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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการการจัดการศึกษา 

คร้ังที่ 6/2563 2 

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 100 ปี การฝึกหัดครูไทย 4 

 

    รายชื่อคณะกรรมการ 6 

1. คณะกรรมการอ านวยการ   

1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตนภ์ร อธิการบดี ประธาน 

1.2 รองศาสตราจารย์ ดร.จติราภา กุณฑลบุตร รองอธิการบดี กรรมการ 

1.3 อาจารย์วีระศักดิ์  บรรณาธรรม รองอธิการบดี กรรมการ 

1.4 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวดี จติรมานะศักดิ์ รองอธิการบดี กรรมการ 

1.5 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ มากุล รองอธิการบดี กรรมการ 

1.6 อาจารย์ ดร.ดิเรก  พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู                           

1.7 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สบืตระกูล สุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 

1.8 รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ แสงเงิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

กรรมการ 

1.9 อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  จันทร์ควง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

1.10 ผูช่้วยศาสตราจารย์ประกาศิต  โสไกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

1.11 รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ ผูอ้ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม               

1.12 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วณิฎา ศริิวรสกุล ผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรรมการ 

1.13 ผูช่้วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ ผูอ้ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการ 

และงานทะเบียน 

กรรมการและ

เลขานุการ 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 

2.1 อาจารย์สถาพร  วรีะสุนทร รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

2.2 อาจารย์ ดร.สุบัน บัวขาว รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

2.3 อาจารย์ ดร.ปิยะดา  จุลวรรณา รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

2.4 ผูช่้วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี ผูช่้วยอธิการบดี 

2.5 อาจารย์ ดร.ภูมิพัฒน ์ ตระกูลทัศนเ์จริญ ผูช่้วยอธิการบดี 

2.6 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล ผูช่้วยอธิการบดี 
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2.7 อาจารย์กนกพิชญ์ วิชญวรนันท์ ผูช่้วยอธิการบดี 

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 

 

1. นางวัชรี กิ่งนาค ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 

2. นางสาวมุกดา  เอี่ยมแสง ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 

3. นางสาวอาจารีย์   ดวงแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 

4. ว่าที่ ร.ต.หญิงนศิานาท ศรดีี ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 

5. นางสาวภัทรา รอดด ารงค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

เริ่มประชุม เวลา 09.45 น.  2 

 รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการการจัดการศกึษา 6/2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 ดังนี้ 4 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เลขานกุารที่ประชุม แจ้งวาระเพิ่มเติม 3 วาระ ดังนี้ 6 

  1.1  มาตรการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ในปีการศึกษา 

2563 8 

 4.6 พิจารณาข้อมูลการจัดจ านวนที่นั่งเรียน แบบเว้นระยะห่าง ภายในอาคารปิยมหาราช                 

(อาคาร 20) ส าหรับการจัดการเรยีนการสอน ประจ าภาคการศกึษาที่ 1/2563 10 

 5.13  ขออนุญาตเปิดท าการเพื่อรับรายงานตัวนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

  12 
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 รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ขอความร่วมมือจากทุกท่าน 

เนื่องจากมีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง คือ การประชุมคณะกรรมการอ านวยการการจัดการศึกษาและ2 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งถือว่าเป็นงานที่จะต้องสื่อสารประชาสัมพันธ์ จึงให้ผู้รับผิดชอบที่

ดูแลรับผิดชอบ ในด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านวิชาการ เป็นต้น เมื่อมีเอกสารประกอบการ4 

ประชุม มีรายงานการประชุม เมื่อมีการรับรองแล้วน าสู่การปฏิบัติ ดังนั้นสามารถน าเอกสารประกอบการ

ประชุม ไปสื่อสารกับอาจารย์ บุคลากร ทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุม เพื่อลดปัญหาการสื่อสาร การขัดแย้ง 6 

มหาวิทยาลัยมีการศึกษา 2 ภาค คือ ภาคปกติ และภาคกศ.พบ. ภาระงานของอาจารย์ผู้สอนทั้ง 2 ภาค 

แต่เดิมภาระงานสอนแยกกัน ปัจจุบันจ านวนนักศึกษาลดลง จึงได้มีการปรับเปลี่ยน ก็ถือเป็นภาระเดียวกัน 8 

การสื่อสารให้อาจารย์เข้าใจถือเป็นส าคัญมาก  

 ส่วนเรื่องนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งมีองคมนตรีก ากับ ท่านมาก ากับดูแลในเรื่อง                10 

พระราโชบาย ขับเคลื่อนในเรื่องของงบประมาณศาสตร์พระราชา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการจัดสรร

งบประมาณมากกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น และเป็นงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งต้องระมัดระวังในเรื่องของ12 

การใชง้บประมาณ  

 อีกเรื่องคือ การระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรอืโรคโควิด-19 มกีารประกาศใช้พระ14 

ราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือ พรก.ฉุกเฉิน รวมทั้ง ประกอบ

กับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการช่ัวคราว แม้จะมีประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา 16 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ แต่มหาวิทยาลัยยังไม่มี

ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ท าให้ไม่สามารถจัดการ18 

เรียนการสอนได้ จ าเป็นต้องเลื่อนการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน (ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 

2562)  20 

 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธาน/เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 22 

 1.1  มาตรการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ ไวรัส โคโรนา 2019                                

ในปีการศึกษา 2563  24 

   รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบ มาตรการการ

เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ในปีการศึกษา 2563 ด้วยที่ประชุมอธิการบดี26 

แห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือที่ ทปอ.63/0181 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 น าส่งมาตรการการเตรียม

ความพร้อมรับสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ในปีการศึกษา 2563 ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็น28 

ความเห็นร่วมกันของเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดี 3 แห่ง และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง

ประเทศไทย ต่อมากระทรวงการต่างประเทศ ได้มีหนังสือที่ กต 1304/ว 986 วันที่ 12 พฤษภาคม 30 
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2563 แจ้งเรื่องแนวทางและมาตรการการรองรับการเปิดสอนสถานศึกษา ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในช่วงการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งกระทรวงการ2 

ต่างประเทศเห็นว่าแนวทางดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของท่านในการพิจารณาเตรียมการเปิด

สถานศึกษาสถานการณ์ในประเทศไทยคลี่คลาย ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย4 

และนวัตกรรม จึงขอความร่วมมือในการด าเนินการตามมาตรการการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์

ไวรัสโคโรนา 2019 ในปีการศึกษา 2563 ดังกล่าวข้างตน้ ทั้งนีส้ามารถดาวน์โหลดรายละเอียดมาตรการ6 

การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ในปีการศึกษา 2563 ของสถาบันอุดมศึกษา

และแนวทางและมาตรการรองรับการเปิดสอนสถานศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงการควบคุม8 

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

   มติท่ีประชุม : รับทราบ 10 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 5/2563    12 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา รับรองรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการการจัดการศึกษา ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563                          14 

นั้น บัดนี ้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม จ านวน 17 หนา้  

 มติท่ีประชุม :  รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 16 

      หน้า 12 บรรทัดที่ 7 - 10 แก้ไขเป็น “ใช้ศักยภาพอาจารย์แค่คุณวุฒิการศึกษา

เท่านั้น แต่ขณะที่ปรับปรุงหลักสูตรอยู่ได้ขอความอนุเคราะห์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ18 

งานทะเบียน อาจารย์ ดร.สุบัน บัวขาว ประสานงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดที่รับผิดชอบ ซึ่งได้รับค าตอบ

ว่า หลักสูตรการจัดการธุรกิจสายการบินเป็นหลักสูตรใหม่ หากจะหาอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงนั้นหายาก20 

มาก เพียงแต่ขอให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการสอดคล้องกับวุฒิการจัดการธุรกิจสายการบิน จึงได้

ด าเนนิการปรับปรุงตอ่ 22 

      หนา้ 15 บรรทัดที่ 25 ปรับแก้ไขชื่อหลักสูตร เป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา 

  24 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ือง 

 3.1 สืบเน่ือง วาระ 6.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  26 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม สืบเนื่อง จากการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ชุดต่างๆ 9 ชุด ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุง 28 

เนื่องจากอยู่ระหว่างคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการในคณะต่าง ๆ มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารเนื่องจาก
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ครบวาระ 3 ปีแล้ว ตัวแทนคณาจารย์ก าลังอยู่ระหว่างการเลือกตั้ง และผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านมีชื่ออยู่ใน

คณะกรรมการหลายชุด ท่านจึงขอถอนตัวจากคณะกรรมการบางชุด จงึมีการเสนอว่าขอให้มีการแต่งตั้งที่2 

ปรึกษา ซึ่งพบปัญหาว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นเป็นบุคคลที่มาจากบุคคลภายนอก ซึ่งจะไม่สามารถเบิก

ค่าตอบแทนได้ จึงท าให้ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ซึ่งหากด าเนินการปรับเรียบร้อยแล้วจะเสนอนายกสภา4 

มหาวิทยาลัยลงนามตอ่ไป 

   มติท่ีประชุม : รับทราบ 6 

    

 3.2 สืบเน่ือง วาระ 6.3 นโยบายการจ้างงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 8 

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ มากุล รองอธิการบดี รายงานความคืบหน้า ตามที่กองนโยบาย10 

และแผน ซึ่งครอบคลุมงานด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนงานด้านงบประมาณ งานประกันคุณภาพ

การศึกษา โครงการศาสตร์พระราชา พื้นที่รับผิดชอบบริการวิชาการและฝึกอบรม ได้ด าเนินการเสนอ12 

โครงการไปยัง กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และได้รับการอนุมัติ ส่วนที่

หนึ่ง งบประมาณในวงเงิน 1.62 ล้านบาท ใช้ส าหรับการท า Big Data และ และ Data Set ครอบคลุมพืน้ที่14 

กรุงเทพฯ โซนเหนือ และ จังหวัดนครนายก ผู้ได้รับการจ้างงานจะเริ่มงานในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มี

เวลาเตรียมตัวประมาณ 15 วัน ซึ่งต้องการอาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงในการ ด าเนินการเรื่องนี้16 

โดยเฉพาะ งบประมาณในการจ้างงาน 60 คน เดือนละ 9,000 บาท ส่วนที่สองคือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

OTOP มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณ 42.5 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ โซนเหนือ และ จังหวัด18 

นครนายก และส่วนที่สาม โครงการสุดท้ายโครงการจา้งงานทีค่รอบคลุมทั้ง 4 พื้นที่รับผดิชอบ 28 ต าบล 

ในงบประมาณ 126 ล้านบาท คาดว่าน่าจะประกาศผลทั้งหมดภายในเดือนสิงหาคม 2563 20 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ใช้เงินงบประมาณแบบมี

ระยะเวลาจ ากัด และต้องใช้งบประมาณให้เป็นไปตามเจตนารมณ์  เพราะงบประมาณในส่วนนี้จะเกี่ยวข้อง22 

กับการจา้งงาน ซึ่งจะมีระยะเวลาประมาณ 15 เดือน ขอใหทุ้กคณะ/วิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์

เตรียมความพร้อม ซึ่ง ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะมีหลักสูตรฝึกอบรมให้พร้อมกันก่อน24 

ลงพื้นที่ทั้งหมด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ที่ประชุมอธิการบดี

แหง่ประเทศไทย (ทปอ.) ได้ประสานนักวิจัยรุ่นใหม ่ 26 

   รองศาสตราจารย์ ดร.จติราภา กุณฑลบุตร รองอธิการบดี กล่าวว่า นักวิจัยรุ่นใหม่ที่อบรม

โดย ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และมีคุณฝนเป็นผู้28 

ประสานงาน โดยเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ที่อายุไม่เกิน 45 ปี และไม่เคยได้รับทุนมาก่อน ซึ่งคุณฝนรายงานความ

คืบหน้าตลอดว่านักวิจัยรุ่นใหม่ 4 คน ที่มหาวิทยาลัยส่งไปจะเป็นก าลังส าคัญ การอบรมจะเข้มข้นมาก30 

ตรวจสอบเวลาการออนไลน์ว่าใครอยู่หรือไม่อยู่บ้าง และได้จัดประชุมออนไลน์ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมท า 
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KM ว่าได้ประโยชน์ในการอบรมอย่างไร และมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งกลุ่มไลน์นักวิจัยรุ่นใหม่ของราชภัฏกลุ่ม

ใหญ่ ที่เข้ารับการอบรมเพื่อจะแบ่งปันข้อมูลกัน  2 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ภาระงานของอาจารย์ 

นอกจากภาระงานสอน วิจัย และบริการวิชาการ ซึ่งตอนนี้ความต้องการนักวิจัยอย่างมากในการลงพื้นที่ 4 

เพราะฉะนั้น นักวิจัย 4 คนของเรา จะต้องเป็นหลักและต้องสื่อสารให้อาจารย์และบุคลากรมีความเข้าใจใน

การลงพื้นที่มากขึ้น งานวิจัยถือเป็นส่วนหนึ่งในภาระงานหลักแล้ว ตรงนี้ขอใหเ้ข้าใจว่าเป็นพระราโชบาย แต่6 

เดิมทีมวิจัยท าเองแล้วไม่ได้ภาระงาน ซึ่งโครงการพระราโชบายท าให้ได้รับงบประมาณมา ราชภัฏต้อง

เตรียมคนเพราะฉะนั้นการประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง มอบหมายให้คุณฝนท าเรื่องเพื่อให้ได้8 

งบประมาณ ซึ่งเป็นการท างานแบบเครือข่าย และจะเป็นก าลังส าคัญในการเสริมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ๆ 

ต่อไป 10 

   มติท่ีประชุม : รับทราบ 

     12 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  14 

 4.1   แผนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปี พ.ศ.2562-2566  

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา แผนการ16 

พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปี พ.ศ.2562-2566 หลักสูตรที่ครบ

ก าหนดการพัฒนา/ปรับปรุงในปี 2563 ดังนี้ 18 

    1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักสูตรที่ครบก าหนดการพัฒนา/ปรับปรุง 3 

หลักสูตรคือ (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 20 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและ

มัลติมีเดีย 22 

   2.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหีลักสูตรที่ครบก าหนดการพัฒนา/ปรับปรุง 2 หลักสูตร           

(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (2) หลักสูตรวิศวกรรม24 

บัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

   รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม  กล่าวว่า การพัฒนา/ปรับปรุง26 

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย เมื่อหลักสูตรเกิดวิกฤตเรื่องของจ านวนนักศึกษา ในบางสาขาวิชาที่มีนักศึกษาไม่

ถึง 10 คน ให้งดรับนักศึกษาและเร่งพัฒนาหลักสูตร ในปีนี้นักศึกษามีจ านวนใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ขอให้ทุก28 

คณะไปตรวจสอบรอบการปรับปรุง และหากจ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรก่อนครบก าหนด 5 ปี 

สามารถด าเนินการได้ ไม่จ าเป็นต้องรอให้ครบ 5 ปี อาจจะพัฒนาหลักสูตรใหม ่หรอืบางหลักสูตรที่มีศาสตร์30 
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ที่คล้ายกัน คณะ/วิทยาลัยอาจจะหารือร่วมกันมีการวิจัยและบูรณาการ 2-3 หลักสูตรเข้าด้วยกัน อาจจะท า

ให้มนีักศึกษามากขึน้  2 

   อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ จันทร์ควง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า คณะวิทยาการจัดการ

มีแนวทางในการด าเนินการดังนี้ (1) ได้ท าความร่วมมือกับ CP ALL สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ได้มี4 

การประชุมหารือกันมาตลอด สุดท้ายได้ข้อสรุป และประสานประธานหลักสูตร ว่าจะปรับชื่อเป็นหลักสูตร

บริหารธุรกิจ แล้วตัดค าว่าค้าปลีกออกแล้วแทรกไปอยู่ในวิชาเลือก เพื่อจะบูรณาหลักสูตรบริหารธุรกิจอื่นที่6 

เกี่ยวข้อง และใหน้ักศึกษาสามารถเลือกสาขาวิชาเองได้ ซึ่งยังได้รับทุนสนับสนุนเหมือนเดิม และอาจจะหารือ

เพื่อขอทุนสนับสนุนจาก CP ALL ส าหรับสาขาวิชาเลือกอื่น ๆ ในกลุ่มบริหารธุรกิจ (2) มีโอกาสได้ประสาน8 

กับเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย จะด าเนินการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อให้

หลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา และ Work-Integrated Learning : WIL ด าเนินการท าบันทึก10 

ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพราะถ้าท าหลักสูตรแล้วไป การท า

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งจะไม่เหมือน การท าบันทึก12 

ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งแยกไปตามแต่ละจังหวัด เนื่องจากสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นหนึ่งเดียวกันถ้าท าความร่วมมือแล้ว จะถือว่ามีความร่วมมือกับเครือข่าย14 

ทั้ง 77 จังหวัด คณะวิทยาการจัดการจะมี 2 สภาอุตสาหกรรมคือสภาอุตสาหกรรมการบิน และสภา

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและมีโอกาสที่ดี และหากเลขาธิการ16 

เห็นด้วยซึ่งจะแจ้งก าหนดการ ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ต่อไปอีกครั้งหนึ่ง คาดว่าจะเป็นช่วง

เปิดเทอมไปแล้ว เพื่อให้นักศึกษามีสว่นร่วมดว้ย 18 

   อาจารย์ ดร.ดิเรก  พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู กล่าวว่า  ทิศทางของการผลิตและ

พัฒนาครูของประเทศไทย ตามที่ได้รับมอบหมายไปร่วมเป็นกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการผลิตและพัฒนาครู20 

โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นประธาน ศาสตราจารย์กิตติคุณวิษณุ เครืองาม เป็นรองประธาน และมี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และ รัฐมนตรีว่าการ22 

กระทรวงศกึษาธิการ ร่วมเป็นคณะกรรมการ ทิศทางการผลิตและพัฒนาครูของประเทศไทย ในตอนนี้ที่เห็น

ตรงกัน คือ จะต้องผลิตครูระบบปิดเพื่อให้ได้คนดี คนเก่ง คนคุณภาพสูง เข้ามาเรียน โดยในปี 2565 การ24 

ผลติครูระบบปิดหมายถึงระบบที่เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศกึษาไปแล้ว รับประกันการมงีานท า ในปีการศกึษา 

2565 จะใหเ้อาอัตราเกษียณ ร้อยละ 50 มาจัดใหก้ารผลิตครูระบบปิด และจะเพิ่มขึ้นไป เรื่อย ๆ ภายใน 5 26 

ปี และจะเพิ่มขึ้นไป รอ้ยละ 80 เมื่อเป็นอย่างนี้จะท าให้การแขง่ขันของสถาบันการผลิตครูสูงขึ้น สถาบันการ

ผลิตครูแห่งใดจะได้รับเลือกให้ผลิตครูในระบบปิด ซึ่งอัตราเกษียณอายุราชการ ในปี 2562 ประมาณ 28 

28,000 คน ในปี 2563 ประมาณ 26,000 คน ซึ่งมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงในปี 2572 
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อัตราเกษียณทั่วประเทศจะเหลือประมาณ 5,612 คน ถ้าผลิตครูระบบปิด ร้อยละ 80 จะเป็นการผลิตครู

ระบบปิดประมาณ 4,000 คน เหลือใหผู้เ้รียนหลักสูตรทั่วไปได้สอบแขง่ขันกันได้ประมาณ 1,000 อัตรา ใน2 

ตอนนั้นการผลิตครูของประเทศจะอยู่ในจุดวิกฤต ความต้องการเรียนจะลดลง ในตอนนั้นการผลิตครูของ

ประเทศจะอยู่ในจุดวิกฤตจะไม่มีคนอยากมาเรียน โอกาสที่จะได้งานท ามีน้อย แต่สิ่งที่รัฐบาลต้องการให้4 

สถาบันผลิตครูด าเนินการ คือ ขณะนี้มีครูประจ าการสังกัดต่าง ๆ ประมาณ 600,000 คน สังกัด สพฐ. 

400,000 คน สังกัดโรงเรียนเอกชน ประมาณ 100,000 คน ศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 6 

ประมาณ 29,000 คน สังกัดอาชีวศึกษา ประมาณ 26,000 คน และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ประมาณ 20,000 คน รัฐบาลอยากให้สถาบันผลิตครูที่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตบัณฑติใหม่ให้ไปท าหน้าที่พัฒนาครู8 

ประจ าการ โดยต้องอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบปัญหาก็คือ ท าอย่างไรในช่วงเวลาก่อนที่จะถึงปี 2565 จะท าให้

คุณภาพของบัณฑติที่ มีร้อยละการสอบผ่านได้ในระดับต้น ๆ ของสถาบันผลิตครูทั้งหมด เพื่อจะให้ได้โควตา10 

ผลิตบัณฑติครูมากขึ้นนี่คือสิ่งส าคัญ และที่เกี่ยวข้องกันอีกเรื่อง คือ ช่ัวโมงสอนของอาจารย์ เนื่องจากได้รับ

ข้อรอ้งเรียนจากนักศึกษาว่า เรียนกับอาจารย์บางท่านแล้วไม่ได้ความรู้ แต่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้อาจารย์12 

ทุกท่านมภีาระงานสอนนี่คอืปัญหา 

  รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า นโยบายการผลิตครูเป็นเรื่อง14 

ส าคัญ จ านวนนักศึกษาลดลง จึงต้องก ากับเรื่องคุณภาพของการผลิตและพัฒนาครูให้มากขึ้น ส าหรับใน

วิทยาลัยการฝึกหัดครู มีปัญหาเรื่องของการจัดอาจารย์ผู้สอน เพราะฉะนั้นเมื่อมหาวิทยาลัยเป็นมืออาชีพ16 

ขอให้ท่านร่วมแก้ไขปัญหา อาจารย์ทุกท่านยึดติดกับรายวิชาสอนของตนเองเพราะรายวิชาเหล่านั้นจะน ามา

เพื่อขอผลงานทางวิชาการได้ ซึ่งหากไม่ใช่วิชาที่สอนก็จะน ามาขอผลงานวิชาการไม่ได้ ก็ต้องมาจบลงที่เรื่อง18 

ของการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ให้ได้มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ต้องด าเนินการในพื้นที่

รับผิดชอบให้สอดรับกัน ต้องส ารวจข้อมูลครูที่ประจ าการว่า ยังขาดความรู้ความสามารถสอนในรายวิชาใด20 

ต้องท าหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูเหล่านี ้ซึ่งยังมีจ านวนมาก ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญและเรง่ด่วน ฉะนั้นขอใหว้ิทยาลัย

การฝึกหัดครูและคณะที่มีการผลิตครู ต้องมาร่วมหารือกันและด าเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพราะสภา22 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายเรื่องพัฒนาครูเป็นเรื่องที่ส าคัญ ผลิตครูจ านวนน้อยลง แต่อาจารย์ผู้สอนยังคงอยู่         

จะด าเนินการอย่างไร นายกสภามหาวิทยาลัยต้องการให้อาจารย์ลงพื้นที่ไปส ารวจความต้องการเพื่อจะ24 

ออกแบบหลักสูตรว่าครูโรงเรียนในหลักสูตร ต้องการให้มหาวิทยาลัยพัฒนารายวิชาอะไรบ้าง และมีครูที่

สอนรายวิชาใดที่ยังไม่ตรง ตั้งแต่ระดับช้ันป.1-ป.6 ซึ่งถือเป็นงานใหญ่มากและราชภัฏ 38 แห่งต้อง26 

ด าเนินการโดยด่วน หลักสูตรที่จะพัฒนาครูในพื้นที่จะท าเป็นหลักสูตรระยะสั้น ส่วนหลักสูตรที่จะผลิตครู

ต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยด่วน ซึ่งหลักสูตรใดมีนักศึกษาไม่ถึง 10 คน หากยึดติดและไม่ปรับปรุง28 

หลักสูตร ในอนาคตหลักสูตรนั้นจะหายไป แล้วอาจารย์จะท าอย่างไร ขอให้ด าเนินการร่วมกัน   
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   รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ แสงเงิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า            

หลักสูตรที่จะครบก าหนดปรับปรุงในปี 2564 มี 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร ซึ่ง2 

ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ  ส าหรับสาขาวิชาที่มีนักศึกษาน้อยไม่ถึง 10 คนมีอยู่  2 สาขาวิชาคือ

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์และสาขาวิชาดนตรีไทย  ได้หารือกับประธานหลักสูตร4 

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ แล้วซึ่งทางหลักสูตรแจง้ว่าจะปรับปรุงหลักสูตรซึ่งจะปรับเป็นสาย

ครู ซึ่งขณะนีก้ าลังอยู่ระหว่างด าเนินการศึกษาข้อมูล ส่วนหลักสูตรดนตรีไทยจากการหารอืร่วมกัน สาขาวิชา6 

นาฏศิลป์และการละครอาจจะร่วมมอืกันท าหลักสูตร เพื่อให้นักศกึษามีความรู้ทั้งในด้านนาฏศลิป์และดนตรี

ไทย 8 

   รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ทั้ง 2 หลักสูตรนี้ มีความ

เกี่ยวข้องกัน ขอให้พิจารณาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรนาฏศิลป์กับดนตรีไทย หรือนาฏศิลป์กับดนตรีศึกษา 10 

ขอใหเ้ร่งด าเนินการ หลักสูตรนี้มีการบรรจุในโรงเรียนต่าง ๆ มีน้อยลง แต่หากท่านด าเนินการพัฒนาร่วมกัน

จนส าเร็จ ครู 1 คน จะสามารถด าเนินการได้หลายอย่าง ขอให้คณบดีไปประสานความร่วมมือกันภายใน12 

คณะ ขอให้คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ติดตามด้วย 

   ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต  โสไกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวว่า                  14 

คณะได้รับโอนนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ 1 หลักสูตร คอื หลักสูตรการจัดการโลจสิติกส์ เดิมหลักสูตร

นี้เป็นหลักสูตร 2 ภาษา เมื่อเทียบอัตราค่าลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยใกล้เคียงแล้วพบว่าอัตรา16 

ค่าลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยยังมีในอัตราที่สูงอยู่  หากเป็นไปได้จะขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับลด

อัตราค่าลงทะเบียน หลักสูตรที่โอนย้ายมาจากวิทยาลัยนานาชาติเป็นหลักสูตร 2 ภาษาแต่วิธีจัดการเรียน18 

การสอนไม่ได้จัดเป็น 2 ภาษา ขณะนี้สอนได้ภาษาเดียวมีความเป็นสองภาษาน้อยมาก หรืออาจจะขอ

ด าเนินการปรับหลักให้เป็นสูตรเป็นภาษาไทย และขอเพิ่มทางเลือกใน มคอ. ได้หรอืไม่ หรอืให้มีการปรับปรุง20 

หลักสูตรและขอปรับลดค่าลงธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรียน 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ กล่าวว่า อัตราค่าธรรมเนียมและ22 

ค่าลงทะเบียน เป็นส่วนที่มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้ แต่ส่วนของหลักสูตรปัจจุบันนี้เป็นหลักสูตร 2 

ภาษา และหากท่านจะด าเนินการปรับปรุงจะต้องด าเนินการน าเข้าคณะกรรมการสภาวิชาการ 24 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ฝา่ยกลั่นกรองหลักสูตร และสภามหาวิทยาลัย เพื่อขออนุญาตเป็นอย่างใด

อย่างหนึ่ง หรือจะเป็นภาษาไทยอีกหลักสูตรหนึ่ง ซึ่งจะมีผลกับนักศึกษาที่จะเข้าใหมเ่ท่านั้น และต้องประกาศ26 

ให้นักศึกษาทราบก่อน 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบตระกูล สุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า 28 

คณะก าลังด าเนินการปรับหลักสูตร โดยออกแบบให้ท าเป็นกลุ่มรายวิชาแกนให้เรียนแบบ non credit คือ 
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สามารถเรียนเก็บหน่วยกิตก่อนเข้าศึกษาได้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับโอนนักศึกษามาจาก

วิทยาลัยนานาชาติ 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ และมีข้อคิดเห็นเช่นเดียวกับคณบดี2 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คือ อัตราค่าลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยยังมีในอัตราที่ค่อนข้างสูง และ

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นภาคภาษาไทย จึงจะขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาในการ4 

ปรับลดค่าลงทะเบียนลงในบางสว่น 

   รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม  กล่าวว่า ปัญหาเรื่องอัตรา6 

ค่าลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยที่มีอัตราที่ค่อนข้างสูงนั้น เนื่องจากเป็นหลักสูตร 2 ภาษา ซึ่งเข้าใจว่าอัตรา

ค่าลงทะเบียนค่าหน่วยกิตค่อนข้างไม่เหมาะสมกับสภาวะขณะนี้ แต่ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยได้8 

พิจารณาประกาศลดค่าลงทะเบียนนักศึกษาไปแล้ว ร้อยละ 20 เพราะฉะนั้นขอใหค้ณบดีทุกคณะ/วิทยาลัยที่

รับโอนนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ ให้หารอืร่วมกัน  10 

   มติท่ีประชุม : มอบคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย พิจารณาด าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 12 

4.2  พิจารณาชั่วโมงสอนอาจารย์และรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอน ประจ าภาคการศึกษาที่ 

1/2563 14 

  4.2.1 (1)  พิจารณาชั่วโมงสอนอาจารย์    

     อาจารย์ ดร.สุบัน บัวขาว รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน16 

ทะเบียน รายงานข้อมูลอาจารย์ ที่มีจ านวนช่ัวโมงสอนไม่ถึงเกณฑ์ภาระงานสอนที่ก าหนดประจ าภาค

การศกึษาที ่1/2563 ดังนี้  18 

คณะ/วิทยาลัย 
จ านวนอาจารย์ที่มีภาระงานสอน 

ไม่ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนด 

วิทยาลัยการฝึกหัดครู 2 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 

วิทยาการจัดการ - 

รวม 31 

   



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 6/2563 วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 หน้า 11/2๒ 

 

   4.2.1 (2) รายงานข้อมูลอาจารย์ที่มีจ านวนชั่วโมงสอนเกินเกณฑ์ภาระงานสอนที่

ก าหนด ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2563 2 

      อาจารย์ ดร.สุบัน บัวขาว รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

รายงานข้อมูลอาจารย์ ที่มีจ านวนช่ัวโมงสอนเกินเกณฑ์ภาระงานสอนที่ก าหนดประจ าภาคการศึ กษาที่ 4 

1/2563 ดังนี้ 

 6 

คณะ/วิทยาลัย จ านวนอาจารย์ที่มีภาระงานสอนเกินเกณฑ์ 

อาจารย์ประจ า  
(1.ภาคปกติ+กศ.พบ. สอนเกิน 24 ชม.  

2.ภาคปกติ+ภาคพิเศษทุกประเภทการสอน  

สอนเกิน 36 ภาระงาน) 

อาจารย์ 

เกษียณอายุ

ราชการ  
(สอนเกิน 16 ชม.) 

อาจารย์พิเศษ 
(สอนเกิน 12 ชม.) 

วิทยาลัยการฝึกหัดครู 2 - - 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - - - 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 - - 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - 

วิทยาการจัดการ 1 - - 

รวม 6 - - 

      ให้คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย ประสานสาขาวิชา ทบทวนการจัดภาระงานสอนของ

อาจารย์ที่มีจ านวนช่ัวโมงสอนไม่ถึงเกณฑ์ภาระงานสอน เกินเกณฑ์ภาระงานสอน โดยให้พิจารณาเกลี่ย8 

ภาระงานสอนของอาจารย์ให้มีภาระงานสอนครบตามเกณฑ์ภาระงานสอนก่อน กรณีอาจารย์ที่มีภาระงาน

สอนเกินเกณฑ์ที่ก าหนด (1-2 ช่ัวโมง) แล้วยินดีสอนจะโดยไม่รับค่าตอบแทนการสอน ขอให้ท าบันทึกแจ้ง10 

ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ด้วย  

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบตระกูล สุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 

กล่าวว่า คณะมีอาจารย์ที่ภาระงานไม่ถึงเกณฑ์จ านวนเยอะ เนื่องจากจ านวนนักศึกษาลดลง ส าหรับ

สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ สภาวิชาชีพบังคับให้อาจารย์ประจ าในสาขาวิชาต้องลงคลินิก เพื่อเก็บ14 

ช่ัวโมง จะขอหารอืที่ประชุมว่าจะคิดภาระงานให้อาจารย์อย่างไร 

      รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ข้อมูลจากส านัก16 

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นเพียงข้อมูลเพื่อให้คณบดีน าไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจเท่านั้น 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 6/2563 วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 หน้า 12/2๒ 

 

โดยให้ข้อเสนอแนะคณบดีว่า 1) ผู้ที่มีภาระงานต่ ากว่าเกณฑ์ แต่ในขณะเดียวกันยังไม่มีการเกลี่ยภาระงาน 

ถ้าสามารถเกลี่ยภาระงานได้ในสาขาวิชา จะท าให้อาจารย์มีภาระงานเป็นไปตามเกณฑ์มากขึ้น 2) ภาระ2 

งานที่เกินเกณฑ์ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รายงานข้อมูลให้ที่ประชุมทราบทุกครั้ง  และ

มหาวิทยาลัยมีคู่มือภาระงานอาจารย์แล้ว ซึ่งภาระงานอาจารย์ประกอบไปด้วย ภาระงานสอน ภาระ4 

งานวิจัย ภาระงานบริการวิชาการ งานท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม และภาระงานอื่น ๆ เพราะฉะนั้นหาก

ภาระงานสอนของอาจารย์ไม่ถึงเกณฑ์ภาระงานสอน เกินเกณฑ์ภาระงานสอน ขอให้สาขาวิชาพิจารณา6 

เกลี่ยภาระงานสอนของอาจารย์ใหม้ีภาระงานสอนใกล้เคียงกันก่อน คณบดีต้องก ากับติดตามในเรื่องนี้ ตอ้ง

ไปสื่อสารท าความเข้าใจร่วมกันหาทางออก หรือหากไม่สามารถตัดสินใจได้ให้สาขาวิชาท าหนังสือหารือใน8 

คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อหาทางออกร่วมกัน เพราะมีเกณฑ์ของมคอ.และมีคู่มือภาระงานอาจารย์ที่

ปรับตั้งแต่ปี 2558 หากท่านใดมีภาระงานสอนน้อยก็ให้มีภาระงานด้านอื่นเพิ่มเข้ามาเกี่ยวข้อง นี่คือ10 

ทางออก คณบดีต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ ส่วนอาจารย์ที่มีภาระงานสอนเกินมากในภาคการศกึษานี้ 

ขอให้ประสานอาจารย์ว่าต้องมีการปรับลดลงในภาคการศึกษาถัดไป ควรมีการยืดหยุ่นให้อาจารย์สามารถ12 

ไปท าภาระงานวิจัย ซึ่งถือว่าเป็นภาระงานด้านหนึ่ง หากอาจารย์มีช่ัวโมงสอนมาก เมื่อไปลงพื้นที่ท างาน

วิจัย ก็จะมีปัญหาเรื่องภาระงานเกินขอให้คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย น าคู่มือภาระงานอาจารย์ ไปพิจารณา14 

และหารือร่วมกับสาขาวิชา และให้ทุกสาขาวิชาไปหารือกันในคณะกรรมการประจ าคณะอย่าตัดสินใจเอง 

วันนี้มีการปรับปรุงภาระงานของอาจารย์แล้ว น าคู่มือเหล่านี้ให้คณบดีน าไปพิจารณาร่วมกัน เมื่อหารือไป16 

ในทิศทางเดียวกันแล้ว ให้คณบดีน าลงสู่การปฏิบัติของแต่ละคณะสาขาวิชา เพราะอาจารย์ยังยึดช่ัวโมง

สอนต้องครบ 12 ช่ัวโมง ท าให้มีปัญหาอาจารย์บางท่านมีช่ัวโมงสอนไม่ถึง 12 ช่ัวโมง ก็เกิดความเครียด18 

ว่าไม่มีช่ัวโมงสอนจะท าอย่างไร ต้องสื่อสารกับอาจารย์ให้เข้าใจ การท างานวิจัยก็นับเป็นภาระงานได้ การ

ลงพื้นที่บริการวิชาการก็นับเป็นภาระงานได้ ซึ่งจะท าให้ลดปัญหาช่ัวโมงสอนของอาจารย์ลงได้ ส่วน20 

หลักสูตรที่มีปัญหาจ านวนศึกษาไม่ถึง 10 คน หากมีการเปิดการเรียนการสอนจะมีปัญหาทันที ขอให้

จัดการเรียนการสอนนักศึกษาคงอยู่ต่อไปจนส าเร็จการศึกษา และให้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เมื่อปรับปรุง22 

หลักสูตรเสร็จแล้ว ให้เปิดรับนักศึกษาได้ในปีถัดไป แต่ปีนี้หากรับนักศึกษาก็จะมีจ านวนน้อย อาจจะส่งผล

ให้สาขาวิชามีปัญหาต่อไป ให้งดรับนักศึกษาในปีการศึกษานี้ และให้อาจารย์ในสาขาวิชาแจ้งนักศึกษาไป24 

ศึกษาในสาขาวิชาใกล้เคียงหรือสาขาวิชาอื่น ในมหาวิทยาลัยได้ตามความสนใจ แต่ต้องมีคุณสมบัติเป็นไป

ตามที่สาขาวิชาก าหนด  26 

      มติที่ประชุม :  ให้คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย ประสานสาขาวิชา ทบทวนการจัดภาระ

งานสอนของอาจารย์ที่มีจ านวนช่ัวโมงสอนไม่ถึงเกณฑ์ภาระงานสอน เกินเกณฑ์ภาระงานสอน โดย28 

พิจารณาเกลี่ยภาระงานสอนของอาจารย์ให้มภีาระงานสอนใกล้เคียงกันก่อน  



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 6/2563 วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 หน้า 13/2๒ 

 

  ๔.๒.๒   พิจารณารายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนแต่ละคณะ/วิทยาลัย   

      อาจารย์ ดร.สุบัน บัวขาว รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 

เสนอที่ประชุมพิจารณา รายวิชาเปิดสอนเลือกเสรีของแต่ละคณะ/วิทยาลัย ประจ าภาคการศึกษาที่ 1              

ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 4 

    

 

คณะ/วิทยาลัย 
พิจารณารายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนได้ จ านวนรายวิชาเลือก

เสรี ท่ีเปิดสอนไม่ได้  
(กรณีไม่ตรงตามเง่ือนไข/เกณฑ์ 

ข้อ 1) 

ภาคปกติ ภาคกศ.พบ. 

ระบุหมู่เรยีน ไม่ระบหุมู่

เรียน 

ระบุหมูเ่รียน 

วิทยาลัยการฝึกหัดครู 2 วิชา 2 วิชา - - 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 วิชา 4 วิชา 2 วิชา - 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 วิชา 4 วิชา 1 วิชา - 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 21 วิชา - - 

วิทยาการจัดการ 6 วิชา - 1 วิชา - 

รวม 21 วิชา 31 วิชา 4 วิชา - 

 6 

     มติท่ีประชุม :  เห็นชอบ 

 8 

 4.3  พิจารณาอาจารย์พิเศษ (ระดับปริญญาตร)ี ภาคการศึกษาที่  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

     4.3.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   10 

 อาจารย์ศรินรัตน์  โคตะพันธ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา แพทย์แผนไทยประยุกต์             

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษเพื่อปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี12 

การศกึษา ๒๕๖๓ จ านวน ๔ ราย รายละเอียดดังนี ้

                        1.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนัชพร คงไชย สอน 2 รายวิชา คือ (1) รายวิชา 6032105              14 

กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน สอนภาคปกติ  4  ช่ัวโมง วันจันทร์ เวลา 08.30-12.30 น. สอนคู่กับ อาจารย์

นฤมล  วิถีธรรมศักดิ์ (2) รายวิชา 6032101 สรีรวิทยาพืน้ฐาน สอนภาคปกติ  4  ช่ัวโมง วันจันทร์ เวลา 16 

13.30-17.30 น. สอนคู่กับ อาจารย์นฤมล  วิถีธรรมศักดิ์ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 6/2563 วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 หน้า 14/2๒ 

 

                      2. ร้อยเอก นพ.พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ สอน 2 รายวิชา คือ รายวิชา 6033101 

การตรวจร่างกายและการวินิจฉัยโรค สอนภาคปกติ  3  ช่ัวโมง วันจันทร์ เวลา 13.30-16.30 น. สอนคู่2 

กับ อาจารย์กุลภัสร  โภชนกุล (2) รายวิชา 6032102 เวชกรรมแผนไทย 1 สอนภาคปกติ 3 ช่ัวโมง วัน

ศุกร์ เวลา 13.30-16.30 น. สอนคู่กับ อาจารย์กุลภัสร  โภชนกุล 4 

                 3. รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม สอน 2 รายวิชา คือ รายวิชา 

6033102อาการวิทยา สอนภาคปกติ 3 ช่ัวโมง วันอังคาร เวลา 14.30-17.30 น. สอนคู่กับ 6 

อาจารย์ศรินรัตน์ โคตะพันธ์ (2) รายวิชา 6033103 เวชกรรมแผนไทย3 สอนภาคปกติ 3 ช่ัวโมง วัน

พฤหัสบดี เวลา 13.30-16.30 น. สอนคู่กับ อาจารย์ศรนิรัตน ์ โคตะพันธ์ 8 

       ๔. แพทย์หญิงแสงโสม สีนะวัฒน์ สอน 2 รายวิชา คือ รายวิชา 6033107              

เวชศาสตร์ทัว่ไปส าหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1 สอนภาคปกติ 4 ช่ัวโมง วันศุกร์ 08.30-12.30 น. 10 

สอนคู่กับ อาจารย์นพวรรณ์ พรศิริ (2) รายวิชา 6032106 พฤกษศาสตร์การแพทย์ 3 สอนภาคปกติ 4 

ช่ัวโมง วันพุธ เวลา 08.30-12.30 น. สอนคู่กับ อาจารย์นพวรรณ์ พรศริิ เนื่องจากเป็นรายวิชาทางด้าน12 

แพทยศาสตร์ ผูส้อนจึงต้องเป็นเชี่ยวชาญโดยตรง 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ กล่าวว่า เนื่องจากอาจารย์14 

พิเศษ ทั้ง 4 ท่าน ปฏิบัติงานประจ า จงึขอให้มีหนังสอือนุญาตจากต้นสังกัดด้วย 

       มติที่ประชุม : เห็นชอบการจ้าง อาจารย์พิเศษ ทั้ง 4 ท่าน โดยขอให้มีหนังสือ16 

อนุญาตจากต้นสังกัดด้วย  

 18 

  ๔.๔ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ อนุปรญิญา 

ปรญิญาตร ีและปรญิญาตรี (ต่อเน่ือง)  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๓ 20 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วยการจัดการศกึษาระดับ อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  22 

(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม หน้า 44-47 

 มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 24 

                             

 26 

 

 28 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 6/2563 วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 หน้า 15/2๒ 

 

 ๔.๕  (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๓  2 

   ผูช่้วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง)  ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วยการจัดการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด4 

ในเอกสารประกอบการประชุมวาระ 4.5 

   มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 6 

 

 ๔.๖  พิจารณาข้อมูลการจัดจ านวนที่น่ังเรียน แบบเว้นระยะห่าง ภายในอาคารปิยมหาราช                 8 

(อาคาร ๒๐) ส าหรับการจัดการเรยีนการสอน ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา ข้อมูลการจัด10 

จ านวนที่นั่งเรียน แบบเว้นระยะห่าง ภายในอาคารปิยมหาราช (อาคาร ๒๐) ส าหรับการจัดการเรียนการ

สอน ประจ าภาคการศกึษาที่ ๑/๒๕๖๓ รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมวาระ 4.6 12 

   รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ส่วนที่ 1 จัดเก้าอี้พื้นที่

หอ้งให้เต็ม ส่วนส านักส่งเสริมวิชาการจะจัดจ านวนนักศึกษาให้ขึน้อยู่กับพืน้ที่ห้องนักศึกษากลุ่มใหญ่ใช้ห้อง14 

ใหญ่ หากนักศกึษาน้อยก็ใช้ห้องเล็ก ส่วนที่ 2 นักศกึษาทุกคนต้องสวมหน้ากาก เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่สวม

หน้ากากห้ามเข้า อาจารย์ผู้สอนให้ก ากับดูแลนักศึกษาด้วยให้ยึดตามหลักการที่ก าหนด แต่ในการปฏิบัติ16 

อาจจะขยับขยายนิดหน่อยส่วนจัดการเรียนการสอนของรายวิชาศึกษาทั่วไปหมู่เรียนใหญ่ให้จัดห้องเรียน

แบบมีระยะหา่ง    18 

   มติท่ีประชุม : เห็นชอบในหลักการ ให้ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 

 20 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 5.1   การจัดท าวารสารเพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง  38 แห่ง 22 

   รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ มากุล รองอธิการบดี แจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่ส านักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ภารกิจด้านการอุดมศึกษา) มีนโยบาย24 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานตลอดจนการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ติดตาม รวมทั้ง การจัดท า

วารสารเพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง โดยมอบหมายให้ราชภัฏแต่ละ26 

แห่งส่งบทความวิจัยและวิชาการในการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏไม่น้อยกว่าราชภัฏละ 2 

บทความ (วารสารจะออก 4 เดือนครั้ง ครั้งละ 7 บทความ ซึ่งจะสามารถ เข้าฐานข้อมูล TCI ได้จะต้องมี 28 

60 บทความ) บทความความวิจัยและบทความวิชาการที่ส่งนั้น ไม่สามารถน ามาขอต าแหน่งทางวิชาการได้ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 6/2563 วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 หน้า 16/2๒ 

 

โดยน าเสนอส่งได้ที่ สกอ. หรือ บรรณาธิการของ SCD จึงน าเสนอตัวอย่างบทความที่ด าเนินการเสร็จ

เรียบร้อยแลว้ รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหนา้ 50-60 2 

   มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 4 

 5.2 สรุปงบประมาณภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 6 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรี ศรีคุณ ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งที่ประชุมทราบ สรุปงบประมาณภายใต้

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 8 

ประกอบด้วยพื้นที่ รวมทั้งสิน้ 28 ต าบล งบประมาณทั้งสิน้ 126 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้  

1. พื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยจ านวน 3 แขวง ดังนี้ (1)แขวงสายไหม+แขวง       10 

คลองถนน (2)แขวงอนุสาวรีย์ (3)แขวงท่าแรง้  

2. พื้นที่จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย 11 ต าบล ดังนี้ (1) ต าบลบางตลาด (2) ต าบลแม่นาง 12 

(3) ต าบลบางเลน (4) ต าบลบางสีทอง (5) ต าบลท่าอิฐ (6) ต าบลอ้อมเกร็ด (7) ต าบลบางรักน้อย (8) 

ต าบลบางกรวย (9) ต าบลบางใหญ่ (10) ต าบลเกาะเกร็ด และ (11) ต าบลบางกรวย  14 

3. พื้นที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จ านวน 6 ต าบล ดังนี้              

(1) ต าบลท่ามะนาว (2) ต าบลล านารายณ์ (3) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายโต๊ะ (4) ต าบล                16 

ชัยบาดาล (5) ต าบลท่าดินด า (6) ต าบลมะกอกหวาน 

4. พื้นที่จังหวัดนครนายก ประกอบด้วย 8 ต าบล ดังนี้ (1) ต าบลท่าทราย (2) ต าบลสาริกา 18 

(3) ต าบลหนองแสง (4) ต าบลบางสมบูรณ์ (5) ต าบลดงละคร (6) ต าบลบ้านนา (7) ต าบลเกาะหวาย 

และ (8) ต าบลพรหมมณ ี20 

   มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 22 

 ๕.๓  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ               

ผู้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการและผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ 24 

   ผู้ ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ  แจ้งที่ประชุมทราบ  ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและ26 

ผูบ้ริหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหนา้ 64-67 

   มติท่ีประชุม : รับทราบ 28 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 6/2563 วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 หน้า 17/2๒ 

 

 ๕.๔   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง  มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ             

ผู้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการและผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๓  2 

   ผู้ ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ  แจ้งที่ประชุมทราบ ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง  มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและ4 

ผูบ้ริหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหนา้ 69-90 

   มติท่ีประชุม : รับทราบ 6 

 

 ๕.๕   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓   8 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่ศูนย์บริหาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.)ได้ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการ10 

ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา จ านวนผู้ติดเชื้อสะสมผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวัน หรือสถิติผู้เสียชีวิตในประเทศ12 

ไทยลดลงหรืออยู่ในระดับที่ควบคุมได้ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง

มหาวิทยาลัยเปิดท าการปกติ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นั้น โดยก าหนดเปิดภาคการศึกษาที่ 1                      14 

ปีการศกึษา 2563 ระดับปริญญาตรี ส าหรับนักศกึษาภาคปกติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และส าหรับ

นักศึกษา ภาคกศ.พบ. และระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ทั้งนีก้ิจกรรมตา่ง ๆ ให้เป็นไป16 

ตามปฏิทินการศกึษา  

   ส าหรับหน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ออกตามความใน18 

มาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกาศของ

กรุงเทพมหานคร  ที่บังคับใช้กับสถาบันการศึกษา และให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคและ20 

ค าแนะน าของทางราชการต่างๆอย่างเคร่งครัด  

   ส าหรับให้คณาจารย์เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของภาคการศึกษา                   22 

ปีการศึกษา 2563 และปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะ/วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย           

ให้อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามปกติ หรือการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ตามตารางสอน24 

ที่อาจารย์รับผิดชอบ หากมีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์  ให้แนบเอกสารหลักฐานที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนทางระบบออนไลน์ เชน่ สื่อการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา กิจกรรม26 

การเรียนการสอน รวมถึงการให้ค าปรึกษา แนะน า การเรียนการสอนแก่นักศกึษาทางระบบออนไลน์ โดยมี

ระยะเวลา หรอืจ านวนครั้งในการเรียนการสอนทางระบบออนไลน์ ตามตารางสอนที่อาจารย์รับผิดชอบ 28 

   มติท่ีประชุม : รับทราบ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 6/2563 วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 หน้า 18/2๒ 

 

 ๕.๖   ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับปริญญาตร ี 

   อาจารย์ ดร.สุบัน บัวขาว รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                   2 

ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับปริญญาตรี เปิดภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 

2563 ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ส าหรับนักศึกษา ภาคปกติ และ วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 4 

ส าหรับนักศกึษา ภาคกศ.พบ. รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหนา้ 95-105 

   มติท่ีประชุม : รับทราบ 6 

                

 ๕.๗  ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับบัณฑิตศกึษา         8 

   อาจารย์ ดร.สุบัน บัวขาว รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                   

ปฏิทินวิชาการ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ ระดับบัณฑติศกึษา เปิดภาคการศกึษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศกึษา 10 

2563 ในวันเสารท์ี่ 4 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหนา้ 107-119     

   มติท่ีประชุม : รับทราบ 12 

              

 ๕.๘  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ก าหนดการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน   14 

นักศกึษาภาคปกติ และภาคกศ.พบ. ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

   ผู้ ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบ  ประกาศ16 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ก าหนดการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษา ภาคปกติ และภาค 

กศ.พบ. ภาคการศกึษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ไว้ดังต่อไปนี ้ 18 

   1. ก าหนดการช าระเงนิค่าลงทะเบียนเรียนโดยผ่านธนาคาร ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตัง้แต่

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม ถึง วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563  20 

   2. ก าหนดการช าระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้าและเสียค่าปรับ โดยด าเนินการที่ฝ่ายการเงิน              

กองคลังมหาวิทยาลัย ตั้งแต ่วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563  22 

   3. ก าหนดการขอผ่อนผันการช าระเงินค่าลงทะเบียน และเสียค่าปรับ โดยติดต่อ คณะ/

วิทยาลัย ที่นักศกึษาสังกัด ตั้งแตว่ันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563  24 

   หากพ้นก าหนดระยะเวลาตาม ข้อ 3 นักศึกษาต้องด าเนินการรักษาสถานภาพการเป็น

นักศึกษา และต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค ของภาค26 

การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ขอให้คณะ/วิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบและถือปฏิบัติ

อย่างเคร่งครัด 28 

   มติท่ีประชุม : รับทราบ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 6/2563 วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 หน้า 19/2๒ 

 

 ๕.๙  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ก าหนดการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน                 

ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับบัณฑิตศกึษา  2 

   ผู้ ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบ ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง  ก าหนดการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑                       4 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับบัณฑติศกึษา ไว้ดังต่อไปนี ้ 

   1. ก าหนดการช าระเงนิค่าลงทะเบียนเรียนโดยผ่านธนาคาร ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตัง้แต่6 

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม ถึง วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563  

   2. ก าหนดการช าระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้าและเสียค่าปรับ โดยด าเนินการที่ฝ่ายการเ งิน              8 

กองคลังมหาวิทยาลัย ตั้งแต ่วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563  

   3. ก าหนดการขอผ่อนผันการช าระเงินค่าลงทะเบียน และเสียค่าปรับ โดยติดต่อ คณะ/10 

วิทยาลัย ที่นักศกึษาสังกัด ตั้งแตว่ันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563  

   หากพ้นก าหนดระยะเวลาตาม ข้อ 3 นักศึกษาต้องด าเนินการรักษาสถานภาพการเป็น12 

นักศึกษา และต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค ของภาค

การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ขอให้คณะ/วิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบและถือปฏิบัติ14 

อย่างเร่งครัด 

   มติท่ีประชุม : รับทราบ 16 

   

 ๕.๑๐ รายงานสรุปจ านวนนักศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  18 

   อาจารย์ ดร.สุบัน บัวขาว รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                   

รายงานสรุปจ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ขณะนี้มหาวิทยาลัย(1) มีจ านวนผู้รายงานตัวเข้าเป็น20 

นักศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,593 คน (2) รอช าระเงิน ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2563 จ านวน 583 คน 

และ (2) อยู่ระหว่างการเปิดรับนักศึกษาและรอบเพิ่มเติม จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 และรายงาน22 

จ านวนสาขาวิชาที่มนีักศึกษารายงานตัวยังไม่ถึง 10 คน  

   รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ประธานที่ประชุม  กล่าวว่า ให้คณบดีประสาน24 

สาขาวิชาที่มีจ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ หรือมีจ านวนนักศึกษาไม่ถึง 10 คน หลักสูตรใดที่มี

นักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ก็ใหจ้ัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาที่มอียู่ แต่ปีนีใ้ห้งดรับนักศกึษา เพื่อให้26 

สาขาวิชาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการรับนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป สาขาวิชาไปส ารวจข้อมูลความ

สนใจ ความต้องการของผู้เรียน เมื่อปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้มีเนื้อหาในรายวิชาต่าง ๆ ให้มีการบูรณาการ28 

มากขึน้ หากแยกสาขาวิชามากเกินไป จ านวนนักศึกษาก็จะมีไม่ถึงจ านวนที่สามารถเปิดได้ ขอใหค้ณบดีทุก



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 6/2563 วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 หน้า 20/2๒ 

 

คณะหารือร่วมกันอาจจะท าหลักสูตรที่บูรณาการระหว่างคณะได้หากไม่มีนักศึกษาแล้วสาขาวิชาจะคงอยู่

ได้อย่างไร ไม่อยากใหย้ึดติดกับสาขาวิชาของตนเอง ถือเป็นเรื่องส าคัญมาก  2 

   มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 4 

 ๕.๑๑ การขอก าหนดอัตราสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  

   ผูช่้วยศาสตราจารย์ประกาศิต  โสไกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แจง้ที่ประชุมทราบ 6 

ตามที่สภาคณบดีสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ท าหนังสือขอก าหนดอัตราส่วน จ านวนนักศกึษา

เต็มเทียบเท่า สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คือ ไม่เกิน 1 : 15 เพื่อการบริหารจัดการตามกรอบ จ านวนสัดส่วน8 

และสามารถรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้มีความ

เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเปิดโอกาสให้เกิดความยืดหยุ่นต่อปรัชญาการเรียนการสอน ของแต่10 

ละหลักสูตรนั้น ในการนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้น าเรื่อง

ดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 12 

และได้มีมติเห็นชอบการก าหนดสัดส่วนจ านวนอาจารย์ประจ าต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามที่สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยเสนอ คือ             14 

ไม่เกิน 1 : 15 เพื่อเป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง น าไปใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละ

หลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันศกึษาแตล่ะแหง่ 16 

   มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 18 

 ๕.๑๒  แผนด าเนินงานเตรยีมความพร้อมส าหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ ๑                    

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 20 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ แจ้งที่ประชุมทราบ แผนด าเนินงารเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนการสอนออนไลน์             22 

ภาคการศกึษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 

1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน ( ITDS) 24 

ในช่วง “covid-19”  โดยใช้หลักการ Social Distancing เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ จองห้องเรียน

คอมพิวเตอร์ แจ้งปัญหาและบริการออนไลน์ส าหรับอาจารย์ บุคลากร  และนักศึกษา และพัฒนาระบบ 26 

(PNRU MOOC) ใช้ส าหรับการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ใหก้ับ

นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ รองรับการบริหารจัดการเรยีนรู้ (Learning Management System 28 

: LMS) แบบครบวงจร ได้แก่ การจัดรายวิชาในหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) และรายวิชาเอก จัดการ

กลุ่มผู้เรียน (section) ตามข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา จัดการคลังบทเรียนรองรับ30 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 6/2563 วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 หน้า 21/2๒ 

 

สื่อน าเสนอ ได้แก่ วีดโีอ เอกสารประกอบการสอน รูปภาพ และลงิค์เชื่อมโยงเว็บไซต์ภายนอก เป็นต้น และ

จัดการแบบทดสอบและการบ้าน จัดการคลังข้อสอบ โดยจะมีการจัดอบรมการใช้งานระบบการเรียนการ2 

สอน(MOOC PNRU) ส าหรับอาจารย์ ระหว่างวันพุธที่ 8 กรกฎาคม - ถึงวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 

รวมทั้งสิน้ 6 รุ่น รุ่นละประมาณ 30 คน 4 

2. งานห้องสมุด (1) ประชาสัมพันธ์ WECARE การปฏิบัติตนในการเข้าใช้บริการตาม

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 (2) ก าหนดให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการ                  6 

สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และผู้รับบริการ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ติดต่อ                  

(3) มาตรการบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่เคาน์เตอร์บริการ ยืม-คืน (4) มาตรการให้แม่บ้านเช็ดท า8 

ความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆทั้งรอบเช้าและเย็น (5) นั่งอ่านหนังสือห่างกัน 1 เมตรหรือ 1 ช่วงแขนเพื่อลด

โอกาสการแพรเ่ชื้อ 10 

3. งานเทคโนโลยีการศกึษา (1) หอ้งประชุมส่วนกลางทุกหอ้งพรอ้มใชง้าน (2) หอ้ง Smart 

Classroom อาคาร 20 ห้อง 2054 สามารถใช้เรียนออนไลน์ได้ (3) ห้องสตูดิโอ อาคาร 34 พร้อมใช้งาน12 

และสามารถบันทึกวีดิทัศน์เพื่อน าไปลงยูทูป ได้ (4) ห้องบริการสื่อโสต อาคาร 57 ช้ัน 7 พร้อมใช้งาน

อาจจะมีการจ ากัดจ านวนนักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการ และ (5) อุปกรณ์เครื่องเสียงภาคสนามสามารถใช้14 

งานได้ 

    มติท่ีประชุม : รับทราบ 16 

   

 5.13  ขออนุญาตเปิดท าการเพื่อรับรายงานตัวนักศกึษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 18 

     อาจารย์ ดร.สุบัน บัวขาว รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งที่ประชุม

ทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยได้มกี าหนดการเข้ารับตรวจเอกสารหลักฐาน, ท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ส าหรับ20 

นักศึกษาใหม่ ปีการศกึษา 2563 ดังนี ้ 

คณะ/วิทยาลัย ก าหนดการเขา้รับตรวจเอกสารหลักฐาน 

ท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 

หมายเหตุ 

วิทยาลัยการฝึกหัดครู วันจันทร ์ที่ 22 มิถุนายน 2563 (เช้า-บ่าย) 

วิทยาการจัดการ วันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2563 (เช้า-บ่าย) 

มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563  (เช้า-บ่าย) 

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563  (รอบเช้า) 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563  (รอบบ่าย) 

รอบรับตรงอิสระ  ที่ ช า ระ เงิน 

ระหว่างวันที่ 11-18 มิ.ย. 63 

 

วันศุกร ์ที่ 26 มิถุนายน 2563 (เช้า-บ่าย) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา คร้ังที่ 6/2563 วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 หน้า 22/2๒ 

 

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

บ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. รอบละประมาณ 200 คน และได้ด าเนินการขออนุญาตไปยัง2 

ส านักงานเขตบางเขน เรียบร้อยแล้ว โดยส านักงานเขตบางเขน ขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินตามมาตรการใน

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ส าหรับผู้ปฏิบัติงานและ4 

ผูม้ารับบริการ ได้แก่ การวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากผ้าหรอืหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การก าหนดจุด

เว้นระยะนั่งหรอืระยะยืน มีเจลแอลกอฮอล์บริการตามจุดต่าง ๆ ท าความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ที่มี6 

การสัมผัส อย่างเคร่งครัด 

   มติท่ีประชุม : รับทราบ 8 

   

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่นๆ 10 

 

 6.1 ก าหนดการประชุมครั้งที่ 7/2563   12 

  ก าหนดการประชุม ครั้งที่ 7/2563  วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. 

ณ หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลัย  ช้ัน 4  14 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 16 

ปิดประชุม 13.20 น. 

 18 

 

            ว่าที่ ร.ต.หญิงนศิานาท ศรดีี                         20 

                นางพิชญา สกุลสุธีบุตร  

                     ผูจ้ดบันทึกการประชุม  22 

 

 24 

                ผูช่้วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ 

              ผูต้รวจรายงานการประชุม 26 
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