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                รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                            คร้ังที่ ๓ (๓๖)/๒๕๖๓ 

                                วันจันทร ที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

                        ณ  หองประชุมราชภัฏสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ 
 

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

ผูมาประชุม             จํานวน       ๒๖  คน 

๑. ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม         อธิการบดี                 ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ      รองอธิการบดี         กรรมการ 

๓. ผศ.พจนารถ            บวัเขียว           รองอธิการบดี       กรรมการ 

๔. ผศ.วิเชียร               เข็มเงิน            รองอธิการบดี       กรรมการ 

๕. อาจารย ดร.มนัญญา  ปริยวัชญภักดี     รองอธิการบดี       กรรมก าร 

๖. ผศ.ดร.พรรณี           คอนจอหอ        รองอธิการบดี                                                   กรรมการ 

๗. อาจารยปยวรรณ       คุสนิธุ              ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                            กรรมการ 

๘. ผศ.ดร.กฤตชน          วงศรัตน           ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                        กรรมการ 

๙. ผศ.ดร.วิภวานี           เผอืกบัวขาว      ผูชวยอธิการบดี                                             กรรมการ 

๑๐. อาจารย ดร.เมธาวิน  สาระยาน         ผูชวยอธิการบดี           กรรมการ 

๑๑. อาจารย ดร.ทัดทอง   พราหมณี         ผูชวยอธิการบดี                                          กรรมการ   

๑๒. ผศ.ดร.ปญญา           ทองนิล          คณบดีคณะครุศาสตร                                         กรรมการ 

๑๓. ผศ.รพีพรรณ           เทียมเดช         คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร              กรรมการ 

๑๔. ผศ.ดร.พูนศิริ           ทิพยเนตร        คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                    กรรมการ 

๑๕. รศ.ดร.บัญญัติ          ศิริธนาวงศ       คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                           กรรมการ 

๑๖. อาจารย ดร.วิวิศน     สขุแสงอราม     คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                                 กรรมการ 

๑๗. ผศ.ดร.ปาณิศา         แกวสวัสดิ์        คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ฯ                              กรรมการ 

๑๘. ผศ.สวุัฒน              เตชะเพชรไพบูลย   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ             กรรมการ 

๑๙. ผศ.ดร.วนิดา            ดรุงคฤทธิชัย     คณบดีคณะพยาบาลศาสตร                                กรรมการ 

๒๐. อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย      ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต                                  กรรมการ  

๒๑. ผศ ดร.พิชิต              สุดตา            ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ                        กรรมการ 

๒๒. อาจารยแสนประเสริฐ  ปานเนียม       ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ                                   กรรมการ 

๒๓. อาจารยอภิรัตน        วงศศุภชาติ       ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ                        กรรมการ 
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๒๔. ผศ.ดร.ศุภณัฎฐ         ทรัพยนาวิน      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา        กรรมการ 

๒๕. อาจารยภาคย          พราหมณแกว     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา       กรรมการ   

๒๖. นายสะอาด             เข็มสีดา            ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี          กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

ผูไมมาประชุม            จํานวน     ๖    คน 

๑. รศ.ยศ                    ธีระเดชพงศ         ท่ีปรึกษาอธิการบดี                               

๒. รศ.ดร.กาญจนา         บญุสง                ท่ีปรึกษาอธิการบดี                               

๓..อาจารย ดร.กฤษดา     ตั้งชวาล             ผูชวยอธิการบดี                                              

๔. ผศ.ณรงค                  ไกรเนตร           ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ                   

๕. ผศ.ทัศนัย                  ท่ังทอง             กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา             

๖. อาจารยกฤษฎา           สรุิยวงศ            กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา             
                    

ผูเขารวมการประชุม     จํานวน    ๑๓   คน 

๑. นางภควัน                  จันทนเสวี          ผูอํานวยการกองกลาง                                       

๒. นายกิตติภพ                รักษาราษฎร      รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา                            

๓. นายนเรนทร               อมรจุติ    รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน       

๔. นางสาวสีนวล               ไทยานนท         หัวหนางานบริหารท่ัวไป          

๕. นางชุติมา               แฉงฉายา          นักบริหารงานท่ัวไป 

๖. นายฤทธี                     ทิมรอด            นักบริหารงานท่ัวไป 

๗. นายอภิวัฒน                 พานทอง          นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

๘. อาจารย ดร.พีรศุษย       บุญมาธรรม        รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน    

๙. อาจารย ดร.ธีรศักดิ์        สุขสันติกมล        รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน    

๑๐. นางสถาพร                บุญหม่ัน             หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

๑๑.นางอัญธิกา                 ถาวรเวช            รักษาการหัวหนากลุมสื่อสารองคกร 

๑๒.นายอํานาจ                 อนันพิทักษ         รักษาการหัวหนาศูนยกีฬาและนันทนาการ 

๑๓.นายชาญยุทธ               อรุณสวัสดิ์          รักษาการหัวหนาศูนยทดสอบฝมือแรงงาน 
 

 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.     
      

 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ  
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                      ๑.๑  มาตรการปองกันความเส่ียงจากการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

                                ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ  ตามท่ีเกิดสถานการณการแพรระบายของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  ซ่ึงมีผลกระทบตอบุคลากร เพ่ือเปนการปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน มหาวิทยาลยั จึงได

มีการประชุมผูบริหารเพ่ือหารือมาตรการปองกัน  ในการนี้ขอใหผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  ชี้แจงสรุป
รายละเอียดและมาตรการตาง ๆ จากการประชุม 
                              นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง
มาตรการและแนวทางปฏิบัติการปองกันความเสี่ยงของการแพรระบาดฯ  ของมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
                              ๑) จัดใหมีศูนยบริหารสถานการณเฝาระวังและปองกันความเสี่ยงจากการแพรระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ซ่ึงจะตั้งอยูท่ีอาคาร PBRU  SHOP  โดยมีการคัดกรองผูเขามายังมหาวิทยาลัย หาก

มีไขจะมีการประสานสงตอไปยังหนวยงานท่ีเก่ียของตอไป  มีการกําหนดจุดเขาออกมหาวิทยาลัย  โดยใหเขา
ออกประตูดานหนามหาวิทยาลัยเพียงแหงเดียว จะปดประตูดานขางและดานหลังท้ังหมด  จัดหาเจลลางมือ  
เครื่องมือวัดไข น้ํายาฆาเชื้อ 
                             ๒)  จัดการเรียนการสอนออนไลน   การประชุมออนไลน  โดยใหหนวยงานดําเนินการ 
                             ๓)  ทําประกันไวรัสโคนา 2019  ใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  จํานวน ๖๗๒ คน 

โดยซ้ือเบี้ยประกัน ๒๕๐ บาทตอคน 

                             ๔)  อนุมัติงบประมาณ จํานวน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในการพนน้ําฆาเชื้อตามอาคารตาง ๆ  

                             ๕)  ออกประกาศแนวปฏิบัติ เรื่องมาตรการปองกันความเสี่ยงจากการแพรระบบของ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จํานวน  ๔  ฉบับ  เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติตามอยางเครงครัด   

                             ๖)  ลดคาเชารานคาของศูนยอาคารลง รอยละ ๕๐  ตั้งแตเดือนเมษายน – กรกฏาคม 

๒๕๖๓  เพ่ือเปนการเยียวยาแกผูประกอบการรานคาเนื่องจากผลกระทบการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคนา และ

สนองนโยบายของรัฐบาลในการชวยเหลือผูประกอบการ 

                              ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ขอใหคณาจารย 

จัดการเรียนการสอนออนไลนใหมีประสิทธิภาพ สวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ท่ีมีความประสงค            

จะปฏิบัติงานท่ีบาน (Work from home) สามารถกระทําได  โดยตองจัดทําแผนปฏิบัติงานแจงใหมหาวิทยาลัย

ทราบดวย 

                             ผศ.ดร.วนิดา  ดุรงคฤทธิชัย  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง

ข้ันตอนการคัดกรองเพ่ือปองกันการระบาดไวรัสโคนา 2019   ในมหาวิทยาลัย ดังนี้   

                              ข้ันตอนท่ี ๑  กรอกประวัติใน Google form เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐาน  โดยอาจารย      

นักศึกษาและบุคลากรกรอกขอมูลการเดินทางสัมผัสในพ้ืนท่ีเสี่ยง ภายในวันท่ี ๒๓-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓  ขอความ

รวมมือเตรียมพรอมการนําหนากากอนามัยมาใชในเขตมหาวิทยาลัย 

                             ข้ันตอนท่ี ๒  คัดกรอง โดยวัดอุณหภูมิรางกายทางหนาผาก (ปอมทางเขามหาวิทยาลัย)      
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                             ข้ันตอนท่ี ๓  Hand Wash Zone (อาคารเรือนไทย)   PBRU Screening Zone (PBRU 

SHOP) คัดกรองความเสี่ยงแบบครบข้ันตอน 

                              ข้ันตอนท่ี ๔  Risk Zone  (หนาอาคารแพทยแผนไทย)  คัดกรองรายท่ีเดินทางมาจาก

พ้ืนท่ีเสี่ยงแบบครบข้ันตอน  Scan QR cord เพ่ือบันทึกประวัติเพ่ิมเติมดวยตนเองใน Google form 

                               อาจารย ดร.เมธาวิน  สาระยาน  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ขณะนี้

มีนักศึกษาคงคางอยูในหอพัก จํานวน ๑๖๐ คน  ซ่ึงกองพัฒนานักศึกษา ไดเขามากํากับดูแลการเขาออก และ

ความเปนอยูของนักศึกษา โดยใหสั่งซ้ืออาหารมารับประทานท่ีหอพัก สําหรับนักศึกษาจีน จํานวน ๒๗ คน จะมี

การประสานเพ่ือเดินทางกลับประเทศตอไป  ในสวนของอาจารยผูสอน ยังมีอาจารยบางคน นัดนักศึกษาเขามา

เรียนในมหาวิทยาลัย ซ่ึงไมควรดําเนินการสอนในลักษณะนี้ ควรจัดการสอนในระบบออนไลน  และงานสื่อสาร

องคกร ไดประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานเว็ปไซต และตั้งกลุมไลนของนักศึกษา ป ๖๓ เพ่ือใหการสื่อสาร

เปนไปดวยความรวดเร็ว  และจะมีการออกแบบฟอรมในระบบออนไลนเพ่ือกํากับติดตามนักศึกษาตอไป    

                              ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัย ไดออกประกาศเรื่อง

มาตรการปองกันความเสี่ยงจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับท่ี ๑ โดยกําหนดใหมหาวิทยาลัย

ใชระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน  ถึงวันท่ี  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓  นั้น อาจมีการประกาศปดมหาวิทยาลัย

เพ่ิมเติม โดยตองพิจารณาสาระสําคัญจากประกาศของจังหวัดเพชรบุรี  ในสวนของศูนยเฝาระวังการแพรระบาด

ของเชื้อโคโรนา จะจัดหาอุปกรณวัดไข  แอลกอฮอลเจล น้ํายาฆาเชื้อ ใหเพียงพอตอการใชงาน โดยมอบหมาย

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการ  และใหคณะพยาบาลศาสตรเปนผูใหความรูเรื่องอุปกรณวัดไข  
                            

                               คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอ ดังนี้ 

                             -  ขอใหทุกคณะแจงอาจารยท่ีปรึกษา อาจารยผูสอน เพ่ือกําชับนักศึกษาไมใหเดินทาง               

ไปทองเท่ียวชวงท่ีมหาวิทยาลัยปด และใหจัดการสอนระบบออนไลน  ดังนั้น นักศึกษาจึงควรทํางานท่ีอาจารย

มอบหมายใหแลวเสร็จ 

                             -  บุคลากรท่ีเดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานคร หรือพ้ืนท่ีเสี่ยง ควรมีการวัดไขและ

เฝาสังเกตการณ  ๑๔ วัน 

                     มติท่ีประชุม   รับทราบ  
 

             ๑.๒   การเขารวมประชุมออนไลน  

                       อาจารย ดร.ทัดทอง  พราหมณี  ผูชวยอธิการบดี แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง การเขา
รวมประชุมออนไลน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  โดยปฏิบัติดังนี้ 
                            -  ผูท่ีไดรับเชิญเขารวมประชุม ตองไดรับการเชิญจากผูจัดการประชุมผานทาง E-mail                              

เขา E-mail  แลวคลิกไปท่ี join the meeting เพ่ือเขารวมประชุม 



๕ 

 

 

                           -   คลิก Run a temporary application เพ่ือเขาสูหองประชุมออนไลน ทําการเปดใช

งานโดยคลิกท่ี Join By Number  ใหปอนหมายเลขหองประชุมท่ีผูเชิญประชุมสงมาให เม่ือเสร็จแลวใหคลิก                

ท่ีปุม  Join         

                            -  จากนั้นจะเขาสูหนาจอเขารวมประชุมออนไลน                     

   มติท่ีประชุม   รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                                ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                                               

ราชภัฏเพชรบุรี ครั้งท่ี ๒ (๓๕)/๒๕๖๓ ประชุมเม่ือวันจันทร ท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.                             
ณ  หองประชุมราชรัฐสภา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  (รายละเอียด

ตามเอกสารหนา  ๓-๒๐)  
 

                    มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๒ (๓๕)/๒๕๖๓    โดยไมมีการแกไข    
 

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง    

                      ๓.๑  โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University 
System) 
                              นายอภิวัฒน  พานทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  สืบเนื่องตอท่ีประชุมใหทราบ

วา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดเสนอแผนงาน โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing 

University System) ตามแบบสรุปคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 13 
โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 235,837,310 บาท แลวนั้น 

                    บัดนี้  สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา แจงวามหาวิทยาลัยไดรับความเห็นชอบ
กรอบวงเงิน จํานวน  20,๐๐๐,๐๐๐ บาท  จากโครงการชุมชนตนแบบศูนยเรียนรูนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ
ผูสูงอายุและเพ่ิมเศรษฐกิจฐานราก “เมืองตาล เมืองพราว” สวนโครงการอ่ืนๆ ไมไดรับความเห็นชอบเนื่องจาก
คณะกรรมการเห็นวา  ๑) เปนโครงการ ววน. คือโครงการท่ีดานวิจัย นวัตกรรมท่ีสามารถขอผานชองทาง สกสว. 
ได  ๒) เปนโครงการพ้ืนฐานท่ีมหาวิทยาลัยทําเปนภารกิจอยูแลว  3) โครงการท่ี impact  ยังไมมีความนาสนใจ
เพียงพอ  

                  สําหรับโครงการท่ีไดรับความเห็นชอบ ใหหนวยงานปรับปรุงเนื้อหาใหมีความละเอียด
เพ่ิมข้ึน ตัวอยางเชน  โครงการสามารถมีการตอยอดและขยายผลตอชุมชน  หรือกลุมเปาหมายไดอยางไรบาง                    
/จุดแข็งของมหาวิทยาลัย/มีระบบสนับสนุนในการดําเนินการของโครงการหรือไม/แผนการดําเนินงาน                         
โดยละเอียด /การแตกตัวคูณอยางละเอียดในทุกๆ กิจกรรมท่ีมีรายจาย และสงขอมูลไปยัง สป.อว.   ภายในวันท่ี  



๖ 

 

 

20 มีนาคม 2563  โดยสํานักงานประมาณจะเปนผูตอไป  ซ่ึงงบประมาณอาจถูกปรับเปลี่ยนตามความเห็นชอบ
ของสํานักงบประมาณ 
 

                          มติ ท่ีประชุม  รับทราบ โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย 

(Reinventing University System) 
 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา      

 

                      4.๑  พิจารณาตนทุนตอหนวย ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนเพิ่มประสิทธภิาพ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

          นายนเรนทร  อมรจุติ  รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  นําเสนอตอท่ี

ประชุมใหทราบวา  ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  

มาตรา ๒๑  ใหสวนราชการคํานวณรายจายตอหนวย ของงานบริการสาธารณะท่ีรับผิดชอบ ตามแนวทางท่ี

กรมบัญชีกลางกําหนด  และรายงานใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ และจัดทําแผน                 

เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของสวนราชการใหกรมบัญชีกลางทราบนั้น  กองนโยบายและแผน ไดจัดทํา

ขอมูลตนทุนตอหนวย ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒  พบวา   

                          -  ตนทุนตอหนวยการผลิตบัณฑิต ลดลงจากป ๒๕๖๑ รอยละ ๒๗.๑๖ ระดับปริญญาตรี  
ลดลงรอยละ ๒๗.๘๐  ระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๕๕.๑๑                  
                         -  ตนทุนตอหนวยผลผลิตดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ลดลง รอยละ ๑๖.๒๑   
                         -  ตนทุนตอหนวยผลผลิดดานการเผยแพรความรูและบริการวิชาการ  เพ่ิมข้ึน รอยละ 
๘๙.๔๐ 
                         -  ตนทุนตอหนวยผลผลิตดานการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู  เพ่ิมข้ึนรอยละ ๖๗.๙๘ 

         

      ในสวนของแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือให
สามารถลดตนทุนตอหนวยผลผลิตใหมีตนทุนท่ีต่ําท่ีสุด  มหาวิทยาลัย จึงไดกําหนดแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ไดแก 
นโยบายประหยัดพลังงานไฟฟา  นโยบายลดการใชกระดาษ  นโยบายลดการใชหมึกพิมพ  นโยบายควบคุมการ
ใชโทรศัพทและสงไปรษณีย  นโยบายการใชน้ําประปา  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๒๖-๔๔) 

        จึงนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เพ่ือโปรดพิจารณารายงานตนทุน           

ตอหนวย ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  และอนุมัติแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

                             คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี ้
                          -   กําหนดตัวบุคคลท่ีรับผิดชอบแผนลดตนทุนการผลิต  ในทุกนโยบายใหเห็นอยางชัดเจน  
โดยใหกําหนดผูรับผิดชอบไปถึงระดับผูปฏิบัติโดยตรง  และใหรองอธิการบดีเปนผูกํากับดูแล 
                          -   เพ่ิมมาตรการการใช QR CORD  แทนการแจกเอกสาร  เพ่ิมวิธีการประหยัดการใชโทรศัพท 

         

                          มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 



๗ 

 

 

                     4.๒  รายงานความกาวหนาการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา
(Improvement Plan) ปการศึกษา  2562 (จากผลการประเมินรอบปการศึกษา  2561) ไตรมาส 2 
รอบ 6 เดือน (สิงหาคม 2562 – มกราคม 2563) 

                    อาจารย ดร.พีรศุษย  บุญมาธรรม รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  แจงใหท่ีประชุมทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบันไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (Improvement Plan) ประจําปการศึกษา 2562 ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 ไปแลวนั้น ในการนี้ งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ขอรายงานผลการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
                           -   มหาวิทยาลัยจะมีการทบทวนแผนพัฒนาตามพันธกิจ 4 ดาน  อยางนอย 8 แผน 

(ดําเนินการแลว ๔ แผน) 

                            -   กําหนดเปาหมายงบประมาณวิจัยท่ีตองการบรรลุ ซ่ึงจะชวยผลักดันกระบวนการ

เรียนรูการสรางงานวิจัยในลักษณะของบริหารแผนวิจัยและจัดการพ้ืนท่ีวิจัยท่ีมีระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ

รองรับนําไปสูการสรางองคความรูและการใชประโยชนจากการวิจัย ตามความเชี่ยวชาญของแตละศาสตรและ

บูรณาการขามศาสตร  (ดําเนินการ ๔ กิจกรรม) 

                             -   มหาวิทยาลัยควรมีระบบการกํากับ ติดตามการบริหารงานของคณะและหนวยงาน 

เพ่ือใหผลการบริหารเปนไปตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย  (ดําเนินการแลว) 

                             -   มีมาตรการในการดําเนินงาน และกํากับติดตามการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ                     

ของอาจารยเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด  (ดําเนินการแลว) 

                             -   ควรมีการถายทอดนโยบายการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว ลงสูคณะและหนวยงาน                  

เพ่ือสงผลตอภาพรวมการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว  (ดําเนินการแลว) 

                            ในสวนการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(Improvement Plan)  ของคณะ/สํานัก/สถาบัน  มีดังนี้  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 
                            คณะวิทยาการจัดการ                 ประเด็นหลัก      ๕     ดําเนินการแลว    ๓ 
                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    ประเด็นหลัก      ๒    ดําเนินการแลว     ๐ 
                            คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ           ประเด็นหลัก       ๖   ดําเนินการแลว     ๑ 
                            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ประเด็นหลัก     5    ดําเนินการแลว    2 
                            คณะเทคโนโลยีการเกษตร            ประเด็นหลัก      ๓    ดําเนินการแลว    ๐ 
                            คณะวิศวกรรมศาสตรฯ               ประเด็นหลัก      ๓     ดําเนินการแลว    ๐ 
                            พยาบาลศาสตร                        ประเด็นหลัก      5     ดําเนินการแลว    0       
                            ครุศาสตร                               ประเด็นหลัก       7    ดําเนินการแลว    2 
                            สํานักวิทยบริการฯ                    ประเด็นหลัก        7    ดําเนินการแลว    4 
                            สํานักสงเสริมวิชาการฯ               ประเด็นหลัก       3     ดําเนินการแลว    2 
                            สถาบันวิจัยฯ                           ประเด็นหลัก       5     ดําเนินการแลว   1  



๘ 

 

 

                            สํานักงานอธิการบดี                   ประเด็นหลัก       4     ดําเนินการแลว   3 
 

                            คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี ้
                        -  ทบทวนและปรับตัวชี้วัด โดยใหมีความสอดคลองกันแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 
                        -  ทุกหนวยงานเรงรัดการจัดทํากิจกรรมตาง ๆ  ใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
 

                        มติท่ีประชุม  เห็นชอบ รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา (Improvement Plan) ปการศึกษา 2562  รอบ ๖  เดือน  และใหนําขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารไปพิจารณาดําเนินการ 
 

                          4.๓  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง อัตราและวิธีการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ....... 
                                     ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจงตอท่ี
ประชุมใหทราบวา  เพ่ือใหการปรับปรุงการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี เปนไปดวยตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๓ ขอ ๒๖  เพ่ือเพ่ิม
ทักษะดานภาษาและทักษะดานประกอบวิชาชีพใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  โดยใหเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษา ใหมีความเหมาะสม  มหาวิทยาลัย จึงกําหนดอัตราและวิธีการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีนักศึกษาตอง
ชําระคาธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ........... (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   สรุป
สาระสําคัญ ดังนี้   
                                     เพ่ิมขอความในประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๐  ไดแก 
                               ขอ ๕.๑  หลกัสตูรครุศาสตรบัณฑิต  สายสังคมศาสตร   เก็บคาธรรมเนียม 
                                          (๘)    สาขาวิชานาฎศิลปศึกษา                                      ๑๐,๐๐๐   บาท 
                                                (๙)    สาขาวิชาดนตรีศึกษา                                          ๑๐,๐๐๐   บาท 
                                          (๑๐)  สาขาวิชาภาษาจีน                                             ๑๐,๐๐๐   บาท 
 

                               ขอ ๕.๗  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  เก็บคาธรรมเนียม 
                                          (๑๗)  สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ    ๑๖,๐๐๐   บาท 
                                                (๑๘)  สาขาวิชานวัตกรรมอุตสาหกรรม                            ๑๓,๐๐๐   บาท 
 

                               ขอ ๕.๘  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
                                          (๖)   สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ  ๑๕,๐๐๐   บาท 
 

                               ขอ ๑๐  คาธรรมเนียมการศึกษาท่ีจายเฉพาะกรณี 
                                          (๘)  คาปรับขอรับใบประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร  ปริญญาบัตร เกินกวา               
๓  เดือน จากวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ฉบับละ ๕๐๐ บาท  และคาปรับขอรับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผล
การศึกษา เกินกวา ๖  เดือน จากวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
                               

                            มติท่ีประชุม  เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บ

คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ....... 



๙ 

 

 
 

                          4.๔  ตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําป

การศึกษา ๒๕๖๒   

                                  อาจารย ดร.พีรศุษย บุญมาธรรม รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีมหาวิทยาลัย ไดอนุมัติแผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๒ ใหแลวเสร็จ ภายใน วันท่ี ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๓  นั้น  ในการนี้ สํานักสงเสริม
วิชาการฯ ขอแจงขอมูลจํานวนตัวบงชี้ จําแนกเปนรายหลักสูตร ซ่ึงจํานวนหลักสูตรท้ังหมด ๕๓ หลักสูตร  ตรวจ
ประเมินฯ ๑๓ ตัวบงชี้ จํานวน ๔๔ หลักสูตร  ตรวจประเมินฯ ๑๒ ตัวบงชี้  จํานวน ๓ หลักสูตร  ตรวจประเมินฯ 
๑๑ ตัวบงชี้ จํานวน ๖ หลักสูตร  การตรวจประกันคุณการศึกษา ของหลักสูตร/สาขาท่ีประเมินเพ่ือการเผยแพร
หลักสูตรตามมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จํานวน ๔ หลักสูตร  (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม) 
  

                                 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี ้

                                 -  ควรมีรายละเอียดกําหนดวัน ท่ีจะเขาตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ใหเห็นชัดเจน 
                                 - เนื่องจากขณะนี้เปนชวงตองหานักศึกษาเขามาเรียนในมหาวิทยาลัย ใหไดตาม
เปาหมาย และเกิดเหตุการณการแพรเชื้อโรคโคโรนา 2019 ซ่ึงมีกระทบตอมหาวิทยาลัยเปนอยางมาก  ดังนั้น 

การตรวจประกันคุณการศึกษาภายใน ของหลักสูตร/สาขาท่ีประเมินเพ่ือการเผยแพรหลักสูตรตามมาตรฐานตาม
กรอบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ นั้น  มีความจําเปนเพียงไร ซ่ึงระยะเวลาในการดําเนินการนั้น
กระชั้นเกินไป 
                               มติท่ีประชุม  มอบหมาย  รองอธิการบดีดูแลงานวิชาการ  ไปพิจารณาประเด็น

การตรวจประกันคุณภาพตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๒   
 

                          4.๕  โครงการแลกเปล่ียนประสบการณและการเรียนรูหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ
นักบริหารเพื่อการเปล่ียนแปลง มหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ ๒๑ ระยะที่ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
                                    ผศ.ดร.กฤตชน วงศรัตน  ท่ีปรึกษาอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ี
มหาวิทยาลัย ไดดําเนินโครงการหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะนักบริหารเพ่ือการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัย                      
ในศตวรรษท่ี ๒๑ ระยะท่ี ๑ เสร็จสิ้นไปเรียบรอยแลวนั้น  และเพ่ือใหโครงการดังกลาวประสบผลสําเร็จตามท่ี
ตั้งเปาหมายไว  ในการนี้  จึงไดเสนอโครงการพัฒนาสมรรถนะนักบริหารเพ่ือการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัย                  
ในศตวรรษท่ี ๒๑ ระยะท่ี ๒  ซ่ึงเปนหลักสูตรแลกเปลี่ยนประสบการณ การเรียนรู  และการศึกษาดูงานสภาพจริง 
                                    วิธีการ แบงกลุมการแลกปลี่ยนประสบการณการเรียนรู เปน ๓ กลุม  แลกเปลี่ยนและ
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ไดแก ประเทศออสเตรเลีย  ไตหวัน และมาเลเซีย  สําหรับมหาวิทยาลัย                  
ในประเทศ ไดแก  มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ระยะเวลาอบรม วันท่ี ๑๒-๒๕  กรกฎาคม ๒๕๖๓  งบประมาณท่ีใช จํานวน 
5,558,640 บาท  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 



๑๐ 

 

 

                                 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี ้

                                -  พิจารณาระยะเวลาของการจัดทําโครงการใหมีความเหมาะสม เนื่องจาก                       
การเกิดสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโรคโคโรนา 
                               -  การสงคนไปแลกเปลี่ยนเรียนรู  ควรพิจารณาประเด็นการตอสัญญาจางดวย                 
เพ่ือความคุมคุมทุน 
                                -  ควรเพ่ิมเติม ประเด็นความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับแผนในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยใหเปนรูปธรรม  
 

                                มติ ท่ีประ ชุม  เห็นชอบ ในหลักการ และใหนํ าขอ เสนอแนะของคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลยัไปพิจารณาเพิ่มเติม 
 

                     4.๖  ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง แนวปฏิบัติและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๖๓   

                                 นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดปรับเปลี่ยนวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร โดยใชระบบอิเล็กทรอนิกส ดังนั้น
เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบ  จึงไดจัดทําประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติและวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๖๓ (รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุม)  สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
 

                               ขอ ๔   เกณฑการประเมินผลปฏิบัติราชการสําหรับบุคลากร  ใหกําหนดดังนี้ 

(๑) ดานผลสัมฤทธิ์ของงาน (รอยละ ๗๐) ใหประเมินตามภาระงานและ

น้ําหนักภาระงาน 

(๒) ดานพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ ๓๐)  ใหประเมินสมรรถนะ

ตามคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร                   

                               คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี ้

                           -  ควรปรับประเด็น ภาระงานของประธานสาขาวิชา  ระดับความสําเร็จของแผนการรับ
นักศึกษา 
                           -  ปรับ ขอ ๔  ระดับคุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาลของประธานสาขา (ประเมิน      
โดยคณบดี) 
                           -  เพ่ิมประเด็น การใชเงินของโครงการใหบรรลุตามแผน 

                           -  กําหนดใหตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของแผนการรับนักศึกษา เปนภาระงานดานบริหาร

ของทุกระดับ 

                           -  พิจารณา การประเมินภาระงานตัวชี้วัดของบุคลากรของโรงเรียนสาธิต 
 



๑๑ 

 

 

                            มติ ท่ีประชุม  ปรับหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  โดยนํา

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไปพิจารณาเพิ่มเติม 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๕   เรื่องแจงเพ่ือทราบ             
                

                      ๕.๑  การเตรียมการเกี่ยวกับกิจกรรมผานระบบออนไลน 

                             ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ี
มหาวิทยาลัย ไดปรับระบบการเรียนการสอนเปนระบบออนไลน  เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ดังนั้น สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จึงไดจัดสรางระบบเพ่ือบริหารดานจัดการดาน
การศึกษาผานระบบออนไลน  ดังนี้        
                          ๑)   การสอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาป  ๒๕๖๓  มหาวิทยาลัย                    

ได ดําเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาป ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓  ซ่ึง
คณะกรรมการไดมีการสอบสัมภาษณผานระบบออนไลน  สวนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ขอเลื่อนการทดสอบ
ออกไปกอน 
 

                           ๒)  การขอเอกสารออนไลน    สํานักสงเสริมวิชาการฯ  ไดจัดทําระบบการขอเอกสาร

ออนไลน  ไดแก ขอใบรายงานผลการศึกษา แบบคํารองท่ัวไป แบบคํารองขอใบรายงานการเปนนักศึกษา โดยจะ
เริ่มใชได ตั้งแตวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓  ผานเว็บไซต http://mis.pbru.ac.th/register/ เว็บไซตดังกลาวจะอยู
ในระบบ MIS ของนักศึกษาเรียบรอยแลว 
 

                            ๓)  การขอสําเร็จการศึกษานักศึกษา ป ๒๕๖๒   จะใชระบบออนไลน เริ่มใชตั้งแต
วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓  สําหรับนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา ท่ีตองผานการสอบ Exit Exam  จํานวน ๑๓๐ 
คน  (นักศึกษาตกคาง)  การรับสมัครสอบใหผานระบบออนไลน ระหวางวันท่ี ๑-๕ เมษายน ๒๕๖๓ ชําระเงิน
ผานธนาคาร  จัดสอบในวันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓  จะเนนสอบระบบออนไลน   
 

                             ๔)  การปรับกิจกรรมรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
                                -  บัดนี้ ถึง ๑๕ มิ.ย ๖๓  รายงานตัวผานระบบออนไลน ผูบริหารพบผูปกครองและ

นักศึกษาผานระบบออนไลน   

                               -  วันท่ี ๒๓-๒๔ มิ.ย ๖๓  นักศึกษาจองหอพัก และรายงานตัวเขาหอพักผานระบบ 

                               -  วันท่ี ๒๙ มิ.ย ๖๓    สอบวัดระดับความรูพ้ืนฐานนักศึกษาใหม 

                               -  วันท่ี ๑  ก.ค ๖๓     เปดเรียนภาคเรียน ๑/๒๕๖๓   

                           มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                        ๕)  แผนการตรวจประกันคณุภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒   เพ่ือเปนการเตรียม

ความพรอมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรปการศึกษา ๒๕๖๒  ดังนี ้

http://mis.pbru.ac.th/register/


๑๒ 

 

 

                              ระบบ E-Sar    ผูประเมินตรวจ ผานระบบ E-Sar ๑๐๐% หลักสูตรแกไข/เพ่ิมเติม

หลักฐานในระบบ E-Sar ภายใน  ๗ วัน การแนบเอกสารหลักฐานในระบบ/สัมภาษณผานระบบออนไลน                      

ผูประเมินรายงานผลการตรวจผานระบบอยางสมบูรณ  (เปดระบบ E-Sar เดือนเมษายน ๒๕๖๓)                                 

                            มติท่ีประชุม    รับทราบ    
 

                      ๕.๒  รายงานความกาวหนาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงาน

ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓   

                              นายนเรนทร  อมรจุติ  รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  แจงตอท่ีประชุม

ใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยตองรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  โดยสงขอมูลผูมี

สวนไดเสียภายใน (บุคลากร) จํานวน ๗๐ คน และภายนอก (นักศึกษา) จํานวน ๔๐๐ คน  บัดนี้การจัดสงขอมูล

ของบุคลากรภายในครบถวนแลว  แตยังขาดขอมูลของนักศึกษา จํานวน ๒๓๗ คน  ดังนั้น จึงขอความรวมมือ

คณะจัดสงขอมูลใหครบถวน ภายในวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

                              มติท่ีประชุม    ใหทุกคณะจัดสงขอมูลใหครบถวน  ภายในวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

                     ๕.๓   กําหนดการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศลิปวัฒนธรรม 

                                นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  

ตามท่ีผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จะครบวาระการดํารงตําแหนง ซ่ึงตองมีการสรรหา               

ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ  ในการนี้  มหาวิทยาลัยไดประกาศรับสมัครฯ  ในระหวางวันท่ี ๑๗ 

มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๓  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๓  แสดงวิสัยทัศน วันท่ี ๙ 

เมษายน ๒๕๖๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัย วันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓  จึงขอประชาสัมพันธใหทุกหนวยงาน                

ไดทราบ 

                                มติท่ีประชุม    รับทราบ 

                     ๕.๔  การนัดหมายการตอสัญญาจางของพนักงานมหาวิทยาลยั   

                               ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยในวันท่ี 

๑-๓ เมษายน ๒๕๖๓ งานบริหารบุคคล และงานนิติการ  ไดมีการนัดหมายชี้แจงทําความเขาใจ พรอมท้ัง

ตรวจสอบเอกสารการตอสัญญาจางอยางละเอียด ของพนักงานมหาวิทยาลัยแตละคนท่ีครบสัญญาจาง  ดังนั้น 

จึงขอความรวมมือผูตอสัญญาจางดังกลาวใหทยอยมาทําสัญญา และใหมาเฉพาะผูท่ีมีสวนเก่ียวของเทานั้น  เพ่ือ

มิใหเกิดความแออัดจนเกินไป  โดยจะไปทําตอสัญญาจางท่ีอาคารสุเมธตันติเวชกุล 



๑๓ 

 

 

                               อาจารยแสนประเสริฐ ปานเนียม  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา ประเด็นการตอสัญญาจางของพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น เนื่องจากขณะนี้เกิดการ

แพรระบาดของเชื้อโรคโคโรนา ซ่ึงผูท่ีเซ็นตคํ้าประกันตองเดินทางมายังมหาวิทยาลัย ซ่ึงบางทานเปนผูสูงอายุ  

การเดินทางลําบาก  ดังนั้น จึงควรพิจารณาใหผูคํ้าประกันสามารถเซ็นตในสัญญาจางมากอน  โดยไมตองเดินทาง

มายังมหาวิทยาลัย 

                           มติท่ีประชุม    รับทราบ 

                     ๕.๕  แนวทางการประชาสัมพันธแนะแนวศึกษาตอ  

                               ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบวา  เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม และใหการแนะแนวการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

สํานักสงเสริมวิชาการฯ  จึงไดมีการนัดหมายผูเก่ียวของจากคณะตาง ๆ  เพ่ือรวมประชุมปรึกษาหารือเก่ียวกับ

แผนการออกแนะแนวการศึกษา ในชวงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๓   
 

                           มติท่ีประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๖    เร่ืองอ่ืน  ๆ 
 

                      ๖.๑  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

                              ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓   เมื่อวันที่  ๕  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓  

                              ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓   เมื่อวันที่  ๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๓  
 

                       ๖.๒   สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๓  เม่ือวัน
จันทร  ท่ี  ๑๗  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
   

            -  รับทราบ  รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ในรอบเดือน
กุมภาพันธ – มีนาคม ๒๕๖๓ 
                              -  รบัทราบ  รายงานผลการดําเนินงานกายภาพและมหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี เดือนมีนาคม ๒๕๖๓  
            -  รับทราบ  รายงานความกาวหนาในการขอเสนอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
                             -  อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จากเงินรายได
สะสมคงเหลือ (ครั้งท่ี ๑)  จํานวน ๗๔,๘๑๖,๐๐๐ บาท 
                             -  อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒   
                             -  อนุมัติผลการทบทวนโครงการชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓ (งบยุทธศาสตร)  



๑๔ 

 

 

                             -  อนุมัติ (ราง) กรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕  จํานวนอัตรากําลังไมเกิน ๒๙๕ อัตรา 
                             -  ใหความเห็นชอบ หลักสูตร/สาขาวิชาท่ีประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ สกอ. 
และเตรียมความพรอมนํารองประเมินระบบ AUN-QACriterion ๑-๕ จํานวน ๒๕ หลักสูตร  และหลักสูตร                    
/สาขาวิชาท่ีประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ สกอ. จํานวน ๒๘ หลักสูตร   หลักสูตรท่ีไมขอรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร 

- อนุมัติปฏิทินกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําป ๒๕๖๓  

- อนุมัติ ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี   จํานวน  ๑๒  ราย   

- อนุมัติ ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน   ๒  ราย 

- ใหความเห็นชอบ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๓

หลักสูตร  ไดแก  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  และหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต                                

-  รับทราบ  รายงานการเงิน  ประจําเดือนกุมภาพันธ  ๒๕๖๓ 

-  รับทราบ  มติการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓/

๒๕๖๓ 

-  รับทราบ รายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัย “ชุดโครงการยกระดับและเพ่ิม

มูลคาผลิตภัณฑชุมชนประเภทขนมหวานเมืองเพชร ดวยการจัดการสูการกระจายรายไดตลอดหวงโซคุณคาของ

ผูประกอบการขนมหวานทองถ่ิน” งบประมาณท่ีเสนอขอ จํานวน ๗,๔๙๖,๖๔๐ บาท  ขณะนี้ผานการพิจารณา

รอบแรกแลว 

-  รับทราบ  รายงานโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการความรวมมือ MOU  ระหวาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน ๓๔ โรงเรียน 

-  รับทราบ ผลการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการนักศึกษา กองทุนพัฒนานักศึกษา               

และการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา รอบป พ.ศ.๒๕๖๒ 

                               หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว      
และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  ประธาน 

กลาวขอบคุณ และปดการประชุม   
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๕๕  น.   

                     นางสาวสนีวล  ไทยานนท 
              ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 
                      ผูตรวจรายงานการประชุม 



๑๕ 
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