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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการการจัดการศึกษา 

คร้ังที่ 4/๒๕๖3 2 

วันเสาร์ที่ 1๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา 09.3๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปี การฝึกหัดครูไทย 4 

 

รายชื่อคณะกรรมการ 6 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ   

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 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ มากุล รองอธิการบดี กรรมการ 

๑.๖ อาจารย์ ดร.ดิเรก  พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู กรรมการ 

๑.๗ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สบืตระกูล สุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 

1.8 รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ แสงเงนิ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

กรรมการ 

๑.๙ อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  จันทร์ควง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑.๑๐ ผูช่้วยศาสตราจารย์ประกาศิต  โสไกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

1.11 รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ ผูอ้ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 

1.12 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วณิฎา ศริิวรสกุล ผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรรมการ 

1.13 ผูช่้วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ ผูอ้ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการ 

และงานทะเบียน 

กรรมการและ

เลขานุการ 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 

๒.๑ อาจารย์สถาพร  วรีะสุนทร รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

๒.๒ อาจารย์ ดร.สุบัน บัวขาว รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

๒.๓ อาจารย์ ดร.ปิยะดา  จุลวรรณา รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

๒.๔ ผูช่้วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี ผูช่้วยอธิการบดี 

๒.๕ อาจารย์ ดร.ภูมิพัฒน ์ ตระกูลทัศนเ์จริญ ผูช่้วยอธิการบดี 

๒.๖ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล ผูช่้วยอธิการบดี 

๒.๗ อาจารย์กนกพิชญ์ วิชญวรนันท์ ผูช่้วยอธิการบดี 
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2.8 ผูช่้วยศาสตราจารย์อิสร ีศรคีุณ ผูช่้วยอธิการบดี 

2.9 ผูช่้วยศาสตราจารย์อังคณา จารุพินทุโสภณ ผูช่้วยอธิการบดี 

2.10 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา สารสุข ผูช่้วยอธิการบดี 

2.11 อาจารย์ ดร.อุมาพร ยุวชิต ผูช่้วยอธิการบดี 

2.12 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 นางจ าปี บุดดา ผูอ้ านวยการกองพัฒนานักศกึษา 

2.17 นายสมประสงค์ โชคลาภ ผูอ้ านวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

2.18 นางพิชญา สกุลสุธีบุตร หัวหนา้ส านักงานผู้อ านวยการ ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

๑. นางวัชรี กิ่งนาค ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. นางสาวมุกดา  เอี่ยมแสง ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 

3. นางสาวอาจารีย์   ดวงแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 

4. ว่าที่ ร.ต.หญิงนศิานาท ศรดีี ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 

5. นางสาวภัทรา รอดด ารง ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม ขอให้เลขานุการที่ประชุมแจ้งเวียน2 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการอ านวยการการจัดการศึกษา ครั้งที่ 4/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ 18 

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 4 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เลขานุการที่ประชุม แจ้งเวียนเอกสารประกอบการประชุมแก่คณะกรรมการอ านวยการการจัดการศึกษา 6 

โดยขอให้คณะกรรมการพิจารณาและหากมีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกต ให้แจ้งกลับยังฝ่ายเลขานุการ

ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เพื่อฝ่ายเลขานุการจะได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมตอ่ไป 8 

  

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธาน/เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 10 

- ไม่มี - 

 12 
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ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 3/๒๕๖๓ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา รายงานการประชุม2 

คณะกรรมการอ านวยการการจัดการศึกษา ครั้งที่ 3/๒๕๖๓ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑4 มีนาคม ๒๕๖๓ ณ                

หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปีการฝึกหัดครูไทย นั้น บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงาน4 

การประชุม จ านวน 23 หนา้  

 มติท่ีประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  6 

     

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 8 

- ไม่ม ี– 

 10 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

๔.๑  แผนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-12 

๒๕๖๖  

 ผูช่้วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ เสนอแผนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร14 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ (ระดับปริญญาตร)ี ตามรายละเอียดในเอกสาร

ประกอบวาระการประชุมหนา้ 31-39  16 

 มติที่ประชุม : มอบฝ่ายเลขานุการฯ น าเข้าระเบียบวาระเพื่อพิจารณา ในการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 18 

 

 4.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา20 

ตร ีปรญิญาตร(ีต่อเน่ือง) และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ พ.ศ.๒๕๖๓  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์ รองอธิการบดี  เสนอที่ประชุมพิจารณา              22 

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาตรี 

(ต่อเนื่อง) และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๖๓ เอกสารประกอบด้วย 24 

๑. ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ พ.ศ. 26 

๒๕๖๓ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม ในเอกสารหนา้ 041-051 

๒. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 28 

ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับแก้ไข 

หลังจากเข้าประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 23 มีนาคม 2563 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการ30 

ประชุม ในเอกสารหนา้ 052-078 
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3. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต้นฉบับ        2 

เข้าประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มีนาคม 2563 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม                

ในเอกสารหนา้ 79-104 4 

  มติที่ประชุม : มอบฝ่ายเลขานุการฯ น าเข้าระเบียบวาระเพื่อพิจารณา ในการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 6 

 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 8 

 ๕.๑  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ก าหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจ า

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับที่ 3) : กรณีพิมพ์รายงานผลการเรียนที่ยืนยันส่งผล10 

การเรียน (PAPER) 

  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ  แจ้งที่ประชุมทราบ ประกาศ12 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ก าหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจ าภาคการศึกษาที่ 2                      

ปีการศึกษา 2562 (ฉบับที่ 3) : กรณีพิมพ์รายงานผลการเรียนที่ยืนยันส่งผลการเรียน (PAPER) ดังนี้ 14 

   - ให้อาจารย์ผู้สอนพิมพ์รายงานผลการเรียนที่ยืนยันส่งผลการเรียน น าส่งประธานสาขาวิชา

หรือคณะกรรมการประจ าหลักสูตรของสาขาวิชาพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้องและลงนามรับรอง16 

นักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษาน าส่งได้  วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563  

  - ให้ประธานสาขาวิชาน าส่ง คณะ/วิทยาลัย เพื่อให้คณบดีหรือคณะกรรมการหลักสูตรของ18 

สาขาวิชา พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและลงนามรับรองนักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษา น าส่งได้วัน

อังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 20 

  - ให้คณะ/วิทยาลัย น าส่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ฝ่ายทะเบียนและ

ประมวลผล) เพื่อด าเนินการประมวลผลการเรียนนักศึกษาเข้าระบบ นักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษา น าส่ง22 

ได้ วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 

  รายวิชาที่น าส่ง ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล)             24 

เพื่อบันทึกผลเข้าระบบ MIS ต้องผ่านการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การอนุมัติผลการประเมินผลการศึกษา

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19            26 

จึงขอให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศทางเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัยต่อไป 28 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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 ๕.๒   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผล ภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 (ภาคฤดูร้อน) (ฉบับที่ 3)   2 

  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ  แจ้งที่ประชุมทราบ ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ภาคการศึกษาที่ 4 

3 ปีการศกึษา 2562 (ภาคฤดูร้อน) (ฉบับที่ 3) ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมี

แนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยืดเยื้อยาวนาน เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์6 

ให้สามารถปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ชะลอ และบรรเทาผลจากการระบาด ลดความตื่นตระหนกของคนใน

สังคม และสร้างความเชื่อมั่นโดยอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตร ทุกภาคส่วน กระทรวงการอุดมศึกษา 8 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงได้ด าเนินการและก าหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนการจัดการ

วิกฤตในครั้งนี้ของประเทศ ในการดูแลนิสิต นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งควบคุม10 

และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน

สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน12 

วิกฤตจากโรคโควิด-19 และตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง 

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 3) : 14 

การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ลงวันที่  17 มีนาคม 2563 และ

คณะรัฐมนตรี ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ในราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 16 

2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ลงวันที่ 25 มนีาคม 2563 ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร 

เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการช่ัวคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ที่ให้ปิดสถานที่ในพื้ นที่18 

กรุงเทพมหานครเป็นการช่ัวคราว โดยรวมถึงสถานศกึษาทุกระดับ ถึงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖๓ นั้น 

               ให้ปรับแผนการเรียนการสอน ของนักศึกษาภาค กศ.พบ. จากภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 20 

2562 ไปเป็น ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยไม่กระทบต่อระยะเวลาการศึกษา การส าเร็จ

การศกึษา การขอรับและอนุมัตปิริญญา การก าหนดเวลาการศกึษาในมหาวิทยาลัยตามจ านวนปี ที่ก าหนด22 

ไว้ในหลักสูตร และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ขอ้บังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 24 

 

๕.๓  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าลงทะเบียน ส าหรับ26 

นักศกึษา ปีการศึกษา 2563 (เป็นกรณพีิเศษ) 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบ ตามประกาศ28 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง  มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับ

ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 30 
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2019 (COVID-19)) ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยให้สถาบันอุดมศกึษาพิจารณาลดค่าธรรมเนียมตา่ง 

ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาที่เรยีกเก็บจากนักศกึษาในภาคการศึกษาที่จะถึงนี้ (เป็นกรณีพิเศษ)  2 

  มหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าลงทะเบียน 

ส าหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (เป็นกรณีพิเศษ) มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าลงทะเบียน ส าหรับ4 

นักศึกษาของภาคปกติ ภาค กศ.พบ. (โครงการจัดการศึกษาส าหรับพัฒนาบุคลากร) และภาค กศ.พท. 

(โครงการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่น) ที่ศึกษาปีการศกึษา ๒๕63 โดยมหาวิทยาลัยปรับ6 

ลดค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศกึษา รอ้ยละ 20 ของทุกหลักสูตร ตามรายละเอียดในเอกสาร

ประกอบวาระการประชุม ในเอกสารหนา้ 109-110 8 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ  
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๕.๔  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แนวทางการจัดการเรยีนการสอนและการ

ประเมินผล ระดับบัณฑิตศกึษา ภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 12 

  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบ  ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ระดับ14 

บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (เป็นกรณีพิเศษ) ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยืดเยื้อยาวนาน เพื่อเตรียม16 

ความพร้อมรับสถานการณ์ให้สามารถปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ชะลอ และบรรเทาผลจากการระบาด           

ลดความตื่นตระหนกของคนในสังคม และสร้างความเชื่อมั่นโดยอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตร ทุกภาค18 

ส่วน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงได้ด าเนินการและก าหนด

มาตรการเพื่อสนับสนุนการจัดการวิกฤตในครั้งนี้ของประเทศ ในการดูแลนิสิต นักศึกษาและบุคลากรของ20 

สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่อาจเกิดขึ้น           

จากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบ22 

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตจากโรคโควิด-19 และตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 24 

2019 หรือโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 3) : การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อป้องกันโรคโควิด-19              

ลงวันที่  17 มีนาคม 2563 และคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่                        26 

ในราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 

2563 ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการช่ัวคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 28 

มีนาคม 2563 ที่ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการช่ัวคราว โดยรวมถึงสถานศึกษาทุกระดับ 

ถึงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖๓ นั้น   30 
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         ให้ปรับแผนการเรียนการสอน ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  จากภาคการศึกษาที่ 3              

ปีการศึกษา 2562 ไปเป็น ภาคการศกึษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยไม่กระทบต่อระยะเวลาการศึกษา 2 

การส าเร็จการศึกษา การขอรับและอนุมัติปริญญา การก าหนดเวลาการศกึษาในมหาวิทยาลัยตามจ านวน

ปี ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ขอ้บังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย 4 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 6 

 5.5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าลงทะเบียนเรียน ส าหรับ

นักศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา ปีการศึกษา 2563 (เป็นกรณพีิเศษ) 8 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบ ตามประกาศ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับ10 

ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 

2019 (COVID-19)) ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาลดค่าธรรมเนียม 12 

ต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศกึษาในภาคการศึกษาที่จะถึงนี้ (เป็นกรณีพิเศษ)  

  มหาวิทยาลัย จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่องก าหนดอัตราค่าลงทะเบียน14 

เรียน ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 (เป็นกรณีพิเศษ) ที่ศึกษาปีการศึกษา             

๒๕63 โดยมหาวิทยาลัยปรับลดค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ร้อยละ 20 ของ                  16 

ทุกหลักสูตร รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระ หนา้ 119-120 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 18 

 

5.6 รายงานการส ารวจความพร้อมการสอนแบบออนไลน์ : วิชาศึกษาท่ัวไป (GE)  20 

 อาจารย์ ดร.ปิยะดา จุลวรรณา รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน              

แจ้งที่ประชุมทราบ กลุ่มงานศึกษาทั่วไป ได้ท าการส ารวจความพร้อมของอาจารย์ ในการจัดการเรียนการ22 

สอนออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน ให้มีประสิทธิภาพ

และเป็นไปตามปรัชญาของวิชาศกึษาทั่วไป โดยขอน าเสนอข้อมูลดังนี้ 24 

  แบบสอบถามท าการส ารวจในประเด็นของประสบการณ์การเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางเทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างถูกต้องและมี26 

ประสิทธิภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก การประเมินผล การเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่มิใช่การเรียนรู้ในช้ัน

เรียน ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีของอาจารย์ผู้สอน และการฝึกอบรมที่อาจารย์มีความต้องการ28 

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี การส ารวจ แสดงผล ตามรายละเอียดในเอกสาร

ประกอบวาระการประชุม ในเอกสารหนา้ 122-127  30 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ ๔/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า 8/8 

 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่นๆ      

 6.1 ก าหนดการประชุมครั้งที่ 5/๒๕๖3   2 

   ก าหนดการประชุม ครั้งที่ 5/2563  วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. 

ณ หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลัย  ช้ัน 4  4 

   มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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ปิดประชุม 

            ว่าที่ ร.ต.หญิงนศิานาท ศรดีี                         8 

                นางพิชญา สกุลสุธีบุตร  

                     ผูจ้ดบันทึกการประชุม  10 

 

 12 

                ผูช่้วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ 

              ผูต้รวจรายงานการประชุม 14 

 


