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                     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                            คร้ังที่ ๘ (๔๑)/๒๕๖๓ 

                                  วันจันทร ที่  ๒๔ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

                          ณ  หองประชุมราชภัฏสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

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

ผูมาประชุม                จํานวน     ๒๒      คน   

๑. ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม            อธิการบดี        ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ          รองอธิการบดี                                     กรรมการ 

๓. ผศ.พจนารถ             บวัเขียว             รองอธิการบดี                                     กรรมการ 

๔. ผศ.ดร.พรรณี            คอนจอหอ            รองอธิการบดี                                      กรรมการ 

๕. ผศ.ดร.วิภวานี           เผอืกบัวขาว          ผูชวยอธิการบดี                                     กรรมการ  

๖. อาจารย ดร.ทัดทอง     พราหมณี             ผูชวยอธิการบดี                                     กรรมการ   

๗. อาจารย ดร.กฤษดา    ตั้งชวาล                ผูชวยอธิการบดี                                     กรรมการ 

๘. อาจารย ดร.เมธาวิน    สาระยาน              ผูชวยอธิการบดี                                     กรรมการ 

๙. ผศ.รพีพรรณ           เทียมเดช              คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     กรรมการ 

๑๐. รศ.ดร.บัญญัติ          ศิริธนาวงศ            คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                กรรมการ 

๑๑. ผศ.สวุัฒน               เตชะเพชรไพบูลย   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                กรรมการ 
๑๒. ผศ.ดร.วนิดา            ดุรงคฤทธิชัย         คณบดีคณะพยาบาลศาสตร                      กรรมการ 
๑๓. อาจารย ดร.วิวิศน      สขุแสงอราม         คณบดีคณะวทิยาการจัดการ                      กรรมการ 
๑๔. ผศ.ดร.ปญญา           ทองนิล               คณบดีคณะครุศาสตร                              กรรมการ 
๑๕. ผศ.ดร.พูนศิริ            ทิพยเนตร            คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี        กรรมการ 
๑๖. ผศ.ดร.ปาณิศา          แกวสวัสดิ์           คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ฯ                   กรรมการ 
๑๗. อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย          ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต                         กรรมการ  

๑๘. ผศ ดร.พิชิต              สุดตา                ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ              กรรมการ 

๑๙. อาจารยปองพล         รกัการงาน          (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ                   กรรมการ 

๒๐. อาจารยปยวรรณ       คุสนิธุ                ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ                   กรรมการ 

๒๑. อาจารยภาคย           พราหมณแกว        กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                      กรรมการ 

๒๒. นายสะอาด             เข็มสีดา               ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี       กรรมการและเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม             จํานวน     ๙   คน 
 



๒ 

 

 

๑. ผศ.วิเชียร                เข็มเงิน               รองอธิการบดี                                 - 

๒. อาจารย ดร.มนัญญา   ปริยวิชญภักดี        รองอธิการบดี                                           - 

๓. รศ.ยศ                     ธีระเดชพงศ          ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                ติดประชุม 

๔. รศ.ดร.กาญจนา          บญุสง                 ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                - 

๕. ผศ.ดร.กฤตชน           วงศรัตน               ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                     - 

๖. ผศ.ณรงค                 ไกรเนตร              ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ               - 

๗. อาจารยกฤษฎา          สุริยวงศ               กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                          - 

๘. ผศ.ดร.ศุภณัฎฐ          ทรัพยนาวิน           กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                      ไปราชการ 

๙. ผศ.ทัศนัย                 ท่ังทอง                กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                           

ผูเขารวมการประชุม       จํานวน    ๑๑   คน 

๑. นางภควัน                  จันทนเสวี          ผูอํานวยการกองกลาง                              

๒. นายกิตติภพ                รักษาราษฎร      รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา                            

๓. นายนเรนทร              อมรจุติ            รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน       

๔. นางอัญธิกา                 ถาวรเวช          รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมงานสื่อสารองคกร 

๕. นายอํานาจ                 อนันพิทักษ       รักษาการในตําแหนงหัวหนาศูนยกีฬาและนันทนาการ      

๖. น.ส.เจษฏารัตน            กล่ําศรี             รักษาการในตําแหนงหัวหนาศูนยภาษาและวิเทศสัมพันธ  
๗. นางสถาพร                 บุญหม่ัน           หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

๘. นางสาวสีนวล              ไทยานนท         หัวหนางานบริหารท่ัวไป          

๙. นางชุติมา              แฉงฉายา         นกับริหารงานท่ัวไป 

๑๐. นายฤทธี                  ทิมรอด           นักบริหารงานท่ัวไป 

๑๑. นายอภิวัฒน              พานทอง         นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.     
      

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ  
 

                        ๑.๑  การทําบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ จัดสรางพระสมเด็จองคปฐม            

 โดย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข  องคมนตรี เปนประธานการจัดงาน 
 

                                    ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข  องคมนตรี   

เปนประธานการจัดงานทําบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศล  จัดสรางพระสมเด็จองคปฐม “พระพุทธเมตตา”                 

ในวันท่ี  4 ตุลาคม  พ.ศ.2563  ณ วัดเทพประทาน ตําบลทรายขาว อําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี  ในการนี้  
จึงขอความรวมมมือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมเปนเจาภาพงานบําบุญทอดกฐิน



๓ 

 

 

สามัคคี ในครั้งนี้  โดยรวบรวมเงินในการเปนเจาภาพ สงไดท่ี นางกอบกาญน  ศิริธนาวงศ  ภายในวันท่ี ๑๕ 

กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

                           มติท่ีประชุม  รับทราบ  รวบรวมสงเงินบริจาค ภายในวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

                                 ๑.๒  การจัดซ้ือจัดจาง 

                                    ประธาน   แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  เนื่องจากขณะนี้จะหมดเขตการจัดสงฎีกา

เบิกจายงบประมาณ  ทําใหการจัดทําฎีกามีความเรงรีบ และอาจเกิดความผิดพลาดข้ึนได  ซ่ึงหนวยงานท่ี

รับผิดชอบตองสงฎีกากลับไปแกไข  ดังนั้น จึงขอใหเนนความละเอียดรอบคอบในการเบิกจาย 
 

                                 มติท่ีประชุม  รับทราบ   
 

                          ๑.๓  การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา 

                                    อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิต  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต  แจงตอท่ีประชุม

ใหทราบวา  ตามท่ีไดเกิดกระแสการแสดงสัญลักษณทางการเมืองของนักเรียนนักศึกษาในขณะนี้นั้น  ดังนั้น         

มหาวิทยาลัย  จึงควรใหความสําคัญ และรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา พรอมรวมกันพิจารณาหาแนวทาง           

ทําความเขาใจ เพ่ือปองกันมิใหเกิดปญหาตามมาภายหลัง  ซ่ึงโรงเรียนสาธิตไดมีการพบปะพูดคุย และชี้แจง

ขอมูลท่ีถูกตองใหกับนักเรียนไดทราบเปนการเบื้องตนไวแลว  

                                           อาจารย ดร.เมธาวิน   สาระยาน  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

ในการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษานั้น  กองพัฒนานักศึกษาไดมีการกํากับติดตามอยูแลว  จากการตรวจสอบ 

มีนักศึกษาเพียงสวนนอย  ซ่ึงกองพัฒนานักศึกษา ไดเขาไปพูดคุยและทําความเขาใจ พรอมรับฟงความคิดเห็น

จากนักศึกษาเรียบรอยแลว คาดวานักศึกษาจะไมไปเขารวมกิจกรรมการแสดงออกทางสัญลักษณ เนื่องจาก

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มีความรักในองคกร  

                                    นายกิตติภพ  รักษาราษฏร  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  กองพัฒนานักศึกษาไดมีการสอดสองดูแลนักศึกษา  ทําใหม่ันใจไดวานักศึกษาจะไม

มีการแสงสัญลักษณทางการเมือง   เนื่องจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   มีความรักใน

สถาบันการศึกษา และมีวินัยในการปฏิบัติตน  ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดปลูกฝงใหนักศึกษารักในความเปน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

                                 มติท่ีประชุม  รับทราบ   
  

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                                ฝายเลขานุการ ไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                                               

ราชภัฏเพชรบุรี ครั้งท่ี ๗ (๔๐)/๒๕๖๓ ประชุมเม่ือวันพุธ ท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.                             



๔ 

 

 

ณ  หองประชุมราชรัฐสภา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  (รายละเอียด

ตามเอกสารหนา  ๓-๒๓)  
 

                    มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๗ (๔๐)/๒๕๖๓  โดยไมมีการแกไข  
 

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง    

 

                 ๓.๑  การตรวจสอบสถานะของนักศึกษา  

                              ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สืบเนื่องตอท่ี

ประชุมใหทราบวา  ตามท่ีไดมีนักศึกษาเขายืนยันสิทธิ์เพ่ือเปนนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยเพชรบุรี รหัส ๖๓  

จํานวน ๖๐ ราย  บัดนี้  สํานักสงเสริมวิชาการฯ ไดตรวจสอบรายละเอียดแลว  พบวามีนักศึกษาไปสมัครเรียนท่ี

สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ  จํานวน ๔๑ ราย  สวนนักศึกษาท่ีเหลืออีก ๑๙ ราย  ไดยื่นเอกสารและทําการตรวจสอบ

เอกสารวุฒิการศึกษาถูกตองเปนท่ีเรียบรอยแลว 

 

                            มติท่ีประชุม  รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา      

 

                      4.1  รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาส ๓)   
 

                                     นายนเรนทร อมรจุติ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบถึง  ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 3)  หลังจากไดมีการทบทวน ปรับปรุงและเพ่ิมเติม เนื่องจากสถานการณการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โครงการเดิม มีจํานวน 48 โครงการ ปรับลดลงเหลือ  จํานวน 28 โครงการ 
มีตัวชี้วัด  ท้ังสิ้น 124 ตัว  บรรลุเปาหมาย 59 ตัว  คิดเปนรอยละ 47.58  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๒๖ 
- ๓๙)   และสามารถบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป คิดเปนรอยละ 21.74  
โดยบรรลุผล  จํานวน 10 ตัวชี้วัด จาก 46  ตัวชี้วัด (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๔๐ – ๔๒) 
 

                               จึงนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 
 

            คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 

                             -  ขอปรับตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ การยกระดับคุณภาพบัณฑิต โครงการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตรใหไดมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  ตัวชี้วัดท่ี ๒) จํานวนหลักสูตรปจจุบันท่ีใชมาแลว

มากกวา ๕ ป ไดรับการปรับปรุง  โดยขอปรับผลการดําเนินงานจาก  ๘ หลักสูตร  เปน ๑๙  หลักสูตร  



๕ 

 

 

          มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาส ๓)  และนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร ไป

ปรับแกในตัวชี้วัด 
 

                      4.๒  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 
๒๕๖๒    

                                     นางสาวน้ําฝน แสงอรุณ  นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ  สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน   นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน/สํานัก ไดจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปการศึกษา ๒๕๖๒  ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ไปแลวนั้น  ในการนี้ งานพัฒนาระบบคุณภาพ
การศึกษา  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ขอรายงานผลการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ของทุกหนวยงาน ในรอบ ๑๑  (สิงหาคม ๒๕๖๒ - 
มิถุนายน ๒๕๖๓)   ผลการดําเนินงานแลวเสร็จ  คิดเปนรอยละ  ๙๘.๓๓   สรุปไดดังนี้ 
 

                                      จํานวนประเด็นท่ีนํามาพัฒนา      จํานวนประเด็นท่ีนํามาพัฒนา/ปรับปรุงแลว   
  

มหาวิทยาลัย                                 ๖     ประเด็น                           ๖     ประเด็น 
คณะวิทยาศาสตรฯ                          ๒     ประเด็น                           ๒     ประเด็น 
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ                 ๖     ประเด็น                           ๖     ประเด็น 
คณะมนุษยศาสตรฯ                         ๕     ประเด็น                           ๕     ประเด็น 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร                 ๖     ประเด็น                            ๖     ประเด็น 
คณะวิศวกรรมศาสตรฯ                     ๓     ประเด็น                            ๓    ประเด็น 
คณะพยาบาลศาสตร                        ๕     ประเด็น                            ๕     ประเด็น 
คณะครุศาสตร                               ๖     ประเด็น                            ๖     ประเด็น 
คณะวิทยาการจัดการ                       ๕     ประเด็น                            ๕     ประเด็น 
สํานักวิทยบริการฯ                          ๗     ประเด็น                            ๗     ประเด็น 
สํานักสงเสริมวิชาการฯ                     ๓     ประเด็น                            ๓     ประเด็น 
สถาบันวิจัยฯ                                 ๕     ประเด็น                            ๔     ประเด็น 
สํานักงานอธิการบดี                         ๔     ประเด็น                            ๔     ประเด็น 
 

                            รวม              ๖๐  ประเด็น                             ๖๐     ประเด็น 
 

                                จึงนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 
 

   คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 

                           -     สาขาวิชา ควรมีการประชุม ภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง  คณะกรรมการบริหารคณะ ตองมี
การประชุมอยางตอเนื่อง หรืออยางนอย ภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง                              
                           -     หนวยสนับสนุนวิชาการ ตองมีการเผยแพรความรูจากการทํา KM 
  



๖ 

 

 

                              มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา               

ปการศึกษา ๒๕๖๒    
 

                      4.๓  (ราง) การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ               
 

                                     นายนเรนทร อมรจุติ  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  แจง
ตอท่ีประชุมใหทราบถึง  (ราง) การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี   ซ่ึงประมาณการรายรับเงินรายได ปงบประมาณ ๒๕๖๔  เปนเงินจํานวน  ๒๒๖,๘๙๓,๐๐๐ 
บาท   ลดลงจาก ปงบประมาณ ๒๕๖๓  ซ่ึงมีรายรับ ๒๓๐,๐๘๒,๑๐๐ บาท  ลดลง  ๓,๑๙๙,๑๐๐ บาท  คิดเปน 
๑.๓๙ %  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)    ดังนี้    
 

         รายรับเงินรายได         
                              -   การศึกษาภาคปกต ิ                                              147,121,500    บาท                     
                              -   การศึกษาภาคนอกเวลาปกติ                                      19,891,000    บาท 
                              -   โครงการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.)       949,000   บาท                                                 
                              -   การศึกษาหนวยงานจัดตั้งภายใน                                 39,853,000   บาท 
                              -   รายไดอ่ืน ๆ                                                          19,078,500   บาท 
                                                           รวมเปนเงิน                           ๒๒๖,๘๙๓,๐๐๐   บาท 
       การจัดสรรงบประมาณเงินรายไดประจําป พ.ศ. 2564 
                             -    รายจายบุคลากรภาครัฐ   (12%)                                 21,114,600    บาท 
                             -    งบประมาณตาม Function  (74%)                            134,824,000   บาท 
                             -    งบประมาณตามยุทธศาสตร  (14%)                             25,575,800   บาท 
                                                            รวมเปนเงิน                           181,514,400  บาท 
 

                                จึงนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 
 

   คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 

                           -   การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู  ขอใหใชเงินงบประมาณแผนดิน โดยจัดทําโครงการ

รองรับ และนําเงินรายไดดังกลาวไปจัดสรรในยุทธศาสตรอ่ืน  เพ่ือใหการบริหารงบประมาณเกิดประสิทธิภาพ

มากท่ีสุด  

                           -    ควรมีการประชุมหารือและวางแผนรวมกันของการใชจายเงินการพัฒนาทองถ่ิน

ศาสตรพระราชาเพ่ือใหเกิดการใชจายท่ีรวดเร็วและครอบคลุม 

                            -   เพ่ิมการจัดสรรงบประมาณ  การจัดการศึกษาภาคนอกเวลาปกติ ของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสํานักงาน  จํานวน  ๑๓  คน   

                            -   ปรับปรุงแกไข  อัตราคาธรรมเนียม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรคอมพิวเตอร 

สายครู  จาก ๑๒,๐๐๐ บาท  ปรับเปน  ๑๖,๐๐๐ บาท  



๗ 

 

 

                            -   ปรบัเพ่ิม จํานวนนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จากท่ียืนยันสิทธิ์ 

จํานวน  ๖๙๕ คน  เปนยืนยนัสิทธิ ์จํานวน  ๗๑๓  คน 

                            -   ควรมีการเปลี่ยนการจัดกิจกรรมท่ีซํ้าเดิม เนื่องจากไมตอบตัวชี้วัด  และในสวน

ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน ตองมีการกําหนดกิจกรรมท่ีชัดเจนและมีการตอยอดกิจกรรม เพ่ือใหการใช

งบประมาณเกิดความคุมคาและเห็นผล 

                              มติท่ีประชุม  เห็นชอบ (ราง) การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๔  ในการจัดสรรงบประมาณตองอํานวยประโยชนดานการเรียนการสอนใหกับนักศึกษา 
 
 

                   ๔.๔  (ราง) แผนพัฒนาของศูนยพัฒนาภาษา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔  
                             นางสาวเจษฎารัตน  กล่ําศรี  รักษาการในตําแหนงหัวหนาศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศ

สัมพันธ  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบ (ราง)  แผนพัฒนาของศูนยพัฒนาภาษา ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๔ 

โดยจะดําเนินโครงการกิจกรรมตาง ๆ  ดังนี้ 
 

                โครงการ                                                                รูปแบบกิจกรรม 

๑. การจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา              ๑) การจัดสอบ TOEFL ITP  ๒) การจัดสอบ TOEIC      

    ผานขอสอบมาตรฐานจริง                                  ๓) การจัดสอบภาษาจีน 
 

 

๒. การอบรมเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการทดสอบ   ๑) TOEFL ITP Preparation 2) TOEIC Preparation 

    วัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ                         ๓) การสอบวัดระดับตามมาตรฐานเทียบเคียงและไดรับ                 

                                                                       การยอมรับอ่ืนๆ เชน IELTS, CU-TEP เปนตน  

๓. การจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น                           1) English for Basic Communication  
     เพ่ือเสริมทักษะดานภาษา                               2) English for International Communication 
                                                                   3) English for Career 
                                                                   4) Chinese Language for Communication 
                                                                   5) ภาษาอังกฤษสําหรับเตรียมสอบ กพ. 
 

๔. การจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ               1)  เปดรับนักศึกษาและบุคลากรเขารับการพัฒนา 
    ผานโปรแกรม Speexx                                        ทักษะภาษาอังกฤษผานโปรแกรม Speexx 
 

๕. การจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษใหแก        1)  การจัดแขงขันทักษะภาษาอังกฤษโดยการตอบ                     
    นักเรียน/นักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัย              คําถามเพ่ือชิงรางวัล 
    (ชวงเวลา 18:00–20:00 น.)                          ๒)  การพัฒนาทักษะภาษาผานการชมภาพยนตร 

                                                                   3)  กิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสันทนาการ 
 



๘ 

 

 

๖. การพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู    1)  การปรับปรุงหองประชุมและหองเรียนครุภัณฑ  
    และพัฒนาทักษะภาษา                                        ระบบน้ํา  ระบบเครื่องเสียง  
                                                                   2)  การปรับปรุงทัศนียภาพ เพ่ือการสรางภาพลักษณ 
                                                                        ท่ีดีใหแกองคกร 
 

                                จึงนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 
 

   คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 

                           -    ควรกําหนดกิจกรรมและระยะเวลาการจัดกิจกรรม ใหเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม  เพ่ือ

ประชาสัมพันธใหนักศึกษาและบุคคลภายนอก ไดทราบลวงหนา    

                           -    การท่ีจะเพ่ิมเครดิตใหกับนักศึกษาในกิจกรรมของศูนยพัฒนาภาษา ตองมีการหารือ

ลวงหนาเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน  เนื่องจากกองพัฒนานักศึกษาไดกําหนดการใหเครดิตในแตละกิจกรรมไว 

อยูกอนแลว  

                           -    การจัดอบรมใหกับนักศึกษาพอพัก ควรจัดอบรมเปนรอบ ๆ หรือในวันเสาร อาทิตย 

และไมเนนจํานวนนักศึกษาท่ีมากเกินไป  เพ่ือไมใหกระทบเวลาเรียนในวันปกติของนักศึกษา 

                 -    กําหนดกลุมเปาหมายของนักศึกษาท่ีจะเขารับการอบรมภาษาอังกฤษใหชัดเจน                  

เพ่ือไปสูจุดเปาหมายท่ีงายข้ึน  และใชระบบโปรแกรมสําเร็จรูปเขาชวย 

            มติท่ีประชุม   เห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนาของศูนยพัฒนาภาษา ประจําป

งบประมาณ  ๒๕๖๔  กําหนดวันเวลาการจัดโครงการใหชัดเจน  ปรับรูปแบบการสอบภาษาอังกฤษใหม      

โดยมีเปาหมายใหนักศึกษาไดพัฒนาภาษาอังกฤษ   

 

ระเบียบวาระท่ี   ๕   เรื่องแจงเพ่ือทราบ    

                     ๕.๑  รายงานขอมูลรายบุคคลการลงทะเบียนบัญชี Google Scholar และการถูกอางอิง

จาก Google Citation ในการสืบคนงานเขียน งานวิจัย และส่ิงพิมพทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

                                นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล  ไดจัดทําขอมูลการเขาใชงานบัญชี Google Scholar อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ขอใหใช

อีเมลท่ีสมัครใน Google Scholar ในการนําบทความวิชาการตีพิมพผลงาน   

                               ซ่ึงศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล  ดําเนินการกํากับติดตามขอมูลรายบุคคลการลงทะเบียน

บัญชี  Google Scholar  และการถูกอางอิงบทความจาก Google Citation ณ วันท่ี ๑๙ เดือนสิหาคม ๒๕๖๓ 

โดยวิธีการสํารวจขอมูลดวย Google Scholar โดยสามารถแสดงสรุปขอมูลแตละหนวยงาน และสามารถ              

ดูรายละเอียดขอมูลเปนรายบุคคลตามแตละหนวยงาน คูมือการลงทะเบียน Google Scholar ดวยตนเอง และ



๙ 

 

 

คูมือการใชงาน Google Scholar ไดท่ี Link: http://1ab.in/eLJ หรือ QR Code ดานลาง หรือสอบถามขอมูล

เพ่ิมเติมไดท่ีศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล  

                                                QR Code รายละเอียดขอมูล 
 

 

 

 

 

 

 
 
                            มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                   ๕.๒  แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี             

ปการศึกษา  ๒๕๖๓   

                             นายกิตติภพ  รักษาราษฎร  รักษาการผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบถึงแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปการศึกษา  ๒๕๖๓ (รอบ

ระยะเวลา ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)  โดยมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ระยะ ๕ ป  ในยุทธศาสตรท่ี ๒  บัณฑิตมีคุณภาพพรอมทํางาน ในแผนประกอบดวย ๔ กลยุทธ (รายละเอียด

ตามเอกสาร หนา ๔๕- ๕๖)  ดังนี้  
 

กลยุทธท่ี 1   พัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหพรอมทํางานดวยหลักวิชาการวิชาชีพและทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
โครงการ/กิจกรรม       ไหวคร ู เลือกตั้งนายกองคการบริหารนักศึกษา  สัมมนาเชิงปฏิบัติผูนํานักศึกษาใน 
                             ศตวรรษท่ี ๒๑  ประกวด PBRU Ambassder  ทักษะการพูดในท่ีชุมชน  อบรมการ  
                             สรางแรงบันดาลใจในวัยรุนยุค Gen Z  ทักษะการเปนผูประกอบการ สัมมนาเชิงปฏิบัติ 
                             สรางแกนนําปองกันยาเสพติด  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม   คายแสงทองสองสวางดวย 
                             ทางธรรม  ธรรมศึกษา  เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ   
 

กลยุทธท่ี 2   สรางเสริมอัตลักษณและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
โครงการ/กิจกรรม      กาวเพ่ือความดีดวยพลังจิต   อาสาคืนผืนปาใหชาง ปท่ี 2  ยุวเกษตรตามรอยพอ 
                            อยางพอเพียง  ราชภัฏทอฝนปนน้ําใจ  ขับข่ีปลอดภัยใสใจกฎจราจร  สิทธิหนาท่ีวิถี      
                            ประชาธิปไตย  เลือกตั้งนายกองคการบริหารนักศึกษา ตลาดนัดแรงงาน  วันราชภัฏ     
                            เทคนิคการเขียนใบสมัครงานและการสัมภาษณงานท่ีสัมฤทธิ์ผล   ฉลองเทียนพรรษา    
                            ถวายเทียนพรรษา  รักษไทย ใจลูกทุง มุงสูฝน 
 

 



๑๐ 

 

 

กลยุทธท่ี 3   สงเสริมการมีสุขภาวะท่ีดีแกนักศึกษา  
โครงการ/กิจกรรม     ดอนขังใหญเกมส   การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย  การแขงขันกีฬาและทักษะวิชาการ 
                           พ.จ.น.ก.สัมพันธ  การแขงขันวิ่งซุปเปอรฮาฟมาราธอน  กีฬาองคกรกิจกรรม 
 
กลยุทธท่ี 4   สงเสริมการเปนมหาวิทยาลัยคุณธรรมและการมีจิตอาสา 
โครงการ/กิจกรรม      ยุวเกษตรตามรอยพออยางพอเพียง  รักษน้ํารักปา  ตามวิถีพอเพียง  กาวเพ่ือความดี 

                            ดวยพลังจิตอาสา คืนผืนปาใหชาง  ราชภัฏทอฝนปนน้ําใจ  วิศวกรสังคม (PBRU) GEN Z 

                            อนุรักษชายฝง   สืบสานพระราชปณิธาน 
           

      มติท่ีประชุม     รับทราบ  เพิ่มการพัฒนาอัตลักษณของนักศึกษาในดานจิตอาสา 

                   ๕.๓  แบบสํารวจ และแผนการดําเนินงานพัฒนาผลงาน/นวัตกรรม ท่ีสามารถยกระดับ                 

สูเชิงพาณิชย 

                              อาจารยภาคย   พราหมณแกว  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ  แจงตอท่ีประชุม             

ใหทราบวา  ตามท่ีสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ไดมีการจัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนจัดทํา

แผนยกระดับงานวิจัย นวัตกรรมและงานสรางสรรค สูเชิงพาณิชย เม่ือวันท่ี ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓  ท่ีประชุม              

มีมติใหแตละ คณะ/สถาบัน/สํานัก รวบรวมขอมูลเก่ียวกับผลงาน นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคเพ่ือใชเปน

ขอมูลประกอบแผนการดําเนินงาน เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบแผนการดําเนินงานผลงานสูเชิงพาณิชยในภาพรวม

ของมหาวิทยาลัย ไดแก 

๑) ผลงาน นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคท่ีมีอยูในปจจุบันและพรอมจดทรัพยสินทาง
ปญญา 

๒) ผลงาน นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคท่ีมีอยูในปจจุบันและพรอมตอยอดเชิงพาณิชย   
๓) แผนการจัดหารายไดจากผลงาน นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคของหนวยงาน   
๔) แผนการสรางผลงาน นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคของหนวยงานเพ่ือยกระดับสูเชิง

พาณิชย  
 

                              จากการดําเนินงานดังกลาวมีผูสงขอมูลใหสถาบันวิจัยฯ รวบรวม ดังนี้ คณะวิทยาการ

จัดการ  คณะครุศาสตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  โรงเรียนสาธิตฯ  เพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  จึงขอความรวมมือหนวยงานท่ียังไมไดสงขอมูล กรุณาสงขอมูลเพ่ิมเติม

มายังสถาบันวิจัยฯ 

                             มติท่ีประชุม   รับทราบ  
 

                      ๕.๔  ความกาวหนาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือ

ขอรับงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก ประจําป 2565  



๑๑ 

 

 

    อาจารยภาคย   พราหมณแกว  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ  แจงตอท่ีประชุม             

ใหทราบวา  ตามท่ีสถาบันวิจัยฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยใหไดทุน” โดยมี

นักวิจัยท่ีเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เขารวมจํานวน  60 คน จากท้ัง 8 คณะ  ผลท่ีไดจาก
การเขารวมงานครั้งนี้ นักวิจัยไดเพ่ิมพูนทักษะ และความรูความเขาใจ ในการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยใหมี
ศักยภาพในดานการวิจัย โดยเฉพาะการเขียนโครงการวิจัยเพ่ือขอรับงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกไดอยางมี
คุณภาพ จํานวน  ๙ แผนงานวิจัย  งบประมาณท่ีเสนอขอ จํานวน 26,200,000 บาท 

                             มติท่ีประชุม   รับทราบ  
 

                       ๕.๕  รายงานสถานะจํานวนโครงการวิจัยของนักวิจัยท่ีติดคางทุนท่ีไดรับทุนอุดหนุนการ

วิจัยกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  

                              อาจารยภาคย   พราหมณแกว  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ  แจงตอท่ีประชุม ให

ทราบวา  ตามท่ีสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ไดติดตามการดําเนินงานของนักวิจัยท่ีลวงเลย

ระยะเวลาตามท่ีกําหนดในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550-2561  โดยมีผลการ

ดําเนินงานสรุปได ดังนี้ 
 

 

                                    เงินรายไดมหาวิทยาลัยและเงินกองทุนเพ่ือการวิจัย 

รายการ จํานวนโครงการ 
จํานวนงบประมาณ
ท่ีเบิกจาย (บาท) 

การดําเนินการ 

1. จํานวนโครงการวิจัยท่ีรับทุนไป
ท้ังหมด 

88 โครงการ 2,946,800 กํ า กั บ ติ ด ต า ม ใ ห นั ก วิ จั ย
ดํ า เ นิ น ก า ร ใ ห แ ล ว เ ส ร็ จ 
ภายในวัน ท่ี  24 สิ งหาคม 
2563 เพ่ือใหทันระยะเวลา
ในการตรวจรับ และการเบิก
จายเงินวิจัย 

2. ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 53 โครงการ 1,753,800  
3. อยูระหวางการดําเนินการ 14 โครงการ 673,000  
4. คาดวาจะดําเนินการไมแลวเสร็จ 4 โครงการ 102,000  
5. คืนทุน 17 โครงการ 418,000  

 

                                     
 
 
 
                                                       เงินงบประมาณแผนดิน 
 

รายการ จํานวนโครงการ 
จํานวนงบประมาณ
ท่ีเบิกจาย (บาท) 

การดําเนินการ 



๑๒ 

 

 

1. จํานวนโครงการวิจัยท่ีรับทุนไป
ท้ังหมด 

8 โครงการ 2,853,505 กํ า กั บ ติ ด ต า ม ใ ห นั ก วิ จั ย
ดํ า เ นิ น ก า ร ใ ห แ ล ว เ ส ร็ จ 
ภายในวัน ท่ี  21 สิ งหาคม 
2563 เพ่ือใหทันระยะเวลา
ในการตรวจรับ แตไมสามารถ
เบิกจายเงินวิจัยสวนท่ีเหลือได 

2. ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว - - 
3. อยูระหวางการดําเนินการ 8 โครงการ 2,853,505 
4. คาดวาจะดําเนินการไมแลวเสร็จ - - 
5. คืนทุน - - 

 

                             มติท่ีประชุม   รับทราบ  

                          ๕.๖  รายงานผลการดําเนินโครงการ อว.สรางงาน เฟส 2  ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจาก
สถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี                                
                                อาจารยปองพล รักการงาน  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ

วา ตามท่ีสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ปฎิบัติหนาท่ีเปนทีม

อาจารยพ่ีเลี้ยงประจํากลุม   โดยไดมีการกําหนดการดําเนินกิจกรรมเวทีประชาคมเพ่ือวิเคราะหสภาพของชุมชน

เพ่ือวิเคราะหสภาพของชุมชน (SWOT Analysis)  สูการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนโดยใชกระบวนการมีสวนรวม  

ดังนี้  
 
 

วันท่ี 19 สิงหาคม ๒๕๖๓      ชุมชนหัวทุง-ทุงพราวพัฒนา     น.ส.ศศิวิมล กาหลง    ทีมพ่ีเลี้ยงท่ีรับผิดชอบ 
เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.             
 

วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓      ชุมชนสมอลก                  อ.ปองพล รักการงาน     ทีมพ่ีเลี้ยงท่ีรับผิดชอบ 
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.                                            น.ส.วณิชยา  ทองสมนึก 
 

วันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓       ชุมชนบานไรกราง            อ.ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท ทีมพ่ีเลี้ยงท่ีรับผิดชอบ 
เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.                                       น.ส.พิชชานันท กรีดกราย 
 

ท้ังนี้ ฝายพัฒนาทองถ่ินและบริการวิชาการจะนําขอมูลท่ีไดจากการทํากิจกรรมเวที
ประชาคมมารวมวางแผนการดําเนินงานรวมกับชุมชน รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน ถอดองคความรูใหกับ
ชุมชน และวางแผนการดําเนินงานรวมกับเครือขายในการบริหารจัดการชุมชนตอไปในอนาคต 

 

                           มติท่ีประชุม   รับทราบ  

                       ๕.๗  รายงานความกาวหนาของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตําบลแบบ      
บูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)  



๑๓ 

 

 

                              อาจารยปองพล รักการงาน  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ

วา  ตามท่ีสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  กําลังดําเนินการจัดทํารายละเอียดโครงราง โครงการยกระดับ

เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)  ในวันท่ี 13 สิงหาคม 2563                          
ซ่ึงสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  ไดประสานกับมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือ
นําเสนอสภาพัฒนฯ  จํานวน 12 พ้ืนท่ี ในจังหวัดเพชรบุรี 9 ตําบล  ไดแก  ตําบลหาดเจาสําราญ  ตําบลชอง-
สะแก  ตําบลบานในดง  ตําบลไรสะทอน  ตําบลบางเกา  ตําบลหวยทาชาง  ตําบลทาตะครอ  ตําบลบางขุนไทร 
ตําบลบานแหลม   และจังหวัดประจวบคีรีขันธ 3 ตําบล ไดแก ตําบลหาดขาม  ตําบลทองมงคล  ตําบลเขาลาน  

                            มติท่ีประชุม   รับทราบ  

                      ๕.๘   ติดตามสงผลการเรียนของนักศึกษา 

                              อาจารย ดร.เมธาวิน  สาระยาน  ผูชวยอธิการบดี แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา เนื่องจาก

ขณะนี้กองทุนกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา ไดมีการขยายเวลาการตอสัญญาของนักศึกษาท่ีจะกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา

ดังนั้น  จึงขอความรวมมือคณบดีเรงรัดอาจารยในคณะใหออกเกรดกับนักศึกษา  ในสวนของนักศึกษาทุน                       

ในหลวงรัชกาลท่ี ๙  และนักศึกษาทุน ในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐  ขอใหสงใบรับรองความประพฤติและผลการเรียน

ของนักศึกษาเพ่ือประโยชนของนักศึกษา 
 

                             มติท่ีประชุม  มอบสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ตรวจสอบติดตามการเรียน

ของนักศึกษา  โดยกําชับใหอาจารยสงเกรดใหเรียบรอย 

ระเบียบวาระที่  ๖    เร่ืองอ่ืน  ๆ 
 

                        ๖.๑  รายงานการประชุมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ครั้งท่ี ๓/2563 
เม่ีอวันท่ี ๒๒  พฤษภาคม 2563  (รายละเอียดตามเอกหนา  ๕๘-๖7) 
 

                               รายงานการประชุมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ครั้งท่ี ๔/2563 
เม่ีอวันท่ี ๑๖  มิถุนายน  2563  (รายละเอียดตามเอกหนา  ๖๘-7๔) 
 

                        ๖.๒   สรปุมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี  8/๒๕๖๓  เม่ือวันจันทร  
ท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
            -  รับทราบ  รายงานผลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต เดือน
กรกฎาคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๓ 
                             -  รับทราบ  การจัดทําปฏิทินการดําเนินการสรรหา คณบดีคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี แทนคนเดิมท่ีจะครบวาระการดํารงตําแหนง  
                             -  รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานโครงการ Educational SIM สําหรับนักศึกษา 
โดยจัดสงซิมการด   จํานวน  ๑,๔๑๒  คน   



๑๔ 

 

 

                             -  รับทราบ  รายงานความกาวหนาการตรวจสอบแนวเขตและสิทธิครอบครองในพ้ืนท่ี               
วิทยาเขตโปงสลอด 
                             -  รับทราบ   การแตงต้ังคณะอนุกรรมการ คณะทํางานทบทวนนโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เพ่ือทําหนาท่ีวิเคราะห สังเคราะห และกํากับติดตามขอมูลเพ่ือประกอบการจัดทํา 
(ราง) นโยบายสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙ 

                               -  รับทราบ  การตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา นางสาวพรรณลกัษณ  ธนาชัยจรัส

ท่ีไมสามารถไดรับปริญญาเกียรตินิยม ปการศึกษา ๒๕๖๒  

                               -  เห็นชอบ  การขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตตมศักดิ์ 

สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา แดสมเด็จพระนางเจาสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

                             -  ใหความเห็นชอบ (ราง) การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ 
                             -  ใหความเห็นชอบ  ตัวบงชี้ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ
ยกเวนตัวบงชี้ ท่ี ๒.๑  ๒.๒  และ ๓.๑  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 
                             -  ใหความเห็นชอบ การขอปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรม
อุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๖๒)  
                              -  อนุมัติจางอาจารยพิเศษ  ระดับปริญญาตรี  (ภาคปกติและภาคนอเวลา)   
จํานวน  ๖  ราย 
                              -  อนุมัติแตงตั้งฯ ผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๓ ราย  และ รองศาสตราจารย   
จํานวน   ๓  ราย   
                             -   อนุมัติ ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี   จํานวน  11๑  ราย   
 
                             -   อนุมัติ ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา   จํานวน  ๓  ราย   
                             -   ใหความเห็นชอบ การปรับปรุงแกไข หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (ฉบับป พ.ศ.๒๕๕๘)  และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (ฉบับป พ.ศ.๒๕๕๙)   

                            -   ใหความเห็นชอบ (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร                 

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)     

- รับทราบ  รายงานการเงิน  ประจําเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

                              -  รบัทราบ  รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาศูนยการเรียนรู Smart Royal 

Coast Tourism Unit   

                                หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว      

และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  

ประธานกลาวขอบคุณ และปดการประชุม   

 
 



๑๕ 

 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๒๕  น.   

 

                     นางสาวสีนวล  ไทยานนท 
              ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 
                      ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



๑๗ 
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