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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการการจัดการศึกษา 

คร้ังที่ 3/๒๕๖3 2 

วันเสารท์ี่ 14 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา 09.3๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปี การฝึกหัดครูไทย 4 

 

ผู้มาประชุม 6 

๑. คณะกรรมการ   

๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตนภ์ร อธิการบดี ประธาน 

๑.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.จติราภา กุณฑลบุตร รองอธิการบดี กรรมการ 

๑.๓ อาจารย์วีระศักดิ์  บรรณาธรรม รองอธิการบดี กรรมการ 

๑.๔ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวดี จติรมานะศักดิ์ รองอธิการบดี กรรมการ 

๑.๕ อาจารย์ ดร.ดิเรก  พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู กรรมการ 

๑.๖ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สบืตระกูล สุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 

๑.๗ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ แสงเงิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

กรรมการ 

๑.๘ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงคศ์ักดิ์ จักรกรณ์ ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑.๙ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วณิฎา ศริิวรสกุล ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรรมการ 

๑.๑๐ 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 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 

๒.๗ อาจารย์กนกพิชญ์ วิชญวรนันท์ ผูช่้วยอธิการบดี 

2.8 ผูช่้วยศาสตราจารย์อิสร ีศรคีุณ ผูช่้วยอธิการบดี 
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2.9 ผูช่้วยศาสตราจารย์อังคณา จารุพินทุโสภณ ผูช่้วยอธิการบดี 

2.10 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา สารสุข ผูช่้วยอธิการบดี 

2.11 อาจารย์ ดร.อุมาพร ยุวชิต ผูช่้วยอธิการบดี 

2.12 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรุง่ ปภาพสิษฐ ผูช่้วยอธิการบดี 

1.13 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล จันทร์แจ่มใส ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

2.14 นางสาวปิยะวดี หริิกมล ผูอ้ านวยการกองคลัง 

2.15 นางรัชนีวรรณ ์ ทาบุญ ผูอ้ านวยการกองบริหารงานบุคคล 

2.16 นายสมประสงค์ โชคลาภ ผูอ้ านวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

2.17 นางพิชญา สกุลสุธีบุตร หัวหนา้ส านักงานผู้อ านวยการ ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 

ผู้ลาประชุม (ติดราชการ) 

 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ มากุล รองอธิการบดี 

2. อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  จันทร์ควง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ประกาศิต  โสไกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ ผูอ้ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

5. นางจ าปี บุดดา ผูอ้ านวยการกองพัฒนานักศกึษา 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

๑. อาจารย์พรชัย ตามถิ่นไทย รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

๒. นางวัชรี กิ่งนาค ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 

3. นางสาวมุกดา  เอี่ยมแสง ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 

4. นางสาวอาจารีย์   ดวงแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 

5. ว่าที่ ร.ต.หญิงนศิานาท ศรดีี ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.45 น. 2 

 รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการการจัดการศกึษา ครั้งที่ 3/๒๕๖๓ วันเสารท์ี่ 14 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 4 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เลขานุการที่ประชุม แจ้งวาระเพิ่มเติม 8 วาระ ดังนี้ 6 
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 1.1 การปรับระบบการท างานของ TCAS 63 เพื่อรองรับปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 

ฉบับที่ ๒ 2 

 1.2 การด าเนินการตามมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียก

ส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกใหจ้ากประชาชน) 4 

 1.3 การรับรองปริญญาและประกาศนยีบัตรทางการศกึษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 1.4 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการให้ความ6 

ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 8 

 4.2 พิจารณาการจัดตารางสอนของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโท ประจ าภาค

การศกึษาที่ ๓/๒๕๖๒ (ภาคฤดูร้อน) 10 

 4.3 (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ

ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 12 

 4.4 พิจารณาการเบิกจ่ายค่าอาหาร  

 5.8 คู่มือการประเมินภาระงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน14 

มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 

 16 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธาน/เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑  การปรับระบบการท างานของ TCAS 63 เพื่อรองรับปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-18 

19 ฉบับที่ ๒  

 รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่มีการ20 

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งในประเทศและทั่วโลก สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ

ไทย ได้มีการติดตามสถานการณ์และก าหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติด22 

เชื้อไวรัส COVID-19 และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

ส าหรับผู้สมัครคัดเลือกในระบบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 24 

สมาคม ทปอ. จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติและการปรับเปลี่ยนบางขั้นตอน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้สมัคร 

ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนว่ากระบวนการคัดเลือก TCAS 63 ได้วางแผนการบริหารความเสี่ยงที่ป้องกัน26 

ไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงในการตดิเชื้อไวรัส COVID-19 ที่อาจเกิดการแพรร่ะบาดในวงกว้าง ดังนี้  

 28 
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1. TCAS 63 รอบ 2 โควตา 

กระบวนการคัดเลือก รอบ 2 โควตา ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ -  27 เมษายน 2563 2 

สถาบันอุดมศึกษา มีการจัดสอบวิชาเฉพาะระหว่างวันที่ 6 - 12 มีนาคม 2563 ซึ่งสมาคม ทปอ. ได้ท า

หนังสือแจ้งเวียนลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 เพื่อขอความร่วมมือในการด าเนินงานในการก าหนดมาตรการ4 

การป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้ไวรัส COVID-19 ไปแล้ว กระบวนการจากวันนี ้(13 มีนาคม 2563) 

จะเป็นการท างานในระบบออนไลน์ทั้งสิน้ ประกอบด้วย  6 

1) การใช้คะแนนผลสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) สถาบันอุดมศึกษา

สามารถดึงข้อมูลจากระบบสารสนเทศของ สทศ. โดยตรง (เฉพาะสถาบันที่เป็นสนามสอบของ สทศ.)หรือ 8 

ระบบ TCAS 63 

2) การสอบสัมภาษณ์ สถาบันอุดมศกึษาสามารถด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด ดังนี้  10 

 2.1 Video call เชน่ microsoft team, Google Hangout, Meet หรอื Lone Call เป็นต้น  

 2.2 Video clip submission เชน่ก าหนดหัวข้อให้พูดอัดเป็นคลิปส่งให้พิจารณา   12 

 2.3 Voice call หรอื สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์  

 2.4 ในกรณีที่มีความจ าเป็น อาจขอเป็นการสัมภาษณ์แบบ Face-to-Face ขึ้นอยู่กับ14 

ดุลพินิจของสาขาวิชา ทั้งนี ้ให้ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันของแตล่ะสถาบันอย่างเคร่งครัด  

 2.5 ไม่ต้องสัมภาษณ์ ให้ทุกคนผ่านการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนนตามเกณฑ์ที่16 

สาขาวิชาก าหนด  

3) การประมวลผลผู้ผ่านการคัดเลือก สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ ส่งผลการคัดเลือก18 

เข้าระบบ TCAS 63 ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 20 เมษายน 2563 

4) การประกาศผล การยืนยันสิทธิ์  การสละสิทธิ์  ผ่านระบบTCAS 63 ในวันที่                20 

22-23 เมษายน 2563 

2.  TCAS 63 รอบ 3 Admission 1 ระหว่างวันที่ 17 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2563 และ22 

รอบ 4 Admission 2 ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2563  

 มีการด าเนินการในระบบออนไลน์เช่นเดียวกันทั้งการสมัคร การดึงคะแนน การประมวลผล24 

ด้วยวิธี Ranking and Sorting และการประกาศผล ซึ่งสมาคม ทปอ. ตระหนักว่าในสภาวการณ์ที่มีความไม่

แน่นอนของการระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 นั้น สมาคม ทปอ. จะมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการบาง26 

ขั้นตอน เพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายของผูส้มัครน้อยที่สุดหรือไมม่ีเลย ดังนี้  
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 1) ระบบ TCAS 63 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่สาขาก าหนด เช่น จ านวนหน่วย

กิตที่เรียนในกลุ่มสาระ ค่าเฉลี่ย GPA x ขั้นต่ า คะแนนสอบขั้นต่ าของแต่ละรายวิชา น้ าหนัก ส่วนสูง และ2 

เพศ ท าให้สามารถคัดกรองคุณสมบัติของผู้สมัครก่อนการประมวลผลได้  

 2)  แนวทางการบริหารจัดการสทิธิ TCAS 63 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 ดังตอ่ไปนี้ 4 

  2.1 ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ในรอบที่ 3 และรอบที่ 4  

  2.2 เปลี่ยนระบบ TCAS 63 ในการประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ของรอบที่ 6 

3 และรอบที่ 4 เป็นการยืนยันสิทธิ์เข้าศกึษา โดยใหร้ะบบท างานเหมือนการประกาศผลรอบที่ 1 และ รอบ

ที่ 2 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบกดยืนยันสิทธิ์ หรอืไม่ใช้สทิธิ์ (ให้เวลาในการยืนยันสิทธิ์ 2 วันเหมอืนการ8 

ยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1 และรอบที่ 2) 

 3) การตรวจสุขภาพ สาขาใดที่มีความจ าเป็นต้องใช้ผลการตรวจสุขภาพ เพื่อประเมิน10 

คุณสมบัติของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศกึษาในสาขาวิชา อาจเพิ่มทางเลือกใหผู้้ผ่านการคัดเลือกออกไปตรวจ

ร่างกายตามสถานพยาบาล คลีนิค หรอืโรงพยาบาลใกล้บ้าน แล้วน าใบรับรองแพทย์ยื่นผา่นระบบออนไลน์12 

ของสถาบัน หรืออาจผ่อนผันให้ผู้ผ่านการคัดเลือกน าผลการตรวจสุขภาพ มายื่นในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียน

เป็นนักศึกษาใหม่ 14 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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 ๑.๒  การด าเนินการตามมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่

เรยีกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)  18 

  อาจารย์วีระศักดิ์  บรรณาธรรม รองอธิการบดี แจ้งที่ประชุมทราบ ส านักงานก.พ.ร. ยังคง

ได้รับเรื่องร้องเรียน จากประชาชนว่า หน่วยงานของรัฐหลายแห่งยังคงเรียกรับส าเนาเอกสารที่ทางภาครัฐ20 

ออกให้ จึงขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการให้หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติตาม

หนังสืออีกครั้ง ดังนี้  22 

  1. ให้หน่วยงานจัดท าประกาศยกเลิกการขอส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียน

บ้าน หรือส าเนาเอกสารอื่น ๆ รวมทั้งเร่งรัดแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศในความ24 

รับผิดชอบ ที่มีข้อก าหนดให้ประชาชนต้องยื่นส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้  ประกอบการขออนุมัติ

อนุญาต รับรอง รับแจง้ หรอืรับจดทะเบียนให้แล้วเสร็จเร่งดว่น พร้อมทั้งด าเนินการยกเลิกรายการเอกสาร26 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 3/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า 6/๒4 

 

 

 

ประกอบการอนุมัติ อนุญาต รับรอง รับแจ้ง หรือรับจดทะเบียนที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชนให้

สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรอืประกาศที่แก้ไขด้วย  2 

  2. ให้หน่วยงานด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้

ยืนยันตัวตนของผู้รับบริการและตรวจสอบข้อมูลเอกสารอื่น ๆ หรือเร่งรัดจัดหาอุปกรณ์ อ่านข้อมูลบัตร4 

ประจ าตัวประชาชน (Smart Card Reader) ให้เพียงพอโดยเร็ว โดยในระหว่างที่ยังไม่สามารถด าเนินการให้

แล้วเสร็จได้นั้น ขอให้หน่วยงานก าชับเจ้าหน้าที่ในสังกัดใช้วิธีประสานกับหน่วยงานผู้ออกเอกสารโดยตรง 6 

เพื่อให้ได้มาซึ่งส าเนาเอกสาร หรือให้เจ้าหน้าที่จัดท าส าเนาเอกสารนั้นเอง โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจาก

ประชาชนแทน ทั้งนี้การจัดส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานในกรณีดังกล่าวสามารถเลือกใช้วิธีจัดส่งส าเนา8 

เอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้  

  3. เพื่อให้การด าเนินการตามมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนเป็นไป10 

อย่างมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานแจง้เวียนแนวทางการด าเนินการไม่เรียกเก็บส าเนาเอกสารที่ทางราชการ

ออกให้ จากประชาชน ให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกระดับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 12 

พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศการยกเลิกการขอส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จาก

ประชาชน และสิทธิ์ของประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ14 

ทางราชการ พ.ศ.2558 โดยให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ ณ จุดให้บริการประชาชนทุกแห่งและผ่าน

ทางเว็บไซต์ของหนว่ยงาน  16 

  4. ขอให้หน่วยงานรวบรวมปัญหาอุปสรรค ผลการด าเนินการตามมาตรการไม่เรียกรับส าเนา

เอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศยกเลิกส าเนาเอกสารฯ 18 

และสิทธิ์ของประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ แผนการด าเนินการแก้ไขกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศในความรับผิดชอบ และแผนในการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่20 

เกี่ยวข้อง จัดส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อส านักงาน ก.พ.ร. จะได้รายงาน

คณะรัฐมนตรีตอ่ไป 22 

  มหาวิทยาลัยจ าเป็นที่ต้องมีเครื่องอ่านข้อมูลบัตรประจ าตัวประชาชน (Smart Card Reader)  

ซึ่งในเบื้องต้นอาจจะต้องด าเนินการส าเนาเอกสารโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายก่อน แต่ในบางเรื่องยังจ าเป็นที่จะต้อง24 

ขอเรียกเก็บส าเนา เชน่ การท าสัญญาต่าง ๆ 

  นางสาวปิยะวดี หิริกมล ผู้อ านวยการกองคลัง กล่าวว่า จากการศึกษาข้อมูลคร่าว ๆส าหรับ26 

เครื่องอ่านข้อมูลบัตรประจ าตัวประชาชน (Smart Card Reader)นั้น ตัวเครื่องมีราคาไม่สูงแต่การใช้งาน



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 3/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า 7/๒4 

 

 

 

ค่อนข้างยุ่งยาก เพราะการจะเข้าถึงข้อมูลต้องขออนุญาตจากกรมการปกครองก่อน และมีอุปกรณ์ที่จะใช้

ในการเชื่อมโยงข้อมูล เช่น คอมพิวเตอร์ และเมื่อประสานกับกรมการปกครองแล้วจะต้องมีรหัสของผู้ที่จะ2 

เข้าไปดูข้อมูล และผู้ใช้จะได้รับสิทธิ์ในการทราบข้อมูลมากน้อยเพียงใดซึ่งมีข้อจ ากัด ส าหรับกรณีการขอ

เอกสารส าเนาในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้ให้ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  มหาวิทยาลัยต้องพิมพ์และเป็นผู้รับรอง4 

ส าเนาด้วยตัวเอง ตอนนี้ได้มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม เบื้องต้นจะต้องใช้วิธีการ

ส าเนาให้โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายไปก่อน 6 

  อาจารย์วีระศักดิ์  บรรณาธรรม รองอธิการบดี กล่าวว่า ส านักงานก.พ.ร. ไม่ต้องการให้

ประชาชนเดือดร้อนในเรื่องค่าใช้จ่าย รวมทั้งไม่อยากให้ประชาชนต้องรับรองส าเนา เนื่องจากเอกสาร8 

เหล่านี้ออกจากหน่วยงานราชการ แต่ให้รับรองว่าเราถ่ายจากต้นฉบับจริง และของมหาวิทยาลัยมีหลาย

หน่วยงานที่จ าเป็นต้องใช้ เช่น กองคลัง ส านักเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานการตลาดและรายได้ 10 

อาจจะต้องมกีารท า MOU กับกรมการปกครองในเรื่องนี้   

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ส านักงานก.พ.ร. ออก12 

มาตรการนี้มาเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน ต้องลดภาระใหแ้ก่ประชาชน เพราะฉะนั้นเราต้องใช้

วิธีอื่นทดแทนได้ 14 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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 ๑.๓  การรับรองปรญิญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ  

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบ ส านักงาน18 

เลขาธิการคุรุสภาแจ้ง เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพใน

การประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 มีมติให้การรับรองปริญญาทางการศึกษาของ20 

สถาบันอุดมศกึษาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อเป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศกึษา 

ได้แก่ ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) จ านวน 5 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 22 

จ านวน 4 หลักสูตร ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) จ านวน 5 หลักสูตร ปริญญาโททางการศึกษา 

(การบริหารการศกึษา) จ านวน 5 หลักสูตร และปริญญาเอกทางการศกึษา (การบริหารการศกึษา) จ านวน 1 24 

หลักสูตร ในการนี้ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาส่งประกาศคุรุสภา  เรื่อง การรับรองปริญญาและ

ประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และสามารถดาวน์โหลด26 

เอกสารแนบท้ายผ่าน QR code ได้ ตามสิ่งที่สง่มาด้วย 2  



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 3/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า 8/๒4 
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 1.4 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการให้

ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรอืโรคโควดิ 19 4 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม แจง้ที่ประชุมทราบ ประกาศกระทรวง6 

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการ

ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 หรอืโรคโควิด-19 เนื่องดว้ยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ8 

ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือครอบครัว 19 ขยายวงกว้างขึ้นทั่วโลก และมีจ านวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผล

กระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 10 

(อว.) เล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อบุคลากร นิสิต นักศึกษา ประชาชน และผูม้ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินการของหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด อว. จึงเห็นควรขอความร่วมมือจากหน่วยงานและ12 

สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดเสนอมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยมี

รายละเอียด ดังนี้  14 

  ข้อ 1. ให้หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาลดค่าเช่าพืน้ที่ให้แก่ผูป้ระกอบการรายย่อยลง

ตามความเหมาะสม มหาวิทยาลัยเรามีหน่วยงานที่มาเช่าพื้นที่ใช้สอย ผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย เช่น16 

ร้านอาหาร ร้านถ่ายเอกสาร ร้านขายเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ มาบริการให้กับเรา และเมื่อเกิดเหตุการณ์นี ้

ทุกคนไม่ออกจากบ้าน ร้านค้าก็ขายของไม่ได้ และมีสัญญาผูกพันกับส่วนราชการเมื่อไม่จ่ายค่าเช่าก็ถือว่าผิด18 

สัญญา ในเรื่องสัญญาก็เรื่องหนึ่ง ในเรื่องของความเห็นใจก็อีกเรื่องหนึง่ แต่ทางอว.ส่งมาขอให้เราพิจารณาลด

ในส่วนนี้ลง ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม หน่วยงานที่ดูแลร้านค้าที่มีสัญญาต่าง ๆ คือ                20 

ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร (PCC) งานตลาดและรายได้ ซึ่งมีระเบียบว่าด้วยการท าสัญญาเพราะฉะนั้นมอบให้

ทางศูนย์วัฒนธรรมพระนคร (PCC) ไปพิจารณาด าเนินการว่าจะลดราคาในส่วนใดให้ได้บ้าง ตามความ22 

เหมาะสม 

  ข้อ 2. ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกเก็บ24 

จากนักศกึษาในภาคการศึกษาที่จะถึงนี้ เป็นกรณีพิเศษ  

   นางสาวปิยะวดี หิริกมล ผู้อ านวยการกองคลัง กล่าวว่า ในการลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ใน26 

ภาคการศึกษาที่จะถึงนี้เป็นกรณีพิเศษ น่าจะหมายความถึงนักศึกษาทุกคนไม่น่าจะใช่เฉพาะที่จะเข้าใหม่เพียง



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 3/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า 9/๒4 

 

 

 

อย่างเดียว ซึ่งควรจะลดให้นักศึกษาทุกคน ให้เฉพาะนักศึกษาเข้าใหม่ จะไม่เป็นธรรมกับนักศึกษาที่ก าลังศกึษา

อยู่ มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการปรับลดอย่างไร ปรับลดใหใ้นภาคฤดูร้อน จะได้เฉพาะนักศกึษาภาค กศ.พบ. 2 

หรือปรับลดให้ส าหรับนักศึกษา ภาคปกติด้วย โดยอาจจะพิจารณาปรับลดค่าลงทะเบียนเป็นร้อยละ เพราะ

มหาวิทยาลัยคิดค่าลงทะเบียนเป็นเหมาจ่าย ส าหรับนักศึกษาที่ช าระเงินค่าลงทะเบียนมาแล้ว นักศึกษาก็มี4 

สิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าลงทะเบียนส่วนต่างที่มหาวิทยาลัยปรับลดให้คืน แต่ต้องพิจารณาอีกครั้งว่าจะม ี                

แนวทางการขอคืนอย่างไร ส าหรับนักศกึษาที่ยังไม่ลงทะเบียนจะด าเนนิการได้งา่ยกว่า เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา  6 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวว่า อยากให้มีข้อมูลประกอบการ

พิจารณาว่ามหาวิทยาลัยอื่น ๆ มีแนวทางในการด าเนินการเรื่องนี้อย่างไร เพราะมหาวิทยาลัยเราคิด8 

ค่าลงทะเบียนในอัตราทีถู่กกว่ามหาวิทยาลัยอื่นอยู่แล้ว ซึ่งหากปรับลดมีความเห็นว่าไม่ควรลดใหเ้ยอะ 

   รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ10 

ส่วนใหญ่เก็บค่าลงทะเบียนในอัตราที่ถูกกว่ามหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนอื่นอยู่แล้ว แต่ถ้าปรับลด

ค่าลงทะเบียนในอัตราที่สูงเกินไป ก็จะเกิดผลกระทบกับค่าใช้จ่ายค่าด าเนินการของมหาวิทยาลัย แต่ขณะนี้12 

มหาวิทยาลัยมีจ านวนนักศึกษาเข้ามาเรียนลดลง ในส่วนนี้อาจจะเป็นแรงจูงใจให้นักศึกษาและผู้ปกครอง

ตัดสินใจเลือกเรียนกับมหาวิทยาลัย 14 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน กล่าวว่า เห็นด้วยกับผู้อ านวยการกองคลัง เนื่องจากค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย16 

สามารถปรับลดได้ทั้งค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าลงทะเบียน โดยสามารถปรับลดได้ทั้งนักศึกษาใหม่ที่จะเข้า

ศกึษาในปีการศกึษา 2563 และนักศึกษาที่ยังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 - ปีที่ 4 แต่จะลดเท่าใดนั้น ขอให้ที่ประชุม18 

ช่วยกันพิจารณา และ ในการออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม

การศกึษาปี 2557 นั้น ได้มีการพิจารณาศึกษาข้อมูลค่าลงทะเบียนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ๆ ทุกภูมภิาค 20 

มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ของมหาวิทยาลัยจะอยู่ช่วง

กลาง ๆ ไม่สูงหรือไม่ต่ าจนเกินไป แต่เห็นควรให้มีการปรับลดค่าลงทะเบียนมากน้อยไม่เป็นไร เพื่อเป็น22 

แรงจูงใจใหน้ักศึกษาหรอืผูป้กครองได้เข้าใจว่าได้มกีารด าเนินการช่วยเหลือเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 

  ข้อ 3.ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่เร่งด่วน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ24 

บริหารลงเพื่อน างบประมาณดังกล่าวไปสนับสนุนการจ้างงานนักศึกษาและบุคลากรทั่วไป  ในกิจการของ

สถาบันอุดมศกึษาตามความเหมาะสม  26 
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   นางสาวปิยะวดี หิริกมล ผู้อ านวยการกองคลัง กล่าวว่า ส าหรับเรื่องการจ้างงานนักศึกษา

ด้วยกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ขาดแคลนผู้เขียนแบบ ซึ่งกองคลังเสนอว่าให้จ้างนักศึกษาช้ันปีที่ 4  2 

มาช่วยเขียนแบบ ซึ่งเข้าข่ายตามข้อนี้ ส่วนหน่วยงานอื่น ไม่น่าจะมีความจ าเป็นต้องจ้างนักศึกษา เพราะอยู่

ในช่วงการปิดภาคเรียน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีเป็นจ านวนมาก ซึ่งยังไม่อยู่ในช่วงที่ขาดแคลนแรงงาน 4 

   รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีศูนย์

วัฒนธรรม (PCC) มีกิจกรรมเป็นแหล่งปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศกึษาศูนย์วัฒนธรรมมรีายรับ6 

รายจ่ายมีระเบียบว่าด้วยการจ้างนักศึกษาเพราะฉะนั้นต่อไปนี้แนวโน้มซึ่งสอดรับกับพระราโชบายให้นักศึกษา

ใช้ฝึกและการขายออนไลน์และร้านที่เกิดขึ้นในอาคารบ่มเพาะต่อไปให้นักศึกษาได้รับค่ าจ้างเป็นช่ัวโมงมี8 

นักศึกษาจ านวนเท่าไหร่ต้องประมาณการและประกาศทั่วไปให้นักศึกษามาสมัครงานและฝึกการขายการ

บริการเราต้องการให้ผูท้ี่มีโครงการและกิจกรรมในศูนย์วัฒนธรรมใหอ้าจารย์หรือบุคลากรของเราไปดูแลขาย10 

ไม่ได้แต่อยากให้ฝึกเด็กนักศึกษาที่เรียนเรื่องการตลาดเศรษฐศาสตร์หรือเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ

สามารถที่จะฝกึอบรมได้และให้นักศึกษาได้ปฏิบัติและได้รับค่าตอบแทน 12 

  ข้อ 4. ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อช่วยบรรเทา

ผลกระทบในช่วงภาวะวกิฤติ  14 

   รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ ประชุม กล่าวว่า เรื่องนี้ เป็นวาระ

เร่งด่วนจะต้องด าเนินการทันที แต่ส าหรับในระยะยาวจ าเป็นต้องมีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์  การ16 

เรียนในห้องเรยีนอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นการลงพืน้ที่จรงิและใช้การจัดการสอนผ่านระบบออนไลน์ มากขึ้น  

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี18 

สารสนเทศ กล่าวว่า มีระบบ E-learning ของศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ITDS)รองรับการ

เรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยขอให้อาจารย์ คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา จัดตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ 20 

ทั้งระบบมีความพร้อมอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมีวิธีการเรียนการสอนแบบอื่น เช่น ให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง 

ต้องประสานอาจารย์ผู้สอนด้วยว่าจะปรับเป็นการสอนไปในทิศทางใดต้องสร้างความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอน22 

ด้วย ก็ต้องปรับวิธีการทั้งหมดซึ่งทุกคณะ/วิทยาลัยต้องไปหารอืกัน 

   รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ทุกท่านกล่าวถึงเรื่อง24 

การปรับรูปแบบการเรียนการสอน เป็นเวลามากกว่า 1 ปีแล้ว และการปรับรูปแบบของศูนย์พัฒนาและบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDS) ใช้ระบบออนไลน์ได้แล้วเพียงแต่อาจารย์ที่สอนรายวิชาใดต้องมาร่วมกันท า26 

รายวิชานั้นในการเรียนการสอนออนไลน์ โดยคณบดีต้องเป็นที่ปรึกษาใหก้ับอาจารย์ทุกสาขาวิชาขออย่างน้อย
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สาขาละ 1 รายวิชา รูปแบบการเรียนการสอนจะลดการพบปะในห้องเรียน ซึ่งสอดรับกับนโยบาย ขอให้

คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย ช่วยประชุมสาขาวิชาและมอบให้สาขาวิชาจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างน้อย2 

สาขาละ 1 วิชา และส่งเสริมในสาขาวิชาที่มีความพร้อมหากจะมีมากกว่า 1 รายวิชา ถ้าท าได้จะสอดรับกับ

นโยบายในข้อ 4 ขอให้หารือกันโดยด่วน และต้องด าเนินการต่อเนื่องไปในระยะยาว และผู้เรียนต่อไปจะไม่ใช่4 

เฉพาะผู้ที่เข้ามานั่งเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว อาจจะเป็นผู้เรียนที่อยู่ในพื้นที่ท้องถิ่น แต่มีคุณสมบัติที่

สามารถเรียนได้ จากข้อมูลในปีการศกึษา 2562 พบว่ามีผู้ที่ส าเร็จการศกึษาในระดับมัธยมศกึษาปีที่ 6  ที่จะ6 

เข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาประมาณสามแสนคน แต่ในปีการศกึษา 2563 เหลือจ านวนประมาณสอง

แสนคน เป็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นมีคุณสมบัติครบที่จะสามารถเรียนได้  และอาจจะมีการโอนหน่วยกิตและ8 

ประสบการณ์ความเช่ียวชาญ มหาวิทยาลัยต้องเพิ่มนักศึกษาที่ไม่ใช่ผู้ที่จบในระดับมัธยมศึกษาปีที่  6 ซึ่ง

มหาวิทยาลัยได้ท า MOU กับการศึกษานอกโรงเรียนและพยายามส่งเสริมให้ผู้ที่จบในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 10 

แล้วเข้ามาเรียนในระดับอุดมศึกษาซึ่งต่อไปรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาจจะเป็นแบบผสมผสานใน

มหาวิทยาลัยกลับในพืน้ที่ 12 

   อาจารย์ ดร.ดิเรก  พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู กล่าวว่า ข้อเสนอแนะรวมทั้ง

ข้อคิดเห็นของท่านอธิการบดี น่าจะด าเนินการได้ถ้าเราเปลี่ยนอาจารย์เราได้ ซึ่งผมพยายามจะท า  โดยจัดให้14 

อาจารย์ที่สอนในรายวิชาเดียวกันร่วมกันผลิตวีดีโอคลิป และน าเข้า google classroom ท าให้มีคุณภาพ และ

มอบหมายงาน และ อาจจะนัดเข้าห้องเรียนเพื่อมาสัมมนากันว่า งานที่ได้มอบหมาย การศึกษาด้วยตนเองนั้น 16 

มีข้อสงสัย หรือพบปัญหาอย่างไร แต่วัฒนธรรมองค์กรเราที่ผ่านมาอาจารย์เรามีความเป็นอิสระสูง จึงมีการ

ประสานกันน้อย ต่างคนต่างสอน ในขณะเดียวกันนักศึกษาเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีเรียนอีกเยอะ เชน่ ได้มอบหมาย18 

งานให้นักศึกษาล่วงหน้าเข้าไปศึกษาจากวีดีโอคลิป ซึ่งมีนักศึกษาจ านวนน้อยที่เข้าไปตามค าสั่ง ซึ่งถ้าหากทุก

ภาคส่วนร่วมมือกันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ ต้องพยายามท าการเรียนการสอนโดยในช่วงปิดภาคการศึกษา20 

วิทยาลัยการฝึกหัดครู ได้เชิญอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามาเข้าร่วมการอบรม 

   รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภา กุณฑลบุตร รองอธิการบดี กล่าวว่า ในเรื่องของการ22 

จัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ที่ประกาศมานี้ เพื่อที่จะช่วยเหลือในเรื่องของสถานการณ์ไวรัส COVID-

19 ที่ก าลังระบาด ลดการสัมผัส และได้หารือกับผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ           24 

ซึ่งมหาวิทยาลัย มีระบบการเรียนการสอนออนไลน์รองรับพร้อมแล้ว ซึ่งได้มีการด าเนินการมานานแล้วโดยมี

การผสมระหว่างการเรียนในระบบ E-learning และให้ค าปรึกษาผา่นไลน์กลุ่ม ซึ่งขณะนั้นระบบยังไม่ดีมากและ26 

ทราบว่าหลาย ๆ มหาวิทยาลัยก าลังเร่งด าเนนิการท าอยู่ 
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  ข้อ 5. ให้อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  รวมทั้งเขต

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย เมืองนวัตกรรมอาหารและหน่วยงาน พิจารณาปรับลดค่าบริการ ต่าง ๆ 2 

ที่เรยีกเก็บจาก SMEs, Start up และประชาชนทั่วไปเป็นกรณีพิเศษ ข้อนี้ไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย  

  ขอ้ 6. ให้หนว่ยงานและสถาบันอุดมศกึษา พิจารณาก าหนดมาตรการใหค้วามช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับ4 

ผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มเตมิตามความเหมาะสมต่อไป  

   รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมี6 

โครงการที่จะท าแล้วส่วนหนึ่ง แต่ยังไม่เป็นทางการ จึงจะขอท าใหเ้ป็นโครงการให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น สิ่งที่ท าคือ 

พิจารณาก าหนดมาตรการให้การช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับ COVID-19 โดยมอบให้คณะ8 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนท าเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งมหาวิทยาลัยออกค่าใช้จ่ายให้ และให้บริการแก่

บุคลากรภายในมากที่สุด และบุคคลากรภายนอกให้มากที่สุด โดยให้อาจารย์และนักศกึษา ทุกคณะ/วิทยาลัย 10 

ร่วมมอืกันท าเป็นจติอาสา จิตสาธารณะ โดยขอให้ทุกคณะ/วิทยาลัย บุคลากรและนักศึกษาร่วมมือกันท า ส่วน

หนา้กากอนามัยจะสามารถด าเนินการจัดท าได้หรอืไม่ 12 

   ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สืบตระกูล สุชาติ คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า 

ทางคณะยินดีท ารับเป็นผูด้ าเนินการประสานงาน แต่ติดขัดในเรื่องของวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการท าค่อนข้างหา14 

ยาก ในส่วนของการด าเนินการจัดท าไม่ยาก แต่จะพยายามด าเนินการประสานจัดหามาท าเพื่อให้บริการให้ได้

มากที่สุด  16 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในแต่

ละเรื่องแต่ละประเด็น ประสานและด าเนินการโดยด่วน พิจารณาความช่วยเหลือตามความเหมาะสม18 

สอดคล้องกับสถานการณ์ พร้อมทั้งรวบรวมมาตรการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว เพื่อแจ้งไปยังส านักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วจิัยและนวัตกรรม รับทราบต่อไป 20 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา รายงานการประชุม24 

คณะกรรมการอ านวยการการจัดการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ณ ห้อง

ประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปีการฝึกหัดครูไทย นั้น  บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงาน26 

การประชุม จ านวน 30 หนา้  

 28 
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 มติท่ีประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

    หนา้ 004 แก้ไข จาก ดร.ดิเรก  พรสีมา เป็น อาจารย์ ดร.ดิเรก  พรสีมา 2 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 4 

 3.1 สืบเน่ืองวาระ 4.3.2 การจ้างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายภาคการศึกษา                

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล จันทร์แจม่ใส ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ สืบเนื่อง 

วาระที่  4.3.2 การจ้างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายภาคการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ8 

สังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ขอจ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ระภีพร สามารถ เป็น

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจากถูกตีกลับจากที่ประชุมสภาวิชาการ มตเิห็นชอบนีย้ังจะมีผลหรอืไม่  10 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ แสงเงิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า 

ได้รับหนังสือแจ้งจากฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการแล้ว ดังนี้ 1) ให้ถอนวาระออกจากการประชุมสภา12 

วิชาการ 2) ให้คณะ/สาขาวิชาน ากลับไปพิจารณาด าเนินการตามวิธีการและขั้นตอนให้ถูกต้อง 3) เมื่อ

คณะ/สาขาวิชา ด าเนินการเสร็จสิ้นตามกระบวนการและวิธีการขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ให้น ากลับเข้าสภา14 

วิชาการอกีครั้งหนึ่ง คณะได้แจ้งให้สาขาวิชาทราบและด าเนินการแลว้  

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ16 

อ านวยการการจัดการศึกษาได้มีมติเห็นชอบ แต่จากที่ สาขาวิชาได้ด าเนินการตามขั้นตอนไปถึงกรรมการ

สภาวิชาการเพื่อปรับเปลี่ยน สมอ.08 นั้น เนื่องจากมีการใช้ภาษาไม่เหมาะสม ไม่มีความชัดเจน ท าให้มี18 

ค าถามจากกรรมการสภาวิชาการมากมาย เพราะฉะนั้นจงึให้ถอนเรื่องให้กลับไปด าเนนิการให้ถูกต้อง 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ  20 
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ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

 ๔.๑  แผนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖  24 

  อาจารย์ ดร.สุบัน บัวขาว รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งที่

ประชุมทราบ แผนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ 26 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ขอให้ทุกคณะพิจารณา

แผนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร อาจไม่ต้องครบก าหนดการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งมีหลายเงื่อนไข28 

เช่น ปรับรายวิชา ปรับรูปแบบการเรียนการสอน หรือปรับหลักสูตรเชิงบูรณาการ อาจจะมีหลักสูตร
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ใกล้เคียงกันหลายหลักสูตร อาจจะมีการลดจ านวนหลักสูตรลง และใช้ทรัพยากรบุคลากรร่วมกัน ท าให้

อาจารย์มีภาระงานมากขึ้น แต่ถ้าแยกหลักสูตรแล้วจะมีผลกระทบต่อนักศึกษาบางสาขาวิชาจะไม่มี2 

นักศึกษาเรียน เช่น หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องอยู่ 3 คณะ 

และผู้เรียนมีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน ขอให้ประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะ หากไม่ช่วยกันปรับในส่วนนี้4 

ภาระงานของอาจารย์จะมีปัญหา คือ ช่ัวโมงสอนอาจจะไม่พอ  

  1) วิทยาลัยการฝึกหัดครู ด าเนินการปรับหลักสูตรไปแล้ว ยังมี 1 สาขาวิชาที่ก าลังอยู่ระหว่าง6 

การปรับปรุง คือ สาขาจติวิทยา ซึ่งจะครบก าหนดในปีการศึกษา 2565 

   อาจารย์ ดร.ดิเรก  พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู กล่าวว่า อยากจะปรับหลักสูตร8 

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การจัดการเรียนการสอนแบบ Competency Based 

Curriculum ซึ่งก าลังอยู่ในช่วงของการหารือกับประธานหลักสูตรอยู่หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ที่ประชุม10 

ทราบต่อไป 

   รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ท่านองคมนตรี              12 

ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ท่านว่าขณะนี้ปัญหาของครูประจ าการ จึงต้องการพัฒนาครูส่วนหนึ่ง คือ จัดท า

ฐานขอ้มูล Big Data ในส่วนนีใ้ห้เร่งรัดครูที่มีอยู่ในระบบ ซึ่งไม่สามารถจะสอนในวิชาของ สพฐ.ได้ เนื่องจาก14 

ส่วนใหญ่ที่ผ่านมา เราผลิตครูเป็นเอกเดี่ยว เมื่อไปบรรจุแล้วสอนหลายวิชาไม่ได้ จึงมีความต้องการให้

มหาวิทยาลัยช่วยไปอบรมพัฒนาครูที่ประจ าการอยู่ เช่น ครูเอกภาษาไทยต้องไปช่วยสอนวิชาสังคม หรือ16 

ครูพละศึกษาแต่ต้องไปสอนในเรื่องของภาษาต่าง ๆ เพราะในโรงเรียนมีครูไม่เพียงพอ ซึ่งครูที่จบใหม่สอน

ได้เพียงรายวิชาเดียวจะมีปัญหา เพราะฉะนั้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเร่งรัดในเรื่องนี้  และ วิทยาลัยการ18 

ฝึกหัดครูของเรารับผิดชอบในการจัดท าคลังข้อสอบวัดแววความเป็นครู ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายในปีนี ้20 

  อาจารย์ ดร.ดิเรก  พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู กล่าวว่า ขณะนี้ได้ประชุมร่วมกันไป

แล้ว 2 ครั้ง ปฏิบัติการไป 1 ครั้ง มาถึงขั้นที่จะต้องท าคลังข้อสอบ โดยได้ประสานกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22 

ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมงาน เพื่อมาช่วย

ด าเนินการพัฒนาระบบคลังข้อสอบให้ ซึ่งก็ได้ตอบรับแล้ว จึงจะด าเนินการเสนอในที่ประชุม เพื่อแต่งตั้ง24 

คณะกรรมการโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล เป็นประธานในการจัดท าพัฒนาระบบคลัง

ข้อสอบด้วย  26 
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์ รองอธิการบดี กล่าวว่า ตามที่ได้รับมอบหมาย

ให้เข้าร่วมประชุม ณ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เมื่อปลายเดือน2 

กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีแนวโน้มว่า หลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ต่อไปจะปรับเป็นหลักสูตร

สมรรถนะทั้งหมด หลักสูตรสายครูเป็นไปได้หรือไม่ ที่เอกประถมศึกษา จะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ4 

ระบบเอก-โท หรือ โท-โท-โท ซึ่งจะส่งผลให้นักศกึษาไม่สังกัดสาขาวิชาใด นักศกึษาจะมีอิสระในการเลือก

เรียน หากคณะ/สาขาวิชายังคงที่จะปรับปรุงหลักสูตรในแบบเดิมอยู่ อาจส่งผลต่อจ านวนผู้เรียนหรือไม่ 6 

ต้องย้อนกลับไปว่า ในแต่ละหลักสูตรแนวโน้มแทบจะไม่มีนักศึกษาเลย คณะ/วิทยาลัย ต้องไปหารือกันใน

การบูรณาการหลักสูตรรว่มกัน ซึ่งนักศึกษาจะไม่สังกัดคณะใด จะเป็นอัธยาศัยตามผูเ้รียน 8 

  อาจารย์ ดร.ดิเรก  พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู กล่าวว่า จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

2 รอบ ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2563 และ 23-24 มีนาคม 2563 โดยมีความคาดหวังจะเปลี่ยน10 

ความเชื่อของอาจารย์ได้บ้าง หลังจากประชุมปฏิบัติการแล้ว และหากประธานหลักสูตรท่านเห็นว่าดีกว่า

อาจจะเชิญชวนท่านปรับปรุงหลักสูตรที่เป็น Standard Based ให้เข้าสู่ Competency Based Curriculum  ถ้า12 

อาจารย์เข้าไปจะเสนอเรื่องขึ้นมา เพื่อขอปรับหลักสูตรของวิทยาลัยการฝึกหัดครูในโอกาสต่อไป ซึ่งต้อง

เปลี่ยนความเชื่อของอาจารย์ให้ได้ก่อนจะดีกว่า ในหลวงท่านทรงตรัสเสมอว่า เวลาแก้ไขปัญหาขอให้14 

รัฐมนตรี อธิการบดี ข้าราชการประจ าทั้งหลาย แก้ไขปัญหาแบบองค์รวม อย่ามองปัญหาแบบแยกส่วน 

การเรียนการสอนก็เช่นเดียวกัน อย่าจัดการเรียนการสอนแบบแยกส่วนเป็นวิชา แตใ่หจ้ัดการเรียนการสอน16 

แบบองค์รวมในวิชาทั้งหลายเหล่านี้มารวมกัน เพราะในชีวิตจริงคน ๆ หนึ่ง ใช้ความรู้ในชีวิตประจ าวันทุก

อย่างพร้อมกัน  18 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ปัจจุบันก าลังเกิดวิกฤตกับ

ครูประจ าการ และองคมนตรีท่านกล่าวถึง ครูที่ส าเร็จการศึกษาออกไปเป็นครูบรรจุแล้วสอนไม่ได้20 

ครอบคลุมทุกรายวิชา เนื่องจากผู้ เรียนมีทั้งระดับ ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย 

มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูที่จบไปไม่สามารถสอนได้ทุกระดับช้ัน ในการสอน22 

นักเรียนประถมต้นจะต้องสอนอย่างไร ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสอนอย่างไร ซึ่งต้องใช้เทคนิคที่

แตกต่างกัน เพราะวุฒิภาวะของเด็กต่างกัน เพราะฉะนั้นจะต้องออกแบบสมรรถนะของครูที่จะสอน การ24 

ออกแบบการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การวัดและประเมินผล และลักษณะของเด็กแต่ละระดับช้ัน

ต่างกันอย่างไร ต้องอธิบายให้นักศึกษาครูเข้าใจเรื่องสมรรถนะเหล่านี้เป็นพิเศษ เมื่อมหาวิทยาลัยผลิตครู26 

เอกเดี่ยวจึงท าให้มีปัญหาว่าไม่สามารถสอนได้ทุกระดับช้ันและสอนได้เพียงวิชาเดียว ครูที่จบเอกเดี่ยว
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ขณะนี้มาเป็นอาจารย์ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยละ 10 และไม่เคยผ่านการสอนระดับประถมศึกษา หรือ

มัธยมศึกษามาก่อน เพราะฉะนั้นการท าความเข้าใจและเปลี่ยนความคิดของอาจารย์สายครูนั้นจึงเป็นเรื่อง2 

ยาก ซึ่งต้องใช้เวลาไม่ใช่อธิบายแล้วเข้าใจง่าย เพราะอาจารย์ยังมีความเชื่อว่าเอกเดียวส าคัญ คณะ/

วิทยาลัย สาขาวิชาใดที่ผลิตครูตอ้งปรับวิธีการด้วยเชน่กัน  4 

  อาจารย์ ดร.สุบัน บัวขาว รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งที่

ประชุมทราบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเสนอหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศาสนา6 

ปรัชญา และการพัฒนามนุษย์ โดยจะขอน าเข้าบรรจุในแผนพัฒนา 5 ปีก่อน เพื่อจะขออนุมัติปรับปรุง

หลักสูตร 8 

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล ผูช่้วยอธิการบดี กล่าวว่า หลักสูตรนี้ได้ร่วมกับ

อาจารย์หลายท่าน ซึ่งมองเห็นถึงความส าคัญของการผลิตบัณฑิตด้านการเป็นพลเมืองดีโดยใช้ศาสนาและ10 

ปรัชญาเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อน คนมีศาสนา เป็นคนดี คนมีปรัชญาเป็นคนที่มีความคิดดีสามารถที่จะช่วย

พัฒนาประเทศชาติได้ ดังนั้นช่วงที่สังคมก าลังต้องการคนที่เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ และมีความคิด ด้วย12 

ศักยภาพของคณาจารย์ที่มีอยู่ในขณะนี้ จ านวน 19 ท่าน เป็นผู้มีต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร. และรองศาสตราจารย์ดร. อีก 2 ท่าน และยังมิได้เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรใด 13 ท่าน14 

ซึ่งสามารถพัฒนาหลักสูตรนี้ได้ จึงได้น าเรียนในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเรียบร้อยแล้ว โดยจะ

น าเข้าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการตอ่ไป 16 

  อาจารย์ ดร.สุบัน บัวขาว รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งที่

ประชุมทราบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี 2 หลักสูตร ที่น าเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการแล้ว18 

และอยู่ระหว่างรอน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการกรองหลักสูตร สภามหาวิทยาลัย โดยขอให้คณบดี

ช่วยติดตามหลักสูตรใหส้่งเล่มแก้ไข เพื่อรอเข้าวาระในการประชุมตอ่ไป 20 

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

 22 

 ๔.๒  พิจารณาการจัดตารางสอนของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ระดับปรญิญาโท ประจ าภาค

การศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ภาคฤดูร้อน)  24 

  อาจารย์ ดร.สุบัน บัวขาว รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนอที่

ประชุมพิจารณา การจัดตารางสอนของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  คณะ26 

วิทยาการจัดการ ประจ าภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (ภาคฤดูร้อน) ให้แก่นักศึกษาใหม่รุ่น 35 
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ซึ่งมีจ านวนนักศึกษา 3 คน ซึ่งสาขาวิชาจัดแผนการเรียนให้นักศึกษาเรียนในภาคการศึกษานี้จ านวน 3 

รายวิชา โดยเป็นการจัดเรียนร่วมกับนักศกึษารุ่นก่อน จ านวน 1 รายวิชา และจัดเรียนเพียงรุ่นเดียว จ านวน 2 

2 รายวิชา จงึเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

  1. วิชาเสริมพื้นฐาน รายวิชา 4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา กลุ่มเรียน 002 4 

ควรเปลี่ยนแผนการเรียนเป็น รายวิชา 1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา กลุ่มเรียน 001 

โดยเรียนรว่มกับ นักศกึษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 35 6 

       2. วิชาเลือกเรียน รายวิชา 3546104 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า กลุ่มเรียน 001 

ควรเปลี่ยนแผนการเรียนเป็น รายวิชา 3545104 กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ โดยเรียนร่วมกับ รุ่น 32 8 

และ 33    

       3. ในภาคการศึกษาถัดไปขอให้ทุกหลักสูตร ทุกคณะ/วิทยาลัย ที่มีจ านวนนักศึกษาไม่ถึง 25 10 

คนพิจารณาจัดแผนการเรียนที่สามารถจัดเรียนร่วมกับนักศึกษารุ่นก่อน หรือบูรณาการร่วมกับสาขาวิชา

อื่นได้ โดยไม่ใหจ้ัดตารางเรียนเป็นรุน่เดียว ยกเว้นรายวิชาที่มคีวามจ าเป็นต้องเรียนตามล าดับก่อนหลัง 12 

       มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทบทวน

แผนการเรียนและตารางสอนของนักศึกษา รุ่น 35 และแจ้งกลับมายัง งานตารางเรียน/ตารางสอน/ตาราง14 

สอบ ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2563 

   16 

     4.3 (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ

ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 18 

  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์  เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ค าสั่ ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับระเบียบ ประกาศ และแนว20 

ปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ด้วยเห็นประเด็นปัญหาว่าข้อบังคับฯ   ของ

มหาวิทยาลัยที่ใช้ปัจจุบันมีการปรับปรุงแก้ไขตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งมีการใช้มามากกว่า 15 ปี และ   การ22 

จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เข้ามามีบทบาทส าคัญในปัจจุบัน จึงมีแนวคิดในการขอปรับปรุงแก้ไข

ข้อบังคับฯ ให้มคีวามทันสมัย  24 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า (ร่าง) ค าสั่ง มหาวิทยาลัย 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานวิชาการ 26 

เพราะเอกสารที่แนบมากับค าสั่ง คือ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ซึ่งได้รวบรวมเอกสารข้อบังคับฯ เดิมที่เกี่ยวข้องทุก

ฉบับ แล้วมาสังเคราะห์เป็น (ร่าง) ข้อบังคับฯ ใหม่ ซึ่ง  กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ28 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 3/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า 18/๒4 

 

 

 

นวัตกรรม (อว.) มีแนวทางให้ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้น โดยเฉพาะการ

จัดการเรียนการสอนออนไลน์ แต่มหาวิทยาลัยไม่มีข้อบังคับฯ      ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน2 

นอกช้ันเรียน เพราะฉะนั้นจากการประชุมร่วมกับคณะกรรมการของ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงได้น ามาจัดท าเป็น (ร่าง) ข้อบังคับฯ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาให้4 

สมบูรณ์ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งจะให้ทันต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

  มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับระเบียบ ประกาศ และแนว6 

ปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานวิชาการ ด าเนนิการ 

 8 

 4.4 พิจารณาการเบิกจ่ายเงนิค่าอาหาร 

  นางสาวปิยะวดี หิริกมล ผูอ้ านวยการกองคลัง เสนอที่ประชุมพิจารณา การเบิกจ่ายเงินขณะนี้10 

พบปัญหา เรื่อง การเบิกจ่ายค่าอาหาร ซึ่งมหาวิทยาลัยมีงบประมาณในโครงการศาสตร์พระราชา ในการ

จัดประชุมต่าง ๆ มีการขอเบิกจ่ายค่าอาหาร ซึ่งไม่มีหลักเกณฑ์ในการจ่าย คือ ทุกคนจ่ายตามอ าเภอใจ 12 

และอ้างเหตุจ าเป็น หลักการที่ถูกต้องของงบประมาณแผ่นดิน คือ จ าเป็นและประหยัด แต่กองคลังขอเพิ่ม

ต่อท้ายว่า มีหลักเกณฑ์ โดยจะใช้หลักเกณฑ์อะไรในการเบิกจ่าย เมื่อมหาวิทยาลัยยังไม่มีแนวปฏิบัติ หรือ 14 

ประกาศที่ชัดเจน ที่จะให้ทุกคนที่ถือปฏิบัติ มีแต่ระเบียบคร่าว ๆ จากกระทรวงการคลังซึ่งยืดหยุ่นว่า การ

จา่ยค่าอาหารจัดเลี้ยงให้จา่ยตามความจ าเป็นประหยัด และเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วน16 

ราชการ ที่นี้ในการเบิกจ่ายแต่โครงการผู้รับผิดชอบ แม้จะไปพื้นที่เดียวกัน กิจกรรมคล้าย ๆ กัน แต่การ

เบิกจ่ายค่าอาหาร ในอัตราไม่เท่ากัน หรืออาหารที่จัดเลี้ยงในที่ประชุมก็เช่นกัน ส าหรับการประชุมที่มีการ18 

จา่ยเบีย้ประชุมนั้น จะรวมถึงค่าพาหนะและค่าอาหารของผู้เข้าร่วมประชุม เพราะทราบดีว่าจะต้องออกจาก

บ้านและมีค่าใช้จ่าย แต่ที่มหาวิทยาลัยจัดเลี้ยงนั้นขอให้จัดตามสมควร ไม่ใช่จะตามอ าเภอใจ โดยเฉพาะ20 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งการประชุมสภามหาวิทยาลัยจะทราบรายชื่อคณะกรรมการอยู่แล้ว ควร

จัดให้เฉพาะคณะกรรมการเท่านั้น ควรจัดอย่างประหยัดให้เลี้ยงตามความจ าเป็นและเหมาะสมไม่ใช่ตาม22 

ความต้องการของผู้รับประทาน ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม ขอให้เข้าร่วมเฉพาะในวาระของตัวเองเท่านั้น    

ในส่วนของกองคลัง การเบิกค่าอาหารนั้นน่าจะใช้หลักเกณฑ์ เช่นเดียวกับการไปราชการเบิกเบี้ยเลี้ยงได้24 

เท่าไหร่ซึ่งจะมีระดับ เช่น ระดับ 8 ลงมา เบิกได้ 240 บาท ถ้าในการประชุมนั้นมเีลี้ยงอาหาร 1 มื้อจะต้อง

หักเงินค่าอาหาร 80 บาท เพราะฉะนั้นขั้นต่ าจะใช้หลักเกณฑน์ีค้ือเลี้ยงอาหารได้ไม่เกิน 80 บาทต่อคน ต่อ26 

มื้อ และหากระดับ 9 ขึ้น เบี้ยเลี้ยง 270 บาท เบิกค่าอาหารได้ไปไม่เกิน 90 บาท ต่อคน ต่อมื้อ และการ

จัดประชุมนั้นมีบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่ขา้ราชการ กระทรวงการคลังให้บุคคลภายนอกเทียบเท่ากับระดับแค่28 

ผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น กองคลังจึงมีแนวคิดว่าจะท าเรื่องเสนอมหาวิทยาลัย และอาจจะท าเป็นประกาศ หรือ



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 3/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า 19/๒4 

 

 

 

แนวปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า การที่จะเบิกค่าอาหารได้ในอัตราเท่าใด จะใช้กฎเกณฑ์ใด 

ต้องไม่ขัดกับระเบียบกระทรวงการคลัง ซึ่งเบิกจ านวนน้อยกว่าได้ แต่จ านวนสูงกว่าไม่ได้          และในการ2 

ขอเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง ขอให้ผู้ที่ท าเบิกแนบระเบียบรองรับการเบิกจ่ายของตัวเองด้วย หากไม่มีระเบียบ

รองรับแปลว่าเรื่องนั้นเบิกไม่ได้ และขอให้หัวหน้าส านักงานของแต่ละหน่วยงาน ท าหน้าที่ซึ่งจะต้องมี4 

ความรู้มากกว่าผู้อ านวยการกอง เพราะต้องท างานหลากหลาย ตั้งแต่งานธุรการ งานการเงิน งานบัญชี

พัสดุ และงานประกันคุณภาพการศึกษา เพราะฉะนั้นต้องรู้ในทุกเรื่อง และต้องตอบปัญหาได้ทุกเรื่อง 6 

เพราะก่อนที่ท่านจะประเมินขึ้นมาเป็นหัวหน้าส านักงาน มีการก าหนดคุณสมบัติว่าท าอะไรได้บ้าง

เพราะฉะนั้นจะปฏิเสธงานเหล่านีไ้ม่ได้ และต้องหาข้อมูลให้กับบุคลากรในสังกัดของท่านให้ได้ เพื่อให้เป็นไป8 

ในทิศทางเดียวกัน 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า จากที่ผู้อ านวยการกอง10 

คลังกล่าวมามีประเด็น ทั้งหมด 3 เรื่อง คือ 1.) การใช้เงิน คือ งบประมาณแผ่นดิน งบศาสตร์พระราชา           

2.) เงินรายได้บ.กศ., กศ.บป. หรือเงินนอกงบประมาณ 3.) วิธีการใช้เงินการเบิกจ่ายตามระเบียบให้12 

ประหยัดและเหมาะสมที่สุด ซึ่งจะต้องพิจารณาว่าจะออกเป็นประกาศ หรอืแนวปฏิบัติต่อไป 

  อาจารย์ ดร.ดิเรก  พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝกึหัดครู กล่าวว่า จากที่ผู้อ านวยการกองคลัง14 

แจ้งให้ทราบเป็นสิ่งที่ดีมาก แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องการให้ช่วยเพิ่มเติมคือ ขอให้กองคลังจัดประชุมสัมมนาหัวหน้า

ส านักงาน หรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเบิกจ่าย ให้กับคณะ/วิทยาลัย ส านัก/สถาบัน และ 16 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเมื่อมีระเบียบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเบิกจ่าย เมื่อมีหนังสือเวียนมา 

การอ่าน การตีความตามความเข้าใจของแต่ละบุคคลอาจจะคลาดเคลื่อนไป ดังนั้นหากมีความเข้าใจ18 

ตรงกันแลว้จะได้ไปชีแ้จงกับอาจารย์ให้เข้าใจได้ 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ที่ท่านอาจารย์ ดร.ดิเรก  20 

พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู เสนอมานั้นเป็นความคิดที่ดี กองคลังอาจจะมีการจัดประชุม อย่าง

น้อยภาคการศกึษาละ 1 ครั้ง หรอืปีละ 1 ครัง้ ให้ผูเ้กี่ยวข้องมารับทราบ 22 

  มติท่ีประชุม : เห็นชอบ มอบผู้อ านวยการกองคลังด าเนนิการ 

   24 

 

 26 

 

 28 

 

 30 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 3/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า 20/๒4 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ๕.๑  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนเรยีนส าหรับ2 

นักศกึษาภาคกศ.พบ. ประจ าภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

  อาจารย์ ดร.สุบัน บัวขาว รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งที่4 

ประชุมทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนเรียน ส าหรับ

นักศึกษา ภาคกศ.พบ.ประจ าภาคการศกึษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ดังนี้  6 

  1. ก าหนดการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน โดยผ่านธนาคารตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดตั้งแต่

วันเสารท์ี่ 21 มีนาคม ถึงวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563  8 

  2. ก าหนดการช าระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้าและเสียค่าปรับ โดยด าเนินการที่ฝ่ายการเงินกอง

คลัง ในมหาวิทยาลัย ตั้งแตว่ันอังคารที่ 31 มีนาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563  10 

  3. ก าหนดการขอผ่อนผันการช าระเงินค่าลงทะเบียนและเสียค่าปรับ โดยติดต่อคณะ/วิทยาลัยที่

นักศึกษาสังกัด ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 หาพ้นก าหนดระยะเวลา12 

ตามข้อ 3 แล้ว นักศึกษาต้องด าเนินการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา และต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพ

การเป็นนักศกึษาของมหาวิทยาลัย ก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค ของภาคการศกึษาที่ 3  ปีการศึกษา 2562 14 

โดยติดต่อที่งานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จนเสร็จสิ้นตามข้อบังคับ

ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย 16 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 18 

 ๕.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ก าหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจ า

ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  20 

  อาจารย์ ดร.สุบัน บัวขาว รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งที่

ประชุมทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ก าหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจ าภาค22 

การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้การส่งผลการเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้อาจารย์ผู้สอน

ส่งผลการเรียนออนไลน์ ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาค กศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์) และนักศึกษาระดับ24 

บัณฑติศกึษา ดังนี้  

  1. นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ยืนยันผลการเรียน ตั้งแต่วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 ถึงวัน26 

จันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563  



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 3/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า 21/๒4 

 

 

 

  2. นักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษา ยืนยันส่งผลการเรียน ตั้งแต่วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 

ถึงวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ รายวิชาที่น าส่ง ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อบันทึก2 

ผลเข้าระบบ MIS ต้องผ่านการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการศึกษาเท่านั้น และ

ด าเนนิการสง่ได้ทุกวันท าการ ตั้งแตว่ันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 4 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 6 

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

  อาจารย์ ดร.สุบัน บัวขาว รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งที่8 

ประชุมทราบ รายงานสรุปช่ัวโมงสอนอาจารย์ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๒ (ภาคฤดูร้อน) 
   10 

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 5 - - 11 2 4 21 - 

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม    18 2 - 4 1 - 22 - 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 48 - 13 6 - - 63 - 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 - - (4) - - 17 - 

วทิยาการจัดการ 42 - 4 4 - - 49 - 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป (GE) (24)* - (1) - - - (25) - 

รวม 130 2 17 25 3 4 172 - 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 3/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า 22/๒4 

 

 

 

  ๑. *อาจารย์ประจ าที่สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาค กศ.พบ. มีจ านวนทั้งสิ้น ๒4 คน 

(สังกัดวิทยาลัยการฝึกหัดครู ๔ คน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑6 คน, คณะวิทยาศาสตร์และ2 

เทคโนโลยี 3 คน และคณะวทิยาการจัดการ ๑ คน) 

   2. อาจารย์พิเศษ ภาค กศ.พบ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน ๑ คน             4 

มีภาระงานสอนวิชาการฝกึประสบการณก์ารว่าความฯ (ไม่นับเป็นช่ัวโมงสอน) 

   มติท่ีประชุม : รับทราบ 6 

 

 ๕.๔  การเกิดไฟป่าในพื้นที่วิทยาลัยชัยบาดาลพพิัฒน์  8 

  อาจารย์ ดร.สุบัน บัวขาว รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งที่

ประชุมทราบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ สุนทโรทก ผู้อ านวยการวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์            10 

แจ้งการเกิดไฟป่าในพื้นที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่ามีไฟป่าเกิดขึ้น

บริเวณแปลงขยายพันธุ์สมอไทยและลิ้นฟ้า เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยช่วยดับไฟดังกล่าว และได้12 

ประสานรถดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาลมาช่วยสกัดและดับไฟดังกล่าว และในวันที่ 1 

มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 14.00น. ได้เกิดไฟป่าอีกครั้งใกล้กับบริเวณแปลงสาธิตการปลูกผักหวาน14 

ป่าและสวนสมุนไพร ได้เข้าท าการดับไฟดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย          จนไฟสงบและ

เวลา 15.00น. ได้เกิดไฟป่าในบริเวณนี้อีก จึงได้ท าการประสานขอรถดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วน16 

ต าบลห้วยหิน มาช่วยดับไฟดังกล่าวจนไฟฟ้าสงบเมื่อเวลา 15.30น. ส าหรับพื้นที่ได้รับความเสียหาย

รวมกันประมาณ 11 ไร่เศษ และได้เดินทางมาลงบันทึกประจ าวัน ทีส่ถานีต ารวจภูธรม่วงค่อม ไว้แล้ว  18 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 20 

 ๕.๕  เลื่อนก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ เรื่อง การ

พัฒนาผลงานทางวชิาการเพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  22 

  อาจารย์  ดร.สุบัน บัวขาว รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน              

แจ้งที่ประชุมทราบ การเลื่อนก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ เรื่อง การ24 

พัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในวันที่ 1 เมษายน 

2563 ไปก่อนและหากมีก าหนดการที่ชัดเจนแล้วจะแจง้ให้ทราบต่อไป 26 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 3/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า 23/๒4 

 

 

 

 ๕.๖  เลื่อนก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  2 

  อาจารย์ ดร.สุบัน บัวขาว รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งที่

ประชุมทราบ เลื่อนก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นอาจารย์ที่4 

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ไปก่อน และหากมีก าหนดการที่

ชัดเจนแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป 6 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 8 

 ๕.๗ ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่  ๐๔๗๓ / ๒๕๖๓ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ

อ านวยการการจัดการศึกษาโครงการจัดการศึกษาส าหรับพัฒนาบุคลากร (ภาคกศ.พบ.) ประจ า10 

ภาคการศึกษาท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

  อาจารย์ ดร.สุบัน บัวขาว รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งที่12 

ประชุมทราบ ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่  ๐๔๗๓ / ๒๕๖๓ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ

อ านวยการการจัดการศึกษาโครงการจัดการศึกษาส าหรับพัฒนาบุคลากร (ภาคกศ.พบ.) ประจ าภาค14 

การศกึษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 16 

 

 ๕.๘  คู่มือการประเมินภาระงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน18 

มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)  

  อาจารย์ ดร.สุบัน บัวขาว รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งที่20 

ประชุมทราบ คู่มือการประเมินภาระงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน

มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)  22 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า คู่มือการประเมินภาระ

งานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)  คู่มือนี้เริ่ม จาก24 

คณะ/วิทยาลัย มีการแต่งตัง้คณะกรรมการฯ เพื่อด าเนินการประชุม โดยมีคณบดีเป็นกรรมการ และมาร่วม

กันจัดท า (ร่าง) คู่มือการประเมินภาระงานฯ และให้คณบดีน ากลับไปประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 26 

เพื่อให้คณาจารย์ได้มีส่วนรว่มแสดงความคิดเห็นแล้ว จึงส าเร็จิกมาเป็นคู่มอืการประเมินภาระงานฯ ส าหรับ



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 3/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า 24/๒4 

 

 

 

ท่านใดที่พิจารณาดูแล้วมีข้อคิดเห็น ข้อสังเกตเพิ่มเติมให้แจ้งที่ฝ่ายเลขานุการฯได้ โดยคู่มือการประเมิน

ภาระงานฯ จะประกาศใชเ้ป็นรายภาคการศกึษา อาจมกีารปรับเปลี่ยนได้ตามเหมาะสม 2 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 4 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่นๆ 

 6.1 ก าหนดการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖3   6 

   อาจารย์ ดร.สุบัน บัวขาว รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งที่

ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการการจัดการศกึษาครั้งต่อไป ครั้งที่ ๔/2563 วัน8 

เสารท์ี่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. 2563  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ช้ัน 4  

   มติท่ีประชุม : รับทราบ 10 

 

ปิดประชุมเวลา ๑3.3๐ น. 12 

            ว่าที่ ร.ต.หญิงนศิานาท ศรดีี                         

                นางพิชญา สกุลสุธีบุตร  14 

                     ผูจ้ดบันทึกการประชุม  

 16 

 

                ผูช่้วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ 18 

              ผูต้รวจรายงานการประชุม 


