีเดียสถาปัตยกรรม ตามอัตราส่วนจ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มเรียน (Section) 

ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2562 โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอน ระหว่างอัตราส่วนจ านวนนักศึกษา 18 

8- 15 คนต่อกลุ่มเรียน และอัตราส่วนจ านวนนักศึกษา 16-25 คนต่อกลุ่มเรียน รวมถึงการจัดเรียนรวมหมู่

เรียนระหว่างสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและสาขาวิชามัลติมีเดียสถาปัตยกรรมในรายวิชาที่มีช่ัวโมงสอนปฏิบัติ 20 

(ไม่เกิน ๔๐ คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลจ านวนนักศกึษาและหอ้งปฏิบัติการประจ าสาขาวิชา) 

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ประกาศิต  โสไกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวว่า ได้มีหนังสือ22 

สอบถามไปยังสภาสถาปนิกถึงข้อก าหนด ว่าการจัดการเรียนการสอนจ าเป็นต้องมีอัตราส่วนอาจารย์ต่อ

นักศึกษา 1 :8  หรือไม่  ซึ่ งสภาสถาปนิกได้ตอบกลับมาว่าไม่ ได้ เป็นผู้ก าหนด  แต่มี ระเบียบของ24 

กระทรวงศกึษาธิการ ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมนั้น ลักษณะของรายวิชาควร

จะให้อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา 1:8 ซึ่งจากมติการประชุมครั้งที่ผ่านมา ก าหนดให้อยู่ระหว่าง 8-15 26 

คน แต่จากข้อมูลที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สรุปข้อมูลจะเห็นได้ว่าจ านวนนักศึกษาอยู่ที่

ประมาณ 20 คนเศษ ซึ่งหากขยายไปในอัตราส่วน 16 - 25 คน ต่อกลุ่มเรียน จะสามารถประหยัดเงิน28 

ค่าตอบแทนการสอนลงได้ จึงขอหารือต่อที่ประชุมว่าจะยังยืนยันให้ใช้เกณฑ์ 8-15 คนต่อกลุ่มเรียน หรือให้

ขยายกลุ่มเรียนเป็น 16-25 คนต่อกลุ่มเรียน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในภาคการศกึษา30 

ต่อไป   
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี  ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการการจัดการศึกษา มีการน าเอกสารจากสภาสถาปนิกว่าไม่ได้มีการก าหนดอัตราส่วนอาจารย์ต่อ2 

นักศึกษา 1:8 แต่ที่สาขาวิชาเคยปฏิบัติมา คือ อยู่ระหว่าง 8-15 คน เพราะมีสภาวิชาชีพควบคุม ไม่ใช่เป็น

วิชาปฏิบัติทั่วไปที่สาขาวิชาอื่นท าแล้วไม่มีสภาวิชาชีพควบคุมโดยเฉพาะวิชาหลักที่เป็นวิชาออกแบบ และมติที่4 

ประชุมที่ระบุว่า ให้จัดการเรียนการสอนเช่นเดียวกับหลักสูตรอื่นของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ขอให้มีการแก้ไขมติที่

ประชุมให้ถูกต้องว่า ก าหนดจ านวนนักศึกษาหมู่เรียนละไม่เกิน 15 คน และหากสภาสถาปนิกมาตรวจแล้ว6 

พบว่าไม่เป็นไปตามที่ก าหนด แล้วไมผ่า่นการตรวจจะท าอย่างไร 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล จันทร์แจ่มใส ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวว่า 8 

เข้าใจดีว่ามหาวิทยาลัยต้องการลดค่าใช้จ่าย แต่ในส่วนของการบริหารงานก็ต้องยืนอยู่บนฐานของมาตรฐาน

การศึกษาด้วย ในเรื่องของคุณภาพซึ่งมีส่วนที่ยังปะปนกันอยู่ คือ ในส่วนของสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และ10 

สาขาวิชามัลติมีเดียสถาปัตยกรรม ซึ่งสาขาวิชาสถาปัตยกรรมถูกควบคุมโดยสภาวิชาชีพ และสาขาวิชา

มัลติมีเดียสถาปัตยกรรม เป็นหลักสูตร (วท.บ.) ไม่ได้ถูกควบคุมโดยสภาวิชาชีพ แต่ว่าบางรายวิชายังมีรหัส12 

วิชาและชื่อวิชา ซึ่งได้หารือกับทางคณะแล้วว่าอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรหัสและชื่อวิชาไม่ให้มีความ

ซ้ าซ้อนกัน และมคอ.1 ของทั้งสองหลักสูตรไม่เหมอืนกัน ถ้ามองเฉพาะหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะขอ14 

เพียงแค่ 2 วิชาซึ่งเป็นวิชาหลัก คือ วิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 1-8 วิชาวิทยานิพนธ์ และวิชาก่อสร้าง

อาคาร 1-7 จะขอเฉพาะ 2 รายวิชานี้ที่จัดหมู่เรียนไม่เกิน 15 คน สภาวิชาชีพไม่ได้มีหน้าที่ออกข้อบังคับมา16 

ก ากับหลักสูตร ซึ่งสภาวิชาชีพมีหน้าที่รับรองเฉพาะปริญญาเท่านั้น ซึ่งในปีที่ 5 สภาวิชาชีพจะมาตรวจ และ

ค าถามที่มักจะถามทุกครั้ง คือ มอีัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเท่าใด ซึ่งอัตราส่วนอ้างอิงจาก สกอ. คือ 1:8 18 

ซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาทุกเทอมตลอดระยะเวลา 15 ปี ไม่มีแนวทางให้ปฏิบัติ ต้องมีการต่อรองทุกครั้ง และเมื่อ 

3 ปี ที่ผ่านมาได้มีการหารอืว่า เมื่อต้นทุนสาขาวิชาสถาปัตยกรรมสูงกว่าสาขาวิชาอื่น จึงได้พิจารณาให้มีการ20 

ปรับค่าลงทะเบียนในส่วนของสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพิ่มขึ้น 2,000 บาท/คน ซึ่งสามารถน าส่วนต่างตรงนี้

มาชดเชยกับส่วนที่ต้องจ่ายได้หรือไม่  สาขาวิชาเองก็พยายามที่จะรักษาคุณภาพ แต่ก็เข้าใจในส่วนของ22 

มหาวิทยาลัยที่ตอ้งการจะประหยัดงบประมาณ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ กล่าวว่า คณะกรรมการวิชาการมีแนว24 

ปฏิบัติจริงๆ และแนวปฏิบัตินั้น ใช้เป็นแนวปฏิบัติส่วนกลางของทุกสาขาวิชา ไม่ได้หมายความว่ามติของ

คณะกรรมการวิชาการไม่มีความหมาย มิฉะนั้นจะไม่สามารถสร้างแนวปฏิบัติขึ้นมา คณะกรรมการวิชาการ26 

เคยได้พิจารณาแนวปฏิบัติของสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ซึ่งได้มีการพูดถึงประเด็นนี้ และคณะกรรมการเข้าใจ

ว่า เป็นรายวิชาปฏิบัติจึงใช้เกณฑ์แนวปฏิบัติส่วนกลางนั้น ต่อมาทางสาขาวิชาได้ท าบันทึกชี้แจงในส่วนของ28 

นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม มีความจ าเป็นตามที่ท่านประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี ได้น าเรียนมา และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการการศึกษาและได้มี30 

การปรับแก้ ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ซึ่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้น าเรื่องนี้เข้าหารือในที่

ประชุมเพื่อหาแนวปฏิบัติส าหรับภาคการศกึษาต่อๆไป ใหเ้กิดความชัดเจนหรอืสมบูรณ์ขึ้น ซึ่งไม่ได้มีเจตนาท า32 
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ให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งส านักส่งเสริมวิชาการฯเป็นหน่วยงานสนับสนุน จึงต้องด าเนินการ

ตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและแนวปฏิบัติ  และเพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่ ชัดเจน ส าหรับสาขาวิชา2 

สถาปัตยกรรม และไม่ให้สาขาวิชาอื่นที่มวีิชาปฏิบัติซึ่งอาจจะไม่เข้าใจและน าไปแอบอ้างได้ 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า สาขาวิชาสถาปัตยกรรม            4 

ให้จัดหมู่เรียนรายวิชาปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ส่วนสาขาวิชามัลติมีเดียสถาปัตยกรรมให้ใช้

เกณฑแ์นวปฏิบัติส่วนกลางเดียวกันกับของสาขาวิชาอื่น 6 

  มติที่ประชุม : เห็นชอบ ๑) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ให้จัดหมู่เรียนรายวิชาปฏิบัติเป็นไปตาม

เกณฑม์าตรฐานวิชาชีพ คือ หมู่เรียนละไม่เกิน 15 คน ๒) สาขาวิชามัลติมีเดียสถาปัตยกรรม ใหใ้ช้เกณฑ์แนว8 

ปฏิบัติส่วนกลางเชน่เดียวกันกับของสาขาวิชาอื่น 

 10 

 ๔.๓   (ร่าง) การทบทวนความเชื่ อม โยงตั วบ่ งชี้ ระหว่างมาตรฐานการศึกษา สกอ .                         

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 12 

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรี ศรีคุณ ผู้ช่วยอธิการบดี เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) การทบทวน

ความเชื่อมโยงตัวบ่งชี้ระหว่างมาตรฐานการศึกษา สกอ. กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชภัฏ14 

พระนคร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เคยน าเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 

2562 ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมมีมติว่าให้หารือกับประธานคณะกรรมการจัดท าตัวบ่งชี้ของกลุ่มมหาวิทยาลัย16 

ราชภัฏ ซึ่งท่านได้มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ว่าในเรื่องของ

ตัวบ่งชี้ใหม่ที่กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกันจัดท าขึ้นมีความเชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาของราชภัฏ18 

อย่างไร และมีความแตกต่างจากตัวบ่งช้ีเดิม 13 ตัวบ่งชี้ ที่เราใชป้ระเมินที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานการศกึษาสกอ.

อย่างไร ท าไมจึงมีตัวบ่งชี้ใหม่เพิ่มขึ้นมา และเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ตามที่ส านักประกันคุณภาพ20 

การศึกษาได้จัดอบรม เรื่อง แผนพัฒนาการศึกษา ได้สอบถามกับวิทยากร ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานที่พัฒนา     

ตัวบ่งชี้ใหม่ขึ้นมา ซึ่งได้ข้อเสนอแนะและข้อสรุปหลายอย่างเพิ่มเติมจากวิทยากรว่า ในตัวบ่งชี้ใหม่ที่ทางกลุ่ม22 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพิ่มเติมขึ้นมา จากเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาสกอ. เดิมได้ดูแนวทางมาตรฐานการศึกษา

ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่พึ่งออกมาเมื่อปี 2561 เรื่อง มาตรฐานผลลัพธ์ผู้เรยีนที่เพิ่มเติมขึน้มา 24 

และมาตรฐานด้านอื่น เช่น การวิจัย การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ และได้

เชื่อมโยงตัวบ่งชี้ใหม่ออกมาให้สามารถที่จะชี้วัดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  ซึ่งแต่เดิมตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐาน26 

การศึกษา สกอ. อาจจะไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน เพราะฉะนั้นตัวบ่งชี้ใหม่ ในเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ  

ที่พัฒนาขึ้นมาจึงพยายามดึงตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษาของมหาลัยราชภัฏที่ท าขึ้นมาเมื่อปี 2561           28 

ดึงออกมาเป็นตัวบ่งชี้ เช่น หน้า 63 มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียนแต่ก่อนของสกอ.เดิมจะเป็นด้านการ

ผลิตบัณฑิตถ้าตัวบ่งชี้ระดับคณะจะมี 6 ตัวบ่งชี้ในเรื่องของนักศึกษา  แต่ถ้าเป็นตัวบ่งชี้ในกลุ่มของ30 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่พัฒนาร่วมกันจะเพิ่มในส่วนของตัวบ่งช้ีทางดา้นการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ และตัวบ่งช้ีที่ 1.7 ส่งเสริมสมรรถนะทักษะด้านดิจิตอล และตัวบ่งช้ีที่ 1.8 หลักสูตรที่นักศกึษา32 
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มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม ซึ่งตัวบ่งชีเ้หล่านี้จะสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาใหม่ ที่จะพัฒนา

คุณลักษณะของผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน คือ ให้เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเป็น2 

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่ศึกษา สามารถสร้างสัมมาอาชีพที่มั่นคงได้ ซึ่งตัวชี้วัด

เหล่านี้ทางคณะกรรมการพยายามที่จะพัฒนาร่วมกันมาประมาณ 1 ปีเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์4 

มาตรฐานการศึกษาปี พ.ศ. 2561 และเกณฑ์มาตรฐานด้านอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน ด้านการวิจัย หน้า 65           

ตัวบ่งช้ีใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาจะเป็นผลลัพธ์ในเรื่องของงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งจะเป็นตัวบริบทของ6 

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีร่วมกันในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นในส่วนของทางด้านบริการวิชาการ ได้เพิ่ม

อีก 1 ข้อ คือ จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะเป็นผลพวงมาจากพันธกิจทางด้าน8 

การพัฒนาท้องถิ่นของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึง่จะมีบางราชภัฏไม่ได้ใช้ตัวบ่งชี้กลางของกลุ่มมหาวิทยาลัย          

ราชภัฏ ตามตัวบ่งชี้ใหม่ที่ร่วมกันพัฒนาขึ้น เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ซึ่งใช้เกณฑ์ 13 ตัวบ่งชี้10 

เดิม ของเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา สกอ. เป็นพื้นฐานเดิมแต่สิ่งที่องค์กรเพิ่มเติมขึ้นมา คือ การพัฒนาตัวบ่งชี้

ใหม่ขึน้มา เพื่อใหส้อดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอให้ทุกท่าน12 

ช่วยกันพิจารณาและให้ความเห็นเพิ่มเติม เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

   อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  จันทร์ควง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า จากเกณฑ์มาตรฐาน14 

การศกึษาสกอ.ก าหนด ตัวบ่งช้ี 13 ตัวชีว้ัด ตอนนี้การเชื่อมโยงกลับมา พบว่าคณะต้องท าตัวบ่งชี้จาก 13 ตัว

บ่งชี้ เป็น 18 ตัวบ่งชี้ ส่วนของมหาวิทยาลัยเพิ่มจาก 13 ตัวบ่งชี้ เป็น 20 ตัวบ่งชี้ แต่มีข้อสังเกตว่าท าไม16 

หลักสูตรตัวบ่งชี้เท่าเดิม ซึ่งวิทยากรยืนยันว่า เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา สกอ.13 ตัวบ่งชี้ จะถูกยกเลิก

แน่นอน เพราะคู่มือจะใช้ได้ในปี 2557-2561 แต่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ18 

นวัตกรรม (อว.) ก็ยังไม่ได้ถอดระบบนี้ออกไป  การประกันคุณภาพการศึกษา ให้ท าตามมาตรฐาน

กระทรวงศึกษาธิการออกมาตรฐาน 5 ด้าน และเราก็มาปรับนิดหน่อย แต่ข้อ 6 กล่าวถึง เรื่องการประกัน20 

คุณภาพการศึกษา ไว้ว่าให้ด าเนินการตามกฎกระทรวง หรือที่ต้นสังกัดซึ่งยังไม่มีประกาศใหม่ออกมา ซึ่งได้

สอบถามวิทยากรว่าจะด าเนินการตามตัวบ่งชี้เดิมก็ได้ หรือจะท าตามตัวบ่งชีใ้หม่ก็ได้ แล้วส่งรายงานต้นสังกัด22 

อย่างไร เพราะตัวบ่งช้ีใหม่ไม่มีอยู่ในระบบ CHECO ซึ่งวิทยากรให้เราท าเป็นไฟล์ PDF ส่งไป แสดงว่าถ้า PDF ที่

ส่งไปแล้วจะได้ผลการประเมินตามนั้นหรือไม่ และกระทรวงฯ บอกว่าถ้าเราส่งข้อมูลไปแล้วให้รายงาน24 

ปลัดกระทรวง และข้อมูลที่มหาวิทยาลัยส่งไปจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการรับการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายนอก เพราะฉะนั้นถ้าเอกสารที่มหาวิทยาลัยส่งไปแล้วมีข้อสงสัยว่า หน่วยงานที่ก าหนดขึ้นมา26 

ใหม่ ที่ได้รับมอบหมายให้มาตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายนอก ซึ่งต้องไปดูกฎกระทรวงศกึษาอีก และดู

ความสอดคล้องตามบริบทของมหาวิทยาลัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ควรแทรกเข้าอยู่ในหลักสูตร28 

มากกว่าที่จะขึน้อยู่กับคณะหรอืมหาวิทยาลัย เพราะหลักสูตรส่งผลโดยตรงต่อนักศกึษา และหลักสูตรนั้นมีผล

ต่อการประเมินคณะและมหาวิทยาลัย ส่วนของมหาวิทยาลัยมีแต่ผูบ้ริหารเมื่อมีปัญหาก็ต้องไปเร่งให้หลักสูตร30 

ด าเนินการอีก เพราะฉะนั้นถ้าจะท าให้น าตัวบ่งช้ีใหม่แทรกไปในตัวบ่งชี้เดิมที่มีอยู่ได้หรอืไม่ ซึ่งก็มีผลพวงไปถึง

การกรอกในระบบ CHECO เพราะจะไม่มีข้อมูลในส่วนตัวชี้วัดที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ ขึ้นอยู่กับที่ต้นสังกัดก าหนด     32 
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ซึ่งในความเห็นอยากให้มหาวิทยาลัย ท าตาม 13 ตัวตัวบ่งชี้เดิมก่อนในปีนี้ และดูว่ามีข้อบกพร่องในส่วนใด 

ข้อบกพร่อง คือ คะแนนที่จะกรอกส่งต้นสังกัด แต่เวลาคะแนนออกมาและต้นสังกัดรายงานทางอินเทอร์เน็ต 2 

ซึ่งมีคนเห็นทั่วโลก หากเพิ่มตัวชี้วัดมา 5 ตัวแล้วท าไม่ได้ จะยืนยันตามตัวชี้วัดเดิมก่อนดีหรือไม่ หากมีการ

ปรับเปลี่ยนค่อยมาด าเนินการภายหลัง เพราะเมื่อเข้าเสนอสภามหาวิทยาลัยแล้ว สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้4 

ใชต้ามตัวบ่งช้ีใหม่ค่อยด าเนินการตามนัน้ 

   รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า เพื่อเตรียมความพร้อมใน6 

เรื่องนี้ เมื่อมีความพร้อมสามารถเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ได้ เพราะฉะนั้นที่ท ามาไม่เสียหายแต่ขอให้ไปพิจารณาตาม

เกณฑ์ เพราะตัวบ่งชี้เดิมยังใช้ได้และยังต้องเพิ่มเกณฑ์ประเมินใหม่เข้าไปอีก หลักสูตรจะมีปัญหา เพราะว่า8 

ต้องปรับให้สอดรับกับเกณฑ์ตัวบ่งชี้ใหม่นีด้้วย แต่ถ้าปีหน้าหลักสูตรมีพร้อมมากขี้น มหาวิทยาลัยจะประกาศฯ 

เพิ่มเข้าไปในตัวบ่งชี้ได้เลย ตราบใดที่ยังไม่มีประกาศจากกระทรวง ขอให้ใช้ตัวบ่งชี้เดิมไปก่อน และขอให้ท า10 

คู่ขนานกันไป เพื่อให้ทุกสาขาวิชาและคณะได้เตรียมความพร้อมตอ่ไป 

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบ ให้ใชต้ัวบ่งชีม้าตรฐานการศกึษาของ สกอ.   12 

  

 4.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ   14 

ผู้ด ารงต าแหน่งวชิาการและผู้บริหาร พ.ศ........... 

  รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภา  กุณฑลบุตร รองอธิการบดี เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) 16 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการและ

ผูบ้ริหาร พ.ศ.....  รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมวาระ 4.4  18 

  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์  เลขานุการ  กล่าวว่า สืบเนื่องจากข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและ20 

ผูบ้ริหาร พ.ศ. 2562 จงึน ามาสู่การ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มาตรฐานภาระงานทาง

วิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและผูบ้ริหาร พ.ศ.…. ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าภาระงาน22 

และคู่มือการประเมินภาระงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย(สาย

วิชาการ) เพิ่มเติมในส่วนของกรรมการประกอบด้วย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะ24 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อ านวยการกอง

บริหารงานบุคคล ได้มีการจัดประชุมและพิจารณาในเรื่องดังกล่าว ซึ่งแบ่งภาระงานออกเป็น 5 กลุ่ม 26 

ประกอบด้วย (๑) กลุ่มงานสอน (๒) กลุ่มงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ผลงานทางวิชาการ และการพัฒนา

เทคโนโลยี ๓) กลุ่มงานบริการวิชาการ (๔) กลุ่มงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (๕) กลุ่มงานพัฒนา28 

นักเรียน นักศึกษา งานพัฒนามหาวิทยาลัย และงานอื่น ๆ   

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ตัวชี้วัดของ สกอ.มี 13 ตัว 30 

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มี 4 ยุทธศาสตร์ (ร่าง) ประกาศฯ นี้ครอบคลุมทั้งหมด บูรณาการสอน วิจัย 

บริการวิชาการศิลปวัฒนธรรม และพัฒนานักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยและอื่นๆ ภาระงานของอาจารย์32 
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ต้องครอบคลุม 5 เรื่อง เดิมได้มอบหมายคณบดีทุกคณะประชุมหารอื โดยมีอาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ จันทร์ควง 

เป็นหัวหน้าทีม ประกอบด้วยภาระงานสอน ภาระงานวิจัย ภาระงานบริการวิชาการ และได้มีการยก (ร่าง) 2 

ประกาศภาระงานฯ และเห็นควรให้มีการแก้ไข/ปรับปรุงข้อบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกัน จึงได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการชุดนี้ขึ้น เพื่อแก้ไข/ปรับปรุงข้อบังคับฯ และประกาศฯ ซึ่งสัดส่วนภาระงานในแต่ละภาค4 

การศึกษานั้น สามารถปรับเปลี่ยนได้ เพราะฉะนั้นให้คณะท าข้อมูลประกาศในแต่ละภาคการศึกษา ไม่ใช่ว่า

สอนอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีวิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมด้วย ถ้าแบบนี้จะท าให้อาจารย์ต้องสอนอย่าง6 

น้อย 6 คาบ/สัปดาห์ แต่ปัจจุบันภาระงานสอนของอาจารย์ ต้องไม่ต่ ากว่า 12 คาบ/สัปดาห์ และได้รับ

ค่าตอบแทนการสอนเกินสูงสุดแล้วไม่เกิน 24 คาบ/สัปดาห์ จึงส่งผลให้อาจารย์ไม่มีการท างานวิจัย หรือบาง8 

ท่านไม่มีภาระงานสอน มีแต่ภาระงานวิจัย เพราะฉะนั้นคะแนนจากทุกส่วนรวมกันแล้วจะต้องได้ 35 ภาระ

งาน หรอื 100 คะแนน เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นกรอบภาระงานแลว้  10 

  อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ จันทร์ควง กล่าวว่า (ร่าง) ภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ       

มีการปรับเปลี่ยนจากที่ประชุมร่วมกับคณบดีไม่มาก ซึ่งสัดส่วนจากการประชุมแล้ว แบ่งเป็น 20 30 50 ใน12 

รายละเอียดจะเหมือนเดิมประมาณร้อยละ 90 จะมีปรับในส่วนของงานวิจัยเพราะฉะนั้นแต่ละงานจะมีทั้งหมด 

5 ภาระงานจะมีตารางค่าคะแนน ขอให้ช่วยกันพิจารณาว่าเหมาะสมหรอืไม่ หรอืควรจะเพิ่มเติมในส่วนใด  14 

  หน้าแรกของกลุ่มงานสอน 6-8 ช่ัวโมงคิดเป็น 15 คะแนน มีภาระงานอยู่ 6 ด้าน ด้านที่ 1              

จาก มคอ. 3-4 หมายความว่า ในภาคการศึกษาใดมีรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ หรือฝึกประสบการณ์16 

วิชาชีพ ต้องมีมคอ. 4 ด้วย จะมีตัวชี้วัดอยู่ 3 ตัวชี้วัด มีการบูรณาการกับการวิจัย หรือการบริการวิชาการ

หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเด็นนี้มีการถกเถียงกันบ้าง ว่าถ้าไม่มีสอน จะบริการวิชาการได้หรือไม ่                 18 

การบูรณาการไม่ว่าจะเป็นวิจัย หรือบริการวิชาการ หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ต้องเริ่มมาจากงานสอน

เป็นหลัก และจะพบมีปัญหาอยู่ 2 เรื่อง หนึ่งหากเลือกสอนน้อยแล้วถ้าสอนเกินที่ในแบบที่ เลือกจะได้20 

ค่าตอบแทนการสอนหรือไม่ ซึ่งในประกาศระบุไว้ว่าต้องมีภาระงานสอนเกิน 12 คาบขึ้นไป จึงจะได้รับ

ค่าตอบแทนการสอน เพราะฉะนั้นหากเลือกภาระงานสอน 6 คาบ แล้วมีภาระงานสอนจริงถึง 9 คาบ ยังจะ22 

ไม่ได้รับค่าตอบแทนการสอน หากจะได้รับค่าตอบแทนการสอน จะต้องมีภาระงานสอนมากกว่า 12 คาบขึ้น

ไปเท่านั้น และไม่คิดคะแนนการสอนให้เกินจากแบบคะแนนที่เลือก เลือกกลุ่มใดได้คะแนนตามนั้น แต่สามารถ24 

ได้รับค่าตอบแทนการสอนหากสอนเกิน 12 คาบขึ้นไป ซึ่งจะกระทบต่องานวิจัย หรือบริการวิชาการที่เลือก 

ซึ่งท าให้จะไม่มีเวลามาสอน งานวิจัยคิดคะแนนวิจัยน้อย 5 คะแนน วิจัยปานกลาง 10 คะแนนและวิจัยมาก 26 

17.5 คะแนน และสูงสุด 20 คะแนน  

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า เป็นเงื่อนไขของผู้บริหารกับ28 

อาจารย์ แต่คนที่เป็นอาจารย์แล้วมาเป็นผู้บริหาร จะต้องเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เพราะฉะนั้นการสอน และ

การวิจัยต้องมี ส่วนคนที่ไม่ได้บรรจุมาเป็นอาจารย์ คือ งานบริหารไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรือการสอน ที่เรา30 

ต้องคิดอย่างรอบคอบดีแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังบางคนไม่มีวิชาสอนแต่งานวิจัยเยอะมาก ยังไงก็ต้องมี

สัดส่วนภาระงานสอน ภาระงานวิจัย ภาระงานบริการวิชาการ และภาระงานที่เกี่ยวข้องกับที่มหาวิทยาลัย32 
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มอบหมาย เป็นเชิงบูรณาการที่ต้องท าเพราะภาระงานสอนกับภาระงานวจิัยต้องไปด้วยกัน เพราะฉะนั้นจะเกิด

นวัตกรรมความคิดใหม่ ๆ กับนักศึกษาไม่ได้เลย อาจารย์ก็ไม่เรียนรู้จากการการสอน และการวิจัย แต่สิ่งที่จะ2 

ท าให้เกิดลงสู่การปฏิบัติได้ก็คือ การไปบริการ การไปอบรม บริการวิชาการในพื้นที่ก็ได้ ส่วนในข้อที่ 5 

เพิ่มเติมจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักศึกษาด้วย หรือที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ท าอะไร จะสะท้อนไปเกี่ยวข้องกับ4 

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นการเขียนแบบนีล้ะเอียดแล้ว แต่เราต้องเข้าใจตรงกันว่าเมื่อสาขาใด

ไม่มีสอนก็ต้องท าวิจัย กับบริการวิชาการตลอดไม่ได้ เพราะยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย คือ บูรณาการสอน วิจัย6 

และบริการวิชาการ เป็นภาระหน้าที่เพราะมีตัวก าหนดคือตัว พ.ร.บ เราไม่ได้เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นด้าน

การวิจัย ลงพื้นที่มากที่สุดเรียกว่า research university ต้องลงพื้นที่ต้องมีการสอน และการวิจัย ซึ่งเป็น8 

ลักษณะเด่นแต่ค าว่าพื้นที่เป็นตัวก าหนด อาจารย์แต่ละคณะต้องท าความเข้าใจ แต่เมื่อขอผลงานทางวิชาการ

จะต้องมีเอกสาร ค าสอนและงานวิจัย ซึ่งสัดส่วนภาระงานในแต่ละภาคการศกึษาอาจจะแตกต่างกันไป  10 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวว่า ในกลุ่มที่ 5 ข้อ 2.1 เรื่อง การส่งผล

การเรียนครบทุกรายวิชา สมมุติว่าด าเนินการตามข้ออื่นได้ครบหมดแล้ว แต่ไม่ส่งผลการเรียนยังจะได้ผลการ12 

ประเมินดีเด่นหรอืไม่ เนื่องจากถูกหักคะแนนนิดเดียว ในจ านวนรอ้ยละหากเราเขียนว่าไม่ต้องได้คะแนนในกลุ่ม

นี้ เพื่อให้อาจารย์บางคนจะได้ส่งเกรด การเข้าร่วมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมคนเข้าร่วมถ่ายรูปเป็น14 

หลักฐานก็น่าจะเพียงพอเพราะจะตั้งเป็นคณะกรรมการทั้งมหาวิทยาลัยคงจะเป็นไปไม่ได้ 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ แสงเงิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีข้อคิดเห็นอยู่ 16 

2 ประเด็น คือ ยกร่างมาตรฐานภาระงานลงสู่การปฏิบัติเราจะต้องมีเกณฑ์ หรือคู่มอื หรอืกรอบ ซึ่งจะอธิบาย

ในแต่ละภาระงานได้อย่างชัดเจน เช่น แผนที่ 6 การสอน 6-8 ภาระงาน สมมุติว่าสาขาวิชาหนึ่งพร้อมใจกัน18 

เลือกตรงนี้แล้วช่ัวโมงการสอนเหลือจะท าอย่างไร ตัวหนึ่งที่ช่วยได้ในแนวทางปฏิบัติบอกว่าให้อาจารย์แต่ละ

ท่านท าข้อตกลงกับคณบดี ซึ่งหมายความว่าคณบดีจะต้องกลั่นกรองในระดับหนึ่งว่า อาจารย์ต้องช่วยกันสอน20 

ให้หมดก่อนนะ จึงจะมาเลือกแผนอื่นได้ ส่วนตัวชี้วัดในประเด็นอื่นไม่เป็นห่วงก็ชัดเจน แต่ไปดูในเรื่องของ

บริการวิชาการ จะต้องมีหลักฐานตัวชี้วัดอย่างไร ให้เกิดความเป็นธรรม เพราะฉะนั้นจะต้องมีคู่มือเกณฑ์การ22 

ประเมินที่ชัดเจนที่จะอธิบายตัวชี้วัดเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและยุติธรรม 

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มีข้อสังเกตว่า24 

หากเลือกคะแนนงานวิจัย 10 คะแนน ท าและเผยแพร่ได้เต็ม 10 คะแนน หากเลือก 20 คะแนนแล้ว ท าวิจัย

ลักษณะเรื่องเดิมผลงานเท่ากันจะได้ 20 คะแนน ใช่หรือไม่ และเรื่องการส่งผลการเรียนไม่ควรน ามาเป็นส่วน26 

หนึ่งของภาระงาน เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ และหากไม่ส่งผลการเรียน ก็ไม่ควรได้รับคะแนนในการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 28 

  นางสาวปิยะวดี หิริกมล ผู้อ านวยการกองคลัง ให้ข้อเสนอะแนะว่า ในข้อ 5 กลุ่มงานพัฒนา

นักเรียน นักศึกษา งานพัฒนามหาวิทยาลัย และงานอื่น ๆ  อยากให้เพิ่มภาระงานส าหรับอาจารย์ที่เป็น30 

คณะกรรมการต่างๆ ของกองคลัง เชน่ คณะกรรมการตรวจรับงาน คณะกรรมการควบคุมงาน TOR ถือว่าเป็น

ภาระงานใหญ่ของอาจารย์ที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ เพราะตอนนี้หาอาจารย์มาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ได้ยากมาก 32 
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เพราะต้องมีความรับผิดชอบ หากอาจารย์ไม่มีภาระงานสอนจะขอต าแหน่งทางวิชาการไม่ได้  อยากให้

พิจารณาอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการแลว้แต่ไม่มีภาระงานสอนจะมีผลต่อเงินประจ าต าแหน่งหรอืไม่ 2 

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์ รองอธิการบดี จากการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี

ท่านให้ความส าคัญกับกิจกรรมนักศึกษา นายกสภามหาวิทยาลัยให้ความส าคัญมาก หน้า 13 ขอ้ 3 กิจกรรม4 

พัฒนานักศึกษาได้ 3 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม และไม่มีรายละเอียดอะไรเลย เราขาดเนื้องานของคนที่

เข้าใจในกิจกรรมนักศึกษา หน้า 9-11 ข้อ 4 เรื่อง ของภาระงานบริการวิชาการ เราให้ความส าคัญของงาน6 

บริการวิชาการอยู่ที่การตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งเป็นความส าคัญของงานบริการวิชาการหรือไม่ ซึ่งตรงนี้ไม่ใช่

คุณภาพ เรื่องของชุมชนตัวชี้วัด หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้ง outcome output หรือส่วนที่นักศึกษาคิดริเริ่ม          8 

ท าอยากให้ลองกลับไปทบทวนดู ข้อ 3 ประเมินความส าเร็จของโครงการและกิจกรรม  เราประเมิน

ความส าเร็จของโครงการและกิจกรรม เราให้ผลประเมินตามวัตถุประสงค์ เพียง 3 คะแนน หนา้ 13 กิจกรรม10 

พัฒนานักศึกษา ที่จริงเราอยากได้อาจารย์ที่เข้าร่วมมากและถ้าดูจากงานที่ท า เราจะวัดจากตัวอาจารย์อย่าง

เดียว ในการสอน วิจัยและบริการวิชาการ เราขาดการเชื่อมโยงกับลักษณะของนักศึกษาที่เชื่อมโยงก็อยู่ ใน          12 

ข้อ 5 ก็ไม่มีใครอยากท าได้เพียง 3 คะแนน และอาจารย์ที่มาช่วยกองพัฒนานักศึกษา ดูแลเรื่อง โครงการ 

กีฬาเป็นโค้ชได้มีคะแนนในส่วนนี้หรือไม่ และกองพัฒนานักศึกษามีโครงการใหม่ ๆ ที่เข้ามาที่เกี่ยวข้องกับ14 

นักศึกษา อาจารย์จะไม่ได้คะแนนในส่วนนี้เลย หรือตกลงในมหาวิทยาลัยนี้  พัฒนาอาจารย์หรือพัฒนา

นักศึกษาด้วย และตรงไหนที่บอกว่าอาจารย์ที่ดูแลโครงการต่าง ๆ ที่เอานักศึกษามาเข้าร่วม และได้พัฒนา              16 

ตัวนักศึกษาหรืออาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาชมรมที่ผลักดันนักศึกษา อยากขอเพิ่มคะแนนให้อาจารย์ที่มาร่วม

พัฒนานักศึกษามากกว่า 3 คะแนน ได้หรอืไม่ 18 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวว่า กรณีนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย 

จนถึงช่วงค่ า เป็นปัญหามาหลายปีแล้ว ตรงนี้เราจะมีคะแนนให้อาจารย์ที่สนใจจะช่วยมหาวิทยาลัยในการ20 

แก้ปัญหาตรงนีอ้ย่างไร 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล จันทร์แจ่มใส ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวว่า 22 

ขอฝาก 2 เรื่อง ๑) ตัวชี้วัดส่วนใหญ่เป็นเชิงปริมาณ ถ้าหากท าได้ขอให้เพิ่มมิติในเรื่องคุณภาพเข้าไปด้วย                 

2) เชื่อมโยงตัวชี้วัดรายบุคคลเข้าสู่ตัวชี้วัดคุณภาพรายสาขาวิชา และเชื่อมโยงเข้าสู่ตัวชี้วัดของคณะ และ24 

มหาวิทยาลัยด้วย หมายความว่า KPI รายบุคคลจะมีผลเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพการศึกษา และ

คะแนนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะด้วย ซึ่งจะช่วยให้คนที่ท างานจะส่งผลต่อคณะ และ26 

มหาวิทยาลัย และที่ส าคัญคือน่าจะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ตามพระราโชบาย จะต้องบรรจุใส่ KPI เข้าไป เป็น

หน้าที่ของทุกคนที่จะมีส่วนร่วมตรงนี้ และงานดูแลนักศึกษาน่าจะมีคะแนน ร้อยละ 50 เพราะกิจกรรม28 

นักศึกษาเป็นการเรียนรู้และพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน อาจารย์ที่ไปช่วยดูแลนักศึกษาส่วนใหญ่จะใช้เวลา

และพลังงานมากกว่าขอน้ าหนักค่าคะแนนเพิ่มขึน้ 30 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษามี

ภาระงานได้เท่าไหร่ ในเชิงปริมาณมีแล้วแต่ต้องเน้นเชิงคุณภาพด้วย  เช่น งานวิจัยได้รับรางวัล และ32 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 12/๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ 14 ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา้ 20/2๗ 

 

 

คณะกรรมการจัดท าภาระงานและคู่มอืการประเมินภาระงานของขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ

พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) จัดท าแผนผังขั้นตอนการด าเนินการ ว่าข้อบังคับ ประกาศ และ คู่มือ2 

ภาระงานมคีวามเป็นมาอย่างไร เพื่อให้ประชาคมได้รับทราบ  

  ผูช่้วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ กล่าวว่า จะน าข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต 4 

จากคณะกรรมการอ านวยการการจัดการศึกษา กลับเข้าหารอืในที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าภาระงานและ

คู่มือการประเมินภาระงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย                  6 

(สายวิชาการ) อีกครั้งหนึ่ง 

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบ  8 

 

 4.5 การขอจัดท าปฏิทินกิจกรรมนักศึกษารายปีแบบ Online 10 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา สารสุข ผู้ช่วยอธิการบดี เสนอที่ประชุมพิจารณา จากวิกฤติ

จ านวนนักศึกษาลดลงในช่วงปีที่ผ่านมา และมีความประสงค์จะเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารให้มีความ12 

สะดวกและทันสมัยมากขึน้ทั้งกับนักศกึษาในมหาวิทยาลัยและนักเรียนที่สนใจจะศึกษาต่อ โดยมีแนวคิดในการ

จัดท าปฏิทินกิจกรรมเป็นการเสนอภาพกิจกรรมหลักของนักศึกษาแตล่ะคณะ/วิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานต่างๆ 14 

เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการตัดสินใจเข้าศึกษา จึงได้จัดท าปฏิทินกิจกรรมนักศึกษารายปีแบบ 

Online 12 เดือน โดยก าหนดวันถ่ายภาพ คือ วันที่ 19, 20 และ 23 ธันวาคม 2562 เพื่อให้ทันส าหรับการ16 

น าภาพประชาสัมพันธ์กิจกรรมในเดือนมกราคม 2563 ต่อไป 

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 18 

 

 ๔.๖   ขออนุมัติจ้างอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นรายภาคการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 20 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต  โสไกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอที่ประชุม

พิจารณา ขออนุมัติจ้างอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นรายภาคการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยได้22 

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะรอบเดือนกันยายน 2562 (วาระพิเศษ) ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 

จ านวน 17 ราย ดังนี้ 24 

๑. ผศ.ดร.ดุษณี ศภุวรรธนะกลุ  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลย ี

๒. นายบุญฤทธิ์ ศรปีาน  หลักสตูรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.4 ป)ี 26 

๓. นายเรืองวิทย ์พึ่งรัศม ีหลักสตูรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ.4 ป)ี 

๔. นายวงศ์วิทติ จิตหมั่น หลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการผลติ (ทล.บ.4 ป)ี    28 

๕. นายกวนิ หอมจันทึก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการผลิต (ทล.บ.4 ป)ี   

๖. นายประมุข แย้มบุญชู หลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหการ (ทล.บ.2 ป)ี 30 

๗. นายพัฒนพงษ์ สุหญา้นาง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม (ทล.บ.2 ปี)  

๘. นายรณภณ จันตะ๊ หลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.2 ป)ี 32 

๙. นายภัทรชาติ โกมลกติ ิหลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม (ทล.บ.2 ป)ี 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 12/๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ 14 ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา้ 21/2๗ 

 

 

๑๐. นายชัยยศ ผิวปานแก้ว หลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม (ทล.บ.2 ป)ี 

๑๑. นางสาวกมลนัทธ ์อรุรรัตน ์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม (ทล.บ.2 ป)ี 2 

๑๒. นายเศรษฐา เกตนุ้อย หลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม (ทล.บ.2 ป)ี 

๑๓. นายสมเจตน์ ทองค าวงศ์ หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลงังาน (วศ.บ.4 ปี) 4 

๑๔. นายนวฤทธิ์ วนินุวัฒน ์หลักสตูรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ (วท.บ.4 ป)ี 

๑๕. นายกติติกร มัฆลักษณ ์หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดยีสถาปตัย ์(วท.บ.4 ป)ี 6 

๑๖. นางสาวพรศิริ ธีระจักร หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดยีสถาปตัย ์(วท.บ.4 ป)ี 

๑๗. นายเริงณรงค์ รตันปรชีาเวช หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมยั่งยืนและสิง่แวดล้อม 8 

 มติท่ีประชุม : เห็นชอบ การจา้งอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร ทั้ง 17 ราย 
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4.7 รายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการฝ่ายแผนงบประมาณและการคลัง  คร้ังที่ 4/2562 

รองศาสตราจารย์ ดร.เพียงพบ มนต์นวลปรางค์ เสนอรายงานมตทิี่ประชุมคณะกรรมการฝา่ย12 

แผนงบประมาณและการคลัง ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  

1. พิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร            14 

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562 ที่ประชุมมอบกองนโยบายและแผนด าเนินการปรับ

บทสรุปผูบ้ริหาร  16 

2. พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ที่ประชุมมอบมหาวิทยาลัย

ทบทวนตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2563  18 

3. พิจารณาค่าตอบแทนการสอน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ที่ประชุมมอบมหาวิทยาลัย

ทบทวนค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ ในการจ้างบุคลากรภายนอกมาสอน โดยจัดอาจารย์ในคณะหรือ20 

อาจารย์คณะอื่นมาสอนแทนอาจารย์พิเศษ  

4. พิจารณาการเสนองบประมาณในการด าเนินงาน โรงเรียนประถมสาธิต ที่ประชุมมอบ22 

มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงนิคงคลังหรอืเงินงบประมาณส่วนอื่น 

โดยขอให้ทุกคณะ/วิทยาลัย และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทบทวนตามข้อ 3 ค่าตอบแทนการสอน 24 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 จากตารางการเบิกจ่ายค่าสอนในปีงบประมาณ 2562 และส่งผลการทบทวน

กลับมายังกองนโยบายและแผน ภายในวันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562 ก่อนเวลา 13.00 น. เพื่อน าเสนอใน26 

ที่ประชุมคณะกรรมการตอ่ไป  

 มติท่ีประชุม : มอบทุกคณะ/วิทยาลัย และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ด าเนนิการ 28 

  

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 30 

 ๕.๑  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการการจัดการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๓   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุม32 

คณะกรรมการอ านวยการการจัดการศกึษา ประจ าปี ๒๕๖๓ รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมวาระ 5.1   



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 12/๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ 14 ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา้ 22/2๗ 

 

 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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 ๕.๒  รายงานการส่งผลการเรียนที่อาจารย์ผู้สอนยังไม่ส่งเอกสารรายงานผลการเรียน ประจ า

ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  4 

  อาจารย์สถาพร  วีระสุนทร รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                      

แจ้งที่ประชุมทราบ รายงานการส่งผลการเรียนที่อาจารย์ผู้สอนยังไม่ส่งเอกสารรายงานผลการเรียน ประจ า6 

ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวม 20 กลุ่มเรียน ดังนี้ ๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๒ กลุ่มเรียน      

๒) วิทยาลัยการฝึกหัดครู 4  กลุ่ม เรียน ๓) คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ 10 กลุ่ ม เรียน                 8 

4) คณะวทิยาการจัดการ 4 กลุ่มเรยีน รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมวาระ 5.2 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ขอให้คณบดีทุกคณะ/10 

วิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง และผู้ประสานรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ประสานผู้สอนที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารรายงานผล

การเรียน ให้รีบส่งเอกสารรายงานผลการเรียน ไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานทะเบียนและ12 

ประมวลผล) โดยเร็วที่สุด  น าข้อมูลการส่งผลการเรียนดังกล่าว ไปเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการปฏิบัติ

ราชการด้วย  14 

  มติท่ีประชุม : มอบคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย ประสานด าเนินการ 

 16 

 ๕.๓  รายงานการประชุมคณะกรรมการอนุมัติผลการประเมินผลการศึกษา 

  อาจารย์สถาพร วีระสุนทร รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจง้ที่ประชุม18 

ทราบ รายงานการประชุมคณะกรรมการอนุมัติผลการประเมินผลการศกึษา ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันอังคารที่ 

19 พฤศจกิายน 2562 รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมวาระ 5.3 20 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 22 

 ๕.๔  สรุปการประชุมหารือร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกับสถาบันการศึกษา

ทางไกล 24 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วณิฎา  ศิริวรสกุล ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แจ้งที่ประชุมทราบ สรุปการประชุมหารือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กับ ส านักงานส่งเสริม26 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ สรุป

สาระส าคัญของการประชุมได้ดังนี้ 28 

  1. นายธเนศ หลงศรี ผู้แทนจากส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย น าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่จัดกิจกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ            30 

(O-NET)                    



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 12/๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ 14 ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา้ 23/2๗ 

 

 

    (1) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย จัดท ารายละเอียดของ

การขอใช้ห้อง มาให้ทางมหาวิทยาลัย โดยมีจ านวนผู้เข้าสอบ 550 คน โดยใช้สอบในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2 

2563 โดยมีนักศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มทั่วไปและกลุ่มพิเศษ(ทหาร) จะขอใช้สถานที่ 2 แห่ง คือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ  และขอให้ทางมหาวิทยาลัยจัดหา    4 

ผูคุ้มการสอบโดยมีค่าตอบแทนให้  

   (2) การจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวติก่อนจบ ขอใช้สถานที่อาคาร 15 ห้องประชุม6 

ช้ัน 8 โดยจะใช้ในวันที่ 20-21 และ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยรายละเอียดจะประสานมาอีกครั้ง ใน

ส่วนของหัวข้อที่จะอบรมและวทิยากร จะให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนนิการจัดกิจกรรมดังกล่าว   8 

   (3) การขอใช้พื้นที่ศูนย์บ่มเพาะ ทางสถาบันการศึกษาทางไกล ซึ่งร่วมมือกับ บริษัท Shippop 

ท าหนังสือขอใช้พื้นที่ในการจัดอบรมโครงการนวัตกรรมโลจิสติกส์สีเขียว โครงการนี้จะขอความอนุเคราะห์10 

สถานที่ศูนย์บ่มเพาะและให้ทางมหาวิทยาลัยจัดหานักศึกษาเข้าประกวด จ านวน 3 ทีม และนักศึกษาที่เข้า

โครงการดังกล่าวจะได้รับประโยชน์ โดยเมื่อส าเร็จการศึกษา ทางบริษัท AIS จะเอาข้อมูลประวัติบุคคลของ12 

นักศึกษาให้โควตาพิเศษรับสมัครเป็นพนักงานของบริษัททุกคน  

   (4) โครงการจัดท าหลักสูตรร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาทางไกลฯ กับมหาวิทยาลัย           14 

ราชภัฏพระนคร นายยาพิส  อิสลาม เจ้าหน้าที่ บริษัท  Shippop ซึ่ งเป็น เครือข่ายความร่วมมือกับ

สถาบันการศกึษาทางไกล จะด าเนินการจัดท าหลักสูตรอบรมโดยมีรายวิชาต่าง ๆ ภายใต้หลักสูตรที่จัดท าขึ้น16 

โดยรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรที่จัดท า จะให้สอดคล้องกับรายวิชาของหลักสูตรในมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้เทียบ

โอนได้หากนักเรียนของ กศน.จบและสมัครเข้ามาเรียนยังมหาวิทยาลัย โดยทางสถาบันการศึกษาทางไกลฯ          18 

จะติดต่อมาอีกครั้งหนึ่ง หลังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส านักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  20 

  2. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาทางไกลกับมหาลัยราชภัฏพระนคร ได้

ผ่านการกลั่นกรองจากฝ่ายนิติกรของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และขั้นตอนอยู่ที่ทางสถาบันการศึกษา22 

ทางไกลรออนุมัตจิากฝ่ายบริหาร เพื่อนัดวันลงนามซึ่งเวลานัดหมายลงนาม  

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 24 

 

 ๕.๕  รายงานผลการเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายด้านการพัฒนานักศกึษา  26 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวดี  จิตรมานะศักดิ์  รองอธิการบดี แจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่ได้รับ

มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายด้านการพัฒนานักศึกษา เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาก าลังคนของ28 

ประเทศร่วมกับรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00  -  15.30 น. ณ หอ้งปริ้นบอลรูม 2 ช้ัน 11 อาคาร 1 30 

โรงแรมปริน้พาเลซ กรุงเทพฯ นั้น ขอรายงานสรุปผลการประชุม ดังนี้  



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 12/๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ 14 ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา้ 24/2๗ 

 

 

  นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรวี่าการกระทรวงอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(อว.)

ได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี ให้จัดท าโครงการยุวชนสร้างชาติ เพื่อลดหรือชะลออัตราการว่างงาน2 

ของบัณฑิตใหม่ ซึ่งโครงการเยาวชนสร้างชาติเป็นการเปลี่ยน Head Hand Health and Heart ให้อยู่ในรูปของ

การปฏิบัติ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชนวัยหนุ่มสาวในรัว้มหาวิทยาลัยและบัณฑติจบใหม่ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้4 

สถาบันอุดมศกึษาด าเนนิโครงการเยาวชนสรา้งชาติ ซึ่งประกอบด้วย 3 โครงการย่อย คือ  

1. โครงการบัณฑิตอาสา งบประมาณ 8 พันล้านบาท ซึ่งจะรับบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี 6 

จ านวนกว่า 50,000 คน เพื่อให้ลงไปพัฒนาชุมชนร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ  เป็นเวลา                 

12 เดือน โดยจะต้องขึ้นทะเบียนกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ได้เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท สมัคร8 

ได้ที่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  

2. โครงการอาสาประชารัฐ งบประมาณ 500 ล้านบาท รับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 - 4 จ านวน  10 

10,000 คน ให้ไปท าโครงงานรว่มกับชาวบ้านเป็นเวลา 4-5 เดือน หรอื 1 ภาคการศกึษา โดยสามารถเทียบ

โอนหน่วยกิตได้ทั้งหมด มีค่าเบีย้เลีย้งให้คนละ 5,000 บาท เดือนธันวาคมนี้จะเริ่มโครงการอาสาประชารัฐใน12 

พื้นที่น าร่อง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรับนักศึกษา 500 คน จากหลากหลายคณะ จัดเป็นกลุ่มละ 8-10 คนน า

ความรู้ที่เรียนมา ไปท างานร่วมกับชาวบ้านเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน ทั้งนี้มั่นใจว่าโครงการเหล่านี้จะ14 

ช่วยลดอัตราการว่างงานของบัณฑิตใหม่ลงได้ร้อยละ 10 

3. โครงการกองทุนยุววิสาหกิจเริ่มต้น งบประมาณ 100 ล้านบาท โดยให้ทุนนิสิตนักศึกษาไป16 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ทดลองจัดตั้งสตาร์ทอัพ พัฒนานวัตกรรมร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใช้ระยะเวลา  

3-5 ปี  18 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 20 

 ๕.๖   คู่มือการใช้งานระบบรับแจ้งปัญหาออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วณิฎา  ศิริวรสกุล ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 22 

แจ้งที่ประชุมทราบ คู่มือการใช้งานระบบรับแจ้งปัญหาออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยสามารถเข้าใช้งานระบบรับแจ้งปัญหาออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  http://service.pnru.ac.th/ เพื่อรับ24 

บริการและติดตามผลการด าเนินงาน ดังนี้  

  1. แจ้งปัญหาการใชง้านคอมพิวเตอร์ หรอืเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและไวไฟ (wifi)  26 

  2. แจง้ปัญหาการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ ระบบเครื่องเสียงและเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์

ประจ าหอ้งประชุม และหอ้งเรียน อาคาร 20 28 

  3. แจ้งปัญหาการใช้งานหรือการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการ ของส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ระบบบริการการศึกษา (reg.pnru.ac.th) ระบบสอบออนไลน์ ระบบ e-learning30 

ระบบ มคอ. ระบบ mis ระบบเกรดออนไลน์ ระบบที่ปรึกษา การใช้งานอีเมล xxx@pnru.ac.th และโปรแกรม 

office 365 เป็นต้น  32 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 12/๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ 14 ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา้ 25/2๗ 

 

 

  4. แจง้ขอ้มูลเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดียของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ได้แก่ facebook instagram twitter และ YouTube เป็นต้น 2 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 4 

        ๕.๗  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง วันหยุดที่มีการเรียนการสอนชดเชยเพิ่มเติม 

และเลื่อนวันสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  6 

  ผูช่้วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบ ประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร เรื่อง วันหยุดที่มีการเรียนการสอนชดเชย และเลื่อนวันสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ 8 

ภาคการศกึษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ 

1. วันหยุด วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เรียนชดเชยใน วันจันทร์ท่ี 2 มีนาคม 2563 10 

2. เลื่อนวันสอบปลายภาคการศึกษา 2/2562 เดิมจาก วันจันทร์ที่  2 มีนาคม 2563 –            

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เป็น วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 – วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 12 

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ ให้คณาจารย์ 

นักศึกษา และบุคลากร ในสังกัดทราบด้วย 14 

 

 ๕.๘  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ก าหนดการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน16 

นักศกึษาภาคปกติ และภาคกศ.พบ. ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบ ประกาศมหาวิทยาลัย18 

ราชภัฏพระนคร เรื่อง ก าหนดการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.พบ. ประจ า

ภาคการศกึษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ 20 

 1. ก าหนดการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน โดยผ่านธนาคารตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตั้งแต่วัน

เสารท์ี ่9 พฤศจกิายน ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจกิายน 2562 22 

 2.ก าหนดการช าระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้าและเสียค่าปรับ โดยด าเนินการที่ฝ่ายการเงิน              

กองคลัง ในมหาวิทยาลัย ตั้งแตว่ันศุกร์ที่ 29 พฤศจกิายน ถึง วันพุธที่ 18 ธันวาคม 25๖2  24 

 3. ก าหนดการขอผ่อนผันการช าระเงินค่าลงทะเบียนและเสียค่าปรับ โดยติดต่อคณะ/วิทยาลัย          

ที่นักศกึษาสังกัด ตั้งแตว่ันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 ถึง วันเสารท์ี่ 11 มกราคม 2563  26 

  ซึ่งขณะนีอ้ยู่ในช่วงที่ 3 แล้ว หากพ้นก าหนดระยะเวลาตามข้อ 3 นักศกึษาต้องด าเนินการรักษา

สถานภาพการเป็นนักศึกษา และต้องช าระเงินค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ก่อนวัน28 

เริ่มสอบปลายภาคการศกึษาที่ 2 ปีการศกึษา 2562  

  มติท่ีประชุม : รับทราบ และมอบคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ ใหอ้าจารย์ที่ปรึกษา 30 

ก าชับนักศึกษาให้ช าระเงินค่าลงทะเบียนให้เป็นไปตามประกาศอย่างเคร่งครัด 
 32 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 12/๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ 14 ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา้ 26/2๗ 

 

 

 ๕.๙  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ก าหนดส่งผลการเรียนของนักศกึษาที่ได้ผล

การเรียน “I” ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 2 

  อาจารย์สถาพร วีระสุนทร รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจง้ที่ประชุม

ทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ก าหนดส่งผลการเรียนของนักศึกษาได้ผลการเรียน “I” 4 

ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์) และ 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา โดยให้อาจารย์ประจ าวิชา น าส่งคณะ/วิทยาลัย เพื่อให้คณบดีพิจารณาตรวจสอบ6 

ความถูกต้อง ก่อนน าส่งที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กลุ่มงานทะเบียนประมวลผล) ภายในวัน

จันทร์ท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2563 และขอให้อาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชาถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 8 

 มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ ให้อาจารย์ผู้สอน

ประจ ารายวิชาถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 10 

 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่นๆ 12 

 6.๑ รายงานการรับบรจิาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี 

  นางจ าปี บุดดา ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งที่ประชุมทราบ รายงานการรับบริจาคเงิน14 

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ตามที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง มูลนิธิกสิกรรม

ธรรมชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และรับบริจาคเงิน16 

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ในระยะฟื้นฟู  โดยการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร         

ไทยพาณิชย์ ในการรับบริจาคนั้น คณะท างานขอรายงานผลการรับบริจาคที่ได้รับจากผู้บริหาร และการจัด18 

กิจกรรมขอรับบริจาคจากกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งมียอดรับบริจาคจ านวนทั้งสิ้น 81,724.03 บาท โดยจะ

สรุปรายงานข้อมลูใหมู้ลนิธิฯ รับทราบและถอนเงนิรับบริจาคจ านวนดังกล่าวใหก้ับมูลนิธิตอ่ไป 20 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 22 

 6.2 ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาหลักกสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบ

เศรษฐกิจพอเพียง” รุ่นที่ 1 24 

  รองศาสตราจารย์ ดร.จติราภา กุณฑลบุตร รองอธิการบดี แจ้งที่ประชุมทราบ ก าหนดการอบรม

เชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาหลักกสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 

17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยรับผู้เข้าอบรม 

ประมาณ 70 คน โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการในฝา่ยต่างๆ 28 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่าน

ที่ร่วมมือกัน ซึ่งมีหลายคณะได้ท าบันทึกขอไปศึกษาดูงานที่ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง มูลนิธิกสิกรรม30 

ธรรมชาติ นั้น ท่านอาจารย์วิวัฒน์ ศัลยก าธร ได้ไปดูพื้นที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ แล้ว จึงได้ก าหนดให้จัด

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาหลักกสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง”   32 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 12/๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ 14 ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หนา้ 27/2๗ 

 

 

รุ่นที่ 1 ซึ่งผู้ที่เคยขอไปศึกษาดูงานที่ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอือ้ง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ นั้น สามารถ

สมัครเข้าอบรมฯในโครงการนี้ได้ เพราะวิทยากรเป็นชุดเดียวกันกับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง มูลนิธิ   2 

กสิกรรมธรรมชาติ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง ตามศาสตร์พระราชา ซึ่งแนวโน้มจะใช้พื้นที่ของ

วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์เป็นต้นแบบ รวมทั้งนักศึกษาวิทยาลัยการฝึกหัดครูที่จะต้องเข้าค่ายลูกเสือ จะได้ใช้4 

พืน้ที่ตรงนี้เป็นพืน้ที่อบรม ลูกเสือเนตรนารี ตามศาสตร์พระราชา 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 6 

 

 6.3 การเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่ 8 

  รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภา กุณฑลบุตร รองอธิการบดี แจ้งที่ประชุมทราบ หากคณาจารย์ 

หรือบุคลากรท่านใด ที่จะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงวันหยุดยาว ขอให้ท าบันทึกขออนุญาตมหาวิทยาลัยใน10 

การเดินทางไปต่างประเทศให้ถูกต้องตามระเบียบด้วย หากไม่ด าเนินการจะถือเป็นการขาดราชการ แม้จะเป็น

ช่วงวันหยุดก็ตาม 12 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 14 

 6.4 ก าหนดการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖3   

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบ ก าหนดการ16 

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการการจัดการศกึษาครั้งต่อไป ครั้งที่ 1/๒๕๖3 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 

๒๕๖๓ เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 4 อาคาร 100 ปี การฝึกหัดครูไทย  18 

   มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 20 

ปิดประชุมเวลา ๑6.0๐ น. 

 22 

 

            ว่าที่ ร.ต.หญิงนศิานาท ศรดีี                         24 

                นางพิชญา สกุลสุธีบุตร  

                     ผูจ้ดบันทึกการประชุม  26 

 

 28 

                ผูช่้วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ 

              ผูต้รวจรายงานการประชุม 30 

 


