
 

 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการอ านวยการการจัดการศึกษา 

คร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ 

วันเสารท์ี่  ๑๔ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  อาคาร ๑๐๐ ป ีการฝึกหัดครูไทย 
   

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  (หน้า 01) 

(เพิม่เติม)   ๑.๑  การปรับระบบการท างานของ TCAS63 เพื่อรองรับปัญหาการแพร่ระบาดของ  

                        COVID-19 ฉบับที่ ๒  

(เพิ่มเติม)   ๑.๒  การด าเนินการตามมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน 

                       (การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกใหจ้ากประชาชน)  

(เพิ่มเติม)   ๑.๓  การรับรองปริญญาและประกาศนยีบัตรทางการศกึษาตามมาตรฐานวชิาชีพ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓    

                         เมื่อวันเสารท์ี่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓   (หน้า 04-34) 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเน่ือง   (หน้า 35) 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

       ๔.๑  แผนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปี พ.ศ. 

                        ๒๕๖๒-๒๕๖๖ (ส านักส่งเสริมวิชาการฯ)  (หน้า 37-64) 

(เพิ่มเติม)   ๔.๒  พิจารณาการจดัตารางสอนของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโท 

                        ประจ าภาคการศกึษาที่ ๓/๒๕๖๒ (ภาคฤดูร้อน) (ส านักส่งเสริมวิชาการฯ) 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

       ๕.๑  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนเรียน 

                        ส าหรับนักศึกษาภาคกศ.พบ. ประจ าภาคการศกึษาที่ ๓ ปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

               (ส านักส่งเสริมวิชาการฯ)  (หน้า 66) 

       ๕.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ก าหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ 

                        ประจ าภาคการศกึษาที่ ๒ ปีการศกึษา ๒๕๖๒  (ส านักส่งเสริมวิชาการฯ)   

                        (หน้า 68-70) 

 



 

 

 

 

      ๕.๓  รายงานการจัดตารางเรียน/ตารางสอน ประจ าภาคการศกึษาที่ ๓/๒๕๖๒  

              (ภาคฤดูร้อน) (เอกสารนอกเล่ม) (ส านักส่งเสริมวิชาการฯ)  

      ๕.๔  การเกิดไฟป่าในพืน้ที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน ์(ผูช่้วยอธิการบดี) (หน้า 73-75) 

                ๕.๕  เลื่อนก าหนดการประชุมเชงิปฏิบัติการอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ  

                       เรื่อง การพัฒนาผลงานทางวชิาการเพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

                       หลักสูตร (ส านักส่งเสริมวิชาการฯ) (หน้า 77) 

                ๕.๖  เลื่อนก าหนดการประชุมเชงิปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็น 

                       อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑติศกึษา (ส านักส่งเสริมวิชาการฯ)  

                      (หน้า 78) 

                ๕.๗ ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที ่ ๐๔๗๓ / ๒๕๖๓ เรื่อง  แตง่ตัง้คณะกรรมการ 

                       อ านวยการการจัดการศกึษาโครงการจัดการศึกษาส าหรับพัฒนาบุคลากร 

                       (ภาคกศ.พบ.) ประจ าภาคการศกึษาที่ ๓ ปีการศกึษา ๒๕๖๒ (ส านักส่งเสริมวิชาการฯ) 

                                   (หน้า 81-84) 

(เพิ่มเติม)   ๕.๘  คููู่มอืการประเมนิภาระงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา 

                        และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) (ส านักส่งเสริมวิชาการฯ) 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่นๆ     (หน้า 85) 

                     ประชุมครั้งที่ 4/2562  วันเสาร์ท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2563  เวลา 09.30 น.         

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบยีบวาระที่  ๑  เรือ่งประธาน/เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 



 

 

 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรือ่งรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 

  

     ตามที่คณะกรรมการอ านวยการการจัดการศึกษา  ได้มีการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๖๓             

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปีการฝึกหัดครู

ไทย นั้น  บัดนี้   ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม จ านวน  ๓๐ หน้า รายละเอียดดัง

เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ 

 

     จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 

 

มติที่ประชุม 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 



 

 

 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรือ่งสืบเนือ่ง 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 



 

 

 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

          วาระที่  ๔.๑  แผนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ป ีพ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ (ส านักส่งเสริมวิชาการฯ) 

 

                           ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ขอเสนอแผนการพัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ (ระดับปริญญาตร)ี ตาม

รายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 
                    จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 



 

 

 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

          วาระที ่๕.๑  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เรื่อง  ก าหนดการช าระ

ค่าลงทะเบียนเรยีน ส าหรับนักศกึษาภาคกศ.พบ. ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 (ส านักส่งเสริมวิชาการฯ)   

 
                           ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  เสนอ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
เรื่อง ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนเรียน  ส าหรับนักศกึษาภาคกศ.พบ. ประจ าภาคการศกึษาที่ ๓    

ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 
               จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติที่ประชุม 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 



 

 

 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 วาระที ่๕.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ก าหนดการส่งผลการเรียน

ออนไลน ์ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  (ส านักส่งเสริมวิชาการฯ)   

 

                           ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  เสนอ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
เรื่อง  ก าหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์  ประจ าภาคการศกึษาที่  ๒  ปีการศกึษา ๒๕๖๒  ตาม

รายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 
               จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติที่ประชุม 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 



 

 

 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

วาระที่  ๕.๓  รายงานการจัดตารางเรียน/ตารางสอน ประจ าภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๒       

(ภาคฤดูร้อน) (ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) (เอกสารนอกเล่ม) 

 

 รายงานสรุปชั่วโมงสอนอาจารย์  

 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดท ารายงานสรุปช่ัวโมงสอนอาจารย์  

ประจ าภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๒ (ภาคฤดูร้อน) ปรับแก้ไขล่าสุด รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ

ประชุมตามระเบียบวาระนี ้(เอกสารนอกเล่ม) 

 

จงึเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติที่ประชุม 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 



 

 

 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

   วาระที ่  ๕.๔  การเกิดไฟป่าในพื้นที่วิทยาลัยชัยบาดาลพพิัฒน์ (ผู้ช่วยอธิการบดี)  

 

                    วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์  แจ้งการเกิดไฟป่าในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ บริเวณ

แปลงขยายพันธุ์สมอไทยและลิ้นฟ้า  และวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ บริเวณแปลสาธิตการปลูกผักหวาน

ป่าและสวนสมุนไพร รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้  

 

จงึเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติที่ประชุม 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 



 

 

 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

 

           วาระที่   ๕.๕  เลื่อนก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ  

เรื่อง การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่ อเพิ่ ม ศักยภาพการเป็นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ                       

หลักสูตร (ส านักส่งเสริมวิชาการฯ) 

 

                    ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   แจ้งเลื่อนก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

อาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ  เรื่อง การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็น

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี ้ 

 

จงึเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติที่ประชุม 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 



 

 

 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

 

            วาระที่    ๕.๖  เลื่อนก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศกึษา (ส านักส่งเสริมวิชาการฯ) 

 

                    ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   แจ้งเลื่อนก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี ้ 

 

จงึเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติที่ประชุม 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 



 

 

 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
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          วาระที ่ ๕.๗ ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่  ๐๔๗๓ / ๒๕๖๓ เรื่อง  แต่งตั้ง

คณะกรรมการอ านวยการการจัดการศึกษาโครงการจัดการศึกษาส าหรับพัฒนาบุคลากร 

 (ภาคกศ.พบ.) ประจ าภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ส านักส่งเสรมิวิชาการฯ) 
 

                    ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที ่ 

๐๔๗๓ / ๒๕๖๓ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการการจัดการศึกษาโครงการจัดการศึกษา

ส าหรับพัฒนาบุคลากร (ภาคกศ.พบ.) ประจ าภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  รายละเอียดดัง

เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้  

 

จงึเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ 
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