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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการการจัดการศึกษา 

คร้ังที่ ๕/๒๕๖3 2 

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 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 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สบืตระกูล สุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 

๑.๗ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ แสงเงิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

กรรมการ 

1.8 อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  จันทร์ควง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑.๙ ผูช่้วยศาสตราจารย์ประกาศิต  โสไกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑.๑๐ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วณิฎา ศริิวรสกุล ผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรรมการ 

1.11 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 

2.8 ผูช่้วยศาสตราจารย์อิสร ีศรคีุณ ผูช่้วยอธิการบดี 

2.9 ผูช่้วยศาสตราจารย์อังคณา จารุพินทุโสภณ ผูช่้วยอธิการบดี 

2.10 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา สารสุข ผูช่้วยอธิการบดี 
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2.11 อาจารย์ ดร.อุมาพร ยุวชิต ผูช่้วยอธิการบดี 

2.12 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรุง่ ปภาพสิษฐ ผูช่้วยอธิการบดี 

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 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

๑. นางวัชรี กิ่งนาค ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. นางสาวมุกดา  เอี่ยมแสง ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 

3. นางสาวอาจารีย์   ดวงแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 

4. ว่าที่ ร.ต.หญิงนศิานาท ศรดีี ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 

5. นางสาวภัทรา รอดด ารงค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ลาประชุม (ติดราชการ)  

๑. อาจารย์ ดร.ดิเรก  พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู                          

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ ผูอ้ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม              

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล จันทร์แจ่มใส ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

4. นางสาวปิยะวดี หริิกมล ผูอ้ านวยการกองคลัง 

 

เริ่มประชุม เวลา 09.45 น.  2 

 รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา จากวิกฤตที่4 

เกิดขึ้นท าให้มีโอกาสท างานร่วมกัน มีความเข้มแข็งขึ้นเพราะว่าโอกาสที่จะเจอกันโดยประชุมตามปกตินั้น

ยาก เพราะมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทั่วราชอาณาจักร ในขณะเดียวกันต้องปรับตัวและ             6 

ใช้การสื่อสารทางไกลมากขึ้น เป็นการเรียนรู้ปรับตัว เราเป็นสถาบันการศึกษาเป็นการให้โอกาสและการ

พัฒนาการเรียนการสอน เพราะฉะนั้นอาจารย์จะต้องเริ่มปรับตัว รูปแบบการเรียนการสอน นักศึกษาเอง8 

ต้อ งมี ท างเลื อกมากขึ้ น ในการที่ จะมาเรียน  จ านวนนั กศึ กษา หรือผู้ ที่ จ ะมาเรียนมี น้ อยลง                              

แต่จ านวนสถาบันการศึกษายังคงที่อยู่ เพราะฉะนั้นท าให้ต้องหันหน้ามาคุยกัน มีความรักความสามัคคีกัน10 

มากขึ้น เพราะฉะนั้นวิกฤตที่เกิดขึ้นท าให้เกิดโอกาส เราเป็นคนไทยเราให้ความส าคัญเรื่องการศึกษากับ

ประชาชน เหมือนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านให้ความส าคัญกับประชาชนในท้องถิ่น สิ่งที่ ตามมา12 

คือเรื่องเรามีศาสนาเรามีหัวใจเดียวกัน มีความรักความสามัคคี และเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ในหลวง

ทรงมอบหมายให้ท่านดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้ก ากับดูแลนายกสภามหาวิทยาลัยของเราให้14 

ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาท้องถิ่นกับการพัฒนาครู และเป็นหัวใจของชาติที่ ในหลวงได้ปฏิบัติมา
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อย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นท่านเหมือนเป็นครูของแผ่นดิน ฉะนั้นเราเป็นสถาบันการศึกษาของกษัตริย์ การ

พัฒนาการศกึษา พัฒนาคนก็คือการพัฒนาประเทศชาติ ทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ถือเป็นหัวใจของ2 

เราเป็นจุดเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง วิกฤตจึงท าให้เกิดโอกาสที่ ได้หันหน้ามาคุยกัน 

ปรึกษาหารือกัน อะไรที่แก้ได้ก็แก้ ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันก็ต้องเปิดใจกว้าง เพื่อจะเติมเต็มในส่วนที่4 

ขาด เพราะฉะนั้นเราไม่ใช่เป็นคนที่เรียกว่าชาล้นถ้วย เราพร้อมที่จะพร่องได้ตลอดเวลาและเติมสิ่งใหม่ ๆ 

เพราะฉะนั้นวิกฤตท าให้เกิดโอกาส ถ้าเราไม่มีวิธีการแบบนี้ วิกฤตไม่เกิดขึ้นเราก็อยู่ไม่รอด เราก็ต้อง6 

ปรับตัวได้ และกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการการจัดการศึกษา 5/2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 

16 พฤษภาคม 2563 โดยใช้การประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 8 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เลขานุการที่ประชุม ขอให้คณะกรรมการยืนยันตัวตนในการเข้าประชุม โดยใช้การประชุมผ่านสื่อ10 

อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) และด าเนนิการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

  12 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธาน/เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.1 แนวทางการด าเนินการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 14 

2019 หรอืโรคโควดิ-19 

   รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจาก                       16 

มติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ประชุมมอบนโยบาย กับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 18 

(ทปอ.) 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน และที่เกี่ยวของกับ

การศึกษานอกระบบ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และได้20 

มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์ เป็นผู้ประสานและรวบรวมข้อมูล สรุปสิ่งที่

มหาวิทยาลัยได้เตรียมการ ตั้งแต่ช่วงมีนาคม 2563 และได้มีมาตรการต่าง ๆ ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยได้22 

ด าเนินการแล้ว และรายงานไปทาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

รวมทั้ง ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ส าหรับแนวทางในการช่วยเหลือนักศึกษา เช่น                24 

ลดค่าลงทะเบียน ลดค่าธรรมเนียม ที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ด าเนินการไปแล้ว 

มหาวิทยาลัยได้ประสานงานกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  ร่วมทั้งรัฐมนตรีว่าการ26 

กระทรวงฯ ได้ท าหนังสือ ให้มีการจ้างงานหรือบุคลากร หรือประชาชนให้มีงานท า โดยมอบให้รอง

อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ มากุล และผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสรี ศรีคุณ 28 

ดังนั้นจะมีภาระงานที่เกี่ยวข้องกับการงบประมาณในส่วนนี้  มีการจ้างงาน ประชาชนทั่วไปในพื้นที่

รับผิดชอบ ซึ่งเป็นภาระงาน ที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ได้30 

ประสานงานและท าเป็นข้อมูลแล้ว ประสานกับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทั้ง 4 แห่ง  

ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ประสานงาน ร่วมกันในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยจะมีงบประมาณมาให้32 

อาจารย์และบุคลากรรวมทั้งประชาชนได้มีงานท า ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
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2019 หรือโรคโควิด-19ส่วนเรื่องอื่น ๆ นั้น มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการส ารวจ เกี่ยวกับปัญหาของ

มหาวิทยาลัย อะไรที่ยังไม่ได้ด าเนินการ แล้วที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องติดตามการ2 

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะยังไม่สามารถที่จะเข้าร่วมประชุมกันในที่ประชุมตามสถานการณ์ปกติได้ 

เพราะฉะนั้นการสื่อสาร และการท าความเข้าใจเป็นเรื่องส าคัญ ซึ่งหากมีผูส้อบถามจะได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง4 

ตรงกัน 

        มติท่ีประชุม :  รับทราบ  6 

 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/๒๕๖๓ 8 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา รับรองรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการการจัดการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันเสาร์ที่ 1๘ เมษายน ๒๕๖๓                           10 

นั้น บัดนี ้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม จ านวน ๘ หนา้  

 มติท่ีประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  12 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 14 

 3.1 สืบเน่ือง วาระ 4.1 แผนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร              

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๖  16 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ เสนอแผนการพัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖  18 

   รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ในช่วงการรับสมัคร

นักศึกษาขณะนี้ พอจะน ามาเป็นข้อมูลให้ทุกคณะ/วิทยาลัยได้ตรวจสอบบ้างหรือไม่ว่า นักศึกษาใน20 

สาขาวิชาใดที่มีจ านวนลดลงอย่างมากจนกระทั่งไม่มีผู้สมัคร และการปรับปรุงหลักสูตรหรอืด าเนินการท า

หลักสูตรใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนมีข้อมูลสอบถามหรือไม่ เมื่อมีการเปิดรับนักศึกษา22 

แล้วนักศกึษาลดลงเรื่อย ๆ มหาวิทยาลัยจะด าเนินการตอ่ไปไม่ได้ ขอให้ทุกคณะ/วิทยาลัย ไปตรวจสอบโดย

ใช้ข้อมูลจากนักศึกษาที่มาสมัครปัจจุบันนี้ บางสาขาวิชาไม่มีนักศึกษารายงานตัว อาจจะต้องมีการ24 

พิจารณาปิดหลักสูตรหรือไม่ จะด าเนินการอย่างไร หากมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบการปรับปรุงปกติ 

แต่ไม่มีการปรับปรุงเนื้อหา รูปแบบของสาขาวิชาอาจจะเปลี่ยนแปลงไป มีการบูรณาการของสาขาวิชา   26 

3-4 สาขาวิชาเข้าด้วยกัน และจะมีการบริหารจัดการอย่างไร ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรจะมีการ

ปรับปรุง 2 แบบคือปรับปรุงตามรอบปกติ และปรับปรุงให้สอดรับกับความต้องการของผู้เรียน จึงขอให้28 

คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย กลับไปพิจารณาทบทวน  

   ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณกมล ปุญญเขตธิกุล ผู้ช่วยอธิการบดี  สืบเนื่อง การเสนอหลักสูตร30 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาปรัชญาเพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคม คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการการจัดการศึกษาไปแล้วเมื่อคราวประชุมเดือน32 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 5/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า 5/1๗ 

 

มกราคมที่ผา่นมา และได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว อยู่ระหว่างรอเข้าวาระคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ฝา่ยกลั่นกองหลักสูตร  2 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ กล่าวว่า ได้น าหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาศาสนาปรัชญาเพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคม เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ4 

ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้มีข้อสังเกต ให้หลักสูตร

ทบทวนความเป็นไปได้ของ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาปรัชญาเพื่อการพัฒนามนุษย์6 

และสังคม การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วน เกี่ยวกับเรื่องของผู้เรียน 

อัตราก าลังของอาจารย์ รวมถึงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร โดยจะน าส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง8 

กับหลักสูตรใหท้่านได้ด าเนินการตอ่ไป 

   รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิ จรัตน์ภร ประธานที่ประชุม  กล่าวว่า อยากฝากไปถึง10 

คณะกรรมการผู้พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม บุคลากรของเรามี

จ านวนมาก อาจารย์ที่มีคุณวุฒิและมีประสบการณ์ เรื่อง ทางด้านพัฒนาสังคม โดยผ่านกระบวนการทาง12 

การศึกษา ศาสนา คงต้องให้ความส าคัญในเรื่องของหลักสูตรปริญญาตรี แต่ในระดับบัณฑิตศึกษานั้นให้

ท าเท่าที่จ าเป็น เนื่องจากเราเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักฐานส าคัญ คือ ประชาชนใน14 

พื้นที่ เหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงไปพัฒนาท้องถิ่น ให้ข้อคิด ให้รู้จักพึ่งพาตนเอง

ให้รู้จักคุณธรรมจริยธรรมส าคัญมาก ถ้าเราให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาคุณภาพของคน16 

ประชาชนในพื้นที่  โดยใช้หลักศาสนาเข้าไปเพราะฉะนั้นหลักสูตรควรจะบูรณาการเข้าไป  เช่น

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชีวิตและคุณภาพชีวิตของคนจะดีมาก ให้เน้นในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 18 

ส่วนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาก็อาจจะตัวเลือกน้อยหน่อย เพราะคนจะเลือกเรียนในระดับปริญญาโท 

และปริญญาเอกแนวโน้มจะลดน้อยลง ส่วนในระดับปริญญาตรีจะต้องฝังรากเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรม20 

จริยธรรม และต้องบูรณาการกับวัฒนธรรมกับชีวิตและอาชีพ เพราะฉะนั้นท าอย่างไรหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรทีี่ท าใหม่ เรามีอาจารย์ประจ า ประมาณ 20 คน อยากให้เน้นในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ผู้22 

ที่เรียนน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนา เพราะเราเป็น

มหาวิทยาลัยการศึกษา ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพราะฉะนั้นหลักสูตรระดับปริญญาเอกสารมารถท าได้ 24 

แต่ศักยภาพของอาจารย์ผู้สอนนั้นมีไม่มาก เพราะฉะนั้นหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ปรับปรุงส่วนใหญ่            

ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 4 ยุทธศาสตร์ โดยท่านองคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัย26 

ให้ความส าคัญในเรื่อง การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครูรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน

ท้องถิ่น ขอให้เป็นข้อคดิเห็นเพื่อใหห้ลักสูตรน ากลับไปพิจารณา 28 

       มติที่ประชุม : มอบคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย ทบทวนและพิจารณาแผนการพัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตรทุกสาขาวิชา 30 

 

 32 
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 3.2 การจัดส่งวุฒกิารศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษา 

       รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่ได้มอบให้2 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประสานคณะ/วิทยาลัย ในการจัดส่งวุฒิการศึกษาใหก้ับนักศึกษาที่

ส าเร็จการศกึษาในรอบที่ผ่านมา โดยมีวิทยาลัยการฝึกหัดครู และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่รับไป4 

ด าเนินการให้ ในส่วนของคณะอื่น ๆ ได้จัดส่งไปรษณีย์ให้นักศึกษา เสร็จสิน้เป็นที่เรยีบร้อย จึงขอขอบคุณที่

ภาคส่วนที่รว่มมอืกัน 6 

           มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 8 

 3.3  แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 

2562 (ภาคฤดูร้อน) สืบเน่ืองจากรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันเสาร์ที่ 1๘ เมษายน 10 

๒๕๖๓ วาระที่ 5.2 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม  แจ้งที่ประชุมทราบ  เรื่อง                       12 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ภาคการศึกษาที่  3 ปีการศึกษา 2562                    

(ภาคฤดูร้อน) สาเหตุที่ต้องเลื่อนการจัดการศึกษาภาคการศึกษาที่ 3/2562 (ภาคฤดูร้อน) เนื่องจาก14 

สถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 และประกาศสั่งปิดสถานที่

ช่ัวคราว ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งประกาศของนายกรัฐมนตรี ให้ปิดท าการแต่เนื่องจากมหาวิทยาลัย16 

อยู่ระหว่างการเปิดภาคการศึกษาที่ 3 มหาวิทยาลัยจึงขอปรับเลื่อนไป เพราะว่ายังไม่มีพร้อมที่จะจัดการ

เรียนการสอนออนไลน์ และยังไม่มี ระเบียบ ประกาศ รองรับ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการใน18 

การจัดท าข้อบังคับ ฯ เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอนออนไลน์  จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

เพื่อใหส้ามารถทันต่อการเปิดภาคการศกึษาที่ 1/2563 ซึ่งเดิมมหาวิทยาลัย ก าหนดเปิดภาคการศกึษาใน20 

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 แต่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ต้องการให้

มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งเปิดภาคการศึกษาพร้อมกัน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จึงขอให้ติดตาม22 

ประกาศของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด 

            มติท่ีประชุม : รับทราบ 24 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  26 

  4.1 แผนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ -

๒๕๖๖  28 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการที่ประชุม เสนอที่ประชุมพิจารณา

แผนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ มีหลักสูตรที่30 

ครบก าหนดการพัฒนา/ปรับปรุงในปี 2563 ดังนี้ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 5/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า 7/1๗ 

 

    1.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักสูตรที่ครบก าหนดการพัฒนา/ปรับปรุง 3 หลักสูตร

คือ (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 2 

คหกรรมศาสตร์ (3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย                   

ซึ่งหลักสูตรนีอ้ยู่ระหว่างการยกร่าง/วพิากษ์หลักสูตร 4 

    2.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีหลักสูตรที่ครบก าหนดการพัฒนา/ปรับปรุง 2 หลักสูตร           

(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิธีการจัดการอุตสาหกรรม (2) หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต6 

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

   รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม ให้นโยบายว่า การพัฒนา/ปรับปรุง8 

หลักสูตรเมื่อหลักสูตรเกิดวิกฤตเรื่องของจ านวนนักศึกษา และจ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรก่อน

ครบก าหนด 5 ปี สามารถด าเนินการได้ ไม่จ าเป็นต้องรอให้ครบ 5 ปี หรือบางหลักสูตรเป็นหลักสูตรใหม่10 

ไม่จ าเป็นต้องรอผู้ที่รับผิดชอบหลักสูตรเดิม ต้องการท าหลักสูตรใหม่สามารถตั้งคณะกรรมการได้ เพราะ

ใช้ศักยภาพของอาจารย์เดิมท าหน้าที่ในการร่างหลักสูตร เมื่อหลักสูตรใหม่ได้รับเห็นชอบแล้วสามารถขอ12 

ปิดหลักสูตรเก่าได้เมื่อดูแลนักศึกษาจนส าเร็จการศึกษาทั้งหมด จะเป็นการปรับตัวอย่างรวดเร็วแต่ถ้าใน

ระยะเวลา 5 ปี ปรับปรุงหลักสูตรครั้งหนึ่งอาจจะเกิดปัญหาได้ คณะ/วิทยาลัยอาจจะหารือร่วมกันมีการ14 

วิจัยและบูรณาการ 2-3 หลักสูตรเข้าด้วยกัน เมื่อมีหลักสูตรใหม่มีศักยภาพของคนเดิม  ถ้าสภา

มหาวิทยาลัยเห็นชอบเราสามารถด าเนินการต่อไปไม่จ าเป็นต้องรอจนไม่มีนักศึกษา 16 

   อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ จันทร์ควง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ สอบถามที่ประชุม เรื่อง

หลักสูตรการจัดการธุรกิจสายการบิน ได้มีขอ้เสนอแนะสภาวิชาการ ให้คณะกลับไปทบทวน และมีแนวโน้ม18 

ว่าอาจจะไม่ให้มีการเปิดรับนักศึกษา ขณะนี้มีผู้รายงานตัวเป็นนักศึกษาแล้วและได้ด าเนินการปรับปรุง

หลักสูตรไปพอสมควรแล้ว ไม่ทราบว่าจะให้ด าเนินการต่อไปหรือไม่ หากยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภา20 

วิชาการ และสภามหาวิทยาลัย อาจจะมีผลให้ไม่สามารถรับนักศึกษาได้และหากมีนักศึกษามาสมัคร

บางส่วนแต่ยังมีจ านวนที่น้อยอยู่จะให้ทางคณะเดินหน้าต่อหรือจะให้ทบทวนใหม่หรือจะให้ด าเนินการ22 

อย่างไร หากถามความเห็นของคณะเมื่อด าเนินการมาถึงขั้นนีแ้ล้วก็ยืนยันที่จะขอด าเนินการต่อไป ซึ่งขึน้อยู่

กับสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย ฝา่ยกลั่นกรองหลักสูตรด้วยว่าจะมีมติในเรื่องนีเ้ป็นอย่างไร 24 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์  เลขานุการ กล่าวว่า  ในส่วนของคณะต้อง

ด าเนินการต่อไป ส่วนข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการนั้น ให้น าไปด าเนินการ26 

ต่อ ซึ่งเป็นข้อสังเกตของ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา สราญรมย์ ท่านมีข้อสังเกตว่า อาจารย์ประจ า

หลักสูตรมีครบ 5 ท่านแล้ว แต่มีคุณวุฒิไม่ตรง หรือไม่สัมพันธ์ หรือมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสายการบิน28 

ในช่วงระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งได้น าเข้าสภาวิชาการ ผ่านคณะกรรมการประจ าคณะ

เรียบร้อยแล้ว ส่วนข้อสังเกตของ นาวาเอก ศาสตราจารย์ ดร.สัลยุทธ์ สว่างวรรณ ท่านมีข้อสังเกตเรื่อง30 

สถานการณ์ปัจจุบันธุรกิจสายการบินเกิดการหยุดชะงัก และจะมีบุคลากรทางการบินที่อยู่ในสภาวะล้น

ตลาด ซึ่งเป็นเพียงข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ แต่หากคณะสามารถชี้แจงได้ อธิบายได้ 32 

สามารถอธิบายถึงหลักการและเหตุผล ก็ยังสามารถด าเนินการต่อไปได้ โดยมีข้อเสนอแนะว่าให้ชะลอ



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 5/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า 8/1๗ 

 

หลักสูตรนี้ไปก่อน เสนอให้งดรับนักศึกษาอย่างนอ้ย 1 ปีการศึกษา ซึ่งเป็นความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเพียง

ท่านเดียว ดังนั้น หากคณบดีหรือสาขาวิชาสามารถตอบข้อสังเกต และสามารถน าเรียนว่าข้อสังเกต2 

ดังกล่าวจะน าไปพิจารณาและด าเนนิการได้ ซึ่งสาขาหลักสูตรไม่จ าเป็นที่จะต้องด าเนนิการปิดหลักสูตร 

   รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ4 

ส่วนใหญ่มีค าถามในเรื่องของศักยภาพอาจารย์ ส่วนในเรื่องของเนื้อหาหลักสูตรต่าง ๆ และ ศักยภาพของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร คือ ยังขาดสิ่งที่หลักสูตรต้องปรับปรุง            6 

ที่ส าคัญก็คือเนื้อหาสาระของหลักสูตรนีจ้ะเรียนไปทิศทางใด และการโอนจากวิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตร

นี้ยังคงเป็นหลักสูตร 2 ภาษาอยู่หรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องของสภาพการเรียนการสอน ส่วนเนื้อหาอาจจะต้อง8 

ปรับให้สอดรับกับวิกฤตในทุกวันนี้ จะปรับเนื้อหาอย่างไร แต่สิ่งที่ส าคัญคือการประสานงานกับผู้ที่จะช่วย

ดูแลกับหลักสูตร อาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตรตอนนี้มีครบแล้วหรือไม่ เป็นเรื่องที่ สกอ. ก าหนดเกณฑ์10 

มาตรฐาน มคอ. 1-5 ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แจ้งว่าเกณฑ์

ต่าง ๆ อาจจะต้องปรับปรุงขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไปก าหนดเอง เดิมใช้เป็นแบบแกนกลาง ของ12 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยว่าจะมี

ศักยภาพในการสอนหรือไม่ ให้ด าเนินการตามข้อจ ากัดที่หลักสูตรมี 14 

   อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ จันทร์ควง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า ตอนนี้หลักสูตรการ

จัดการธุรกิจสายการบิน ใช้ศักยภาพอาจารย์เฉพาะแค่วุฒิการศึกษาเท่านั้น แต่ก่อนที่ปรับปรุงอยู่ได้ขอ16 

ความอนุเคราะห์ ท่านอาจารย์สุวรรณ โทรประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งได้รับค าตอบว่า 

หลักสูตรธุรกิจบริการเป็นหลักสูตรใหม่ หากจะหาอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงยากมาก เพียงแต่ขอให้มีผลงาน18 

ทางวิชาการสอดคล้องกับวุฒิธุรกิจบริการ จงึได้ด าเนินการปรับปรุงต่อ 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการที่ประชุม กล่าวว่า ส าหรับหลักสูตร20 

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน หลักสูตรปรับปรุง 2563 ตามที่ท่านคณบดีคณะ

วิทยาการจัดการได้สอบถามมานั้น มติที่ประชุมสภาวิชาการ เห็นชอบโดยมีเงื่อนไขให้ปรับปรุงตาม22 

ข้อสังเกตของคณะกรรมการสภาวิชาการ ผูท้รงคุณวุฒิในสภาวิชาการทั้ง 2 ท่าน    

       มติที่ประชุม : มอบคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัยไปหารือร่วมกัน ในการการพัฒนา/ปรับปรุง24 

หลักสูตร 

 26 

       ๔.๒ รายงานการส่งผลการเรียนประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒  

              อาจารย์สถาพร  วีระสุนทร รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนอที่28 

ประชุมพิจารณา รายงานการส่งผลการเรียนประจ าภาคการศกึษาที่ ๒/๒๕๖๒ ดังนี้ 

 30 

คณะ/วิทยาลัย 
จ านวนกลุ่มเรยีนที่

เปิดสอน 

ไม่ส่งผลการเรียน

ออนไลน ์

ไม่ส่งหลักฐาน 

(Paper) 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป (GE) 192 0 3 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 5/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า 9/1๗ 

 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 279 1 2 

วิทยาลัยการฝึกหัดครู 338 1 4 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 400 0 0 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 603 3 0 

วิทยาการจัดการ 412 13 25 

    มีอาจารย์ผู้สอนจ านวนหนึ่งที่ยังไม่ด าเนินการส่งผลการเรียนออนไลน์ และยังไม่ส่ง เอกสาร

หลักฐานผลการเรียน (Paper) ขณะนี้งานทะเบียนและประมวลผล จะด าเนินการท าพ้นสภาพการเป็น2 

นักศึกษา (รีไทล์) ไม่ได้ เนื่องจากผลการเรียนของนักศึกษายังไม่ครบ ถ้านักศึกษาทราบว่าตนเองพ้นสภาพ

การเป็นนักศึกษา (รีไทร์) ก็สามารถด าเนินการสมัครเรียนใหม่ได้ เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา และงาน4 

ทะเบียนและประมวลผลยังไม่สามารถประมวลนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาได้ เนื่องจากระยะเวลา

ในการแก้ I นานเกินไป หากผลการเรียนไม่ครบแตน่ักศกึษาทราบการพ้นสภาพของตนเองแล้ว นักศึกษาจะ6 

ได้มีแนวทางในการด าเนินการสมัครใหม่ต่อไป จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่พ้นสภาพ และอาจจะเกิด

ปัญหากรณีนักศึกษาพ้นสภาพหลังจากลงทะเบียนเรียนไปแล้ว          8 

    รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ตามที่งานทะเบียนและ

ประมวลผลได้รายงานให้ทราบว่า มีอาจารย์ยังไม่ส่งผลการเรียนออนไลน์ รวมถึงยังไม่น าส่งเอกสาร10 

หลักฐานผลการเรียน (Paper) ขอให้คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย น าข้อมูลเหล่านี้ไปประสานให้อาจารย์ผู้สอน              

ให้ด าเนินการส่งผลการเรียนโดยด่วน ทั้งนี้หากมีนักศึกษาร้องเรียนเพราะได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจาก12 

การส่งผลการเรียนล่าช้า อาจารย์ผู้สอนจะมีความผดิทางวินัย และขอให้คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย รายงาน

การตดิตามผลใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศกึษาทราบในครั้งต่อไป 14 

    มติที่ประชุม :   มอบคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย และผู้ประสานรายวิชาศึกษาทั่วไป ประสาน

ติดตามอาจารย์ผูส้อนที่ยังไม่ส่งผลการเรียน ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ ใหด้ าเนินการโดยด่วน และ16 

ขอให้รายงานผลการติดตามในที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการการจัดการศกึษาในครั้งตอ่ไป 

 18 

 ๔.๓  (ร่าง) ปฏิทินวิชาการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

                อาจารย์ ดร.สุบัน บัวขาว รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน              20 

แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง (ร่าง) ปฏิทินวิชาการ ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ เป็นร่าง ปฏิทินวิชาการฉบับเดิม

ได้น าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการแล้ว ที่น าเสนอเพื่อพิจารณาวันนี้เพื่อรับฟังข้อสังเกต22 

หรือข้อเสนอแนะ หรือมีการปรับวันเปิด-ปิดภาคเรียน หรือการปรับกิจกรรมต่าง ๆ เดิมก าหนดเปิดภาค

การศึกษาที่ 1 /2563 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 24 

2019 หรือโรคโควิด-19 หรือประกาศใหม่ของกระทรวงให้มีการเปิดภาคการศึกษาในวันที่                       

22 กรกฎาคม 2563 ซึ่งอาจจะมีการด าเนินการปรับแผนทั้งหมดออกไปอีก 2 สัปดาห์ ประมาณวันพุธที่ 26 

1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)                   



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 5/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า 10/1๗ 

 

จงึเสนอที่ประชุมพิจารณา คือ หากจะเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หรือ ซึ่งจะมีวันหยุด

ต่อเนื่อง 3 วัน ในช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา หรือจะให้เปิดภาคการศึกษา ในวันที่                     2 

7 กรกฎาคม 2563  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุมหน้า 33-44  

    รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า เห็นชอบในหลักการ 4 

ขอให้เปิดภาคการศึกษาตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) คือ

ให้เปิดพร้อมกัน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ไปก่อน  ยกเว้นจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น 6 

  มติที่ประชุม  : เห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินวิชาการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยให้ปรับ

ก าหนดการเปิดภาคการศกึษาที่ 1/2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 8 

 

 ๔.๔  (ร่าง) ก าหนดการเข้ารับตรวจเอกสารหลักฐาน, ท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา  ส าหรับ10 

นักศกึษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓   

   อาจารย์ ดร.สุบัน บัวขาว รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจ้งที่12 

ประชุมทราบ (ร่าง) ก าหนดการเข้ารับตรวจเอกสารหลักฐาน, ท าบัตรประจ าตัวนักศกึษา ส าหรับนักศึกษา

ใหม่ ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 14 

คณะ/วิทยาลัย ก าหนดการเข้ารับตรวจเอกสารหลักฐาน 

ท าบัตรประจ าตัวนักศกึษา 

หมายเหตุ 

วิทยาลัยการฝึกหัดครู วันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2563 (เชา้-บ่าย) 

วิทยาการจัดการ วันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2563 (เชา้-บ่าย) 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563  (เชา้-บ่าย) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563  (รอบเช้า) 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563  (รอบบ่าย) 
รอบรับตรงอิสระ ที่ช าระเงิน ระหว่างวันที่ 

11-18 มิ.ย. 63 
วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 (เชา้-บ่าย) 

   โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 รอบ คือ รอบเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.30 น. และ รอบ

บ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. รอบละประมาณ 200 คน และจะประสานส านักงานเขตบางเขนเพื่อ16 

ขออนุญาต โดยมหาวิทยาลัยก าหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 หรือโรคโควิด-19 ได้แก่ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 18 

การก าหนดจุดเว้นระยะนั่งหรือระยะยืน การล้างมือด้วยสบู่และน้ าหรือเจลแอลกอฮอล์ ท าความสะอาด

วัสดุอุปกรณ์ และการด าเนินกิจกรรมตามที่กระทรวงสาธารณสุขและหนว่ยงานแนะน า 20 

   รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ขอให้ข้อสังเกตว่าเรื่องนี้

เกี่ยวข้องกับการจัดตารางเรียน/ตารางสอน ขอให้ทุกคณะ/วิทยาลัยและสาขาวิชา จัดตารางเรียน/22 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 5/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า 11/1๗ 

 

ตารางสอน ที่เป็นรายวิชาพื้นฐานส่วนใหญ่ที่นักศึกษาต้องเรียนเหมือน ๆ กัน ควรจัดให้เรียนก่อน เพื่อ

แก้ปัญหามีนักศึกษาเรียนน้อย ซึ่งจะส่งผลดีกับนักศึกษาตรงที่ว่าหากเมื่อขึ้นช้ันปีที่ 2 แล้ว อาจจะขอโอน2 

รายวิชาไปเรียนในสาขาวิชาอื่นได้ ประกอบกับการปรับปรุงหลักสูตรต้องให้เอื้อต่อการปรับรายวิชา

เหล่านั้นจะไม่มีผลกระทบกับอาจารย์ผู้สอนรวมถึงการท าผลงานทางวิชาการรายวิชาซึ่งรายวิชายังคงอยู่ 4 

แต่ถ้าทุกคนไปยึดติดกับสาขาวิชาของตนเอง เมื่อนักศึกษาสนใจที่จะไปเรียนข้ามสาขาวิชาจะเกิดปัญหา

ทันที จงึอยากให้คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัยไปหารอืร่วมกัน 6 

   รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ แสงเงิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า 

เห็นด้วยในเรื่องของการรวมสาขาวิชา ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ได้ประชุมภายในคณะและยัง8 

เป็นห่วงกรณีจ านวนนักศึกษายังไม่เป็นไปตามแผนรับ ซึ่งแต่ละสาขาก็พยายามออกประชาสัมพันธ์การรับ

นักศกึษา ส่วนกรณีวันที่นักศึกษามารายงานตัวจะช่วยเหลือดูแลนักศกึษาได้อย่างไร 1.ต้องแจง้ให้ประธาน10 

สาขาวิชา และที่ปรึกษามาช่วยดู เพื่อให้นักศึกษาได้รับความสะดวกในการรายงานตัว จะมีมาตรการ

ช่วยเหลือนักศึกษาอย่างไร 2. คณะได้เตรียมสถานที่ หรือศูนย์การเรียนรู้การสอนแบบออนไลน์ตาม12 

นโยบาย พร้อมทั้งรับข้อมูลข่าวสารจากส่วนต่าง ๆ เพื่อประมวลผล และยก(ร่าง)เพื่อให้มหาวิทยาลัย

รับทราบต่อไป 14 

   รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม  กล่าวว่า จากข้อมูลการรับ

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พบว่าสาขาวิชาพัฒนาชุมชน และสาขาวิชาการพัฒนาเมือง 16 

มีจ านวนนักศึกษาน้อย หากน านักศึกษาทั้ง 2 สาขาวิชานี้นี้มาเรียนรวมกัน แต่ให้นักศึกษาเลือกสาขาวิชา

ใดวิชาหนึ่ง ขอให้คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น ากลับไปพิจารณาทบทวนทั้ง 2 สาขาวิชานี ้18 

สามารถจัดเรียนรวมกันได้หรอืไม่ ให้ปรับ 2 หลักสูตรเข้าเดียวกัน    

  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ แสงเงิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า ใน20 

เรื่องนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับนโยบายมาสักพักหนึ่งแล้ว ซึ่งทางคณะได้ประชุมไปครั้ง

หนึ่งในภาพรวมของสาขาวิชาการพัฒนาสังคมเมือง มีนักศึกษารายงานตัวแล้ว 18 คน สาขาวิชาการ22 

พัฒนาชุมชน นักศึกษารายงานตัวแล้ว 13 คน รูปแบบที่จะด าเนินการเปลี่ยนแปลงยังไม่ชัดเจน สาขาวิชา

การพัฒนาสังคมเมืองกับสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เพราะฉะนั้นเป็นชื่อหลักสูตรรวมกันแต่อยู่ใน24 

โครงสรา้งเดียวกันหรอืรวมทั้ง 2 หลักสูตรรวมกันเข้าไปก็ได้     

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต  โสไกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวว่า ใน26 

สถานการณ์ปกติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก็ประสบปัญหาจ านวนนักศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง เข้าใจ

ว่าสถานการณ์แบบนี้คงต้องผนึกก าลังควบรวมทั้งสาขาวิชา เช่น สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จะรวมสาขา28 

ไฟฟ้าและเทคโนโลยีการผลิต ส่วนสาขาวิชาก่อสร้างก็ได้ปรับหลักสูตรเป็นโยธาเรียบร้อยแล้ว ก็ส่งผลให้มี

จ านวนผู้สมัครมากขึ้น ส่วนการควบรวมได้มีการหารือกันอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะหลักสูตรที่ไม่มี30 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 5/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า 12/1๗ 

 

นักศึกษาเลย เช่น เทคโนโลยีเซรามิกส์ เทคโนโลยีการผลิตก็ได้เตรียมตัวที่จะพัฒนาหลักสูตรอื่น และจะมี

เรื่องของหลักสูตรระยะสั้นที่ก าลังด าเนนิการ และจะเป็นศูนย์ทดสอบของกรมฝีมอืแรงงานด้วย 2 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า หลักสูตรของคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมจะมี 2 ระดับ คือระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง แต่ชื่อหลักสูตร เช่น การ4 

จัดการการผลิตซึ่งมีหลายช่างอยู่ในนี้ก็เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตร ถ้าเป็นหลักสูตร 4 ปี ควรเป็น

หลักสูตร core course และการจัดการการผลิต เกี่ยวข้องกับวิชาจะจัดอย่างไร ควรจะมีหลักสูตรอะไรที่6 

ได้รับความสนใจจะมาเรียนกับเรา เพราะต่อไปนักศึกษาจะไปเรียนกับกรมอาชีวศึกษามากกว่า หลักสูตรที่

คนต้องการเรียนมากในสมัยก่อนปัจจุบันนี้ก็ยังต้องการอยู่ แตต่้องเปลี่ยนเช่น หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ 8 

อาจจะปรับไปเป็นหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์ทางด้านเซรามิกส์ และการออกแบบควรจะเปลี่ยนแนวโน้ม

แบบนี้แล้ว ไม่ใช่การผลิตในด้านเซรามิกในโรงงานอุตสาหกรรมต่อไปจะเป็นลักษณะของการประกอบ10 

อาชีพอิสระ ซึ่งอาจจะไปรวมหลักสูตรกับสาขาวิชาฟิสิกส์หรอืวัสดุศาสตร์ 

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สืบตระกูล สุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า เรื่อง12 

หลักสูตรและแนวโน้มของการศึกษาเป็นเหมือนกันทุกคณะ แนวโน้มจ านวนนักศกึษาของคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีได้จ านวนลดลงไปมากไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาซึ่งมีแนวคิดจะท าหลักสูตรเป็นกลุ่ม14 

ชุดวิชาคล้าย ๆ ตลาดวิชา สามารถเลือกวิชาเรียนเองได้ ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการและต้องด าเนินการอย่าง

เร่งด่วน ซึ่งได้ปรึกษาหารือกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอยู่ โดยได้ส่งอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ไป16 

ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งก าลังมองแนวโน้มอยู่ว่าคณะวิทยาศาสตรจ์ะด าเนินการ

ท าอะไรได้บ้าง 18 

  อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ จันทร์ควง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า กรณีที่นักศึกษาลดลง

เราคงต้องหามาตรการที่จะต้องหานักศึกษาเพิ่มขึ้นให้ได้ แต่เราอย่าลืมว่าอาจารย์เราไม่ได้ลดจ านวนลง  20 

ซึ่ง1.จ านวนอาจารย์มีผลต่อจ านวนนักศึกษา เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามแล้วให้จ านวนนักศึกษาเพิ่ม

ขึ้นมา 2. ได้หารือกับประธานหลักสูตร ประธานสาขาวิชาแล้วว่า ดูจ านวนนักศึกษาในปีนี้ต้องปรับขนาน22 

ใหญ่ว่า หลักสูตรไหนมีจ านวนนักศึกษาน้อยไม่พอกับอาจารย์ต้องมาหารือกันแล้วว่า เราจะด าเนินการ

อย่างไรได้บ้าง และหลักสูตรของเราส่วนใหญ่สอนให้เด็กหากินหมายความว่า เรียนแล้วไปท างานไปเป็น24 

ลูกน้อง เราไม่มีหลักสูตรที่สอนให้เด็กท ากินหมายถึง ท ากินด้วยตัวเองให้ได้ เป็นอาชีพอิสระ เป็นประเด็นที่

จะต้องเพิ่มนักศึกษาให้ได้ 3. ในวันที่นักศึกษามารายงานตัวจะเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะต้องแสดง26 

ศักยภาพให้ได้ว่าเมื่อนักศึกษามาแล้วจะพาผู้ปกครองมาด้วย มหาวิทยาลัยจะแสดงศักยภาพได้ไหมว่า

ปลอดภัย มาแล้วมีมาตรการต่าง ๆ มีหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพราะจะเป็นการ28 

ประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสามารถดูแลลูกหลานของท่านได้ ซึ่งเป็นเรื่อง

ส าคัญมาก แต่ประเด็นส าคัญคือการเพิ่มจ านวนนักศึกษาให้ได้ก่อนหากเพิ่มจ านวนนักศึกษาไม่ได้แล้ว30 

โอกาสรอดยาก ประเด็นสุดท้ายเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์หากด าเนินการแล้วไม่ประสบความส าเร็จ
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อยากให้มีการใช้ออนไลน์ เป็นเพียงการสอนเสริมในกรณีที่เกิดวิกฤตเท่านั้น และเชื่อว่าคนไทยเก่งเพราะ

วิกฤตเหล่านี้ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป แล้วการเรียนการสอนถ้าไม่เรียนในห้อง ก็จะเป็นวิกฤตกระทบต่อไป2 

ในอนาคตซึ่งคงตอ้งมาหารอืกันว่าเราจะฝา่ฟันอุปสรรคนีไ้ปได้อย่างไร 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า นักศึกษาน้อยลงเป็นเรื่อง4 

ธรรมชาติเพราะประชากรมีน้อยลง มีสถาบันการศึกษามากขึ้น นิยมเลือกเรียนปริญญาน้อยลง ความ

ต้องการคือจบม. 6 แล้วสามารถท างานหาเงินได้  เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จะต้อง6 

ปรับเปลี่ยนทันทีนั่นคือ ข้อที่ 2 ที่คณบดีคณะวิทยาการจัดการเสนอว่า หลักสูตรควรจะเป็นหลักสูตร

อย่างไร คือหลักสูตรที่เราท ารอบของการพัฒนาจะอยู่ที่ 4 ปี ถึง 5 ปี ในการปรับตามปกติ แต่เราก็ต้องมี8 

การท าหลักสูตรใหม่ทันที หลักสูตรเหล่านั้นสามารถที่จะเลือกกับผู้เรียนและสามารถที่จะง่ายต่อการเข้ามา

เรียน และคนที่จบแล้วไปท างาน และสามารถมาเรียนกับเราได้อย่างไร คือหลักสูตรที่เป็น non degree เป็น10 

รายวิชาที่ในหลักสูตรจัดออกมาเรียนแล้วได้รับประกาศนียบัตร สามารถสะสมหน่วยกิตและอาจจะเรียน

ต่อไปจนกระทั่งสามารถขอโอนเป็นปริญญาได้ ไม่ใช่ท าหลักสูตรแล้วเรียนจนจบคนที่เรียนภาคปกติ          12 

จะน้อยลงแล้ว ซึ่งในขณะที่เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ ส่วนข้อที่ 3 เราต้องแสดงศักยภาพตอนนี้           

ทุกแห่งแสดงกันหมดเราต้องการให้คนที่มาเรียนเขามาเรียนแล้วมีช่องทางในการได้งานท า  หากมาเรียน14 

แล้วไม่ปลอดภัยอันนีค้ือประเด็นลองแล้วทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย สวัสดิการตอนนี้การแข่งขัน

กันทั้งประเทศแล้ว นักศึกษาเมื่อมาเรียนแล้วจะได้อะไรอันนี้คือสิ่งส าคัญที่สุด ส่วนอาจารย์การบริหาร           16 

เราต้องปรับเปลี่ยนลูกค้า คือ ผู้เรียนแต่ก่อนเราไม่แคร์ลูกค้า เราก็จะคัดออกตอนนี้ไม่ได้คัดออกแต่ต้อง

แย่งเข้ามาเรียนตอนนี้เรามีนโยบายเรื่องการลดค่าลงทะเบียนเป็นแรงจูงใจให้นักศึกษาได้อีกทางหนึ่ง ส่วน18 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งท าเป็นบางรายวิชาไม่ใช่ทุกรายวิชา เพราะการ

เรียนโดยตรงระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา การใช้ระบบออนไลน์ใช้กิจกรรมมีความจ าเป็นส าหรับการลง20 

พื้นที่เพราะฉะนั้นการสอนออนไลน์ เฉพาะกรณีกิจกรรมบางอย่างเท่านั้น ไม่ใช่มาเปลี่ยนแปลงการสอนใน

ห้องเรียน หรือในห้องเรียนหากนักศึกษาไม่สามารถมาพบกันได้แต่จ าเป็นต้องน าเสนอผลงานสามารถส่ง22 

ออนไลน์ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับรายละเอียดของอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชารวมทั้งอาจารย์นักศึกษา และคณบดีไป

หารอืร่วมกันเพราะรูปแบบการสอนออนไลน์มีทางเลือกไม่ใช่น ามาเพื่อทดแทนการเรียนการสอนปกติ จงึได้24 

แตง่ตัง้คณะท างานขึน้มาเพื่อ(ร่าง) ระเบียบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ แสงเงิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า การ26 

พัฒนาหลักสูตรถ้าจะให้สอดคล้องกันจริง ๆ กับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เรายังต้องมองข้ามศาสตร์ข้าม

คณะด้วยซ้ าไป เช่น 1. เราจะพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาเมืองกับพัฒนาชุมชน เป็นลักษณะของการพัฒนา28 

เศรษฐกิจชุมชน คือ ใช้ฐานสาขาวิชาของ 2 สาขาวิชานี้ ไปบวกกับบางสาขาวิชาของคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ความหลากหลายในการ       30 

บูรณาการหลายมิตริ่วมกัน 
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  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ขอให้เริ่มบูรณาการจาก

สาขาวิชาในคณะของตนเองก่อน แต่หลักการส าคัญคือก าแพงระหว่างคณะต้องถูกท าลาย แล้วเอา2 

สาขาวิชาเป็นตัวตั้งให้ ทุกคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยมาร่วมกันท า เราสามารถจะคิดได้ในเชิงบูรณาการแต่

การใชศ้ักยภาพในการเรียนการสอน  4 

   มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ก าหนดการเข้ารับตรวจเอกสารหลักฐาน, ท าบัตรประจ าตัว

นักศึกษา ส าหรับนักศกึษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 6 

 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 8 

 ๕.๑  รายงานจ านวนรับนักศึกษา  ภาคปกติ  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

   อาจารย์ ดร.สุบัน บัวขาว รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งที่10 

ประชุมทราบ รายงานจ านวนนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

คณะ/วิทยาลัย รวมแผนรับ ยอดรวม 

ช าระเงินทั้งสิ้น 

รอบรับตรงร่วมกัน (Admissions) 

ยอดสมัครรวม 

6 อันดับ 

ผูส้อบผ่าน 

Admissions 

วิทยาลัยการฝึกหัดครู 485 333 414 60 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 425 168 302 81 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 695 251 616 173 

วิทยาการจัดการ 890 254 643 175 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 455 106 207 55 

รวม 2,950 1,112 2,182 544 

   รอบรับตรงนักศึกษายืนยันสิทธิ์มาแล้วจ านวน 544 คนซึ่งนักศกึษาจะช าระเงนิค่าธรรมเนียม12 

ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

   รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า จ านวนนักศึกษาเมื่อเทียบ14 

กับในปีที่แล้วมีแนวโน้มลดลงและจะลดลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะให้เพิ่มได้อย่างไรมีทางเดียว

เท่านั้นคือคุณภาพจะต้องท าหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เอื้อกับผูเ้รียนและสามารถน าไปใช้ประกอบ16 

อาชีพได้จริงๆและไม่ต้องรอว่าเรียน 4 ปีจบจะไปหางานท าซึ่งในขณะที่เรียนอยู่สามารถไปท างานได้ด้วย

เพราะฉะนั้นหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรอบรมมีความจ าเป็น การเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นทางเลือก18 

หนึ่งจะช่วยในการเรียนการสอนเตมิเต็มในส่วนที่ขาดจากการเรียนในช้ันเรยีน 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 20 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 5/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า 15/1๗ 

 

  ๕.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มหาวิทยาลัยปิดท าการชั่วคราว                    

(ฉบับที่ ๓)  2 

                  อาจารย์วีระศักดิ์  บรรณาธรรม รองอธิการบดี   แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มหาวิทยาลัยปิดท าการช่ัวคราว (ฉบับที่ ๓) สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัย 4 

ได้มปีระกาศ เรื่อง มหาวิทยาลัยปิดท าการเป็นการช่ัวคราว ดังนี ้

  - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มหาวิทยาลัยปิดท าการช่ัวคราว ตั้งแต่วันที่ 22 6 

มีนาคม ถึง วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2563  

        - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มหาวิทยาลัยปิดท าการช่ัวคราว (ฉบับ 2)              8 

โดยขยายเวลาปิดท าการช่ัวคราว จนถึงวันที่  30 เมษายน พ.ศ. 2563  ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 

            - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มหาวิทยาลัยปิดท าการช่ัวคราว (ฉบับ 3)              10 

โดยขยายเวลาปิดท าการช่ัวคราว จนถึงวันที่   31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ลงวันที่  30 เมษายน                    

พ .ศ . 2563 และยั งคงมาตราการต่ างๆไว้  ให้คณบดี  หั วหน้าหน่วยงาน หรือบุคลากรต่าง  ๆ                              12 

ยังคงปฏิบัติหน้าที่  โดยวิธีการต่างๆ โดยให้บางหน่วยงานสามารถเปิดท าการได้ แต่ต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ ข้อ 3 ของประกาศ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุมหน้า 56-57 14 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 16 

   ๕.๓  แจ้งการเปิดให้บริการ  และการปฏิบัติตนในการเข้าใช้ 

      ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วณิฎา ศริิวรสกุล ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี18 

สารสนเทศ แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง ส านักวิทยบริการเปิดให้บริการบางส่วน โดยจัดเวรมาปฏิบัติงาน 

ตั้งแตว่ันที่ 1 พฤษภาคม 2563  ตัง้แต่เวลา 9.00 น.-15.00 น. ดังนี้ 20 

   1. งานห้องสมุด เปิดให้บริการยืม คืน ทรัพยากรฯ เพียงอย่างเดียวเท่านั้น งดเว้นการ

ให้บริการใช้พื้นที่ในการนั่งอ่านหรือค้นคว้าภายในอาคาร และให้เว้นระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่และ22 

ผูใ้ช้บริการ และจัดแอลกอฮอล์ล้างมอืไว้ให้กับบุคลากรและผู้ใช้บริการ 

   2. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการเฉพาะการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์การจัดการระบบ24 

ฐานขอ้มูลและบ ารุงรักษาอินเตอรเ์น็ตเท่านั้นงดเว้นการให้บริการขอใช้ห้องภายในอาคาร ITDS  

   3. งานเทคโนโลยีการศึกษา ให้ด าเนินการเฉพาะการซ่อมบ ารุงและตรวจเช็คระบบอุปกรณ์26 

ของโสตทัศนูปกรณ์เท่านั้น 

   4. งานบริหารทั่วไป ให้ด าเนินงานบริหารจัดการภายในส านักงานด้านธุรการงานสารบรรณ28 

และงานงบประมาณเบิกจ่าย 

    มติท่ีประชุม : รับทราบ 30 

  

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่นๆ      32 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 5/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า 16/1๗ 

 

 6.1   การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  

  รองศาสตราจารย์ ดร.จติราภา กุณฑลบุตร รองอธิการบดี แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจาก2 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติแต่งตั้งอุปนายกสภา แต่งตั้งคณะกรรมการ กพว. รวมทั้งกรรมการ                 

ชุดต่างๆ ทั้ง 6 ชุด ตามเดิมและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มอีก 2 ชุด คือ คณะกรรมการฝ่ายครู                4 

และผู้บริหารสถานศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น และกลยุทธ์การมองไปข้างหน้า ประธาน รองประธาน 

และทางฝ่ายเลขานุการได้ประสานให้ตัวแทนของฝ่ายต่างๆ คือผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนผู้บริหาร ตัวแทนของ6 

อาจารย์ ได้คัดเลือกบุคคลเข้ามาอยู่ในคณะต่าง ๆ เนื่องจากมีผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอขอปรับชื่อและปรับหน้าที่ 

เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะนี้ได้น าข้อมูลต่าง ๆ เสนอท่านอธิการบดี และให้ท่าน8 

ประธานชุดต่าง ๆ เพื่อพิจารณาปรับชื่อและปรับหน้าที่ ซึ่งหากปรับเรียบร้อยแล้วจะเสนอนายกสภา

มหาวิทยาลัยลงนาม ส่วนอุปนายกและคณะกรรมการ กพว. นายกได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว  และจะ10 

ด าเนนิการจัดต่อไป  

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 12 

 

 6.2   รายงานความคืบหน้า การจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วย14 

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) และการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์เต็มรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๖๓ 16 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์ รองอธิการบดี แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง                  

การรายงานความคืบหน้า การจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วา่ด้วยการจัดการศกึษา18 

ระดับปริญญาตรี ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ                     

พ.ศ. ๒๕๖๓ อยู่ในช่วงของการส่งให้คณะ/วิทยาลัยร่วมกันวิพากย์ ซึ่งส่งกลับมาแล้ว 3 คณะ ซึ่งอยู่20 

ระหว่างการรวบรวมข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะ ว่าแตล่ะคณะมีขอ้เสนอแนะและข้อคิดเห็นอย่างไรบ้าง  

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 22 

 

 6.3  นโยบายการจ้างงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 24 

(อว.) 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ มากุล รองอธิการบดี  แจ้งที่ประชุมทราบ เนื่องจากกระทรวงการ26 

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จะมีการจ้างประชาชนในท้องถิ่นเข้ามาร่วมท างาน ซึ่ง

เป็นระยะที่ 2 แล้ว ทางมหาวิทยาลัยได้ท าหนังสือ และทางเลขาฯ ได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะ28 

จา้งคนในพื้นที่การให้บริการของเราเป็นหลัก ซึ่งงบประมาณจะมาในเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน  

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 30 

 

 6.4 ก าหนดการประชุมครั้งที่ 6/๒๕๖3   32 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 5/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3 หน้า 17/1๗ 

 

  ก าหนดการประชุม ครั้งที่ 6/2563  วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. 

ณ หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลัย  ช้ัน 4  2 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 4 

ปิดประชุม 12.20 น. 

 6 

 

            ว่าที่ ร.ต.หญิงนศิานาท ศรดีี                         8 

                นางพิชญา สกุลสุธีบุตร  

                     ผูจ้ดบันทึกการประชุม  10 

 

 12 

                ผูช่้วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ 

              ผูต้รวจรายงานการประชุม 14 
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