
๑ 

 

 

 

 

                   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                            คร้ังที่ ๓ (๔๘)/๒๕๖๔ 

                                วันจันทร ที่  ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

                        ณ  หองประชุมราชภัฏสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ 
 

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

ผูมาประชุม             จํานวน    ๒๒   คน   

๑. ผศ.ดร.เสนาะ           กลิ่นงาม            อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.นรีนารถ             ศรวีรนารถ            รองอธิการบดี                                    กรรมการ 
๓. ผศ.วิเชียร                เข็มเงิน                รองอธิการบดี                               กรรมการ 

๔. อาจารย ดร.เมธาวิน     สาระยาน             ผูชวยอธิการบดี                            กรรมการ 
๕. อาจารย ดร.ทัดทอง     พราหมณี             ผูชวยอธิการบดี                             กรรมการ   
๖. อาจารย ดร.กฤษดา     ตั้งชวาล               ผูชวยอธิการบดี                                 กรรมการ 
๗. ผศ.ดร.กฤตชน           วงศรัตน               ท่ีปรึกษาอธิการบดี                          กรรมการ 

๘. ผศ.รพีพรรณ           เทียมเดช               คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ                     กรรมการ 
๙. รศ.ดร.บัญญัติ          ศิริธนาวงศ           คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร        กรรมการ 
๑๐. รศ.ดร.กาญจนา        บญุสง                คณบดีคณะครุศาสตร                         กรรมการ 

๑๑. ผศ.ดร.วนิดา           ดุรงคฤทธิชัย         คณบดีคณะพยาบาลศาสตรฯ                  กรรมการ 
๑๒. ผศ.สวุัฒน              เตชะเพชรไพบูลย    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ         กรรมการ 
๑๓. ผศ.ดร.ปรชัญา         มุขดา                 (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรฯ        กรรมการ 
๑๔. อาจารย ดร.วิวิศน     สขุแสงอราม          คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                  กรรมการ 
๑๕. ผศ.ณรงค               ไกรเนตร              คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ                     กรรมการ 
๑๖. อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย          ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต                     กรรมการ  
๑๗. อาจารย ดร.ธีรศักดิ์    สขุสันติกมล         (แทน) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ  กรรมการ 
1๘. อาจารยปองพล        รักการงาน            (แทน)  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ             กรรมการ 
๑๙. อาจารยปยวรรณ       คุสินธุ                 ผูอํานวยการสํานักวิทยบรกิารฯ               กรรมการ 
๒๐. รศ.ดร.ศุภณัฎฐ         ทรัพยนาวิน           กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                  กรรมการ 
๒๑. ผศ.ทัศนัย                ท่ังทอง                กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                  กรรมการ 

๒๒. นายสะอาด             เข็มสีดา                ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี       กรรมการและเลขานุการ 

        
 



๒ 

 

 

 
 
 
 
 
ผูไมมาประชุม             จํานวน    ๘   คน 

๑. ผศ.พจนารถ             บวัเขียว                รองอธิการบดี                         ไปราชการ 

๒. อาจารย ดร.มนัญญา   ปริยวิชญภักดี         รองอธิการบดี                         ไปราชการ 

๓. ผศ.ดร.พรรณี            คอนจอหอ            รองอธิการบดี                          ติดราชการ                  

๔. รศ.ยศ                    ธีระเดชพงศ           ท่ีปรึกษาอธิการบดี                    ติดราชการ        

๕. ผศ.ดร.วิภวานี           เผอืกบัวขาว           ผูชวยอธิการบดี                        ไปราชการ 
๖. อาจารย ดร.ทวิพัฒน   วิจติรปญญารักษ      ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ            ไปราชการ 

๗. อาจารยภาคย           พราหมณแกว          กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ         ไปราชการ 

๘. อาจารย ดร.กฤษฎา     สรุิยวงศ                กรรมการสภามหาวิทยาลัย              - 

ผูเขารวมการประชุม       จํานวน    ๑๑   คน 

๑. นางภควัน                 จนัทนเสวี         ผูอํานวยการกองกลาง                              

๒. นายนเรนทร             อมรจุติ            รกัษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  

๓. นางสาวเจษฎารัตน       กล่ําศรี            รักษาการหัวหนาศูนยพัฒนาภาษาฯ 

๔. นายเชฐ                    ศรีแยม            รักษาการหัวหนาศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. นางสถาพร                บญุหม่ัน           หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

๖. นางสาวสีนวล             ไทยานนท         หัวหนางานบริหารท่ัวไป          

๗. นางชุติมา             แฉงฉายา          นกับริหารงานท่ัวไป 

๘. นายฤทธี                   ทิมรอด            นักบริหารงานท่ัวไป     

๙. อาจารย ดร.จุติพร        อินทะนิน          รอง ผอ.สํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1๐. นางสาวอรทัย           ชเูจริญ             หัวหนางานนิติการ 
๑๑. นายธีระศักด์ิ            เอ่ียมละออง       พนักงานท่ัวไป 
 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.  
 

                      พิธรีับมอบงานของคณบดคีณะครุศาสตร    
 



๓ 

 

 

                             ผศ.ดร.ปญญา  ทองนิล   อดีตคณบดีคณะครุศาสตร  กลาวตอท่ีประชุม  ขอขอบคุณ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ท่ีไดใหโอกาสในการเขามารับตําแหนงผูบริหาร เปนเวลา ๘ ป  ซ่ึงการ

เขามาปฏิบัติงานไดรับความประสบการณ  การเรียนรูท่ีตองทํางานรวมกับผูอ่ืน  ซ่ึงถือวาเปนประโยชนอยางดียิ่ง  

สรางความเขมแข็งกับตนเอง  และขอขอบคุณผูบริหารทุกทานท่ีไดรวมมือรวมใจในการทํางานรวมกันมาอยางดี

ยิ่งในทุกภาคสวน  รวมท้ังการไดพัฒนานักศึกษาสายครู   และขอขอบคุณ รศ.ดร.กาญจนา บุญสง  คณบดีคณะ

ครุศาสตร เปนอยางยิ่ง  ท้ังนี้กระผมพรอมท่ีจะใหความรวมมือชวยเหลือในงานตาง ๆ ของคณะครุศาสตรอยาง

เต็มกําลังตอไป 
 

                           รศ.ดร.กาญจนา  บุญสง   คณบดีคณะครุศาสตร  กลาวตอท่ีประชุมใหทราบวา 

ขอขอบคุณผศ.ดร.ปญญา  ทองนิล  อดีตคณบดีคณะครุศาสตร ท่ีปฏิบัติหนาท่ีและทําการพัฒนานักศึกษาครูไป

เปนอยางดีมาโดยตลอดเปนระยะเวลาถึง  ๘ ป  ซ่ึงในวาระ ๔ ปตอไปนี้  ขาพเจาจะปฏิบัติหนาท่ีขับเคลื่อนงาน

ของคณะ ใหกาวหนาตอไป  ในการนี้  จึงขอขอบคุณอธิการบดี และผูบริหารทุกทาน       

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ  
 

                         ๑.๑  กําหนดการงานรับพระราชทานปริญญาบัตร 

                                  ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ดวยท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
แจงความคืบหนากําหนดการงานรับพระราชทานปริญญาบัตร  ซ่ึงคาดวาจะจัดในเดือนเมษายน/พฤษภาคม 
2564  ดังนั้น  จึงขอใหมีการเตรียมพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีจะไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ 
 

                               มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                             ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                                               
ราชภัฏเพชรบุรี ครั้งท่ี ๒ (๔๗)/๒๕๖๔ ประชุมเม่ือวันจันทร ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ น.                                          
ณ  หองประชุมราชภัฏสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  (รายละเอียด
ตามเอกสารหนา  ๓ – ๒๐)  
 

               มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๒ (๔๖)/๒๕๖๔  โดยไมมีการแกไข   
 

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง    

                         ๓.๑  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง หลักเกณฑและแนวทางในการสนบัสนนุ

เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย พ.ศ.2564 
                อาจารยปองพล  รักการงาน  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ  สืบเนื่องตอท่ีประชุม  

ใหทราบวา ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2(47)/2564  ใหมีการปรับปรุง



๔ 

 

 

หลักเกณฑ และแนวทางในการสนับสนุนทุนเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัย พ.ศ.2555  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนทุน
สําหรับการเผยแพรผลงานวิจัยแกบุคลากร  เปนการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย   สถาบันวิจัยฯ  
จึงไดจัดทํา (ราง) ประกาศ หลักเกณฑ และแนวทางในการสนับสนุนทุนเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัย พ.ศ. 2564   
เพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ท้ังนี้ (ราง) ประกาศฯ 
ดังกลาว ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการประชุม
ครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เรียบรอยแลว สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม) 

              ขอ ๔   หลักเกณฑ และแนวทางในการสนับสนุนเพ่ือการเผยแพรวิจัย ดังนี้ 

                                     ก)  การสนับสนุนการตีพิมพในวารสารระดับชาติ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

มีหลักเกณฑ  ดังนี้      

                                          (๑)  คาตอบแทนในการตีพิมพในวารสาร เรื่องละไมเกิน  ๓,๐๐๐  บาท 

                                     ข)  การสนับสนุนการตีพิมพ   ในวารสารระดับชาติ   

                                          (๑)  บทความวิจัยฉบับเต็มอยูในฐาน ERIC, MathSciNet, Pubmed, 

Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานขอมูล SCIE, SSCI และ AHCI เทานั้น), JSTOR และ Project Muse 

หรือตามประกาศ ก.พ.อ. ป พ.ศ.๒๕๖๒ สามารถขอรับคาตอบแทนการตีพิมพในการตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาติ เรื่องละไมเกิน ๗,๕๐๐  บาท 

               คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
          -    พิจารณาการเก็บคาธรรมเนียมการตีพิมพในวารสารท้ังระดับชาติและนานาชาติ                  

ของหนวยงานตาง ๆ  เพ่ือนํามาเปนขอมูลปรับอัตราการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย               
ราชภัฏเพชรบุรี  ใหมีความสอดคลองกัน 

          -    ควรพิจารณาประเด็นของการสนับสนุนบทความวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรยอนหลัง 3 ป  
วามีความเหมาะสมหรือไม  เนื่องจากมหาวิทยาลัยไมไดรับประโยชนจากผลงานวิจัยดังกลาว  

 

                             มติท่ีประชุม   ทบทวน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและแนวทาง

ในการสนับสนุนเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัย พ.ศ.2564  โดยนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ไปประกอบการพิจารณา 
               

ระเบียบวาระท่ี   ๔  เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา      

 

                            4.1  ใหความเห็นชอบหลกัสตูรท่ีตองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ประจําปการศึกษา ๒๕๖3  และจําแนกตามประเภทเกณฑการประเมิน 
 

                 อาจารย ดร.จุติพร  อินทะเนิน รอง ผอ.สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจงตอ             
ท่ีประชุมใหทราบวา  ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                   



๕ 

 

 

ปการศึกษา 2563 ซ่ึงจะตองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในเดือนสิงหาคม 2564 
นั้น งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงไดสรุปรายชื่อหลักสูตรท่ีตอง
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  2 รูปแบบ จํานวน  55 หลักสูตร ดังนี้ 

              1) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ สกอ. จํานวน 27 หลักสูตร 
              2) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ สกอ. ผนวกกับเกณฑ AUN-QA 

Criterion 1-8 จํานวน 28 หลักสูตร          
              ในการนี้ จึงขอใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรท่ีตองรับการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  จําแนกตามประเภทเกณฑการประเมิน  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

       คณะกรรมการใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

              -   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ขอใหตรวจประเมินตาม

เกณฑ IQA  เนื่องจากเปนหลักสูตรเกา   

              -  คณะครุศาสตร  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ขอใหตรวจ                  

ประเมินตามเกณฑ IQA 

              -   คณะวิทยาการจัดการ ขอใหตรวจตามเกณฑ IQA ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตร   สําหรับสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ตรวจ

ประเมินตามเกณฑ AUN-QA 
 

                                มติท่ีประชุม   ทบทวน หลักสูตรท่ีตองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ประจําปการศึกษา ๒๕๖3  และจาํแนกตามประเภทเกณฑการประเมิน โดยใหมีการหรือกับผูเก่ียวของ 
 

                    4.๒  ประกาศ เร่ือง  แนวปฏบิัติในการเลื่อนเงนิเดือน/คาจางของขาราชการพลเรือน 

และพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                นายสะอาด  เข็มสีดา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา 
ตามท่ีมหาวิทยาลัย ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนเงินเดือน/คาจางของ
ขาราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (คําสั่งท่ี 213/2564) เพ่ือใหการดําเนินการเลื่อน
เงินเดือน/คาจางของขาราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีความยุติธรรม โปรงใส และเปนไป
ดวยความเรียบรอย นั้น  คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนเงินเดือน/คาจางของขาราชการ               
พลเรือน และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ไดประชุมพิจารณา  เม่ือวันท่ี 8  มีนาคม 2564  มีมติดังนี้ 
                           ๑)  เสนอใหเพ่ิมความวา “ยกเวนผูดํารงตําแหนงผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ
สํานัก/สถาบัน ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต และรองอธิการบดี ใหแยกกลุมและพิจารณาโดยคณะกรรมการตาม
ขอ 5 และเสนออธิการบดีพิจารณา”  ในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการเลื่อน
เงินเดือน/คาจางของขาราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2563 ขอ 6 (2) (2.1) กลุม                
ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร  



๖ 

 

 

                          ๒)  ใหนําผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 100  คะแนน มาใชในการคํานวณหาคะแนน
มาตรฐานที (T-Score) ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/คาจางของขาราชการพลเรือนและพนักงาน                
ในสถาบันอุดมศึกษาเพียงอยางเดียว     
                          ๓)  ใหปรับเปลี่ยนจํานวนอันตรภาคชั้นของรอยละการเลื่อนเงินเดือน/คาจางจากเดิมท่ีมี  
20 ระดับ ใหเหลือ 6 ระดับ และในแตละระดับใหมีชวงรอยละการเลื่อนหางกันรอยละ 0.2  เพ่ือใหเห็นความ
แตกตางของรอยละการเลื่อน และยกเลิกการแบงระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระดับดีเดน  ดีมาก  ดี 
และพอใช  เพ่ือสามารถเลื่อนไหลวงเงินไดคลองตัวยิ่งข้ึน   
                          ๔)  กรณีมีจํานวนขาราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในกลุมนั้น นอย
กวา  3 คน ทําใหไมสามารถคํานวณหาคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ได ใหพิจารณารอยละการเลื่อนโดยให
หนวยงานกําหนดรอยละการเลื่อนไดตามความเหมาะสม ท้ังนี้ ไมเกินวงเงินสําหรับการเลื่อนท่ีไดรับจัดสรรของ
แตละหนวยงาน  
                          ๕) ขาราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ท่ีมีคะแนนดิบผลการปฏิบัติ
ราชการในรอบการประเมินตํ่ากวา 60 คะแนน มิใหนําคะแนนมาคํานวณคะแนนมาตรฐาน และไมไดรับการ
เลื่อนเงินเดือน/คาจางในรอบการประเมินนั้นๆ 
                         ๖) ปรับปรุงตารางการคํานวณคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ใหสอดคลองกับการปรับปรุง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือน/คาจางของขาราชการและพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2563 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รอยละการเลื่อนเงินเดือนของ
ขาราชการ   เนื่องจากในรอบการประเมินครั้งตอไป จะนําผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 100 คะแนน มาใช
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือคาจางฯ เพียงอยางเดียว  จึงเห็นควรปรับปรุงตารางการคํานวณหาคะแนน
มาตรฐานที (T-Score)   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)           
 

                        มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ประกาศ เร่ือง  แนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือน/คาจางของ

ขาราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                  4.๓   การปรับเกณฑการใหคะแนนในตวัช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 

      นายสะอาด  เข็มสีดา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา 
ตามท่ีมหาวิทยาลัย  ไดแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนเกณฑการประเมินปฏิบัติราชการ ประเภทวิชาการ นั้น 
คณะกรรมการฯ มีมติใหมีการปรับเกณฑการใหคะแนนในตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของแผนการรับนักศึกษา
ประจําป และเพ่ิมตัวชี้วัดอัตราการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ซ่ึงกําหนดใหเปนตัวชี้วัดการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

๑) ใหปรับตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของแผนการรับนักศึกษาประจําป  ของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน รองผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ผูชวย
อธิการบดี รองอธิการบดี และอาจารยในสาขาวิชาตาง ๆ คาน้ําหนักรอยละ ๒ 

 

• สําหรับกลุมสาขาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้  

 1  คะแนน = รับสมัครนักศึกษาไดต่ํากวารอยละ 50 ของแผนการรับ 
 2  คะแนน = รับสมัครนักศึกษาได รอยละ 51 - 60 ของแผนการรบั 



๗ 

 

 

 3  คะแนน = รับสมัครนักศึกษาได รอยละ 61 - 70 ของแผนการรบั 
 4  คะแนน = รับสมัครนักศึกษาได รอยละ 71 - 80 ของแผนการรบั 
 5  คะแนน = รับสมัครนักศึกษาได รอยละ 81 ข้ึนไป  ของแผนการรับ 
 

• สําหรับกลุมสาขาสังคมศาสตร มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

 1  คะแนน = รับสมัครนักศึกษาไดต่ํากวารอยละ 60 ของแผนการรับ 
 2  คะแนน = รับสมัครนักศึกษาได รอยละ 61 - 70 ของแผนการรับ 
 3  คะแนน = รับสมัครนักศึกษาได รอยละ 71 - 80 ของแผนการรับ 
 4  คะแนน = รับสมัครนักศึกษาได รอยละ 81 - 90 ของแผนการรับ 
 5  คะแนน = รับสมัครนักศึกษาได รอยละ 91 ข้ึนไป  ของแผนการรับ 
 

• สําหรับรองอธิการบดีฝายวิชาการ ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน จะใชเกณฑกลาง การรับนักศึกษาของท้ังมหาวิทยาลัย มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 1  คะแนน = รับสมัครนักศึกษาไดต่ํากวารอยละ 54 ของแผนการรับ 
 2  คะแนน = รับสมัครนักศึกษาได รอยละ 55 - 64 ของแผนการรับ 
 3  คะแนน = รับสมัครนักศึกษาได รอยละ 65 - 74 ของแผนการรับ 
 4  คะแนน = รับสมัครนักศึกษาได รอยละ 75 – 84 ของแผนการรับ 
 5  คะแนน = รับสมัครนักศึกษาได รอยละ 85 ข้ึนไป  ของแผนการรับ 

 

๒) ใหเพ่ิมตัวชี้วัดอัตราการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาประจําป ของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน  รองผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน  ผูชวยอธิการบดี                       
รองอธิการบดี และอาจารยในสาขาวิชาตาง ๆ คาน้ําหนักรอยละ ๒ มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 1  คะแนน = รับสมัครนักศึกษาไดต่ํากวารอยละ 50 ของแผนการรับ 
 2  คะแนน = รับสมัครนักศึกษาได รอยละ 51 - 60 ของแผนการรบั 
 3  คะแนน = รับสมัครนักศึกษาได รอยละ 61 - 70 ของแผนการรบั 
 4  คะแนน = รับสมัครนักศึกษาได รอยละ 71 - 80 ของแผนการรบั 
 5  คะแนน = รับสมัครนักศึกษาได รอยละ 81 ข้ึนไป  ของแผนการรับ 

 

                       คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
                    -    ตองมีการทําความเขาใจกับอาจารยท่ีออกแนะแนวเก่ียวกับหลักเกณฑ 
                    -    ขอใหมีการหารือเกณฑการใหคะแนนในตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในการ
ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 
                    -    หากระบุคะแนนการรับนักศึกษาสําหรับกลุมสาขาตางกัน   อาจกอใหเกิดความกังวลใจ              
ในการออกแนะแนวการศึกษา 

                   -    การประเมินแผนการรบันักศึกษาไมควรแยกสาขาควรประเมินในนามคณะ 
 

                      มติท่ีประชุม  เห็นชอบ เกณฑการใหคะแนนในตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏบิัติราชการ 
 



๘ 

 

 

                     ๔.๔  การพิจารณาทบทวนระบบคาจาง คาตอบแทน และสิทธิประโยชนของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
        ผศ.ดร.กฤตชน วงศรัตน  ท่ีปรึกษาอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ี 
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมการ ไดซักซอมความเขาใจในการ
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีคาใชจายสําหรับการจางพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังนั้น  มหาวิทยาลัย             
จึงไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนระบบคาจาง คาตอบแทน และสิทธิประโยชนของพนักงานมหาวิทยาลัย   
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี ๕๓/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔   
                           คณะกรรมการทบทวนฯ ได มีการพิจารณาฐานขอมูลท้ังในสวนงบประมาณท่ีได                   
รับจัดสรร และจํานวนบุคลากร พบวาท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน  มหาวิทยาลัยไดหักคาจางไว ในอัตรา ๐.๒ ของ
คาจางของพนักงานมหาวิทยาลัย  เพ่ือนํามาจัดสวัสดิการตาง ๆ ไมวาจะเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
ประกันสังคม  สวัสดิการคารักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจําป  และสวัสดิการการประกันอุบัติเหตุกลุม
รายป  สวัสดิการคาการศึกษาบุตร  สวัสดิการเงินบําเหน็จ  และสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห  ท้ังนี้ เพ่ือเปน
การทบทวนระบบคาจาง คาตอบแทน และสิทธิประโยชนของพนักงานมหาวิทยาลัย  จึงจัดทําแบบสอบถามความ
คิดเห็น เรื่อง การปรับโครงสรางคาจาง และสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงมี ๓ ทางเลือก (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม)  ไดแก  
                            ทางเลือกท่ี   ๑     หักไว ๐.๒     เพ่ือจัดสวัสดิการ  
                            ทางเลือกท่ี   ๒     หักไว ๐.๑     เพ่ือจัดสวัสดิการ  
                            ทางเลือกท่ี   ๓     จายเต็ม (๑.๗ สําหรับสายวิชาการ และ ๑.๕ สําหรับสายสนับสนุน)  
 

               
                           คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
                      -      เงินท่ีมหาวิทยาลัย  หักไว .2  นั้น  มหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับ เพ่ือจัดสรรเงินดังกลาว
เปนสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
                          -      สภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จะจัดใหมีการทําประชา-
พิจารณของบุคลากรในมหาวิทยาลัย  เพ่ือสอบถามความคิดเห็น  ในวันท่ี 31  มีนาคม  2564  และจะนําเสนอ 
ความคิดเห็นตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย    
                     -    การทําประชาพิจารณ จะตองมีการศึกษาวิเคราะห  แสวงหาขอมูลท่ีแทจริงถูกตอง                     
กอนนําเสนอใหกับบุคลากรไดรับทราบ  
 

     มติท่ีประชุม  ใหมีการศึกษาขอมูลท่ีถูกตอง กอนนําเสนอขอมูลใหกับบุคลากร               

ไดรับทราบ 
 

                   4.๕  การขอใชอาคารคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ  ในการจัดการเรียน 

การสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนการช่ัวคราว 

                            อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2564 
เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2564  อนุมัติใหโรงเรียนสาธิต เปดการเรียนการสอน ในปการศึกษา 2564 เปดรับ
สมัครนักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน ๒ หอง ๆ ละ ๓๐  คน  โดยใชอาคารตึกคหกรรม  เปนสถานท่ีจัด       



๙ 

 

 

การเรียนการสอน แตเนื่องจากตองมีการปรับปรุงอาคารและปรับภูมิทัศน  ซ่ึงคาดวาการปรับปรุงอาคารเสร็จ               
ไมทันเปดภาคเรียน ในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ดังนั้น โรงเรียนสาธิต จึงขอใชพ้ืนท่ี ชั้น ๑ ของอาคาร               
คณะพยาบาลศาสตรฯ  เปนสถานท่ีจัดการเรียนการสอนเปนการชั่วคราว  
 

                           คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

                       -    คณะพยาบาลศาสตรฯ  ยินดีใหการสนับสนุนเรื่องการใชอาคารคณะพยาบาลศาสตรฯ 
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต 
                       -    คณะครุศาสตร  ยินดีใหความรวมมือในการ 
                       -    การจัดการสอนระดับประถมศึกษานั้น จะเนนดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
ภาษา  โดยเนนดานการปฏิบัติ ความคิดสรางสรรค และการสรางชิ้นงาน  ในสวนผูสอนไดมีการรับสมัครเรียบรอย
แลว 
                       -   เนื่องจากขณะนี้หลักสูตรประถมศึกษาของโรงเรียนสาธิต  ไดรับความสนใจจากผูปกครอง 
ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงควรสรางความนาเชื่อถือดานผูสอน  และสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอนไดอยาง
เหมาะสม 
                       -   ควรมีการเตรียมการปรับปรุงอาคาร ๙  เพ่ือใชเปนสถานท่ีจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีในอนาคต 
 

                        มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ใหใชอาคารคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ        

ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนการช่ัวคราว  และมีการ

วางแผนในดานตาง ๆ อยางเปนระบบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องแจงเพ่ือทราบ   
 

                                      ๕.๑  ติดตามการสงขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 
                          ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีท่ีประชุม
คณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ 2564  ไดมีการประชุมออนไลนผาน https://meet.google.com  นั้น 
เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ  2564   โดยไดมอบหมายใหหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย จัดสงขอมูลการประเมิน
คุณ ธรรมและความโปรงใส ในการดํ าเนิ น งานของหน วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)  มายังกองนโยบายและแผน ภายในวันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ในการนี้ จึงขอแจง
ขอมูลหนวยงานท่ียังสงขอมูลไมครบถวน ดังนี้  
 

       หนวยงาน                                                ขาดขอมูล    

คณะครุศาสตร                   015   ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ (ปงบประมาณ 2564) 
                                     016  รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ (ปงบประมาณ 256๓)  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร      016  รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ (ปงบประมาณ 256๓)   

https://meet.google.com/


๑๐ 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตรฯ          033  การเปดโอกาสการมีสวนรวม 
คณะวิทยาการจัดการ            016  รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ (ปงบประมาณ 256๓)   
                                      033  การเปดโอกาสการมีสวนรวม 
คณะพยาบาลศาสตรฯ           015   ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ (ปงบประมาณ 2564) 
สํานักสงเสริมวิชาการฯ          015   ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ (ปงบประมาณ 2564) 
 

                         ขอความอนุเคราะหหนวยงานท่ียังไมไดสงขอมูล กรุณาสงขอมูลมายังกองนโยบายและแผน 
ภายใน วันท่ี ๒๖ มีนาคม 2564  ผานระบบ eDocument หรือ  E-mail:plan_pbru@hotmail.co.th  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

        มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                    ๕.๒   รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการพระนครคีร-ีเมืองเพชร ป 2564    

                              อาจารยปองพล รักการงาน  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  

ตามท่ีสถาบันวิจัยฯ  ไดเขารวมประชุม เต รียมความพรอมการจัด งาน  “พระนครคีรี - เมืองเพชรบุรี”                    

ในระหวางวันท่ี  30 เมษายน – 9  พฤษภาคม  2564   โดยมหาวิทยาลัยไดรับมอบหมายดาน การดินเนอร
อาหารในวัง  สาธิตอาหารสรางสรรค  และการแสดงในพิธีเปด  จํานวน  1 ชุดการแสดง  เปนชุดการแสดงเนน
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลท่ี 9 และเทิดพระเกียรติรัชกาลท่ี 10  และการแสดงภาคคํ่าประจําวัน 
จํานวน  2  ชุดการแสดง เปนชุดการแสดงท่ีเก่ียวของกับชาติพันธุในจังหวัดเพชรบุรี 
 
  

         มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                     ๕.๓  กิจกรรมการประกวดใสผาไทย โครงการสงเสริมคานิยมความเปนไทย  “สวมใสผา

ไทยทุกวันศุกร” 

                               อาจารยปองพล รักการงาน   รอง ผอ.สถาบันวิจัยฯ  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  เพ่ือ

เปนการตอบสนองตอรับนโยบายสงเสริมและสนับสนุนการใชและสวมใสผาไทย ของสํานักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม   และกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน รวมกับ

กระทรวงวัฒนธรรม (กรมสงเสริมวัฒนธรรม) ในการสนับสนุนการใชและสวมใสผาไทย ตลอดจนเปนการอนุรักษ

และสืบสานภูมิปญญาของคนไทย   สถาบันวิจัยฯ จึงไดจัดใหมีกิจกรรมการประกวดใสผาไทย ภายใตโครงการ

สงเสริมคานิยมความเปนไทย “สวมใสผาไทยทุกวันศุกร” เพ่ือขานรับนโยบายดังกลาว ท้ังนี้ไมกําหนดความเปน

ไทย หรือประเภทของผาไทย แตจะใหอิสระแกผูสนใจเขารวมโครงการ  ไดมีโอกาสนําผาไทยท่ีมีอยูออกมาใส                        

ในชีวิตประจําวัน และเปนการปลุกความคิดสรางสรรค พรอมสรางเสริมกําลังใจ  และเปนตัวอยางท่ีดีใหกับผูอ่ืน

ในการแตงกายชุดผาไทยอยางไมเคอะเขิน  ระยะเวลาการจัดกิจกรรม  ตั้งแตวันท่ี 5 มีนาคม ถึงวันท่ี 31 

มีนาคม 2564   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

เงินรางวัล          -     รางวัลชนะเลิศอันดับ 1                  เงินรางวัล   3,000 บาท  



๑๑ 

 

 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1             เงินรางวัล   2,000 บาท 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒           เงินรางวัล   1,000 บาท  

- รางวัลชมเชย จํานวน 9 รางวลั  เงินรางวัล ๆ ละ 500 บาท  

      มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

                 ๕.๔  การแตงตั้งคณะกรรมการกลุมเครือขายสภาศิลปะและวัฒนธรรม และคณะกรรมการ

บริหารสภาศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏแหงประเทศไทย    
     

                          อาจารยปองพล รักการงาน  รอง ผอ.สถาบันวิจัยฯ  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยสภา

ศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏแหงประเทศไทย ไดมีประกาศแตงต้ังคณะกรรมการกลุมเครือขาย
สภาศิลปะและวัฒนธรรม  โดยแตงตั้ง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี  เปนประธานกลุม สังกัดในกลุมเครือขายภาคกลาง  ดังนี้    
 

                          กลุมเครือขายภาคกลาง    ประกอบดวย 

                    1. อาจารย ดร.ทวิพัฒน วิจิตรปญญารักษ  ประธานกลุมเครือขาย 
                    2. อาจารย ดร.จุติรัตน  อนุกูล                              รองประธานกลุมฯ 
                       3. อาจารยนิชาภา  พิมพสุต                                 เลขานุการกลุมเคือขาย 
 

                                                   และไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย                     

ราชภัฏแหงประเทศไทย  โดยแตงตั้ง อาจารย ดร.ทวิพัฒน วิจิตรปญญารักษ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ

สงเสริมศิลปวัฒนธรรม ดํารงตําแหนงกรรมการบริหารสภาศิลปะและวัฒนธรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏแหง

ประเทศไทย(รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๔๓-๔๖) 

                             มติท่ีประชุม    รับทราบ   

                    ๕.๕  รายงานผลการดําเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบ

บูรณาการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)  
                             อาจารยปองพล รักการงาน  รอง ผอ.สถาบันวิจัยฯ  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดมอบหมายให สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เปนหนวยงานบริหาร
จัดการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ในพ้ืนท่ี
จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ รวมท้ังสิ้น 16 ตําบล  จึงขอสรุปผลการจางงานใหทราบ ดังนี้ 
              -   ประชาชน                ไดการจัดสรร   ๘๐  คน            มีผูมาปฏิบัติงาน     ๘๐  คน 
              -   บัณฑิตจบใหม           ไดการจัดสรร  ๑๒๘  คน           มีผูมาปฏิบัติงาน   127  คน 
              -   นักศึกษา                 ไดการจัดสรร    ๘๐  คน           มีผูมาปฏิบัติงาน     56  คน 
              -   เจาหนาท่ีจัดทําขอมูล  ไดการจัดสรร    32  คน           มีผูมาปฏิบัติงาน      32  คน 
                             รวม                           320  คน                                295  คน 
 



๑๒ 

 

 

                              ท้ังนี้ ไดจัดใหมีกิจกรรมปฐมนิเทศผานชองทางออนไลน (ผาน Facebook live) โดยให 
ผูจางงานเขารวมกลุม U2T@PBRU โดยผูจางงานมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีโครงการฯ  ระยะเวลา

การจางงาน ๑ ป ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2564 – มกราคม 2565 (รายละเอียดตามเอกสาร หนา 38-40) 
 

                             มติท่ีประชุม    รับทราบ   
 

                    ๕.๖  รายงานความกาวหนากิจกรรมเตรียมความพรอมกอนสอบ TOEIC สําหรับ

นักศึกษาหลกัสตูรครุศาสตรบัณฑติ  

              นางสาวเจษฏารัตน กล่ําศรี รักษาการหัวหนางานศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ  
แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีศูนยพัฒนาภาษาฯ ไดรับการอนุมัติใหดําเนินกิจกรรมการเตรียมความพรอม
กอนสอบ TOEIC สําหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปท่ี ๔ รหัส ๖๐ ภายใตโครงการพัฒนาความรู

ทักษะดานภาษาอังกฤษ ในศตวรรษท่ี ๒๑ ระหวางเดือนกุมภาพันธ - กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพ่ือเปนการเตรียม

ความพรอมกอนออกปฏิบัติการสอนและการสอบบรรจุขาราชการครู ดังนี้    (รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม) 

กิจกรรมท่ี ๑   การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดวยโปรแกรมออนไลน  สําหรับนักศึกษา รหัส ๖๐  มีนักศึกษา  

                   สมัครเขารวมกิจกรรม   จํานวน  ๔๗๓  คน  ผลการสอบ ระดับ Starter  จํานวน ๓๗๕ คน 

                   ผลการสอบ ระดับ A๑ จํานวน  ๙๖  คน   ผลการสอบระดับ B๑  จํานวน  ๒  คน 

กิจกรรมท่ี ๒   กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนการสอบ TOEIC  สําหรับนักศึกษาโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนา 

                   ทองถ่ิน รหัส ๕๙  สอบผานเกณฑวัดระดับความสามารถดานภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบบรรจุ 

                   เขารับราชการ  จํานวน  ๑๖ ราย    

กิจกรรมท่ี ๓   ใหบริการหองเรียน English Clinic II  ในระบบ PBRU LMS  โดยจัดทําคลังขอสอบ TOELC   

                   ออนไลน จํานวน ๒,๐๐๐ ขอ  เพ่ือใหผูสนใจท้ังนักศึกษา อาจารย และเจาหนาท่ี ไดฝกทํา 

                   ขอสอบ ประกอบดวย การอาน การฟง และไวยากรณ  

                           มติท่ีประชุม  รับทราบ          

                  ๕.๗    รายงานผลและการวิเคราะหการจดัซ้ือจัดจาง ประจําป พ.ศ.2563 

                            นางสาวพนิดา  พวงพยอม  หัวหนางานบริหารพัสดุฯ รายงานตอท่ีประชุมใหทราบวา 
ในปงบประมาณ 2563  งานบริหารพัสดุฯ ไดดําเนินการจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง โดยวิธี
แขงขัน จํานวน ๓๑ โครงการ เปนเงิน ๒๕๙,๑๙๙,702 บาท  ซ่ึง งานพัสดุฯ ไดจัดทํารายงานผลและการ
วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง การวิเคราะหความเสี่ยง ปญหาอุปสรรค  ความสามารถในการประหยัด
งบประมาณ  ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง  สรุปสาระสําคัญ ดังนี้  



๑๓ 

 

 

                               การจัดซ้ือจัดจางท่ีมีการแขงขันราคา มีงบประมาณท้ังสิ้น 287,027,300 บาท  
มหาวิทยาลัย ใชงบประมาณไป ๒๕๙,๑๙๙,702 บาท  สามารถประหยัดงบประมาณไดเปนเงิน จํานวน 
27,827,598 บาท คิดเปนรอยละ 9.70 
                              ปญหาและอุปสรรคการจัดซ้ือจัดจาง  ไดแก   ๑) พรบ.จัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มีความแตกตางไปจาก  พรบ.ฉบับเดิม  ทําใหตองมีการปรับข้ันตอนและกระบวนการ
จัดซ้ือใหม   ๒)  ผูท่ีเก่ียวของ และหัวหนาโครงการบางสวนขาดความรูความเขาใจ และทักษะในการจัดทํา
เอกสารตาม พรบ.ฉบับใหม 
                              แนวทางการปรับปรุงแกไข  ไดแก  ๑) ทุกหนวยงาน ควรมีแผนการจัดซ้ือจัดจาง และ
แจงความประสงคภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือนําขอมูลมาพิจารณาใหสอดคลองและตรงตามวัตถุประสงค
ของโครงการและงบประมาณท่ีมีอยู พรอมท้ังจัดทําคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑท่ีตองการใหครบถวน เพ่ือ
ประกาศจัดหา  ๒) จัดทําข้ันตอนแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางท่ีถูกตอง ใหกับผูมีหนาท่ีเก่ียวของไดทราบ 
๓) จัดหาระบบการจัดเก็บขอมูลประวัติการจัดซ้ือแตละครั้ง เพ่ือเปนขอมูลราคากลาง ใชในการเปรียบเทียบ
ราคาซ้ือขาย อยางนอย ๒ ปงบประมาณ  ๔) เผยแพรกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง workflow ท่ีมีเนื้อหาข้ันตอนท่ี
ถูกตองในการดําเนินงานตอสาธารณะใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของไดทราบ  (รายละเอียดตามเอกสารหนา 50-59) 
 

                             มติท่ีประชุม   รับทราบ   
 

                     5.๘  การขับเคลื่อนเว็บไซตมหาวิทยาลัยใหสูงขึ้น (Webometrics ประจําป 
2564 รอบท่ี 2) 

 

                      อาจารย ดร.ทัดทอง พราหมณี  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา เพ่ือ
เปนการขับเคลื่อนการจัดอันดับเว็บไซตของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพ ขอ 5.5 การ
พัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล ของคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ปการศึกษา 2561 – 2565  ไดกําหนดเปาหมายการจัดอันดับเว็บไซตมหาวิทยาลัย “Webometrics 
Ranking of World Universities”  ติดอันดับอยางนอย 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยกลุมราชภัฏ โดยแนว
ปฏิบัติเพ่ือการประเมินในประจําป 2564 รอบท่ี 2 (มิถุนายน) ตามตัวชี้วัดใหม ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ) 
           1) ตัวช้ีวัด Visibility (50%) ดําเนินการโดย DTC และ Webmaster คณะ/หนวยงาน 
         - ปรับปรุงขอมูลพ้ืนฐานหนวยงานใหเปนปจจุบัน 
     - ใหเพ่ิมขอมูลขาวสารใน Website หนวยงานกอนแชรไป Social Network ตาง ๆ 
     - ใส Tag Keyword, Metatag ขาวสารใน Website เสมอ 
     - ฝากหรือแลกเปลี่ยน Link กับหนวยงานอ่ืน 
     - เพ่ิมเนื้อหาภาษาอังกฤษ และเพ่ิมเอกสารดิจิทัลใหมากข้ึนใน Website คณะ/หนวยงาน 
          2) ตัวช้ีวัด Transparency (10%) ดําเนินการโดยบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกทาน 
     - ใหบุคลากรสมัครบัญชี Google Scholar ใหครบทุกทาน และเพ่ิม Link บทความ
วิชาการ/งานวิจัย จาก Website ฐานขอมูลงานวิจัย หรือ Website ของหนวยงานตนท่ีมีไฟลดิจิทัล 
     - ใหบุคลากรใช e-mail ภายใตโดเมนมหาวิทยาลัย @pbru.ac.th หรือ @mail.pbru.ac.th 
เผยแพรบทความวิชาการ/งานวิจัย 



๑๔ 

 

 

         3)  ตัวช้ีวัด Excellence (40%) ดําเนินการบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกทาน 
    - นําเสนองานวิชาการและตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ทีมีคา Impact Factor สูง 
    - ตีพิมพงานวิจัยในวารสารท่ีเปน e-Journal ฐานขอมูลท่ีชื่อเสียง เชน Scimago, ISI, Web 
of Science, Scopus, Science Direct 
    - เขียนบทความวิจัยในประเด็นท่ีกําลังเปนท่ีสนใจ (hot issue) และตั้งประเด็นงานวิจัย                
ใหสอดคลองกับวารสารท่ีจะตีพิมพ 
 

          มติท่ีประชุม   รับทราบ  สถาบันวิจัยฯ รวมสนับสนุนผลักดันใหมีการเผยแพร

และตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารท่ีเปน e-journal ฐานขอมูลที่มีชื่อเสียงไดรับความเชื่อถือ 
 

                     ๕.๙  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยในเว็ปไซตในเครือ Dek-D 

            อาจารย ดร.ทัดทอง พราหมณี  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ี
เว็บไซต Dek-D ไดมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย โดยใชวิธีการโหวต ซ่ึงมหาวิทยาลัยท่ีมีสิทธิ์              
ลงโหวตจะตองเปนผูสนับสนุนเว็ปไซตดังกลาว  ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประสงคจะลงโหวตตอง
จายคาสปอนเซอร ปละ 70,000  บาท    

 

           มติท่ีประชุม   รับทราบ  และใหมีการหารือในหนวยงานท่ีเก่ียวของถึงความ
จําเปนและเหมาะสมของการเปนสปอนเซอรในเว็ปไซตดังกลาว แลวเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา 
 

                      ๕.๑๐  รายงานสรุปผลการรับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษา ของกลุม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 

                       ผศ.ดร.พิชิต สุดตา  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจงตอท่ี
ประชุมใหทราบถึง รายงานสรุปผลการรับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษา ใหกับนักศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) รหัสชั้นเรียน 59  ท่ีมารับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษาแลว
จํานวน ๔๓๙  คน  เม่ือวันพุธ ท่ี 10 มีนาคม 2564  ปจจุบันคงเหลือผูท่ียังไมมารับใบรับรองคุณวุฒิ และ                   
ใบรายงานผลการศึกษา  จํานวน ๑๐ คน   

 

           มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                       ๕.๑๑  สรุปโครงการประชุมความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี  กับโรงเรียน/วิทยาลัย/สถาบัน  

                              ผศ.ดร.พิชิต สุดตา  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบวา  สํานักสงเสริมวิชาการฯ  ไดดําเนินการจัดทําโครงการ บันทึกขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับโรงเรียน/วิทยาลัย/สถาบัน ในวันท่ี 16 มีนาคม 2564 ณ หอง
ประชุมบรรณราชย   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลสารสนเทศ  เพ่ือเปนการดําเนินงานรวมกันระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับสถาบันการศึกษา  โดยจะทําการประชุมความรวมมือผานระบบออนไลน มี
โรงเรียนเขารวมโครงการ จํานวน ๒๙ แหง จาก 5 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดสมุทรสาคร  จังหวัดเพชรบุรี 
จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดประจวบคีรีขันธ  จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎรธานี          
 



๑๕ 

 

 

                             มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                   ๕.๑๒   ทุนการศึกษาพระราชทาน 

                                อาจารย ดร.เมธาวิน สาระยาน ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ดวย
มหาวิทยาลัยไดรับพระราชทานเงินทุนการศึกษา ประจําป  2564  ซ่ึงมีนักศึกษาไดรับการพิจารณา
ทุนการศึกษา  ดังนี้   ทุนเรียนดี  จํานวน 35 คน  ทุนจังหวัดชายแดนภาคใต 16  คน  ทุนผูนํา/ผูจัดกิจกรรม
ดีเดน  จํานวน 10 คน  
 

                             มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                   ๕.๑๓   การสอบคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                               อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต  แจงตอท่ีประชุมให
ทราบวา  โรงเรียนสาธิต ไดมีการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี 1  และชั้นมัธยมศึกษา         
ปท่ี ๔  ประจําปการศึกษา 2564  เม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม 2564 เสร็จเรียบรอยแลว 
 

                             มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                   ๕.๑๔   ความคืบหนาการกอสรางโรงเรือนเลี้ยงสัตว 

                               รศ.ดร.บัญญัติ  ศิริธนาวงศ  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  แจงตอท่ีประชุมให
ทราบถึงความคืบหนาการกอสรางโรงเรือนเลี้ยงสัตว จํานวน 3 หลัง  ขณะนี้ไดเตรียมพ้ืนท่ีกอสรางซ่ึงจะแลว
เสร็จภายในเวลา 6 เดือน   
 

                             มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                   ๕.๑๕   การปลูกกัญชาของศูนย AIC 

                                รศ.ดร.บัญญัติ  ศิริธนาวงศ  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  แจงตอท่ีประชุมให
ทราบถึง  ผลการประชุมของศูนยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดเพชรบุรี  ไดมีการบรรจุกัญชา
เปนพืชหลักในการศึกษาคนควาของศูนย AIC  ซ่ึงจะตองดําเนินการปลูกใหเปนไปตามเกณฑการปลูกกัญชาของ
กระทรวงสาธารณสุข 
 

                             มติท่ีประชุม  รับทราบ  มอบคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการขออนุญาต

การปลูกกัญชา และกอสรางโรงเรือนใหไดมาตราฐานเปนไปตามกฎหมายกําหนด 
 

                    ๕.๑๖  รายงานความกาวหนาการใหบริการชุมชนของสํานักวิทยบริการฯ 

                               อาจารยปยวรรณ  คุสินธุ  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและสารสนเทศ  แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบวา สํานักวิทยบริการฯ ไดออกบริการทองถ่ินเรื่องอานออกเขียนได ตั้งแตเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 

ในพ้ืนท่ีโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน อําเภอแกงกระจาน จํานวน ๒ โรงเรียน  โดยมีการจัดทําหองสมุด และ

การสงเสริมการอาน ดานสิ่งแวดลอม   ซ่ึงตองมีการติดตามผลการดําเนินงานตอไป 
 



๑๖ 

 

 

                             มติท่ีประชุม  รับทราบ   

                ๕.๑๗  การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตรและ

วิทยาการสุขภาพ 

                      ผศ.ดร.วนิดา  ดุรงคฤทธิชัย  คณบดีคณะพยาบาลศาสตรฯ   แจงตอท่ีประชุม             
ใหทราบวา  เนื่องจากขณะนี้นักศึกษาคณะพยาบาลฯ  ท้ัง ๓ สาขาวิชา  จําเปนตองไปสอบใบประกอบ
วิชาชีพ  ดังนั้น   คณะพยาบาลฯ จึงตองเรงดําเนินการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของ

นักศึกษา  โดยจะเปดใหมีการใชหอง LAB ชั้น ๖ และ ชั้น ๗  และมีการวางแผนดําเนินการปลูก

พืชสมุนไพรในศูนยเรียนรูพืชสมุนไพร  เพ่ือเปนการตอยอดกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร และ

บูรณาการกับการเรียนการสอน 

                     อาจารย ดร.เมธาวิน  สาระยาน  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

ตามท่ีไดรับทราบปญหาของนักศึกษาคณะพยาบาลฯ ในดานตาง ๆ เชน ปญหาความเสถียรของ

ระบบอินเตอรเน็ต  การพักอาศัยในหอพักซึ่งมีความแออัดเกินไปในแตละหอง  คาใชจายของ

หอพักภายในและหอพักที่ออกไปฝกงาน การพัฒนาหองสมุดใหมีหนังสือที่ทันสมัย  ซึ่งจะไดมีการ

รวมกันแกไขปญหาตาง ๆ ใหกับนักศึกษาตอไป 
 

                                มติท่ีประชุม   รับทราบ 

              ๕.๑๘   โครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่น 

                          อาจารย ดร.วิวิศน   สุขแสงอราม   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  แจงตอท่ี
ประชุมใหทราบถึง โครงการออมสินยุวพัฒนรักษถ่ิน ซ่ึงจะมีการลงพ้ืนท่ีของนักศึกษาและคณาจารย       
ใน ๗ กลุม  งบประมาณในการดําเนินการ เปนเงิน ๑ ลานบาท  โดยไดรับการสนับสนุนจากธนาคาร
ออมสิน  โครงการดังกลาวนี้จะเสร็จสิ้น ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔     
     

                                 มติท่ีประชุม   รับทราบ 

             ๕.๑๙  ความคืบหนาการซอมบํารุงอาคารศูนยวิทยาศาสตร   

                         ผศ.ณรงค ไกรเนตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แจงตอท่ีประชุมให
ทราบวา  ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ไดมีการดําเนินการซอมบํารุงอาคารศูนยวิทยาศาสตร  
ตามงบประมาณท่ีไดรับ เปนเงิน จํานวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท บัดนี้ การดําเนินการซอมแซมเสร็จ
เรียบรอยแลว   

                                มติท่ีประชุม   รับทราบ 

                      ๕.๒๐   ผลการคณะอนุกรรมการฝายการจําหนายอาหาร และสาธิตการทําอาหารใน

งานพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี                                  



๑๗ 

 

 

                                 ผศ.ณรงค ไกรเนตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แจงตอท่ีประชุม                    
ใหทราบวา   ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร ฯ  ไดรับมอบหมายใหเขารวมประชุมคณะอนุกรรมการฝายการจําหนาย

อาหาร และสาธิตการทําอาหาร ในงานพระนครคีรี นั้น  ผลการประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดรับ
มอบหมายใหดูแลการดินเนอรอาหารในวัง รวมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร  และสาธิตอาหารสรางสรรค  ขณะนี้
อยูระหวางการรอพิจารณางบประมาณในการดําเนินงานจากจังหวัดเพชรบุร ี
 

                                มติท่ีประชุม   รับทราบ 

                         ๕.๒๑  การออกใหบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตรฯ   

                                  ผศ.ณรงค ไกรเนตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แจงตอท่ีประชุม                 
ใหทราบวา   ดวยคณะวิทยาศาสตร ฯ  ไดออกใหบริการวิชาการแกชุมชนบานพุเข็ม  อําเภอแกงกระจาน  ใน

การประสานงานเพ่ือขอ อ/ย ใหกับผลิตภัณฑชุมชน โดยไดรับการอนุมัติผลิตภัณฑเรียบรอยแลว  และมีการ
อบรมการนวดแผนไทยใหกับชาวบานในพ้ืนท่ี 
 

                               มติท่ีประชุม   รับทราบ 

                     ๕.๒๒   กรอบระยะเวลาการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ป (พ.ศ. 

2565-2569)  และการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบายเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป 

                                นายนเรนทร อมรจุติ  รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  แจงตอท่ีประชุม
ใหทราบวา   มหาวิทยาลัยไดกําหนดปฏิทินระยะเวลาการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม)   และกําหนดจัดโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย  ระหวางสภา
มหาวิทยาลัย กับผูบริหารมหาวิทยาลัย  เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ ๕ ป                
(พ.ศ.2565-2569)  ในวันท่ี ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๖๔  ณ โรงแรมรีเจนทชะอํา   จังหวัดเพชรบุรี  จึงขอเชิญ
ผูบริหารมหาวิทยาลัย เขารวมสัมมนาในวันและสถานท่ีดังกลาว 
 

                             มติท่ีประชุม   รับทราบ 

                   ๕.๒๓   การสัมมนาทบทวนการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2564   และจัดทํา
แผนปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

                                นายนเรนทร อมรจุติ  รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  แจงตอท่ีประชุม
ใหทราบวา  มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ป ๒๕๖๔  เพ่ือเปนขอมูลในการจัดทําแผน
ปฎิบัติราชการ ป ๒๕๖๕  ในวันท่ี ๑๐-๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖๔     

                                และในสวน งบประมาณแผนดิน ป ๒๕๖๕  สํานักงบประมาณ  ไดแจงยอดการ
จัดสรรใหกับมหาวิทยาลัย เปนเงิน  ๖๒๔,๒๑๐,๐๐๐ บาท   เพ่ิมข้ึนจากป ๒๕๖๔  จํานวน  23.๖๑ % 
 

                             มติท่ีประชุม   รับทราบ 



๑๘ 

 

 

                 ๕.๒๔   การใหความชวยเหลือและดูแลนักศึกษา 

                             อาจารย ดร.เมธาวิน  สาระยาน  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

เนื่องจากมีนักศึกษาสายครู สอบถามประเด็นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสายครู ซึ่งพักอยูหอพัก              

ในมหาวิทยาลัย วาจะมีการดําเนินการหรือไมอยางไร  และขอใหอาจารยที่ปรึกษาทุกชั้นป ใหความสนใจ

สอบถามนักศึกษาวา มีปญหาท่ีตองการใหอาจารยหรือมหาวิทยาลัยชวยเหลือในดานใดบาง 

                            ประเด็นเกี่ยวกับการทําประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา ชั้นปที่ 2 - 4  ขอให

มหาวิทยาลัย  พิจารณแนวทางการดําเนินการวาจะสามารถจัดทําประกันใหกับนักศึกษาไดในลักษณะ                 

ใดไดบาง 
 

                            มติท่ีประชุม   รับทราบ  ใหผูเก่ียวของหาขอมูลการทําประกันอุบัติเหตุแบบหมู 

และหาวิธิการเพ่ือรณรงคจูงใจใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของการทําประกันอุบัติเหตุ และจัดทําขอมูลของการ

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาท่ีทําประกันไวแลว 
 

                 ๕.๒๕   การจัดสงขอมูลพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

                              ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  เนื่องจากกรอบ

อัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย จะหมดระยะเวลา  เพ่ือใหการจัดทํากรอบอัตรากําลังใหม เปนไปดวยความ

ถูกตองเหมาะสม  ดังนั้น จึงขอความรวมมือทุกหนวยงานกรอกขอมูลสถานะของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีเปน

ปจจุบัน และสาขาของวุฒิการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา โดยสงไปยังกองนโยบายและแผน และใหคณะจัดทําแผน

เพ่ือพัฒนาบุคลากรในหนวยงานเพ่ือประโยชนการจัดทํากรอบอัตรากําลังในอนาคต 
 

                           มติท่ีประชุม   รับทราบ   มอบทุกคณะดําเนินการ  

                  ๕.๒๖  วีดีทัศนแนะนําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

                               ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  แจงตอท่ีประชุม

ใหทราบวา เพ่ือเปนการประชาสัมพันธและแนวแนวการศึกษาตอ คณะมนุษยศาสตรฯ  จึงไดจัดวีดีทัศนแนะนํา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน ๒ ชุด  ไดแก  ๑) แนะแนวการศึกษตอ นําเสนอโดยอาจารยวัชระ 

เย็นเปรม และ ดร.พรเพ็ญ  จุไรยานนท   ๒) แนะนําคณะตอนท่ี ๑ “สิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพ่ือการเรียนรูอยาง

มีความสุข” นําเสนอโดย นายนฤนาท ไมแกว  นายนพพร ยอดหอม  และนายชนารณ คุณาธิมาพันธ 
 

                                มติท่ีประชุม   รับทราบ   

            ๕.๒๗   การจัดกิจกรรมตาง ๆ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
                                   ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  แจงตอท่ี
ประชุมใหทราบถึง การจัดกิจกรรมตาง ๆ ขอคณะมนุษยศาสตรฯ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 



๑๙ 

 

 

       วันท่ี  25  มีนาคม  2564      -  เชิญรวมปลูกตนราชพฤกษ จํานวน ๑๐๐ ตน เพ่ือเปนถนนสีเหลืองตาม 

                                                โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพ่ือการทองเท่ียว ณ วิทยาเขตโปงสลอด 

       วันท่ี  ๒๖  มีนาคม  2564       -  เชิญรวมงาน “รากไทย ณ เมืองเพชร”  ครั้งท่ี 3  เวลา 9.00 น.  
                                                 ณ บริเวณโคกหนองนา  จัดโดยสาขาวิชาพัฒนาชุมชน 
       วันท่ี  ๑๙  เมษายน  2564      -  เชิญฟงบรรยายพิเศษ “อาจารยราชภัฏกับการพัฒนาทองถ่ิน 

                                                 ตามพระราโชบาย” บรรยายโดย พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก  
                                                 องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแตเวลา 

                                                 13.30 น.  ณ หองประชุมชั้น ๗  อาคาร ๓๓ 
       วันท่ี  ๒๕  เมษายน  2564     -  เชิญชมโขนตอน กุมภัณฑทําอุบายบุตรพระพายถวายพล เวลา  
                                                 ๑๖.00 – 18.00 น.  ณ หองประชุมพะนอมแกวกําเนิด    
       วันท่ี  ๘  พฤษภาคม 2564     -  เชิญรวมงาน “จักสาน ทอผา หาเห็ด” นิทรรศการสาธิต จําหนาย 
                                                 ผลิตภัณฑ การแสดง และแฟชั่นโชว ตั้งแตเวลา ๑๖.00 น.เปนตนไป 
                                                 ณ  โรงเรียนบาน ๓  เรือน 
 

                               มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๖    เร่ืองอ่ืน  ๆ 
 

                      ๖.๑  รายงานผลการเขารับการฝกอบรบ “หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษา                  

สายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุนท่ี ๑๙  ของนางสาวทิพยวรรณ  ทองสัมฤทธิ์  หัวหนาสํานักงาน

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม   เม่ือวันท่ี  ๒ พฤศจิกายน – ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   

จัดโดยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา  

67-82)          
 

                      ๖.๒  แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น

จังหวัดเพชรบุรี         สําเนาหนังสือ  ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  สงคําสั่งจังหวัดเพชรบุรี ท่ี ๓๒๑/๒๕๖๔                   

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินจังหวัดเพชรบุรี   เพ่ือบูรณา

การความรวมมือระหวางจังหวัด กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งในคําสั่งปฎิบัติ

หนาท่ีตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย  และรายงานมหาวิทยาลัยทราบเปนระยะ ๆ  (รายละเอียดตามเอกสาร 

หนา 83-89)  

 

               ๖.๓  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คร้ังที่ ๒ /2564   เมื่อวันจนัทร ที่  15  มีนาคม พ.ศ.2564   (รายละเอียดตามเอกสาร หนา  90-98) 
 
                     ๖.4   สรปุมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี 3/๒๕๖4   
เม่ือวันจันทร  ท่ี 15  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
   



๒๐ 

 

 

            -  รับทราบ  รายงานผลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ประจําเดือนกุมภาพันธ  ถึงเดือนมีนาคม 2564 
                             -  รับทราบ  รายงานความคืบหนาการดําเนินการสรรหา คณบดีคณะมนุษยศาสตร               
และสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
                             -  รับทราบ  รายงานความคืบหนาการดําเนินการสรรหา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 
                             -  รับทราบ  รายงานความคืบหนาการดําเนินการสรรหา กรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
                             -  อนุมัติ งบประมาณรายจายเงินรายได พ.ศ.2564 จากเงินคงเหลือ  เปนเงินจํานวน 
4,060,000 บาท  เพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮตรอลิค พรอมกระเชาซอมไฟฟา จํานวน ๑ คัน เปนเงิน 
2,800,000 บาท  ซ้ือรถบริการรับ-สง นักเรียน นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย จํานวน ๒ คัน ๆ ละ 
630,000 บาท  เปนเงิน 1,260,000 บาท  
                             -  รับทราบ  รายงานความกาวหนาการดําเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว 
                             -  อนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปการศึกษา พ.ศ.2563 
                             -  เหน็ชอบ จํานวนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ป) คณะครุศาสตร 
กลุมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ป 2559-2561  
                             -  เหน็ชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย ประมวลจริยธรรม 
พ.ศ.2564 

                             -  เหน็ชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  วาดวย ธรรมาภิบาลของ            
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.2564 

                             -  เหน็ชอบ อนุมัติหลักสูตร สองภาษา EP MITSL ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
                             -  อนุมัติ  ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)             
จํานวน   ๕ ราย 

                                -   อนุมัติแตงตั้ง ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๑๐ ราย 
                            -  เหน็ชอบ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับป 
พ.ศ.2563)  
                            -  รับทราบ  รายงานการเงินประจําเดือน กุมภาพันธ  ๒๕๖4 

                            -  รับทราบ ประกาศหนวยบริการและจัดการทุนดานการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี เรื่อง ผลการ

พิจารณาเบื้องตน ขอเสนอชุดโครงการวิจัยภายใตแผนงานริเริ่มสําคัญ (Flagship) ประจําป 2564 

“มหาวิทยาลัยพัฒนาพ้ืนท่ี” 

                           -  รับทราบ  รายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2564 ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 

                          -  รับทราบ  รายงานผลการพัฒนาตนแบบรถลําเลียงเกลือแบบตัวตักดานก่ึงอัตโนมัติ 

                          -  รับทราบ  กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน/

สํานัก/มหาวิทยาลัย    



๒๑ 

 

 

                          -  อนุมัติ การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน 488 ราย 

                          -  รับทราบ  รายงานผลการจัดโครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธและการ

แสดงนานาชาติ ครั้งท่ี 10 

                         -  รับทราบ  รายงานผลการดําเนินงานกองทุนเพ่ือการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563 

                         -  รับทราบ  รายงานผลการดําเนินงานกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย และกองทุนพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

                         -  รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการนักศึกษา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 

 

                           มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

                           หลังจากท่ีประธาน ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว      
และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  
ประธานกลาวขอบคุณ และปดการประชุม   
 
 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๔๐  น.   

 

                    นางสาวสีนวล  ไทยานนท 
              ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 
                      ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๒ 
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