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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการการจัดการศึกษา 

ครั้งที่ 2/๒๕๖3 2 

วันเสาร์ท่ี 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา 09.3๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภามหาวทิยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปี การฝึกหัดครูไทย 4 

 

ผู้มาประชุม 6 

๑. คณะกรรมการ   

๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตนภ์ร อธิการบดี ประธาน 

๑.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.จติราภา กุณฑลบุตร รองอธิการบดี กรรมการ 

๑.๓ อาจารย์วีระศักดิ์  บรรณาธรรม รองอธิการบดี กรรมการ 

๑.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ มากุล รองอธิการบดี กรรมการ 

๑.๕ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวดี จติรมานะศักดิ์ รองอธิการบดี กรรมการ 

๑.๖ ดร.ดิเรก  พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู กรรมการ 

๑.๗ อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  จันทร์ควง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑.๘ ผูช่้วยศาสตราจารย์ประกาศิต  โสไกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑.๙ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สบืตระกูล สุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี กรรมการ 

๑.๑๐ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ แสงเงิน คณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ กรรมการ 

๑.๑๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ ผูอ้ 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 านักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 

กรรมการและ

เลขานุการ 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 

๒.๑ อาจารย์สถาพร  วรีะสุนทร รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

๒.๒ อาจารย์ ดร.สุบัน บัวขาว รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

๒.๓ ผูช่้วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี ผูช่้วยอธิการบดี 

๒.๔ อาจารย์ ดร.ภูมิพัฒน ์ ตระกูลทัศนเ์จริญ ผูช่้วยอธิการบดี 

๒.๕ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล ผูช่้วยอธิการบดี 

๒.๖ อาจารย์กนกพิชญ์ วิชญวรนันท์ ผูช่้วยอธิการบดี 
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๒.๗ ผูช่้วยศาสตราจารย์อิสร ีศรคีุณ ผูช่้วยอธิการบดี 

2.8 ผูช่้วยศาสตราจารย์อังคณา จารุพินทุโสภณ ผูช่้วยอธิการบดี 

2.9 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา สารสุข ผูช่้วยอธิการบดี 

2.10 อาจารย์ ดร.อุมาพร ยุวชิต ผูช่้วยอธิการบดี 

2.11 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรุง่ ปภาพสิษฐ ผูช่้วยอธิการบดี 

2.12 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล จันทร์แจ่มใส ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

1.13 นางรัชนีวรรณ ์ ทาบุญ ผูอ้ านวยการกองบริหารงานบุคคล 

2.14 นางจ าปี บุดดา ผูอ้ านวยการกองพัฒนานักศกึษา 

2.15 นายสมประสงค์ โชคลาภ ผูอ้ านวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

2.16 นางพิชญา สกุลสุธีบุตร หัวหนา้ส านักงานผู้อ านวยการ ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
 

ผู้ลาประชุม (ติดราชการ) 
 

1. อาจารย์ ดร.ปิยะดา  จุลวรรณา รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

2. นางสาวปิยะวดี หริิกมล ผูอ้ านวยการกองคลัง 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร ยวงเงิน ประธานสาขาวิชาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศ 

๒. นางวัชรี กิ่งนาค ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 

3. นางสาวมุกดา  เอี่ยมแสง ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 

4. นางสาวอาจารีย์   ดวงแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 

5. ว่าที ่ร.ต.หญิงนศิานาท ศรดีี ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.45 น. 2 

 รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการการจัดการศกึษา ครั้งที่ 2/๒๕๖๓ วันเสารท์ี่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 4 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เลขานุการที่ประชุม แจ้งวาระเพิ่มเติม 8 วาระ ดังนี้ 6 

 3.1 สืบเนื่อง 5.5 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร ในพืน้ที่สาธารณะทุ่งบางกะชา ต าบลบางสมบูรณ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  8 

 4.3.2 การพิจารณาการจ้างอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร  สาขาวิชาภูมิศาสตร์และ                         

ภูมสิารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า 3/3๑ 

 

 

 5.4 รายงานการรับนักศกึษา ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

 5.5 ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 2 

5.6 ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ เรื่อง การพัฒนา

ผลงานทางวชิาการเพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4 

๕.๗  ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นอาจารย์                     

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑติศกึษา  6 

๕.๘  ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการอ านวยการการจัดการจัดการศกึษาประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓   

๕.๙ รายงานการจัดวารสารที่อยู่ภายใต้ความรับผดิชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนา 8 

  

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธาน/เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 10 

 ๑.๑   การเร่งรัดการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  

  รองศาสตราจารย์  ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม  แจ้งที่ประชุมทราบ                    12 

ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหนังสือที่                         

อว 0232.3/ ว 16 แจ้งหนังสือ ด่วนที่สุด จากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 490 14 

ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤศจกิายน 2562 เพื่อให้ส่วน

ราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งรัดการด าเนินงานตามแผนงานโครงการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ            16 

ได้แล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามกรอบระยะเวลา และวงเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับจัดสรร

อนุมัติไว้อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศ การให้บริการสาธารณะในด้านต่าง ๆ การแก้ไขปัญหา18 

ความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งจะเป็นผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

ด้วย จงึมมีตใิห้ส่วนราชการ และหนว่ยงานของรัฐทุกแห่งถือหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้  20 

 1. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ที่ เป็นเจ้าของแผนงาน/โครงการถือปฏิบัติ              

ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 (เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อม22 

ในการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้รับทิ้งงานราชการ)

อย่างเคร่งครัด ซึ่งก าหนดให้ในขั้นการริเริ่มแผนงาน/โครงการ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ24 

เจ้าของแผนงาน/โครงการ พิจารณาความจ าเป็น เหมาะสม คุ้มค่า ตลอดจนตรวจสอบความพร้อม          

ในการด าเนินการตามแผนงานโครงการนั้น ๆ อย่างละเอียดรอบคอบ ให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกมิติก่อน26 

เช่น ความพร้อมทางกายภาพของที่ตั้งโครงการ สภาพภูมิศาสตร์ กรรมสิทธิ์ครอบครอง โครงสร้าง

พื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แบบรูปรายการที่เหมาะสมส าหรับในการด าเนินการ ให้ส่วนราชการและ28 

หน่วยงานของรัฐดังกล่าวก ากับติดตามและเร่งรัดการด าเนินการ ตามแผนงานโครงการในทุกขั้นตอน 
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ให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในกรอบระยะเวลาที่

ก าหนดเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 2 

 2. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ หรอืคณะกรรมการต่าง ๆ ที่มีอ านาจหน้าที่ในการ

พิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติ อนุญาตตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือมติคณะรัฐมนตรี4 

เกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น ตามความเหมาะสมของแผนงาน /โครงการ            

ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านงบประมาณและการลงทุน เร่งรัดการพิจารณาด าเนินการ ในขั้นตอน6 

ต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอุปสรรค และความล่าช้า

แก้แผนงาน/โครงการนั้น ๆ 8 

  3. ให้ส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (PMDU) ติดตามและเร่งรัดการด าเนิน

แผนงาน/โครงการส าคัญของรัฐบาล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค หรอืผลกระทบ10 

ในด้านต่าง ๆ ที่ อาจเกิดขึ้น  จากการด าเนินงานและขับ เคลื่อนเรื่องส าคัญต่าง  ๆ ดังกล่าว                         

ต่อนายกรัฐมนตรตี่อไป 12 

  งบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับจะเป็นในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้แต่ใน

ส่วนงบประมาณในการพัฒนาต่าง ๆ ส าคัญมากที่สุด คือ ต้องลงไปสู่การพัฒนาและนโยบายของ14 

รัฐบาล โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏและพระบรมราโชบายต้องพึงระวัง         

งบประมาณโครงการศาสตร์พระราชาจะน าไปใช้พัฒนาพื้นที่และท้องถิ่น ซึ่งมีนโยบายเรื่อง Big Data 16 

น างบประมาณไปพัฒนาจะต้องมีข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น ต าบล ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งมหาวิทยาลัย

ด าเนินการมาประมาณเกือบ 2 ปีแล้ว ซึ่งเรามีฐานข้อมูลอยู่ ขอให้ใช้งบประมาณโครงการศาสตร์18 

พระราชาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะฉะนั้นการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก

การลงพื้นที่มีเงื่อนไขอยู่ ต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏน าไปต่อยอดและใช้ความรู้ของอาจารย์ และ20 

นักศึกษาซึ่งท่านองคมนตรีได้เน้นย้ าให้นักศึกษาเป็นแกนน า โดยมีอาจารย์เป็นผู้ดูแล เป็นผู้ฝึกฝนอยู่

เบื้องหลัง โดยต้องการให้อาจารย์และนักศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อไปสู่การท างานให้ชุมชนท้องถิ่นอย่าง22 

ต่อเนื่อง 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 24 
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๑.๒   รายงานผลการศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของสถาบันอุดมศึกษา 

 รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบ กระทรวง2 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มีหนังสือที่ อว 0221.4/ว 1024 เรื่อง รายงานผล

การศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของสถาบันอุดมศึกษา ด้วยส านักงาน4 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้ท างานวิจัยสถาบัน เรื่อง “การศึกษา

ขีดความสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษากับความต้องการก าลังคน เพื่อขับเคลื่อน         6 

การพัฒนาประเทศภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยวิเคราะห์

กลุ่มสาขาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISCED 2013” แล้วได้จัดท ารายงานผลการศกึษาเสร็จเรียบร้อย8 

แล้วจึงได้จัดส่งเอกสารบทสรุปส าหรับผู้บริหารของผลการศึกษาดังกล่าว ให้สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้

ป ระโยชน์ ตลอดจนข้ อ เสนอแนะที่ ได้ จ ากผลการศึ กษ า สามารถศึ กษ าได้ จ าก เว็บ ไซต์ 10 

“http://www.mhesi.go.th/” เมนู ข้อมูลประชาสัมพันธ์ สื่อเผยแพร่  เอกสารสิ่งพิมพ์  เรื่อง 

“การศึกษาขีดความสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษากับความต้องการก าลังคน                    12 

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  

โดยวิเคราะห์กลุ่มสาขาวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISCED 2013” หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง 14 

QR code ด้านล่างนี้ และนอกจากจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารรายงานผลการศึกษาดังกล่าวแล้ว 

ใคร่มีความเห็นและข้อเสนอแนะต่อสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ16 

การบริหารและการจัดการศึกษาว่าสถาบันอุดมศึกษาควรได้รายงานสารสนเทศเพื่อนักศึกษาในรูป

งานวิจัย สถาบันที่มีประเด็นอย่างนอ้ยครอบคลุมท าผลงานวิจัยนี้และควรจะท าขึน้ทุกปีการศึกษา 18 

 ต้องช่วยกันศึกษาข้อมูลว่านโยบายไปในทิศทางใด ไม่ใช่มีหลักสูตรแล้วจะผลิตบัณฑิต

ตามที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยอย่างเดียว ต้องมีทิศทางว่าความต้องการก าลังคนในอนาคต จะไปใน20 

ทิศทางใด ถ้าหลักสูตรยังมีไม่ตรงกับความต้องการ หรือความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ไม่ชัดเจน ต้องปรับปรุง

หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่เป็นมาตรฐาน ถือเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย ส่วนของมหาวิทยาลัยต้อง22 

พิจารณาว่าหลักสูตรใดมีจ านวนนักศึกษาน้อย และหลักสูตรใดมีนักศึกษาไม่ถึง 10 คน จะด าเนินการ

อย่างไร ซึ่งเคยมีมติไปแล้วว่า 2-3 สาขาวิชาอาจจะต้องบูรณาการร่วมกัน หรือบางสูตรที่มีนักศึกษา24 

ชัดเจนมีจ านวนมาก หากนักศึกษาไม่มีในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคน มีกรอบให้เห็น

แล้ว แต่แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยจะต้องลงไปสู่การท าแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ทุกคณะ/26 

วิทยาลัย จะต้องเข้าคณะกรรมการประจ าคณะ และน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรอบนโยบายของรัฐ 

รวมทั้งคนที่มาเรียนจ านวนมากน้อย ส่วนศักยภาพของอาจารย์ต้องทราบว่าอาจารย์ที่สอนอยู่ใน28 

http://www.mhesi.go.th/
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หลักสูตร จะไม่สามารถสอนได้เพราะไม่มีนักศึกษา แต่มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เป็นสาขาวิชาที่

สามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยใช้ศักยภาพของอาจารย์ในคณะ/วิทยาลัย ระหว่างคณะ/วิทยาลัยได้ ถือเป็น2 

โอกาสที่ดทีี่จะได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ  4 

 

๑.๓   แจ้งรับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 6 

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม  แจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่8 

มหาวิทยาลัย ได้เสนอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี             

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุง10 

แก้ไขหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามหนังสือ ที่ อว 0224.1/8748  ลงวันที่          

2 ธันวาคม 2562 นั้น ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม          12 

ขอแจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข

หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤศจกิายน 2562 14 
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๑.๔   เชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสรมิและประสานงานการจัดงานศิลปวัฒนธรรม

อุดมศกึษา ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  18 

 รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบ ส านักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม20 

และประสานงานการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ได้ส่งส าเนาค าสั่งและเชิญประชุมตาม ค าสั่งที่ 

331/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการจัดงานศิลปวัฒ นธรรม22 

อุดมศึกษา (ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ล าดับที่  97) โดย ก าหนดให้มีการประชุม

คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ในวัน24 

อังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ช้ัน 3 

อาคารอุดมศึกษา 1 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอให้26 

มหาวิทยาลัยมอบหมายผูแ้ทนเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางจากต้นสังกัด  และให้ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมไปที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้28 
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ประสบการณ์กับชุมชน ส านักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศกึษา ภายในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 

2563   2 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ และมอบ รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ ผูอ้ านวยการ

ส านักศลิปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุม 4 

  

๑.๕   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) ปี ๒๕๖๓  6 

 รองศาสตราจารย์  ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม  แจ้งที่ประชุมทราบ                  

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด าเนินโครงการส่งเสริมส านักงานสีเขียว (Green Office) ไปประยุกต์ใช้8 

และส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายในส านักงาน มีการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพและด าเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการใช้ซ้ า การน า10 

กลับมาใช้ใหม่การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง  ๆ ภายในส านักงาน                   12 

ในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและสถาบันการศึกษา จึงขอเชิญชวนให้สมัครเข้าร่วมโครงการ

ส่งเสริมส านักงานสีเขียว (Green Office)  ปี  2563 เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษา14 

สิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อนลดต้นทุนจากการใช้ทรัพยากร มีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมี

ประสิทธิภาพ สร้างการสื่อสารและการมีส่วนร่วมภายในองค์กร เป็นการยกระดับมาตรฐานส านักงาน16 

ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ส านักงานสีเขียว (Green Office) จะได้รับโล่และ

เกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีระยะเวลาการรับรอง 3 ปี โดยสามารถส่งใบสมัคร18 

เข้าร่วมโครงการ และแบบประเมินตนเองภายในวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2563 มอบผู้อ านวยการ

ส านักงานอธิการบดี ประสานรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย หารอืร่วมกัน  20 
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๑.๖  ขอเชิญเสนอราคางานจ้างโครงการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของ

ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 24 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

 รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบ ส านักงาน26 

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ. มีความ

ประสงค์จะจ้างโครงการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร              28 
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เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 2563 พกฉ.

พิจารณาแล้วเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีประสบการณ์เช่ียวชาญในด้านส ารวจความ              2 

พึงพอใจ และมีผลงานเป็นที่น่าเชื่อถือ โดยได้ประสานงานในเบื้องต้นกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.       

ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดังนั้นจึงขอ4 

เชิญท่านยื่นข้อเสนอราคางานจ้างโครงการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของส านักงาน

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 6 

2563 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  อ าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 8 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ มอบผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงคศ์ักดิ ์จักร์กรณ์ ผูอ้ านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการ 10 

 

๑.๗  ขอเชิญร่วมส่งบทความทางวิชาการ และขออนุญาตใช้สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ใน12 

โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ คร้ังท่ี ๒ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบ ด้วยคณะ14 

พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และสถาบันการศึกษาจากหลากหลาย

มหาวิทยาลัย ได้ก าหนดจัดงานโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2 (The 16 

2nd National Academic Conference of Faculty of Buddhism) ในหัวข้อ “บูรณาการพระพุทธศาสนาสู่

สังคมสันติประชาธรรม” (A Buddhist Integration Buddhisom) โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองบทความ18 

และมีสรุปรายงานการประชุม ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 และห้องประชุมเธียเตอร์ โซน D ช้ัน 1 

อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด20 

พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ และ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกัน22 

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ในส่วนงานได้กรุณาเขียน

บทความทางวิชาการ เพื่อน าเสนอในงาน ๑ บทความ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  และขออนุญาตใช้                        24 

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ มอบผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล ประสาน26 

และด าเนินการ 
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1.8 ขอความร่วมมือด าเนินการตามกลไกรูปแบบในการสร้างความรู้ความเข้าใจการ

ประชาสัมพันธ์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ และเสริมสร้างทัศนคติท่ีดตี่อสถาบันหลักของชาติ 2 

 รองศาสตราจารย์  ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม  แจ้งที่ประชุมทราบ           

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและเสริมสร้างความรู้ความ4 

เข้าใจครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ หอ้งประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ  ช้ัน 

1 กระทรวงศึกษาธิการ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกลไก /รูปแบบในการสร้างความรู้ความเข้าใจการ6 

ประชาสัมพันธ์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ  และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติ  ดังนั้น

กระทรวงศกึษาธิการจึงได้ขอความร่วมมือให้ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม8 

ที่มีสถานศึกษาในความดูแล ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานตามกลไก/รูปแบบในการสร้าง

ความรู้ความเข้าใจการประชาสัมพันธ์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีตอ่สถาบันหลักของ10 

ชาต ิดังนี้ 

 1. คณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจที่มีสถานศึกษาในความ12 

ดูแล เน้นย้ าสถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดทัศนคติ              

เชงิบวกกับสถาบันพระมหากษัตรยิ์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่  14 

  1.1 เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลัก           

ของชาติ เช่น การแสดงละครเวที จัดท าสื่อ คลิปเผยแพร่ ผ่านช่องทาง YouTube มีส่วนร่วมงาน ร่วมจัด16 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรต ิเป็นต้น  

  1.2 สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ของสถานศกึษา ได้แก่ กิจกรรมหน้า18 

เสาธง เสียงตามสาย และอักษรวิ่ง ผ่านสื่อต่าง ๆ ของสถานศึกษา ทางช่องทางการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียม (DLTV) เว็บไซต์ของสถานศึกษา หรือช่องทางการสื่อสารของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่20 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติ  

  1.3 ขอความร่วมมือผู้ปกครองในการให้ค าแนะน าการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในทาง         22 

ที่เหมาะสม  

  1.4 เชญิชวนผู้ปกครองมสี่วนรว่มในกิจกรรมการใชส้ื่อสรา้งสรรคก์ับสถานศกึษา 24 

 2. คณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจที่มีสถานศึกษาในความ

ดูแล ด าเนินการจัดอบรม ให้ความรู้ ปลูกฝังอุดมการณ์ ทัศนคติเชิงบวก เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ26 

ให้กับนักเรียน นักศึกษาโดยขอรับการสนับสนุนวิทยากรผู้เช่ียวชาญ จากกองอ านวยการรักษาความ

มั่นคงภายในราชอาณาจักร และด้านสถานที่จากสถานศกึษา และสถาบันอุดมศกึษา 28 
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 3. คณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจที่มีสถานศึกษาในความ

ดูแล และสถานศึกษาด าเนินการจัดค่ายเยาวชนและกิจกรรมการศึกษาดูงาน  เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ2 

โครงการพระราชด าริเพื่อส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย โดยสามารถบูรณาการ

ความร่วมมือกับกระทรวง หน่วยงานในคณะอนุกรรมการ เช่น กระทรวงวัฒนธรรม ส านักข่าวกรอง4 

แหง่ชาต ิเป็นต้น 

 4. คณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจที่มีสถานศึกษาในความ6 

ดูแล จัดการประกวดแข่งขันเรียงความ วาดภาพ คลิปวีดีโอและอื่น ๆ ที่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระมหากษัตรยิ์ไทย โดยพิจารณารูปแบบให้เหมาะสมในแต่ละระดับการศกึษา 8 

 5. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การสนับสนุนงานวิจัย          

ในเชิงวิเคราะห์แนวคิดของประชาชน ในแต่ละกลุ่มวัยเกี่ยวกับความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ          10 

ต่อสังคมไทย รวมทั้งสอดแทรกเนือ้หาเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติในหลักสูตรผลติครู 

 6. หนว่ยงานที่มีความเช่ียวชาญในการผลิตและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์จัดท าวีดีทัศนค์ลิป12 

วีดีโอหนังสั้นหรืออื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวกในสถาบันหลักของชาติส าหรับสถานศึกษาน าไป

เผยแพร่ใหเ้ยาวชน 14 

 7. คณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจที่ เกี่ยวข้อง  อาทิ            

กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้การสนับสนุนการเผยแพร่กิจกรรม/16 

โครงการที่ด าเนินการโดยกระทรวง หน่วยงาน ภายใต้คณะอนุกรรมการที่ส่งผลให้เกิดทัศนคติเชิงบวก            

กับสถาบันหลักของชาติ ผา่นทางสื่อต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแล 18 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ มอบ รองอธิการบดี/คณบดี/ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ทุกท่าน  
   20 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา รายงานการ22 

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการการจัดการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑1 มกราคม  ๒๕๖3 

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปีการฝกึหัดครูไทย นั้น  บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท า24 

รายงานการประชุม จ านวน 14 หนา้  

 มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุม โดยให้มกีารแก้ไข ดังนี้ 26 

  หนา้ 64 บรรทัดที่ 20 และ หนา้ 30 บรรทัดที่ 23 ค าว่า CHECO แก้ไขเป็น CHE QA Online 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 สืบเน่ือง 5.5 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย2 

ราชภัฏพระนคร ในพื้นที่สาธารณะทุ่งบางกะชา ต าบลบางสมบูรณ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัด

นครนายก 4 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต  โสไกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แจ้งที่ประชุม

ทราบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ในการผลิต6 

บัณฑิตและพัฒนาครู เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนีม้หาวิทยาลัยจงึมีโครงการ

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และศูนย์บริการวิชาการ โดยความร่วมมือระหว่าง จังหวัดนครนายกกับ8 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยขอใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะพื้นที่ทุ่งบางกะชา ต าบลบางสมบูรณ์

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก (บางสว่น) เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และศูนย์บริการวิชาการ เพื่อเป็น10 

แหล่งการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นที่ดีขึ้น ให้เป็น

พลเมืองที่เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ12 

ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมี

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ในการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยใหส้อดรับกับพระบรม14 

ราโชบาย ด้านการศึกษาในการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์

ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์ที่ 3 16 

การยกระดับคุณภาพการศึกษาและ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยมีพื้นที่

รับผิดชอบ 4 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ (ตอนเหนือ) จังหวัดนนทบุรี อ าเภอชัยบาดาลพิพัฒน์ จังหวัดลพบุรี18 

และจังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพระราชปณิธานการพัฒนาท้องถิ่น 2) เพื่อ

พัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของท้องถิ่น 4) เพื่อสร้าง20 

ชุมชนน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 5) เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาท้องถิ่น                    

โดยผลที่คาดว่าจะได้รับ 1 ) ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม  สนับสนุน                     22 

การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน             

2) ด้านสังคม ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมอื ความรัก ความสามัคคี ความมี24 

ระเบียบวินัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่                

3) ด้านสิ่งแวดล้อม ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน26 

ชุมชนให้มีความสะอาด มีการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน 4) ด้านการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนา

ทักษะ ด้านการอ่าน การเขียน และการอ่านวิเคราะห์ ของนักเรียน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ28 

ศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะที่มีความ

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละชุมชน 30 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

 ๔.๑   แผนการพัฒนา/ปรับปรุงหลกัสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปี พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖  2 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน แจ้งที่ประชุมทราบ จากการประชุมคณะกรรมการอ านวยการการจัดการศึกษา ครั้งที่ 4 

4/2562 มีมติที่ประชุมว่า ขอให้ทุกคณะ/วิทยาลัย ไปประสานกับสาขาวิชาหรือหลักสูตร ด าเนินการ

จัดท าแผนพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ในช่วงที่ 1 พ.ศ.2562 – 2563 ซึ่ง 3 คณะ/วิทยาลัย ได้แก่ 6 

วิทยาลัยการฝึกหัดครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้น าเข้า

เสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการการจัดการศึกษาเรียบร้อยแล้ว และในการประชุมครั้งนี้ 2 คณะ คือ 8 

คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี จะน าเสนอ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมใน

ครั้งนี้แล้ว ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะน าเสนอต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย              10 

ฝา่ยกลั่นกรองหลักสูตร และสภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า อยากให้ข้อคิดว่า12 

หลักสูตรที่มีทั้งหมดในทุกคณะ/วิทยาลัย ท่านต้องดูว่าหลักสูตรใดที่อยู่ในช่วงของการปรับปรุง อาจจะ

ปรับปรุงเมื่อครบก าหนดปกติและการปรับปรุงใหญ่ หมายความว่าปรับปรุงเกี่ยวกับเนื้อหาสาระใหม่14 

ปรับปรุงเรื่องการใช้ทรัพยากรบุคลากรใหม่ ซึ่งบางสาขาวิชาอาจจะด าเนินการต่อไปไม่ได้แล้ว อาจจะ

ต้องมีการปรับปรุงชื่อหลักสูตรให้ทันสมัยและใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งมีหลายหลักสูตรที่เหมือนกัน            16 

ท าอย่างไรให้หลักสูตรบูรณาการร่วมกัน ตามนโยบายของการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของสังคมให้มากที่สุด เพราะนักศึกษาลดลงเป็นจ านวนมากถ้ายังคงเดิมจะมีปัญหาภายหลัง18 

และอาจารย์จะอยู่ได้อย่างไร จะมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งระหว่างเชิงนโยบายคือไม่มีหลักสูตรแล้ว             

จะท าอย่างไร ขอใหร้่วมกันปรับใช้ทรัพยากร ปรับหลักสูตรและเนื้อหาของทุกสูตรให้รวมอยู่ในหลักสูตร20 

ใหม่ ซึ่งจะแก้ปัญหาเรื่องนักศึกษาลดลงได้และที่ส าคัญต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจ าคณะ/วิทยาลัยให้ชัดเจน มีทั้งหมด 5 คณะ/วิทยาลัย ให้คณบดีทุกท่านร่วมกันพิจารณาและให้ดู22 

แนวโน้มที่ผ่านมากับอนาคตว่า ในแต่ละสาขาวิชาจะด าเนินการอย่างไร คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 16 สาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14 สาขาวิชา คณะเทคโนโลยี24 

อุตสาหกรรม 11 สาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ10 สาขาวิชา และวิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขาวิชา 

ซึ่งเป็นพระราโชบาย เรื่อง การผลิตและพัฒนาครู สิ่งที่ท ามาและต่อไปจะด าเนินการอะไรขอให้26 

พิจารณา หารอืร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย 
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  ดร.ดิเรก  พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู กล่าวว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อพิจารณา

หากเห็นชอบคณะ/วิทยาลัย จะไปด าเนินการตามนี้แต่จากรายชื่อหลักสูตรที่จะปรับปรุงและพัฒนา           2 

ยังเหมือนเดิม เหมือนย้อนกลับไปหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเราก็เห็นเทรนด์ความต้องการของประเทศอยู่ว่า

ประเทศเราก าลังต้องการก าลังคนทางด้านใด โดยเฉพาะหากไปดูตามเอกสารในวาระที่ 1.2 ความ4 

ต้องการก าลังคนตรงนั้นกับหลักสูตรใหม่ที่พัฒนาเหมือนเดิมจะไปกันได้หรือไม่  และที่มหาวิทยาลัยรับ

สมัครนักศึกษามาปี 2 ปีที่ผ่านมา มีหลักสูตรใด สาขาใด ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะต้อง6 

ยกเลิกไปท าอย่างอื่น หรือไปหลอมรวมหรือไม่ อย่างกรณีของวิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขาวิชา ค.บ.

ฟิสิกส์ ไม่มีนักศึกษา ปีนี้ที่เปิดรับสมัครในรอบแรกมีผู้รายงานตัว 1 คน รอบ 2 เข้าสัมภาษณ์ 1 คน 8 

และขณะนี้ 2 รอบ ได้ 2 คน และมีสาขาวิชาอีก 3-4 สาขาวิชา ซึ่งมีแนวโน้มไม่ค่อยดีต้องมานั่งคุยกัน

ให้มากกว่านี้จะช่วยให้มหาวิทยาลัย เผชิญกับวิกฤตจ านวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาลด ในวันข้างหน้า10 

หรอืไม่ ขอให้ที่ประชุมรว่มกันหาทางออกในเรื่องนี้ 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ แสงเงิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าว12 

ว่า เกือบ 20 ปี หลักสูตรก็เหมือนเดิม ซึ่งมีข้อจ ากัดอยู่ 2 ข้อ คือ ข้อที่หนึ่งต้องยอมรับความจริงว่า

ความเช่ียวชาญของอาจารย์อยู่ในศาสตร์ ที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นการที่จะไปคิดให้ทันสมัยตามหลักสูตร           14 

ที่ก าหนดว่า สร้างแรงงานเรายังไม่มีความเช่ียวชาญ ซึ่งกรอบความคิดยังไม่ต่างจากอดีตเท่าไหร่ 2 

ข้อจ ากัดของการสร้างหลักสูตรจะเห็นว่าศักยภาพของอาจารย์ต้องตรงตามนั้น  ซึ่งเราไม่มีอาจารย์ที่16 

แตกต่างไปจากที่เป็นอยู่ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดท าให้เราไมส่ามารถคิดพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ 

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สืบตระกูล สุชาติ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า18 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ได้น าเสนอผา่นคณะกรรมการประจ าคณะแล้ว และน าเสนอในเรื่องของ

การปรับปรุงอย่างที่เคยเรียนกับที่ประชุมว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแนวคิดที่จะควบรวม20 

หลักสูตรที่เป็นพื้นฐานเข้าด้วยกันซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา ที่จะเข้าร่วมกันได้แนวทางก็คือจะมี

หลักสูตรเคมี ฟิสิกส์ ชีวะ และวัสดุศาสตร์ ภายในจะแยกแขนงกันออกไปและมีสาขาที่อยู่ระหว่างการ22 

ด าเนินการ คือ หลักสูตรที่จะร่วมกับกรมการข้าวก าลังด าเนินการร่าง ซึ่งยังไม่น าเข้ามาบรรจุในแผนนี้

ส าหรับในการยกร่างหลักสูตรใหม่ 1) ยังขาดศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือต้องมาดู24 

ว่าจะสามารถด าเนินการอย่างไรได้ 2) การลงไปสื่อสารกับอาจารย์ในคณะอาจจะมีความยุ่งยากในเรื่อง

ของแนวความคิดอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกัน ซึ่งจะสื่อสารได้ยากล าบาก ซึ่งจะมีมติที่ประชุมได้หรือไม่ 26 

เพื่อแจ้งให้คณาจารย์ทุกคณะ/วิทยาลัยทราบว่าจะต้องปฏิบัติตามจะได้หรือไม่ บางครั้งคณบดีไปแจ้ง



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า 14/3๑ 

 

 

อาจารย์ก็ไม่ค่อยเชื่อถือ เนื่องจากเจ้าของหลักสูตรยังยึดติดอยู่ส าหรับความเช่ียวชาญ และต้องการคง

หลักสูตรของตัวเองไว้ 2 

  อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  จันทร์ควง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า เรื่องการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร 1) หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจสายการบิน ที่ครบก าหนดพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในปี4 

การศึกษา 2562 ขณะนี้วิพากษ์เสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนของการรอน าเข้าพิจารณาใน

คณะกรรมการประจ าคณะ ก่อนน าเสนอสภาวิชาการ โดยจะประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในวันที่ 6 

28 กุมภาพันธ์ 2563 ส าหรับหลักสูตรในคณะกรรมการประจ าคณะได้เสนอไว้ 2 เรื่อง คือ 1) เรื่อง

หลักสูตรเนื้อหาสาระในหลักสูตร ในสาขาวิชาว่า มีความทันสมัยหรือไม่ จะดูหลักสูตรเพียงอย่างเดียว8 

ไม่ได้ อาจารย์ไม่ได้มีหน้าที่สอนเพียงอย่างเดียว แต่ควรจะต้องเป็นโค้ชด้วย คือ นอกจากการสอนแล้ว 

ก็ต้องดูแลและชี้น าในเรื่องอื่น ๆ ไม่ใช่ชี้น าเฉพาะแต่ในเรื่องของวิชาการ เมื่อเข้าประชุมคณะกรรมการ10 

ประจ าคณะ/วิทยาลัย จะได้รับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิได้ 2) ในภาพรวมคณะต้อง

สังเกตให้ดีว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม น า ISCED  ซึ่ งเป็น 12 

International Standards ของหลักสูตร ปี 2013 ตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าหลักสูตรสาขาใดสัมพันธ์กัน 

แสดงว่าสามารถเลื่อนไหลหมุนเวียนกันได้ ซึ่งสามารถหาข้อมูลมาศึกษาได้จากอินเตอร์เน็ตว่าหลักสูตร14 

แตล่ะหลักสูตรมีสาขาวิชาใดรวมกันได้บ้างซึ่งเป็นตัวตั้งตน้ที่จะต้องปรับว่าจะเข้าไปอยู่ในตัวมาตรฐานใด 

และต้องดกูารพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรจะสามารถช่วยได้เยอะ เพียงแตว่่าติดปัญหาเรื่องอาจารย์ยัง16 

ขาดความเข้าใจ แต่สิ่งที่อาจารย์จะต้องท าความเข้าใจและตระหนักดีก็ คือ นักศึกษาในสาขาวิชานั้น ๆ 

มีหรือไม่ หากนักศึกษามีแนวโน้มลดลงจะด าเนินการอย่างไร และจากเอกสารข้อ 1.2 ระบุชัดเจนเลย18 

ว่าก าลังคนที่อยู่ในความต้องการ มีสาขาวิชาใดบ้างส าหรับคณะวิทยาการจัดการจะมีอยู่ 2 สาขาวิชา 

คือ สาขาวิชาธุรกิจสายการบิน และสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่ยังมีอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ใน20 

ด้านของวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องทางด้านดิจิทัล ในเรื่องของ AI หุ่นยนต์ พลังงาน น่าจะเป็น

ตัวก าหนดทิศทางว่า มีความต้องการก าลังคนอย่างไร แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ อาจารย์ไม่ทราบว่า22 

หลักสูตรจะต้องปรับปรุงหรือไม่ปรับ หากนักศึกษาไม่มีก็ต้องพิจารณาว่าจะด าเนินการอย่างไรต่อไป 

เพราะฉะนั้นหากนักศึกษาไม่มี อาจารย์ก็จะไม่มีภาระงานสอน ให้อาจารย์มาช่วยกันพิจารณาเมื่อถึงจุด24 

นั้นแล้ว หากยังไม่เข้าใจก็จะไม่สามารถประเมินได้ ตรงนี้จะเกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของภาระงาน และ

จ านวนนักศึกษา หลักสูตรที่มีความต้องการต้องหารือกันนานหน่อยเพราะมีหลักเกณฑ์ออกมาแบบนี้26 

แล้ว 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต  โสไกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวว่า          28 

๑) หลักสูตรที่นักศึกษาไม่มี เช่น สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีเซรามิกส์ ได้มีการปรับแผน



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า 15/3๑ 

 

 

ส าหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  ให้เป็น (วศ.บ.)ซึ่งจะเป็นวิชาแกนใหญ่จะมี 2 แขนง คือ

วิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอุตสาหการ ส่วนสาขาวิชาเซรามิกส์ จะปรับไปเป็นเทคโนโลยีสร้างสรรค์2 

และจะมีหลักสูตร (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลป์ และการงานอาชีพ ที่ก าลังด าเนินการขออนุมัติหลักสูตร

ส่วนหลักสูตรที่ยังคิดว่าเด่นอยู่ คือ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ แต่ยังพบปัญหาอยู่ คือ เรื่องของ4 

สถานที่ เนื่องจากสาขาวิชาได้ใช้ห้องเรียนอาคาร 42 ช้ัน 8 ซึ่งไม่ได้มีการใช้มานานแล้ว  สภาพช ารุด

ทรุดโทรม อุปกรณ์ช ารุด นักศึกษาก็มีข้อเสนอแนะ 2) ด้วยความที่เดิมเป็นหลักสูตรของวิทยาลัย6 

นานาชาติ จึงมีการจ่ายค่าเทอมที่สูงกว่าสาขาวิชาอื่น ซึ่งนักศึกษาต้องการให้มหาวิทยาลัยปรับลด

ค่าลงทะเบียนลง 3) เรื่องของครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะต้องมีการฝึกปฏิบัติขณะนี้ไม่มีห้องให้8 

นักศึกษาปฏิบัติการ ซึ่งจะขอความอนุเคราะหใ์ห้ด าเนนิการอย่างเร่งดว่น 

  ดร.ดิเรก  พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู กล่าวว่า จากที่ได้ไปประชุมที่กระทรวง10 

ตอนนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ทดลองหลักสูตรฐานสมรรถนะอยู่ใน 

300 โรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรม และใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป ปัญหาใหญ่12 

ที่ติดอยู่ คือ เรื่องความพร้อมของครู เพราะว่าครูที่มีอยู่ตามโรงเรียนต่าง ๆ เป็นครูสอนวิชามากกว่าครู

ที่สร้างสมรรถนะที่จะไปใช้ในการด ารงชีวิตของนักเรียน และโยงมาถึงสถาบันผลิตครูก็ผลิตครูเป็น 14 

Subject Teacher แต่โรงเรียนต้องการครูที่ไปสอนสมรรถนะต่าง ๆ หลักสูตรที่ออกมาใหม่ไม่ได้ให้

ความส าคัญของวิชาแต่จะพัฒนาให้นักเรียนสื่อสารได้ เข้าสังคมได้ Learning Area จะไปจัดอย่างไรก็ได้16 

ให้ความส าคัญน้อยแต่ของมหาวิทยาลัยกลับมาเริ่มต้นที่วิชาการ ซึ่งสลับที่ทางกันและมีค าถามมาถึง

สถาบันผลิตครูว่า สถาบันผลิตครูพร้อมที่จะเปลี่ยนครูประจ าการในโรงเรียน 5-6 แสนคน ใหเ้ป็นครูที่18 

มีสมรรถนะได้หรือไม่ภายใน 2 ปี แต่สถาบันผลิตครูรู้แต่นิยาม Competency Based Curriculum คือ

อะไรแต่มหาวิทยาลัยไม่เคยท าเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องใหญ่จะเป็นคล้าย ๆ กันของสถาบันอุดมศึกษา              20 

ซึ่งทางภาครัฐเองก็อยากให้ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เป็น Work-based Education                

ถ้าอาจารย์บอกว่าเรียนมาแบบนี้ จะท าหลักสูตรแบบนี้ และจะสอนแบบนี้ไปเรื่อย ๆ แล้ว จะมีคนใช้22 

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยหรือไม่ และจะมีนักศึกษามาเรียนหรอืไม่ จะช่วยกันอย่างไร ให้มีความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับ Competency Based Curriculum อย่างไร 24 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์ รองอธิการบดี กล่าวว่า เห็นด้วยกับการที่

น าข้อมูลจากวาระที่  1.2 มาเป็นตัวตั้ง  เพราะจะได้ทราบว่าเทรนของโลกเป็นมาอย่างไรบ้าง 26 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ได้ส ารวจข้อมูลมาให้แล้วใน

เบื้องต้น ในเรื่องของแนวโน้มการท างานควรต้องพิจารณาว่า ความต้องการของคนของเด็กในยุค28 

ปัจจุบันที่ต้องสื่อถึงเด็กยุคอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง อย่างที่ทราบว่าเด็กสมัยนี้ต้องการอะไรที่



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า 16/3๑ 

 

 

ส าเร็จรูปและรวดเร็ว เพื่อน าไปใช้ในการปรับตัวได้ สมัยนี้คนอยู่กับเทคโนโลยีมากเกินไป จึงขาดทักษะ

เราต้องท าความเข้าใจกับอาจารย์โดยส่วนตัวไม่เห็นด้วยที่จะก าหนดนโยบายลงไปให้อาจารย์ท า ซึ่งควร2 

ให้อาจารย์เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสะท้อนปัญหาว่ามีปัญหาอะไร ซึ่งก าลังคน ในอนาคตเป็นแบบนี ้

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีแนวโน้มแบบนี้ให้อาจารย์ช่วยกันคิด4 

ว่าจะด าเนินแนวทางไปอย่างไรบ้าง ต้องไปศึกษาก่อน บางครั้งอาจารย์อาจจะกังวล เช่น สมมุติว่าเรามี

สาขาวิชาใหม่แล้ว เวลาท าผลงานทางวิชาการจะท าในศาสตร์ใด ซึง่หากอาจารย์ต้องการท าผลงานทาง6 

วิชาการ ต่างคนต่างท าศักยภาพตามที่ตัวเองมีมาเดิมหรอืไม่เป็นเรื่องที่อาจารย์น่าจะกังวล ซึ่งต้องมกีาร

พัฒนาตัวเราเองก่อน ท าความเข้าใจกับอาจารย์ก่อน เมื่อเวลาลงไปท้องถิ่น ไปอบรม ต้องเรียนรู้เรื่องนี้ 8 

เพื่อที่จะได้ตอบโจทย์ของการศึกษาในอนาคต เรื่อง Non Credit ของมหาวิทยาลัยยังไม่มีข้อบังคับ 

ระเบียบ ประกาศหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับปรุงเพื่อเป็นทางเลือกให้กับ10 

นักเรียนสามารถเรียนเก็บรายวิชาก่อนได้  

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ให้แต่ละคณะไป12 

ด าเนินการก็อาจจะติดปัญหาภายในอยู่บ้างบางครั้ง ฉีกแนวไปก็มีแรงต้าน บางครั้งก็บอกว่าจ านวน

นักศึกษาลดลงมีนโยบายว่าต้องไปปรับปรุงหลักสูตรใหม่ บางครั้งต้องไปพัฒนาหลักสูตรใหม่ ก็ยังยึด14 

แบบเดิมอีก เพราะฉะนั้นหากต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจะต้องท าความเข้าใจตรงนี้ให้เข้าใจ

ชัดเจน และกลยุทธ์อย่างไรเพื่อให้มหาวิทยาลัยอยู่รอดได้ 16 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ มากุล รองอธิการบดี กล่าวว่า  กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เชญิมหาวิทยาลัยไปเรื่องการจัดกลุ่มของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น18 

นโยบายหลักและมีคณะท างาน ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน เป็นประธาน การจัด

กลุ่มของมหาวิทยาลัย หลัก ๆ ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงานวิจัยช้ัน20 

น าของประเทศไทย ซึ่งจะต้องท าให้ได้ติดอันดับโลก กลุ่มที่ 2 กลุ่มมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี         

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นมหาวิทยาลัยราชมงคล กลุ่มที่ 3 เป็น กลุ่มมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ Area Based            22 

ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจัดอยู่ในกลุ่มนี้ จะท าอย่างไรให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยตอบสนอง

เรื่องเหล่านี้ได้ ณ ปัจจุบันนี้ ทั้ง 3 กลุ่ม ได้รับการอนุมัติในกรอบวงเงิน หนึ่งหมื่นสองร้อยห้าสิบล้าน24 

บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ ได้ของบประมาณ รวมทั้งสิ้นสี่หมื่นล้านบาท ซึ่งต้องมาปรับอยากให้

รวบรวมเป็นข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยจะท าอย่างไรให้หลักสูตรมีความสอดคล้อง และตอบโจทย์ค าว่า 26 

Area Based ได้อย่างชัดเจน และท าอย่างไรก็ตามใหม้หาวิทยาลัยเราเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าในเรื่องของ

การตอบโจทย์เชิงพืน้ที่โดยเริ่มจากพืน้ที่ที่รับผดิชอบทั้งหมด 28 
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล จันทร์แจ่มใส ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

กล่าวว่า มีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรเป็นเพียงแค่ส่วนเดียว ถ้าเข้าใจปรากฏการณ์ว่าหลักสูตร2 

เป็นเพียงวิธีคิดในการตอบสนองต่อนักศึกษาที่จบม. 6 เท่านั้น ซึ่งมีจ านวนที่ลดลงอยู่แล้ว แต่ว่าจะท า

อย่างไรให้ทรัพยากรที่เป็นบุคลากรที่มีคุณค่ากับองค์ความรู้ที่มี ถ้าถอยกลับมามองตรงนี้ จะท าอย่าง4 

อื่นได้อีกมาก นักเรียน ม. 6 เป็นเพียงทางเลือกหนึ่งเท่านั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีทรัพยากรที่มี

คุณค่าจ านวนมากที่ยังไม่ได้รื้อฟื้นขึ้นมา ถ้าหากตั้งหลักแบบนี้ย้อนกลับไปตัวหลักสูตรเองอาจจะไม่ใช่6 

เรื่องซีเรียส หรือเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย เพราะว่าอาจารย์หลายท่านก็อาจจะมาปฏิบัติหน้าที่               

หรือท างานในลักษณะที่เผยแพร่ หรือใช้คุณค่าอันนี้ออกไป เช่น ท าศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์วิจัย              8 

ซึ่งสถาบันการศึกษาในต่างประเทศรวมทั้งประเทศไทยเปลี่ยนเรื่องนี้มา 10 ปี  แล้วซึ่งไม่ได้เริ่มจาก

สาขาใดสาขาหนึ่ง หรือว่าเป็นภาระของคณะ/วิทยาลัย เพราะหากย้อนกลับไปลักษณะนั้นเหมือนต้อง10 

กลับไปรวมเป็นทีมเดียวใหม่ แล้วจึงมาดูต่อว่าจะหนักเบาอย่างไร การเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยความ

ร่วมมือไม่สามารถท าได้โดยใครคนใดคนหนึ่ง ซึ่งหากเราไม่หารือร่วมกันเราก็จะสร้างความเปลี่ยนแปลง12 

ไม่ได้ 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวว่า14 

ในฐานะที่เป็นผู้ออกแนะแนวการศกึษาต่อ คือที่คณะกรรมการให้ความเห็นผมก็เข้าใจ แต่พวกท่านไม่ได้

ไปกับผม เช่น ไปแนะแนวการศึกษา ณ อ าเภอชัยบาดาลพิพัฒน์ นักเรียนประมาณ 200 กว่าคนมี16 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ อีก 3-4 แห่ง ทุกคนก็น าเสนอหลักสูตร และเล่า

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเอกชนแหง่หนึ่งประกาศชัดเจนเลยว่าหากไปเรียน18 

กับเขา ค่าหอพักไม่ต้องจ่าย อาหารฟรี 3 มื้อ ค่าชุดนักศึกษาไม่ต้องจ่าย แถมแท็บเล็ต 1 เครื่อง และ

การันตีว่าเมื่อจบการศึกษามีงานแน่นอน ตอนที่สะท้อนมากที่สุดคือ ตอนที่ให้เด็กไปตามบูธประชา20 

สัมพันธ์ที่สนใจ เด็กทั้งหมดตรงไปมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งนั้นหมดเลย ต่อให้คุณท าหลักสูตรให้ดี

เท่าไหร่ ดูเศรษฐกิจ ดูฐานสังคมบ้างหรือไม่ เขาพยายามมุ่งว่าอะไรที่ให้เด็กได้ง่าย ๆ เด็กเอาหมด และ 22 

ได้คุยกับครูแนะแนว ซึ่งแนะน าว่าหากมหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาด้านศิลปกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี จะมี

กลุ่มเด็กอยู่ประมาณ 5-10 คน ให้อาจารย์มาช่วยได้หรือไม่ สามารถช่วยสอน ช่วยเป็นครูพี่เลี้ยง และ24 

เวลาที่โรงเรียนมีกิจกรรมการแสดง อาจจะช่วยเหลือในเรื่องเสื้อผ้า แล้วเด็กเหล่านี้จะตามอาจารย์ไป

เรียนกับอาจารย์เอง 26 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า การเรียนการสอนต้อง

อิงเกี่ยวข้องกับงานจริงที่ท า แต่คนไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเขาก าหนดประเภทของมหาวิทยาลัยที่มีความ28 

เด่นในด้านนั้น ๆ เพื่อเข้า 1) World Class และมีคณะที่มีเฉพาะเยอะ ๆ และเข้ากับสถานการณ์โลก และ
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ความต้องการ 2) เทคโนโลยีที่มีความหลากหลาย เทคโนโลยีเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เขาให้

ถามใจที่อยู่เทคโนโลยีประเภทใด เขาให้มหาวิทยาลัยอยู่ในเทคโนโลยีประเภทใด 3) มหาวิทยาลัย      2 

ราชภัฏเขาให้เน้นเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ท้องถิ่น เมื่อเราเน้นตรงนี้งบประมาณก็ได้ตั้งไว้ประมาณ หนึ่งหมื่น

สองพันล้านบาท เราต้องไปตาม Aria Based ของเรา แต่ถ้าเราอยากจะเป็นช้ันน าของสาขาอยู่ใน4 

มหาวิทยาลัยจะมีปัญหาแล้ว เราก็จะมาทะเลาะกันเองเพราะอะไร เราอยากเป็นช้ันน าของสาขาวิชานี้

แตอ่ยู่ในพื้นที่ผิด ขณะนีย้ิ่งเป็นเชิงนโยบายปฏิบัติจริง ๆ คือ พระราโชบายเป็นตัวตั้ง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นมี6 

พระราโชบายที่ส าคัญ 2 เรื่อง ยุทธศาสตร์ตัวที่ 1 และตัวที่ 2 เรามีความเช่ียวชาญในด้านผลิตและ

พัฒนาครูมาก่อนเขาจะรื้อฟื้น เพราะผลิตครูต้องมีคุณภาพ แต่ต้องลดจ านวนลงส่วนการพัฒนาครูที่อยู่8 

ในพื้นที่แล้ว ขาดแคลนครู อย่างครูบางสาขาวิชาซึ่งมีจ านวนน้อย เนื่องจากเมื่อนักศึกษาครูเราจบแล้ว

ต้องออกสอนให้ไปสอนในหลายกลุ่มสาระ แต่ไปสอนได้กลุ่มสาระเดียวก็จะมีปัญหา ถึงจะบรรจุแล้วให้10 

ไปสอนสอนได้แต่ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งตรงกับพระราโชบาย เรื่องการผลิตและ

พัฒนาครูเป็นเรื่องส าคัญ จะให้มหาวิทยาลัยช้ันน าของโลกมาท าก็ไม่ได้  เพราะเขาไม่เคยสัมผัสกับ12 

ท้องถิ่น ประชาชน ครูจะท าอย่างไร เพราะฉะนั้นรูปแบบของราชภัฏเน้นพระราโชบาย 2 เรื่อง คือ 

พัฒนาท้องถิ่นกับผลติและพัฒนาครู ถ้าเป็นหลักสูตรทั่วไปแตใ่ห้เป็นเชงิบูรณาการให้มากขึ้น 14 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ กล่าวว่า เรื่องของหลักสูตรซึ่งมีหลายมุมมอง แต่สาระส าคัญ คือ บางเรื่องถ้าเด็กเช่ียวชาญ16 

เวลาเขาไปท าอะไรที่ไหนใครก็อยากรับ ต้องสร้างให้เช่ียวชาญให้ได้ นอกจากให้ความรู้ต้องท าให้เด็กมี

ความช านาญด้วยการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป ต้องสร้างเด็กให้มีความช านาญได้ ขึ้นอยู่กับว่าครูผู้สอน18 

ได้ถ่ายทอดความรู้ให้ได้เท่าใด ครูมีหน้าที่สอนแค่วิชาอย่างเดียว และให้เด็กรู้แค่ตัวรายวิชาแต่ว่าทักษะ

การถ่ายทอดของครูก็ไม่สามารถจะสร้างความช านาญให้เด็กได้  อีกเรื่องหนึ่งที่เห็นพยายามจะพูดกัน20 

เสมอ คือ วิธีการเรียนทั้งในระบบและนอกระบบการเรียน นอกระบบก็คือการเรียนที่คนท างานแล้ว

สามารถเรียนได้ ทั้งการเรียนระบบออนไลน์และการเรียนในภาคพิเศษ เหมือนที่เราก าลังท าอยู่อันนี้ก็22 

ต้องไปนั่งคิดกัน ครูต้องปฏิบัติใหม่แน่นอนถ้าสอนแต่วิชาเด็กรู้แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ และก าลังมองว่า

จะท าอย่างไรจะใหห้ลักสูตรของตนเองมีคุณภาพ เมื่อผู้ประกอบการเห็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว24 

ยินดีรับเข้าท างานทันที ซึ่งอยากให้พัฒนาร่วมกันและสามารถท าได้จริง ๆ และมีระเบียบหลายเรื่องที่ไม่

เอื้อและยังไม่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่  ที่อาจจะล้าสมัยไปแล้ว อาจจะต้องมีการหารือกัน หรือ26 

แม้กระทั่งวิธีการรับสมัครหรือวิธีการท าการตลาด ซึ่งมหาวิทยาลัยเอกชนสามารถยืดหยุ่นที่จะอนุมัติ

ทุนให้ได้ อย่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยเขา เขาก็มลีดให้เลยเมื่อศกึษา หรือศิษย์เก่าจะเข้ามาศึกษาต่อ28 

ในระดับที่สูงขึ้น เขาก็สามารถลดค่าลงทะเบียนให้ได้ เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งสามารถ
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ด าเนินการตรงนี้ได้ง่าย ๆ ซึ่งเขาสามารถแจกแท็บเล็ตใหไ้ด้เพราะเขาบวกลงไปในค่าลงทะเบียนแล้ว ใน

ส่วนของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ปัจจัยที่เป็นสิ่งสนับสนุนบางมหาวิทยาลัยเขาก็ไม่ได้มีสิ่ง2 

สนับสนุนการสอนครบ แต่เขาใช้วิธีบริหารจัดการแบบภูมิ คือ บริหารจัดการจากศูนย์รวม มีห้องไม่

เยอะแต่บริหารจัดการอย่างไรที่ทุกสาขาวิชาใช้งานได้เขาไม่มองว่า คณะ/วิทยาลัย คือ ขีดจ ากัด เขามอง4 

ว่าท าอย่างไรในสถานะปัจจุบันที่เรามี คณะ/วิทยาลัย แบบนี้เราจะท าให้การท างานของเราเดินไป

ข้างหน้าได้ เพราะฉะนั้นต้องปรับวิธีคิดของอาจารย์ด้วยว่าอย่าบอกว่า คณะ/วิทยาลัย เป็นสิ่งส าคัญ6 

บางครั้งเราต้องกลับมาดูตัวเราว่าเรามีเทคนิคในการสอนแบบไหน ถ้าคิดแต่ในส่วนเฉพาะของคณะ/

วิทยาลัย จะก้าวไปข้างหน้ายากเหมือนกับเทคโนโลยี เราวิ่งไล่ตามไม่ทันแน่นอน หากส านักวิทยบริการ8 

น าเทคโนโลยีใหม่มาให้อาจารย์ใช้แต่อาจารย์ใช้ไม่เป็น ใช้ไม่ได้ ไม่เคยปรับปรุงวิธีการสอน ไม่มีการฝึก

ให้เด็กมีความช านาญในการปฏิบัติงานได้ ก็อาจจะมีปัญหาในส่วนของ กศน.ที่มามีหลายสาขาวิชาไป10 

ประชาสัมพันธ์ กศน. เองก็พยายามแจ้งหากนักเรียนคนไหนสนใจจะเรียนต่อสามารถสมัครได้เลย 

นักศึกษา กศน. ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่ต้องเรียนในวันหยุด เพราะฉะนั้นหลักสูตรใดที่มีเปิดสอนในวัน12 

เสาร-์อาทิตย์ได้นักศึกษาก็สนใจที่จะเข้ามาเรียน 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล จันทร์แจ่มใส ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 14 

กล่าวว่า ถ้ารวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากที่เสนอความคิดเห็นในวันนี้  ไปด าเนินการได้จะดีมาก คือ เรา

อาจจะขาดเจ้าภาพที่ชัดเจน ในการท าให้เกิดผลส าเร็จ หลังจากวันนี้จะมีใครน าข้อเสนอแนะในวันนี้ไป16 

ด าเนินการอย่างไร มิเช่นนั้นเราก็จะลืมเลือนไป และจะกลับมาพูดเรื่องนี้อีก อยากให้ตรงนี้เป็นจุด

เปลี่ยนที่ส าคัญ และอยากสร้างวัฒนธรรมการประชุมใหม่ต้องมีเจา้ภาพรับไปท า ติดตาม และรายงาน 18 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี ช่วยอธิการบดี กล่าวว่า พยายามคิดหาทางเลือกใน

การพัฒนาเรื่องหลักสูตรให้กับคณะด้วย ในกรณีที่หลักสูตรอาจารย์ไม่มีนักศึกษาแล้ว หลักสูตรต้อง20 

หมดไป อาจารย์สามารถที่จะท าหลักสูตรอบรมระยะสั้น และน ามาเป็นงานทดแทนงานสอนแบบปกติได้

จะดีมาก หรือท าเป็นโรงเรียนกวดวิชาได้หรือไม่ ในการติวเด็กเข้ามหาวิทยาลัย แทนภาระในการสอน22 

เพื่อเป็นช่องทางให้อาจารย์ที่มีภาระงานสอนน้อยหรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และบางสาขาซึ่งมีอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ไม่สามารถท าหลักสูตรได้ เรื่องของการหาคนมาเรียนถือเป็น24 

เป้าหมายหลักของหน่วยเวลาใช่หรือไม่ จะมีช่องทางที่สาขาหรอืคณะได้ไปแนะแนวและกลับมาเล่าให้ฟัง

ว่ามีบางมหาวิทยาลัยไปท า MOU กับโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนไปเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นของเราน่าจะท า26 

บ้าง 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า 20/3๑ 

 

 

   รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ตรงนี้จะเป็นอีก

ทางเลือกหนึ่งให้คนท างาน สอบเทียบและมาเรียนกับเราได้ ตามที่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี 2 

ผู้ช่วยอธิการบดี เสนอ ตามที่ขอให้มีการบรรจุอาจารย์ จะบรรจุในสาขาวิชาทั่วไป แต่ถ้าสาขาวิชานั้นมี

ความต้องการ การเรียนแต่ละสาขาวิชานั้นสามารถจัดเป็นหลักสูตรระยะสั้นได้ สามารถเรียนและโอน4 

หน่วยกิตได้หากต้องการมาเรียนต่อ มอบคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย ไปคุยกันหากมีประเด็นที่ได้จาก

อาจารย์ หรือต้องการให้ลงไปช่วย หรือผู้เกี่ยวข้องลงไปช่วยหาวิธีการที่ไปอภิปรายแล้วเกิดประเด็น6 

อยากจะด าเนนิการอะไรใหเ้สนอเรื่องเข้ากรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และช่วยกันในหลายๆทาง  

  มติท่ีประชุม : มอบคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย 8 

 

๔.๒  พิจารณาอาจารย์พิเศษ (ระดับปริญญาตร)ี ภาคการศึกษาที่  ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒   10 

     ๔.๒.๑   วิทยาลัยการฝึกหัดครู 

ดร.ดิเรก  พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู  เสนอที่ประชุมพิจารณา               12 

การจา้งอาจารย์พิเศษ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ดังนี้  

๑) ขอถอนวาระการจ้างอาจารย์พิเศษ จ านวน 3 ราย คือ 1) อาจารย์ ดร.14 

ไตรรัตน์ สิทธิทูล ๒) อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์ แพร่หลาย และ ๓) อาจารย์ ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย 

๒) ขอเสนออาจารย์พิเศษ จ านวน ๒ ราย ได้แก่  16 

 (1) อาจารย์ ดร.พงษ์ลิขิต  เพชรผล เป็นอาจารย์พิเศษผู้สอนรายวิชา              

1065100 ระบบการศึกษาของประชาคมอาเซียน 3 สอนภาคพิเศษ 3 ช่ัวโมง วันอาทิตย์ เวลา 18 

12.00 น.- 15.00 น. โดยสอนคู่กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสวียน เจนเขว้า ซึ่งได้จัดอาจารย์ประจ า

เป็นผู้รับผดิชอบในรายวิชา เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร  20 

 (2) รองศาสตราจารย์.ดร.เดช บุญประจักษ์ เป็นอาจารย์พิเศษผู้สอน

รายวิชา 4095301 พีชคณิตส าหรับครู ภาคพิเศษ 4 ชั่วโมง (วันเสาร)์วลา 13.00–17.00 น. 22 

มติที่ ประชุม  : ๑ ) เห็นชอบ การจ้าง (1 ) ดร.พงษ์ลิ ขิต  เพชรผล  และ                    

(2) รองศาสตราจารย์.ดร.เดช บุญประจักษ์  เป็นอาจารย์พิเศษ ๒) มอบฝ่ายเลขานุการฯ น าส่งมติที่24 

ประชุมเพื่อเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 26 

๔.๓  การพิจารณาการจ้างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    

                ๔.๓.๑   วิทยาลัยการฝึกหัดครู  28 
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    ดร.ดิเรก  พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู เสนอที่ประชุมพิจารณา การ

จา้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายภาคการศึกษา เพื่อใหม้ีอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรเป็นไปตาม2 

เกณฑม์าตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และเกณฑม์าตรฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 4 

ล าดับ สาขาวชิา / ระดับ ผู้รับผิดชอบหลักสูตที่ขอจ้าง 

1. สาขาวิชาดนตรไีทยศึกษา (ค.บ.) 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสนุีย ์หะหวัง 

2. สาขาวิชาชีววทิยา (ค.บ.) ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อบุล เลีย้ววารณิ 

3. สาขาวิชาพลศึกษา (วท.บ.) ๑) รองศาสตราจารย์เกษม ช่วยพนัง 

4. สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุกดา ลิบลับ 

5. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั (ค.บ.) ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมุนา โสตถผิลอนนัต์ 

6. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั (ค.ม.) ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อญัชลี ไสยวรรณ   

๒) รองศาสตราจารย ์ดร.ดารารัตน์  อุทัยพยัคฆ ์

7. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (ค.ม.) ๑) รองศาสตราจารย ์ดร.สมวงษ์  แปลงประสพโชค 

8. สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ค.ม.) ๑) ดร.ระติกรณ ์นิยมะจันทร ์

 รวม 9 คน 

    มติที่ประชุม : เห็นชอบ การจ้างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 8 สาขาวิชา 

จ านวน 9 ราย 6 

 

 ๔.๓.๒  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 

  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร ยวงเงิน เสนอที่ประชุมพิจารณา การจ้าง             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระภีพร สามารถ เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 10 

โดยขอจ้างเป็นรายภาคการศึกษา เพื่อให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร พ.ศ.2558 และเกณฑม์าตรฐานที่เกี่ยวข้อง 12 

  มติที่ประชุม : เห็นชอบ การจ้างผู้ ช่วยศาสตราจารย์ระภีพร สามารถ เป็น

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 14 

 

 ๔.๔  ขอให้หน่วยงานส่งข้อมูลวารสารทางวิชาการและงานวิจัย  16 

                รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภา กุณฑลบุตร รองอธิการบดี เนื่องจากสถาบันวิจัยและ

พัฒนา ได้แจง้ว่าวารสารวิชาการได้ถูกปรับลดจาก วารสารกลุ่มที่ 1 วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ18 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า 22/3๑ 

 

 

ของ (TCI 1) เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ (TCI 2) ซึ่งอ้างอิงจากศูนย์

ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย ซึ่งถูกปรับลดลงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย คือ หลังจากวารสารถูก2 

จัดล าดับลดลงช่องทางที่อาจารย์จะส่งบทความเพื่อไปขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการก็จะลดลงด้วย

และถึงแม้ว่าจะประเมินทุก 3 ปี  แต่เราสามารถจะพัฒนาตรงนี้เพื่อที่จะขึ้นไปสู่ฐานหนึ่งให้ได้  ถ้า4 

มหาวิทยาลัยจะสามารถปรับปรุงและส่งภายในเดือนมกราคม 2564 จึงปรึกษาหารอืกันว่าหน่วยงานที่

ดูแลเรื่องวารสารวิชาการไม่ใช่เฉพาะสถาบันวิจัยและพัฒนา ยังมีส านักส่งเสริมวิชาการและงาน6 

ทะเบียน คณะ/วิทยาลัย จึงมีความเห็นว่าขอให้ หน่วยงานที่ดูแลวารสารวิชาการ ขอให้รายงานข้อมูล 

ปัญหาอุปสรรคของท่านมา เพื่อที่จะหาแนวทางการแก้ปัญหา ช่วยกันปรับปรุงอย่างไรให้วารสารเล่มที่8 

ยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จากศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย ท าให้ผ่านมาตรฐานหรือ อาจจะลด

จ านวน หรอืยุบรวมเพื่อให้มมีาตรฐานคุณภาพมากขึ้น 10 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งที่

ประชุมทราบ รายงานการจัดวารสารที่อยู่ภายใต้ความรับผดิชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 3 12 

วารสาร ได้แก่ วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วารสารวิจัยราชภัฏ           

พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งผล14 

การประเมินคุณภาพวารสาร โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ประจ าปี พ.ศ. 2563 - 2567             

ให้อยู่ในฐาน (Tier 2) ทั้ง 3 รายการ รายงานผลการประเมินวารสาร โดยภาพรวมทั้ง 3 ฉบับของ16 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่ งมีข้อจ ากัดที่ ได้รับแจ้งจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 

ประกอบด้วย 1) วารสารมีการ Citation อยู่ใน percentitle 30-69 ซึ่งไม่เพียงพอจะถูกจัดให้อยู่ใน18 

วารสารกลุ่ม 1 2) วารสารมีรูปแบบการอ้างอิงที่ไม่เป็นแบบเดียวกันอยู่ระหว่าง 10 - 30 เปอร์เซ็นต์ 

3) ขอบเขตของวารสารมีความกว้าง ซึ่งอาจจะเป็นผลกระทบต่อคุณภาพวารสาร แม้ว่าคุณภาพของ20 

บทความจะสามารถยอมรับได้ แต่การอภิปรายยังต้องปรับปรุง นอกจากนั้นประเด็นของบทความที่มี

ลักษณะทั่วไป จึงขาดข้อค้นพบใหม่  ส่งผลต่อการอ้างอิง ซึ่งรวบรวมจากประสบการณ์ของกอง22 

บรรณาธิการ 1) คุณภาพบทความที่ส่งมาตีพิมพ์มีความถูกต้องในเรื่องรูปแบบไม่เพียงพอ กอง

บรรณาธิการจ าต้องตรวจสอบอย่างละเอียด ทั้งเรื่องของรูปแบบการอ้างอิงที่น่าจะเป็นภาระของผูเ้ขียน 24 

การเขียน Abstract ที่ใชไ้วยากรณ์และภาษาไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา 2) ผู้ทรงคุณวุฒิ

จ านวนมากไม่สะดวกในการอ่านบทความผ่านระบบ Thaijo ท าให้กระบวนการอ่านวิพากษ์งานมีความ26 

ล่าช้า 3) ผู้ทรงคุณวุฒิมีมาตรฐานในการอ่านแตกต่างกัน สว่นหนึ่งไม่ค่อยมีขอ้สังเกตต่อบทความ ท าให้

การปรับปรุงบทความท าได้ยาก 4) ผู้เขียนจ านวนหนึ่งมีการประสานงาน ร้องขอให้เร่งรัดกระบวนการ28 
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พิจารณาของวารสาร เนื่องจากมีความประสงค์จะน าผลไปใช้ประโยชน์ ซึ่งต้องใช้เวลาในการอธิบายว่า

ไม่สามารถลัดกระบวนการได้เนื่องจากเป็นหลักเกณฑ์ที่จะท าให้วารสารคงอยู่ในฐานการรับรอง 2 

บางส่วนเข้าใจ บางส่วนยังไม่เข้าใจและยังไม่ปรับปรุงงานอย่างที่ควรจะเป็น 5) ผู้เขียนบางส่วนไม่มีการ

ติดตามการด าเนินงานของวารสารผ่านทางระบบ ท าให้บางครั้งการแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของ4 

บรรณาธิการ และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมีความล่าช้า ผู้เขียนบางรายไม่ยอมแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ท าให้กระบวนการต้องด าเนินการตีกลับไป-มาระหว่างผู้เขียนกับ6 

บรรณาธิการ ซึ่งมีผลใหก้ารพัฒนาบทความลา่ช้า 

    รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า เป็นข้อมูล8 

ส่วนหนึ่งเมื่อได้ข้อมูลพอสมควรแล้ว ก็ต้องมาตัดสินใจว่าจะให้เกิดความชัดเจนได้อย่างไร เพราะทุกคน

จะต้องรับรู้ และมีส่วนร่วมอาจจะต้องปรับ หากดีอยู่แล้วก็ไม่ต้อง แต่เมื่อมันมีปัญหาก็ใหร้วบรวมข้อมูล10 

เพื่อปรับให้มันดขีึน้      

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบ     12 

 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 14 

 ๕.๑  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การสอบปลายภาค ส าหรับนักศกึษา 

ภาคปกติและภาคกศ.พบ. ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 16 

  อาจารย์สถาพร  วีระสุนทร รองผูอ้ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน แจ้งที่

ประชุมทราบ ก าหนดวันสอบปลายภาค ประจ าภาคการศกึษาที่ 2 ปีการศกึษา 2562 ดังนี้  18 

  (1) นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาตกค้าง สอบปลายภาค ตั้งแต่วันอังคารที่ 3 ถึงวันพุธ

ที่ 11 มีนาคม 2563  20 

  (2) นักศึกษาภาคกศ.พบ.และนักศึกษาตกค้าง สอบปลายภาคตั้งแต่วันเสาร์ที่  29 

กุมภาพันธ์ ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563  22 

  โดยขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน ก าชับนักศึกษาให้ปฏิบัติตาม

ประกาศอย่างเคร่งครัด  24 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 26 

 

 28 
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 ๕.๒  การเตรยีมความพร้อมระบบสอบปลายภาคเทอม ๒/๒๕๖๒ (E-Exam)   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี2 

สารสนเทศ แจ้งที่ประชุมทราบ การเตรียมความพร้อมระบบสอบปลายภาคอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)  

ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและ4 

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้พัฒนาระบบสอบปลายภาคอิเล็กทรอนิกส์            

(E-Exam) เพื่อสนับสนุนการสอบในรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปและวิชาเอกของมหาวิทยาลัย 6 

ประกอบด้วยระบบการท างาน ดังนี้  

  1. ระบบบริหารจัดการขอ้สอบรองรับข้อสอบปรนัยและอัตนัย  8 

  2. ระบบจัดการการสอบอิเล็กทรอนิกส์  

  3. ระบบตรวจผลการสอบส าหรับอาจารย์กรณีข้อสอบอัตนัย  10 

  4. ระบบยื่นค าร้องขอสอบรอบที่ 2 กรณีนักศึกษาขาดสอบโดยมีเหตุจ าเป็น 

  ส าหรับรายวิชาเอก หากผู้สอนท่านใดประสงค์จะจัดสอบในระบบ ขอให้ส่งขอ้สอบล่วงหน้า12 

ก่อนถึงก าหนดวันสอบ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบการสอบมีเวลาน าข้อสอบเข้าสูระบบได้ทันก่อนก าหนดการ

สอบ 14 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 16 

 ๕.๓  รายงานการจัดตารางเรียน/ตารางสอน ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๓/๒๕๖๒  (ภาคฤดูร้อน) 

  อาจารย์  ดร.สุบัน บัวขาว  รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน               18 

แจ้งที่ประชุมทราบ รายงานการจัดตารางเรียน/ตารางสอน ประจ าภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๒ (ภาคฤดูร้อน) 

ดังนี้   20 

  ๕.๓.๑ รายงานสรุปชั่วโมงสอนอาจารย์ ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๓/๒๕๖๒ (ภาคฤดูร้อน) 

   อาจารย์ ดร.สุบัน บัวขาว รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 22 

แจ้งที่ประชุมทราบ รายงานสรุปช่ัวโมงสอนอาจารย์ ประจ าภาคการศกึษาที่ ๓/๒๕๖๒ (ภาคฤดูร้อน)

   24 

 

 26 

 

 28 
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คณะ/วิทยาลัย 

จ านวนอาจารย์ที่มีช่ัวโมงสอน 

สอน 

ตามเกณฑ์  
(สอนไม่เกนิ  
๑๒ ชั่วโมง) 

สอน 

เกินเกณฑ์  
(สอนเกิน  
๑๒ ชั่วโมง) 

ภาค กศ.พบ. 
(เสาร์-อาทติย์) 

ภาคพิเศษ ระดบับัณฑติศกึษา 

อาจารย์

ประจ า 

อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

(รายภาค) 

อาจารย์

พิเศษ 

อาจารย์

ประจ า 

อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

(รายภาค) 

อาจารย์

พิเศษ 

วทิยาลัยการฝึกหัดครู ๕ - - ๙ ๓ ๓ ๒๐ - 
เทคโนโลยอีุตสาหกรรม    ๑๗ ๑ - - - - ๑๘ - 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๕๑ - ๑๓ ๘ - - ๖๗ - 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๘ - - (๓) - - ๑๘ - 
วทิยาการจัดการ ๔๒ - ๔ - - - ๔๖ - 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป (GE) (๒๘)* - (๑) - - - (๒๙) - 

รวม ๑๓๓ ๑ ๑๗ ๑๗ ๓ ๓ ๑๖๙ - 

 2 

  ๑. สาขาวิชาที่ยังไม่ส่งตารางสอน มีจ านวน ๑ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

(ปริญญาโท)  4 

 ๒. อาจารย์ประจ าที่สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาค กศ.พบ. มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๘ 

คน (สังกัดวิทยาลัยการฝึกหัดครู ๔ คน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๙ คน, คณะ6 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ คน และคณะวทิยาการจัดการ ๑ คน) 

   ๓. อาจารย์พิเศษ ภาค กศ.พบ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน ๑ คน 8 

มีภาระงานสอนวิชาการฝกึประสบการณก์ารว่าความฯ (ไม่นับเป็นช่ัวโมงสอน) 

   มติที่ประชุม : ขอให้ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประสาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 10 

(ปริญญาโท) ส่งตารางสอนโดยด่วน 

 12 

  ๕.๓.๒ รายงานรายวิชาเปิดสอนเลือกเสรี   

 อาจารย์ ดร.สุบัน บัวขาว รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 14 

เสนอที่ประชุมพิจารณา สรุปข้อมูลการเปิดสอนรายวิชาเลือกเสรี ประจ าภาคการศึกษาที่  ๓                      

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ภาคฤดูร้อน) ที่ระบุหมูเ่รียน  จ านวน 4 รายวิชา ดังนี้ 16 

 

 18 
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คณะ/วิทยาลัย 

พิจารณารายวิชาเลือกเสรทีี่เปิดสอนได้  จ านวนรายวิชาเลือก

เสรีท่ีเปิดสอนไม่ได้      

(กรณีไม่ตรงตาม

เงื่อนไข/เกณฑ์ ข้อ ๑) 

ภาคปกติ (ไม่เปิดสอน) ภาค กศ.พบ. 

ระบุ      

หมู่เรียน 

ไม่ระบุ    

หมู่เรียน 

ระบุ      

หมู่เรียน 

ไม่ระบุ    

หมู่เรียน 

วิทยาลัยการฝึกหัดครู - - - - - 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม    - - ๑ วิชา - - 

มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - - 2 วิชา - - 

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - - - - - 

วิทยาการจัดการ - - ๑ วิชา - - 

รวม - - 4 วิชา - - 

  

   มติท่ีประชุม : เห็นชอบการเปิดสอนรายวิชาเลือกเสรี 4 วิชา ดังกล่าว 2 

 

 4 

 ๕.๓.๓  รายงานสาขาวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษาและยังไม่

ส่งบันทึกเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแผนการเรียน 6 

   อาจารย์ ดร.สุบัน บัวขาว รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน เสนอที่ประชุมพิจารณา เนื่องด้วยสาขาวิชามีการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษาใน8 

ภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยขีดแก้ไขหรอืเพิ่มเติมมาในเอกสารตารางเรียนของนักศึกษา 

แต่สาขาวิชามีการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศกึษาและยังไม่ส่งบันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติการ10 

เปลี่ยนแปลงแผนการเรียน จ านวนท้ังสิ้น 2 สาขาวิชา ดังนี้   

 12 

 

 14 
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คณะ/วิทยาลัย 

จ านวนสาขาวิชา  

ที่มีการ

เปลี่ยนแปลง

แผนการเรียนใน 

ภาคการศึกษาที่    

๓/๒๕๖๒ 

ส่ง

บันทกึ

แล้ว 

ยังไม่ส่ง

บันทกึ 

หมายเหตุ 

วิทยาลัยการฝึกหัดครู 2 - 2 ยังไม่ส่งบันทกึ จ านวน 2 สาขาวิชา คือ 

๑) คณิตศาสตรศึกษา  

๒) หลักสูตรและการสอน 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม    - - - - 

มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - - - - 

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ๑ ๑ - ส่งบันทกึแล้ว จ านวน 1 สาขาวชิา คอื 

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์และแอนเิมชัน  

วิทยาการจัดการ ๑ 1 ๑ ส่งบันทกึแล้ว จ านวน 1 สาขาวชิา คอื 

สาขาวชิานิเทศศาสตร์  

รวม 4 ๒ ๒  

 

  ขอให้คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู ประสานสาขาวิชา คณิตศาสตรศึกษา 2 

และ หลักสูตรและการสอน เพื่อด าเนินการบันทึกขออนุมัติการเปลี่ยนแผนการเรียน โดยระบุเหตุผล 

พร้อมแนบแผนการเรียนที่ปรับใหม่มาด้วย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน ควรด าเนินการขออนุมัติ4 

ก่อนที่ส านักส่งเสริมวิชาการฯ จะจัดส่งเอกสารส าหรับการจัดตารางเรียนไปให้คณะ/สาขาวิชา อย่าง

น้อยล่วงหน้า ๓ เดือน ก่อนเปิดภาคการศกึษา 6 

  มติที่ประชุม : มอบคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู ประสานสาขาวิชาด าเนินการ

  8 

 ๕.๔  รายงานการรับนักศกึษา ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 อาจารย์ ดร.สุบัน บัวขาว รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งที่10 

ประชุมทราบ รายงานการรับนักศกึษา รอบ Portfolio ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า 28/3๑ 

 

 

 

คณะ/วิทยาลัย 

แผนรับ 

2563 

นักศกึษา 

ช าระเงิน  

รอบโควตา

พิเศษ 

นักศกึษา 

ช าระเงิน  

รอบ Portfolio 

ยอดรวม 

นักศกึษา

ช าระเงิน  

ทั้ง 2 รอบ 

วิทยาลัยการฝึกหัดครู 485 145 128 273 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 425 56 39 95 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 695 73 80 153 

วิทยาการจัดการ 890 66 90 156 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 455 27 24 51 

รวม 2,950 367 361 728 

 อาจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์  ตระกูลทัศนเ์จริญ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวว่า ส าหรับในปีการศึกษานี้ 

จากข้อมูลการรับนักศึกษาในปี 2562 ที่ผ่านมา การรับนักศึกษา ถึง รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยได้2 

นักศึกษา จ านวน 525 คน ในปีนี้ ได้ จ านวน 728 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ซึ่งแผนรับที่ตัง้ไว้ในปี 2563  จ านวน 2,950 คน อาจจะเป็นไปได้ และมีข้อเสนอแนะว่าบางหลักสูตรมี4 

นักศึกษาสมัครจ านวนมาก แต่บางสูตรแทบจะไม่มีนักศึกษาเลย ต้องหารือร่วมกันว่าจะเพิ่มหมู่เรียนใน

หลักสูตรที่มนีักศึกษาสมัครมาเป็นจ านวนมากได้หรือไม่ 6 

 รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม  กล่าวว่า ขอให้คณบดีทุก         

คณะ/วิทยาลัย ไปพิจารณาดูว่าจะด าเนินการต่อไปอย่างไรให้มีจ านวนนักศกึษาเพิ่มขึน้ฝากเป็นการบ้าน8 

ไว้ และจ านวนนักศึกษาที่เข้ามาเป็นนักศึกษาที่จบ ช้ัน ม. 6 แต่มีอีกจ านวนหนึ่งที่ไม่ใช่นักศึกษาที่จบ      

ช้ัน ม .6 หรือเป็นผู้ที่ท างานอยู่แล้วจะมาเรียนในภาคปกติไม่ได้ มหาวิทยาลัยต้องไปเพิ่มจ านวนในส่วน10 

ของภาคพิเศษเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดรับกับท้องถิ่น อาจจะต้องมีการเรียนการสอนออนไลน์ ลงพื้นที่ ในวัน

เสาร-์อาทิตย์ มากขึ้น นี่คอืทิศทางที่การศกึษาทีค่วรจะเป็นไปในอนาคต 12 

   มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 14 

 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า 29/3๑ 

 

 

 ๕.๕  ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภา กุณฑลบุตร รองอธิการบดี แจ้งที่ประชุมทราบ ปฏิทินการ2 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยขอให้ผู้ที่จะเสนอวาระเพื่อ

พิจารณา ด าเนินการเสนอเรื่องโดยกรอบแบบฟอร์มที่แนบให้ชัดเจน เช่น ชื่อเรื่องอะไร ต้องใช้ข้อ4 

กฎหมาย ( ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือ เอกสารที่เกี่ยวของ ) ใดบ้าง ผู้เสนอเรื่องสรุปสาระส าคัญ 

ที่ได้ผ่านการกลั่นกรอง สังเคราะห์ ให้มีประเด็นชัดเจน กระชับ ส าหรับใช้ประโยชน์ในการพิจารณา           6 

และระบุให้ชัดเจนว่าจะใหพ้ิจารณาในประเด็นใด ขอความเห็นชอบ หรอืขออนุมัติ หรือประเด็นพิจารณา             

อื่น ๆ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อให้ง่ายต่อกรรมการประกอบในการอ่าน และพิจารณา8 

ตัดสินใจ ขอให้จัดท าเอกสารแยกต่างหาก โดยมีเลขหน้าเรียงล าดับชัดเจน เพื่อฝ่ายเลขานุการจะได้

รวบรวมในเรื่องเอกสารประกอบวาระเพื่อพิจารณา    10 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 12 

 ๕.๖   ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ เรื่อง การ

พัฒนาผลงานทางวชิาการเพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 14 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน แจ้งที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ เรื่อง 16 

“การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” ในวันพุธที่ 1 

เมษายน 2563 เวลา 8.30 น.- 16.30 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ           18 

เชิงบูรณาการ โดยทีมวิทยากร ได้แก่ (1) ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ (2) ศาสตราจารย์              

ดร.สุวิมล ว่องวาณิช   20 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 22 

๕.๗  ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  24 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ              

งานทะเบียน แจ้งที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ26 

การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 8.30 – 

16.30 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ โดยทีมวิทยากร                28 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า 30/3๑ 

 

 

(1 ) ศาสตราจารย์  ดร.พฤทธิ์  ศิ ริบรรณพิทักษ์  (2 ) ศาสตราจารย์  ดร.พิ เชษฐ์  ลิ้ มสุ วรรณ                    

(3) นาวาอากาศเอก ศาสตราจารย์ ดร.สัลยุทธ์ สว่างวรรณ  (4) รองศาสตราจารย์ ดร.นาตยา               2 

ปิลันธนานนท์ และ (5) รองศาสตราจารย ์ดร.ดวงตา สราญรมย์  

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 4 

 

๕.๘   ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการอ านวยการการจัดการศึกษา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓   6 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ            

งานทะเบียน แจ้งที่ประชุมทราบปฏิทินการประชุมคณะกรรมการอ านวยการการจัดการจัดการศึกษา8 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้ต้นแบบมาจากปฏิทินการประชุมของสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง 

ด าเนนิการให้เป็นไปตามก าหนดการประชุม ดังกล่าว  10 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 12 

๕.๙  รายงานการจัดวารสารที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์ ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอย้าย14 

ไปอยู่ในวาระที่ 4.4 

 16 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่นๆ 

 6.1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาหลักกสิกรรมธรรมชาติสู่18 

ระบบเศรษฐกิจพอเพียง” 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ มากุล  รองอธิการบดี ขอเชิญชวนคณะ/วิทยาลัย และ 20 

หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาหลักกสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบ

เศรษฐกิจพอเพียง” โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-29 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ดร.วิวัฒน์ 22 

ศัลยก าธร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขณะนี้มีจ านวนผู้สมัครเพียง 6 ท่าน จึงขอเชิญชวน

ให้คณะ/วิทยาลัย และ หน่วยงานต่าง ๆ โดยขอให้ส่งรายชื่อภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อจะ24 

ได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งไปอบรมตอ่ไป 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 26 

 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า 31/3๑ 

 

 

 6.2 การลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์  2 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งที่ประชุมทราบ ทาง

สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการเข้าพบอธิการบดีมีความประสงค์ที่จะ4 

มาเปิดเป็นศูนย์ให้ค าปรึกษากับนักศึกษาและบุคลากรมีความพร้อมที่จะลงนามความร่วมมือ ในวันที่ 

25 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะมีการลงนามความ6 

ร่วมมือกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เวลา 10.00 น.   

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 8 

 

 6.3 ก าหนดการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๖3   10 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบ 

ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการการจัดการศึกษาครั้งต่อไป ครั้งที่ 3/2563 วันเสาร์ที่ 12 

14 มีนาคม พ.ศ. 2563  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ช้ัน 4  

   มติท่ีประชุม : รับทราบ 14 

 

ปิดประชุมเวลา ๑3.3๐ น. 16 

            ว่าที่ ร.ต.หญิงนศิานาท ศรดีี                         

                นางพิชญา สกุลสุธีบุตร  18 

                     ผูจ้ดบันทึกการประชุม  

 20 

                ผูช่้วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ 

              ผูต้รวจรายงานการประชุม 22 


