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                 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
                            คร้ังที่  10 (๕5)/๒๕๖๔ 

                                วันจันทร ที่  ๒5  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
                        ณ  หองประชุมราชภัฏสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

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

ผูมาประชุม    (ในหองประชุม)                จำนวน     11      คน    

๑. ผศ.ดร.เสนาะ           กลิ่นงาม            อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.นรีนารถ             ศรวีรนารถ            รองอธิการบดี                                            กรรมการ 
๓. ผศ.พจนารถ             บวัเขียว               รองอธิการบดี                                             กรรมการ   
๔. ผศ.วิเชียร                เข็มเงิน                รองอธิการบดี                                            กรรมการ 
๕. ผศ.ดร.พรรณี            คอนจอหอ            รองอธิการบดี                                            กรรมการ 
6. อาจารย ดร.มนัญญา   ปริยวิชญภักดี         รองอธิการบดี                                           กรรมการ 
7. อาจารย ดร.กฤษดา     ตั้งชวาล               รองอธิการบดี                                           กรรมการ 
8. อาจารย ดร.เมธาวิน    สาระยาน              ผูชวยอธิการบดี                                         กรรมการ 

9. รศ.บัญญัติ               ศิรธินาวงศ             คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                    กรรมการ 

10. อาจารยภาคย         พราหมณแกว         กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                          กรรมการ 

๑1. ผศ.ทัศนัย              ท่ังทอง                 ผูชวยอธิการบดี  รักษาราชการแทน                 กรรมการ                                                   

                                                         ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี               และเลขานุการ 

ผูมาประชุม     (ออนไลน)        จำนวน     ๑3  คน 
 

๑. รศ.ยศ                    ธีระเดชพงศ          ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                     กรรมการ 

2. อาจารยอนุชาติ         บญุมาก                ผูชวยอธิการบดี                                        กรรมการ 

3. ผศ.ดร.อัญชนา          พานิช                 คณบดคีณะมนุษยศาสตรฯ                            กรรมการ                     

4. รศ.ดร.กาญจนา         บญุสง                 คณบดีคณะครุศาสตร                                  กรรมการ 

5. ผศ.ดร.วนิดา            ดุรงคฤทธิชัย          คณบดีคณะพยาบาลศาสตรฯ                         กรรมการ 

6. ผศ.ดร.กังสดาล          สกุลพงษมาลี        คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรฯ                         กรรมการ    

7. ผศ.ณรงค                 ไกรเนตร              คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ                             กรรมการ 

8. ผศ.สุวฒัน                เตชะเพชรไพบูลย    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                    กรรมการ 

๘. อาจารย ดร.วิวิศน       สขุแสงอราม          คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                          กรรมการ 

๙. อาจารย ดร.สรรเสริญ   เลาหสถิตย           ผูอำนวยการโรงเรียนสาธิต                            กรรมการ  

๑๐. ผศ.ดร.พิชิต              สุดตา                 ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการฯ                 กรรมการ 

๑๑. อาจารย ดร.ทวิพัฒน   วจิิตรปญญารักษ    ผูอำนวยการสถาบันวิจัยฯ                             กรรมการ 



๒ 

 

 

๑๒. อาจารยปยวรรณ      คุสินธุ                ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ                       กรรมการ                  

๑3. อาจารยกรกรต         เจริญผล            กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                            กรรมการ    

ผูไมมาประชุม             จำนวน   3  คน 
1. อาจารยวัชระ           เยน็เปรม               ผูชวยอธิการบดี                                         กรรมการ 

2. ผศ.แสนประเสริฐ      ปานเนียม              กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                           กรรมการ 
3. ผศ.ดร.ราเชน           คณะนา                 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                          กรรมการ 

ผูเขารวมการประชุม      จำนวน    ๑8   คน 
 

๑. นางภควัน                 จนัทนเสว ี        ผูอำนวยการกองกลาง    (online)                          
๒. นายนเรนทร             อมรจุติ            รกัษาการผูอำนวยการกองนโยบายและแผน (online)                          
๓. นายกิตติภพ               รกัษาราษฏร     รักษาการผูอำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  (online)                          
๔. นางสาวเจษฎารัตน       กล่ำศรี            รักษาการหัวหนาศูนยพัฒนาภาษาฯ  (online)                          
๕. นางสถาพร                บญุหม่ัน           หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  (online) 
๖. นายอำนาจ                อนันพิทักษ        รักษาการหัวหนาศูนยกีฬาและนันทนาการ  (online) 
7. นางสาวสีนวล             ไทยานนท         หัวหนางานบริหารท่ัวไป 
8. นางชุติมา             แฉงฉายา          นกับริหารงานท่ัวไป 
9. นายฤทธี                   ทิมรอด             นักบริหารงานท่ัวไป  
๑0. อาจารย ดร.จุติพร     อินทะนิน           รอง ผอ.สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (online)                          
11. นายวันณพงศ          วงศพานิช          นักวิชาการศึกษา  (online) 
๑2. นายชาญยุทธ           อรุณสวัสดิ์         รักษาการหัวหนาศูนยทดสอบฝมือแรงงาน (online)                          
๑3. นางอัญธิกา             ถาวรเวช           รักษาการหัวหนากลุมงานสื่อสารองคกร (online)                          
๑4. นายวนัณพงษ          วงศพานิช          นักวิชาการคอมพิวเตอร (online)                          
๑5. นายอภิวัฒน            พานทอง           นักวิเคราะหนโยบายและแผน (online)  
๑๖. นายธีรวฒัน             เสนะโห            นักวิเคราะหนโยบายและแผน (online)  
๑7. นางสาวน้ำฝน          แสงอรุณ           นักวิชาการศึกษา          

๑8. นายธีระศักดิ์           เอ่ียมละออง       พนักงานท่ัวไป         
                             

เริ่มประชุม   เวลา   ๑๓.๐๐ น.  
 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ  
 

                   ๑.๑   การเปดเรียน ภาคเรียนท่ี ๒/2564   
                              ประธาน  แจงตอที่ประชุมใหทราบวา  ตามที่มหาวิทยาลัย จะเปดภาคการศึกษา 
2/2564  ในวันที่ 29  พฤศจิกายน 2564 นั้น รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตองมีการพิจารณา               
ใหรอบคอบ เนื่องจากการแพรระบาดของเชื้อโควิด 19   ในสวนของการเตรียมความพรอมของนักศึกษา                  



๓ 

 

 

ท่ีจะจบการศึกษา  ขอใหคณะกำกับติดตาม ดูแลนักศึกษาท่ีออกฝกงานและฝกสอน  โดยใหพิจารณาสถานท่ี
ท่ีจะฝกงานของนักศึกษาใหมีความปลอดภัย ไมมีความเสี่ยงในการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 
 
                    ๑.๒  การเคลื่อนยายแรงงานตางชาติเขามาในพ้ืนท่ีบริเวณตำบลโพไรหวาน 
                              ประธาน  แจงตอที่ประชุมใหทราบวา  ตามที่ไดรวมประชุมกับสาธารณสุขจังหวัด
เพชรบุรี  ไดมีการแจงใหทราบวา มีสถานประกอบการในอำเภอเขายอย ทำการขยายฐานการผลิต โดย
เปดรับแรงงานตางดาวเขาทำงานจำนวนมาก  ซึ่งแรงงานดังกลาวไดกระจายตัวมาพักอาศัยบริเวณพื้นท่ี
ตำบลโพไรหวาน  ดังนั้น จึงเนนย้ำใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย ระมัดระวังตนเองใหมากยิ่งข้ึน หากไมจำเปน
ก็ไมควรเดินทางไปในสถานท่ีท่ีมีการรวมตัวของคนหมูมาก เชน ตลาดนัดตาง ๆ  เพราะเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการ
แพรระบาดของเชื้อโควิด 19    
 

                   มติท่ีประชมุ  รับทราบ 
 

                   ๑.3  การลดคาธรรมเนียมการศึกษา 20% ภาคเรียนท่ี 2/2564  
                                ประธาน  แจงตอที่ประชุมใหทราบวา  เพื่อเปนการบรรเทาความเดือนรอนจาก
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ อันเนื่องจากการแพรระบาดของเชื้อโควิค 19  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงมีแนวความคิด 
ลดคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564  จำนวน 20 % เพื่อเปนการชวยเหลือนักศึกษาและ
ผูปกครอง 
                          มติท่ีประชุม   รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                              ฝายเลขานุการไดนำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                                               
ราชภัฏเพชรบุรี ครั้งท่ี 9 (๕4)/๒๕๖๔ ประชุมเม่ือวันจันทร ท่ี  ๒7  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมราชภัฏสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ที ่ประชุมเพื ่อรับรองรายงานการประชุม  
(รายละเอียดตามเอกสารหนา  ๓ – 20)  
 

                     มติที ่ประชุม  ที ่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  คร้ังท่ี 9 (๕4)/๒๕๖๔  โดยมีการแกไข ดังนี้ 
 

หนาท่ี ตำแหนง
ขอความ 

ขอความเดิม ขอความท่ีแกไข 

5  บรรทัดท่ี  16 สมเด็จพระปรเมนทรามาธิบด ี สมเด็จพระปรเมนทรราธิบดี 
 ๑๑  บรรทัดท่ี  16 ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและ

สารสนเทศ  

ผ ู อำนวยการสำนักว ิทยบร ิการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

15  บรรทัดท่ี  18 พลเอกชลิต  พุกผาสุก พลอากาศเอกชลิต   พุกผาสุข 
  บรรทัดท่ี  23 รายงานความคืบการแกไขปญหา รายงานความคืบหนาการแกไขปญหา 

 
 



๔ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง   

                        3.1 การฉีดวัคซีนของบุคลากร 
                               อาจารย ดร.เมธาวิน  สาระยาน  ผูชวยอธิการบดี  สืบเนื่องตอท่ีประชุมใหทราบวา 
การฉีดวัคซีน เข็ม ๒ ของบุคลากรมหาวิทยาลัย  ที่ไดรับโควตาการจัดสรรจากกระทรวงการอุดมศึกษาฯ  
บัดนี้ การบริหารจัดการฉีดวัคซีนเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว  สำหรับการฉีดวัคซีน เข็ม ๓  ขอใหบุคลากร มีการ
ติดตามขาวสารการเปดใหฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี 
 

   มติท่ีประชุม  รับทราบ   

                     3.๒  การจายเงินคืนใหกับนักศึกษากรณีลดคาธรรมเนียมการศึกษา 
                              อาจารย ดร.เมธาวิน  สาระยาน  ผูชวยอธิการบดี  สืบเนื่องตอที่ประชุมใหทราบวา 
ดวยขณะนี้ งานบริหารคลังและทรัพยสิน  ไดทำการโอนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา คืนใหกับนักศึกษา 
จำนวน ๔๐%  (นโยบายรัฐบาลกำหนดใหลดคาธรรมเนียมการศึกษา ๕๐%  โดยรัฐบาลชวยเหลือ ๓๐% 
มหาวิทยาลัยลดให ๒๐%)  และเนื่องจากมหาวิทยาลัยลดคาธรรมเนียนใหแลว ๑๐ %  ดังนั้น จึงมีการคืน
เงินกับนักศึกษา ๔๐%   ซ่ึงนักศึกษาสวนใหญจะยังไมเขาใจ  จึงขอใหมีการสื่อสารไปยังนักศึกษา ผูปกครอง 
อาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหเขาใจในหลักการดังกลาวอยางถูกตอง  ในสวนของนักศึกษาที่ยังไมไดดำเนินการใช
สิทธิ์ลดคาธรรมเนยีม มหาวิทยาลัยขยายเวลาไป จนถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 
                              ผศ.นรนีารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ประเด็นการ
ลดคาธรรมเนียนมการศึกษา ๕๐% ตามนโยบายของรัฐบาลนั้น นักศึกษาแตละชั้นปจะมีตัวเลขจำนวนเงิน                    
ไมเทากัน  โดยรัฐบาลจะโอนเงินใหกับมหาวิทยาลัยเปนรอบตามรหัสนักศึกษา ซึ ่งตองมีกระบวนการ
ตรวจสอบเพ่ือความถูกตองกอนการเบิกจาย เพ่ือปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึน  
 

                                                      มติท่ีประชุม  มอบหมาย  อาจารย ดร.เมธาวิน สาระยาน  ผูชวยอธิการบดี  
ดำเนินการ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔  เรื่องนำเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

        ๔.๑  รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี ้ว ัด แผนปฏิบัต ิราชการประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส ๔) 

             นายนเรนทร  อมรจุติ   รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการกองนโยบายและแผน 
นำเสนอตอที่ประชุมใหทราบถึง  ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โครงการแผนปฏิบัติราชการ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564  (ไตรมาส ๔) หลังทบทวนปรับปรุงและเพิ่มเติม เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของไวรัสโควิด 19  โครงการเดิม  39  โครงการ  ตัวชี้วัดทั้งสิ ้น  205 ตัว  ปรับลดเหลือ 35  
โครงการ  ตัวชี้วัดทั้งสิ้น 155 ตัว  บรรลุเปาหมาย  83  ตัว  บรรลุผลเพิ่มจากไตรมาส ๓   อีก  4  ตัว                
คิดเปนรอยละ 53.55  และสามารถบรรลุเปาหมาย ตามยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป  
จำนวน  20  ตัวชี้วัด  คิดเปนรอยละ  42.55  จากตัวชี้วัดท้ังหมด  47  ตัวชี้วัด  (รายละเอียดตามเอกสาร  
ประกอบการประชุม)        

 



๕ 

 

 

                                 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้      
      

-  ปรับแกขอมูล โครงการท่ี 7  ตัวชี้วัด  4    ตัวชี้วัดท่ี 7  และตัวชี้วัดท่ี 8 

- โครงการท่ี 5  และโครงการท่ี ๖  ไมมีขอมูลผลการดำเนินการ  แตมีการใชจาย

งบประมาณ      

- ปรับแกขอมูล โครงการ ท่ี 33   

- ทุกหนวยงานตรวจสอบขอมูล หากมีขอมูลเพ่ิมเติม ใหสงท่ีกองนโยบายและแผน 

ภายในวันท่ี 29  ตุลาคม  256๔ 

               มติที่ประชุม  ทบทวน รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส ๔)  ใหมีพิจารณาขอมูลตัวชี้วัด พรอมทั้งปรับปรุงแกไขขอมูล              
ใหถูกตอง  หากหนวยงานใดมีขอมูลเพิ่มเติม แจงกองนโยบายแผน  ภายในวันที่  29  ตุลาคม 2564            
และใหมีการทบทวนตัวชี้วัด หากไมสามารถดำเนินการได ไมควรเสนอโครงการในป 2565 
 

                         ๔.๒  (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราการรับ-จาย คาธรรมเนียมจาก
การอบรม การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และ
คอมพิวเตอร สาขาพนักงานการใชคอมพิวเตอร (ประมวลผลคำ ตารางทำการ และการนำเสนอ
ผลงาน) ระดับ 1  พ.ศ. ๒๕๖4 
                                นายชาญยุทธ  อรุณสวัสดิ ์  รักษาการในตำแหนงหัวหนาศูนยฝกอบรมและ
ทดสอบทักษะอาชีพ นำเสนอตอที่ประชุมใหทราบวา  เพื่อดำเนินการใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ
สงเสริมพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง กำหนดอัตราคาทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน  ศูนยฝกอบรมและทดสอบ
ทักษะอาชีพ  จึงไดจัดทำ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราการรับ - จาย คาธรรมเนียมจากการอบรม  การ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร สาขาพนักงาน
การใชคอมพิวเตอร (ประมวลผลคำ ตารางทำการ และการนำเสนอผลงาน) ระดับ 1 (รายละเอียดตาม
เอกสาร  หนา 24-25)  สาระสำคัญ ดังนี้     
                            ขอ ๑ (1) คาธรรมเนียมการอบรมสาขาพนักงานการใชคอมพิวเตอร (ประมวล                 
ผลคำ ตารางทำการ และการนำเสนอผลงาน) ระดับ 1 กรณีบุคคลทั่วไป ไมเกินคนละ 1,000 บาท/ สาขา              
/ครั้ง 

                 (2) คาธรรมเนียมการอบรมสาขาพนักงานการใชคอมพิวเตอร (ประมวลผล
คำ ตารางทำการ และการนำเสนอผลงาน) ระดับ 1 กรณีบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ไมเกินคนละ 500 บาท/ สาขา/ ครั้ง 

                 (3) คาธรรมเนียมการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ กรณีบุคคล
ท่ัวไป ไมเกินคนละ 500 บาท/ สาขา/ ครั้ง 

                 (4) คาธรรมเนียมการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ กรณีบุคลากร
และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไมเกินคนละ 300 บาท/ สาขา/ ครั้ง      

 

 



๖ 

 

 

         ขอ ๒  (ข) การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  ใหเบิกจายดังนี้ 
             (๑) คาตอบแทนผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ เหมาจาย 1,000 

บาท/คน/ สาขา/ครั้ง  โดยจำนวนผูเขารับการทดสอบ ไมนอยกวา 10 คน/ สาขา/ครั้ง 
                                               

                               คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  

                             -    ปรับแกขอความ  ขอ ๒ (๑)  คาตอบแทนผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 

แกไขเปน  คาตอบแทนกรรมการผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 

                          -     ปรับแกขอความ  ขอ ๒ (ก) (๒)   และ  (๓)  โดยกำหนดใหเบิกอาหาร จำนวน ๑ ม้ือ 

ตอวัน/คน  และคาอาหารวาง จำนวน ๒ ม้ือ/วนั/คน 

                          -     ตัดขอความ ยอหนาที่ ๑ ออก   เพิ่มขอความ ยอหนาที่ ๒  มาตรา ๓๑ (๑) แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๒๕๔๗ 
 

                           มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื ่อง อัตราการรับ-จาย 

คาธรรมเนียมจากการอบรม การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส 
และคอมพิวเตอร สาขาพนักงานการใชคอมพิวเตอร (ประมวลผลคำ ตารางทำการ และการนำเสนอผลงาน) 
ระดับ 1  พ.ศ. ๒๕๖4   โดยใหปรับแกขอความ ตามท่ีคณะกรรมการมหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะ 
 

                     4.3  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราการรับ - จาย คาธรรมเนียมจาก
การฝกอบรมเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหนางาน  และการฝกอบรมเจาหนาท่ี
ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร พ.ศ. 2564  
                               นายชาญยุทธ  อรุณสวัสด์ิ   รักษาในตำแหนงหัวหนาศูนยฝกอบรมและทดสอบ
ทักษะอาชีพ  นำเสนอตอที่ประชุมใหทราบ  เพื่อเปนการรองรับความตองการ  ในการฝกอบรมเจาหนาท่ีความ
ปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหนางาน และการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร  
ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอม  ในการทำงาน พ.ศ. 2549 

                ศูนยฝกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ  จึงไดจัดทำ (ราง)  ประกาศ อัตราการรับ - 
จาย คาธรรมเนียมจากการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหนางาน และการ
ฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร  (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา 27)  สรุป
สาระสำคัญ  ดังนี้ 

                ขอ ๑  อัตราคาธรรมเนียมการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงาน 
ระดับหัวหนางาน และการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร คนละ 3,000 
บาท/ คน/ ครั้ง 

                ขอ 2  ใหเบิกจายคาธรรมเนียม ตามขอ 1 ไดไมเกิน รอยละ 80 ของรายรับ โดยให
จายคาใชจาย ดังตอไปนี้ 

        (1)  คาตอบแทนวิทยากร เหมาจาย 31,300 บาท/ ครั้ง 
        (2)  คาอาหารสำหรับผูเขาอบรม ในอัตราไมเกินคนละ 120 บาท/ ม้ือ 
        (3)  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ในอัตราไมเกินคนละ 35 บาท/ ม้ือ 



๗ 

 

 

 

                               คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  

                          -     ปรับแกขอความ  ขอ ๒ (ก) (๒)   และ  (๓)  โดยกำหนดใหเบิกอาหาร จำนวน ๑ ม้ือ 

ตอวัน/คน  และคาอาหารวาง จำนวน ๒ ม้ือ/วัน/คน 

                          -   เพิ่มขอความ ยอหนาที่ ๒  มาตรา ๓๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ

๒๕๔๗ 
 

                           มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื ่อง อัตราการรับ-จาย 

คาธรรมเนียมจากการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหนางาน  และการฝกอบรม
เจาหนาที ่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร พ.ศ. 2564  โดยใหปรับแกข อความตามท่ี
คณะกรรมการมหาวิทยาลัย ใหขอเสนอแนะ 

 

          4.4   (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2563 (ฉบับท่ี 4) 

              ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำเสนอ
ตอที่ประชุมใหทราบวา  ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา หลักสูตรใหม 2564  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 แลวนั้น โดยในภาค
การศึกษาที ่ 2/2564 หลักสูตรขอเสนอแผนการรับนักศึกษา จำนวน 15 คน  เพื ่อใหการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรใหม 
2564  เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบ  จึงไดจัดทำจัด (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื ่อง อัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563   (ฉบับท่ี 4)  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๓๑ ) 
สรุปสาระสำคัญ  ดังนี้ 
 

          ขอ ๒   คาธรรมเนียมท่ีเก็บเหมาจายรายภาคการศึกษา ท่ีนักศึกษาตองชำระ มีดังนี้ 
                      

                -   หลักสูตรครศุาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชการบริหารการศึกษา   ในเวลาปกติ 

                    อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา      ๕๓,๐๐๐  บาท 
 

 

                -   หลักสูตรครศุาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชการบริหารการศึกษา   นอกเวลาปกติ 

                    อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา    ๕๕,๐๐๐  บาท 
 

                 มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราคาธรรมเนียม

การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2563 (ฉบับท่ี 4) 
 

                          4.5  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปการศึกษา  2563 
ระดับคณะและหนวยงานสนับสนุนวิชาการ 



๘ 

 

 

                       อาจารย ดร.จุติพร  อินทะนิน รองผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  แจงใหที่ประชุมทราบวา  ตามที่คณะและหนวยงานสนับสนุนวิชาการ ไดรับการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปการศึกษา  2563 ระดับคณะ เมื่อวันที่ 17-23 กันยายน 2564               
และระดับหนวยงานสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2564 เสร็จเรียบรอยแลวนั้น   จึงขอ
สรุปผลประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา มาเพื่อใหคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาใหขอเสนอแนะ  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  สรุปผล
ประเมิน มีดังนี้ 

 

  หนวยงาน 

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 
คะแนนเฉลี่ย
ทุกตัวบงชี้ ผลประเมิน 

คะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉล่ีย
ทุกตัวบงช้ี 

ผล
ประเมิน I P O 

คณะครุศาสตร 4.43 ด ี 4.57 4.71 4.47 4.58 ดีมาก 

คณะมนุษยศาสตรฯ 4.68 ดีมาก 4.23 5.00 4.55 4.68 ดีมาก 

คณะวิทยาการจัดการ 4.60 ดีมาก 4.49 4.86 4.71 4.74 ดีมาก 

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ     4.02 ด ี 2.28 4.71 4.08 4.12 ดี 

คณะวิศวกรรมศาสตรฯ 4.12 ด ี 4.34 3.43 3.03 3.32 พอใช 
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 3.59 ด ี 4.43 4.57 3.31 3.89 ดี 

คณะวิทยาศาสตรฯ 3.82 ด ี 4.73 4.43 4.12 4.30 ดี 

คณะพยาบาลศาสตรฯ 4.02 ด ี 3.76 5.00 4.05 4.37 ดี 

สำนักงานอธิการบดี 4.50 ด ี 20 ตบช. 4.71 ดีมาก 

สำนักวิทยบริการฯ 4.19 ด ี 12 ตบช. 4.68 ดีมาก 

สถาบันวิจัยฯ 4.67 ดีมาก 14 ตบช. 4.78 ดีมาก 

สำนักสงเสริมวิชาการฯ 4.23 ด ี 16 ตบช. 4.44 ดี 

 
                          คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังน้ี 

                        -    ใหมีการสรุปผลในภาพรวม  เพ่ือท่ีจะไดทราบประเด็นจุดออน จุดแข็งในภาพรวม 
 

        มติที ่ประชุม เห็นชอบ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำป

การศึกษา 2563  ระดับคณะและหนวยงานสนับสนุนวิชาการ 
 

                         4.6  การพิจารณาแนวทางการเปดการจัดการเรยีนการสอน  ปการศึกษา 2564 
ภาคการศึกษา 2/256 
 



๙ 

 

 

                            ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำเสนอ       
ตอที่ประชุมใหทราบวา  ตามที่เกิดสถานกาณการแพรเชื้อของไวรัสโควิด - 19 (ศบค.)  ทำใหมหาวิทยาลัย
ตองจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน 100% ในภาคการศึกษาที ่ 1/2564 ที ่ผ านมาอาจมี
ประสิทธิผล ดานผลสัมฤทธิ์การเรียนรูไมเทียบเทาการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนปกติ (อยูในระหวางการสำรวจ
ขอมูล) โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
                           1) นักศึกษาใหม (รหัส 64) อาจมีรอยละการลาออกระหวางเรียน  เนื่องจากปญหา
ของการปรับตัวในชวงรอยตอของการเรียนในระดับมัธยมศึกษา  และระดับมหาวิทยาลัย  
                           ๒) นักศึกษาบางหลักสูตร บางชั้นป ตองการเตรียมความพรอมเฉพาะศาสตรกอนการ
ฝกประสบการณวิชาชีพ/ฝกประสบการณภาคสนาม ในภาคการศึกษา  
                            ดังนั้น  หากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ทุเลาลง 
ในภาคการศึกษา ท่ี 2/2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ควรเปดใหมีการจัดการศึกษาในระบบชั้นเรียน
ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบุรีที่ 1864/2564 และแนวทางและหลักเกณฑการเปดสถานศึกษาที่ทำการของ
สถาบันอุดมศึกษา ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ซึ ่งภาคการศึกษาท่ี 
2/2564  จะเปดในวันที่  29  พฤศจิกายน 2564  ในการนี้  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน  
                              เง่ือนไขในการเปดสถานท่ีมหาวิทยาลัย มีดังนี้   ๑) เม่ือสถานการณการแพรระบาด
ในพื้นที่คลี่คลาย  ๒) จัดใหมีระบบสรางภูมิคุมกัน การเฝาระวัง การดูแลเมื่อมีการติดเชื้อ ๓) มีการประเมิน
สถานการณอยางตอเนื่อง ทุก 2 สัปดาห   
           ชวงเวลาการเปดสถานศึกษา   ใหมีการประเมินรวมกับสาธารณสุข โดยดำเนินการ 
3 ระยะ  ไดแก  ระยะที่ 1  เดือนพฤศจิกายน 2564 (ผูเขาสถานศึกษา ไมเกินรอยละ 25) ระยะที่ 2  
เดือนธันวาคม 2564 (ผูเขาสถานศึกษา ไมเกินรอยละ 5๐)  ระยะที่ 3  เดือนมกราคม 2565 (ผูเขา
สถานศึกษา ใหประเมินสถานการณ)   
                              ขอใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ดังนี้ 

๑. เรียนออนไลน  100% 

๒. เรียนออนไลน  100%  ชวงเดือนธันวาคม  แลวประเมินสถานการณอีกครั้ง 

๓. เปดเปนระยะ ตามแนวทางของกระทรวง อว. 

 

                            คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังน้ี 

                            -   โรงเรียนสาธิต  ขอเปดเรียน วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ระบบ Online) และ

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ระบบ Onsite ควบคูกับ Online)  โดยใหนักเรียนที่ฉีดวัคซีนครบ ๒ เข็ม              

เขาเรียนได 

                            -   ควรเลือก แนวทางที่ ๒ เนื่องจากบุคลากรมีการเคลื่อนยายมาจากสถานที่ตาง ๆ 

จึงตองระมัดระวัง และควรจัดใหมีการตรวจกรองเชื้อ หรือทำการกักตัว 



๑๐ 

 

 

                            -   การแบงกลุ มเขาชั ้นเรียนตามรหัสนักศึกษา  อาจไมเหมาะสมกับบางคณะ 

เนื่องจากนักศึกษาตองเรียนวิชาปฏิบัติเหมือนกัน ทำใหนักศึกษาบางสวนเสียโอกาส 

                            -   การเวนระยะโดยเปดเรียนเดือนธันวาคม ระยะเวลานอยเกินไป ควรเลื่อนเปน

กลางภาคเรียน  เพ่ือใหม่ันใจในสถานการณการฉีดวัคซีนใหครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

                            -    มหาวิทยาลัย ควรจัดทำ Timeline ใหชัดเจน เพื่อนักศึกษาสามารถบริหาร

จัดการเรื่องการเขาเรียน  เรื่องท่ีพักอาศัย  

       -  มหาวิทยาลัย  ใหเปดการเรียนการสอน ๒/๒๕๖๔  ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 

2564  โดยเรียนระบบ Online  จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564  แลวประเมินสถานการณเพื่อการเรียน
แบบระบบ Onsite  ซ่ึงนักศึกษาทุกชั้นป สามารถเลือกเรียนไดท้ังระบบ Online และ Onsite 

                                   -  โรงเรียนสาธิต  ใหเปดเรียน วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ระบบ Online)  

และวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ระบบ Onsite ควบคูกับ Online)   

                                   -  กองพัฒนานักศึกษา  ดูแลนักศึกษาหอพัก โดยมีมาตรการตรวจคัดกรอง 
ATK รวมกับคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 
 

               มติที่ประชุม   เห็นชอบ ใหเปดการเรียนการสอน ๒/๒๕๖๔  ในวันที่ 29 

พฤศจิกายน 2564  โดยเรียนระบบ Online  จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564  แลวประเมินสถานการณ
เพ่ือการเรียนแบบระบบ Onsite  ซ่ึงนักศึกษาทุกชั้นป สามารถเลือกเรียนไดท้ังระบบ Online และ Onsite 
 

                      4.๗  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เร ื ่อง หลักเกณฑการสนับสนุน
คาตอบแทนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๖4 
                               อาจารยภาคย พราหมณแกว  รองผู อำนวยการสถาบันว ิจ ัยและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  นำเสนอตอที่ประชุมใหทราบวา  ตามที่สถาบันวิจัยฯ ไดประชาสัมพันธการใช “ประกาศ
หลักเกณฑการสนับสนุนคาตอบแทนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๖4” เพื่อสงเสริมและสราง
แรงจูงใจ ใหอาจารยและบุคลากรเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับ และใชเพ่ือ
ประโยชนในตัวชี้วัดการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน   เนื่องจากเกณฑ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน กำหนดรอบระยะเวลาเปนปการศึกษา และการนับ
ผลงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรตองอยูในชวงปการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  หากนักวิจัยนำผลงานวิจัย
เผยแพรหลังจากรอบระยะเวลาในปการศึกษาตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา จะนำผลงานไปนับในป
การศึกษาถัดไป   
                               จึงนำเสนอที่ประชุม เพื่อเห็นชอบการปรับแกขอความในประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี เรื ่อง หลักเกณฑการสนับสนุนคาตอบแทนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๖4   
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
                                 ขอ ๖  (๔)  จากเดิม  เปนบทความวิจัย ที่ไดมีการนำไปใชในตัวชี้วัดการตรวจ
ประเมินการประกันคุณภาพภายใน  ของหนวยงานท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
                                             แกไขเปน  เปนบทความวิจัย ที่สามารถนำไปใชในตัวชี้วัดการตรวจ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหนวยงานท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 



๑๑ 

 

 
 

                           มติที่ประชุม  เห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ

การสนับสนุนคาตอบแทนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๖4 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องแจงเพ่ือทราบ   
 

                         ๕.๑   รายงานผลการใชจายงบประมาณ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564                  
ไตรมาส 4 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
                         นายธีรวัฒน  เสนะโห นักวิเคราะหนโยบายและแผน  แจงตอที่ประชุมใหทราบ
วา  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัย จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 659,043,500 บาท แบงเปน
งบประมาณแผนดิน จำนวน 504,957,400 บาท และงบประมาณเงินรายได จำนวน 154,086,100 
บาท โดยมีการเบิกจายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (ไตรมาส 4)  ดังตอไปนี้  (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

-  งบประมาณภาพรวม                       เปนเงิน  659,043,500 บาท   เบิกจาย  570,336,063.10   
                                                   รอยละ  86.54 % 
 

-  งบประมาณรายจายประจำ                เปนเงิน  538,237,500 บาท  เบิกจาย  480,807,828.64 
                                                   รอยละ   89.33 % 
 

-  งบประมาณรายจายตามภารกิจหลัก     เปนเงิน  21,893,000 บาท  เบิกจาย  17,519,961 
                                                   รอยละ   80.03 % 
 

-  งบประมาณหนวยงานจัดตั้งภายใน       เปนเงิน  33,202,400 บาท  เบิกจาย  26,006,607.26  
                                                   รอยละ   78.33 % 
 

-  งบประมาณรายจายยุทธศาสตร           เปนเงิน  60,872,700 บาท   เบิกจาย  41,833,674.93  
                                                    รอยละ   68.72 % 
 

-  งบประมาณรายจายแผนงานฉุกเฉิน      เปนเงิน  4,837,900 บาท  เบิกจาย 4,167,991.30     
                                                   รอยละ 86.15  
 

                             ประธาน  แจงตอที่ประชุมใหทราบวา   ใหมีการรายงานผลการใชจายงบประมาณ                 
ในทุกไตรมาส  ประเด็นการกันเงินเหลือมป หากไมใชสัญญาผูกพัน  หรือกรณีการไปราชการ หรือการออก
นิเทศนในชวงระหวางสิ้นปงบประมาณ จะไมอนุญาตใหมีการกันเหลื่อมป  โดยใหมีการเบิกจายเสร็จสิ้น
ภายในปงบประมาณนั้น หากมีสาเหตุและความจำเปนจะพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป  
 

                          มติท่ีประชุม  รับทราบ  ใหมีการรายงานผลการใชจายงบประมาณ ในทุกไตรมาส  

และไมอนุญาตใหมีการกันเงินเหลื่อมป  ยกเวนกรณีสัญญาผูกพันขามป และมีเหตุผลที่จำเปนจะพิจารณา

เปนบางกรณี 
 



๑๒ 

 

 

                     ๕.๒   ปฏิทินงบประมาณรายจาย  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕                   
                     นายอภิวัฒน  พานทอง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง
ปฏิทินงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้    
      27-25 ต.ค  64      รองอธิการบดีปรับแกโครงการ ตัวชี้วัด และตรวจสอบความถูกตอง 
            28 ต.ค  64      หนวยงานจัดทำแผนปฏิบัติและการใชจายงบประมาณ เพ่ือขออนุมัติกิจกรรม 
            29 ต.ต  64      ผูบริหารถายทอดแผนโครงการ ตัวชี้วัด และกรอบงบประมณ 
            12 พ.ย  64      กองนโยบายและแผน จัดสงขอมูลโครงการใหรองอธิการบดีตรวจสอบ 
       20-21 พ.ย  64      หนวยงานปรับแกและจัดสงรองอธิการบดีพิจารณา 
       22-26  พ.ย 64      รองอธิการบดีตรวจสอบและอนุมัติกิจกรรมตามโครงการหลัก 
       27-30 พ.ย  64      บันทึกโครงการในระบบ  3D 

            1-2 ธ.ค  64      ออกรหัสโครงการกิจกรรมไปยังหนวยงานเพ่ือขออนุมัติใชจายงบประมาณ 
     

                            มติท่ีประชุม  รับทราบ  และใหจัดทำกระบวนการจัดทำงบประมาณ 2565 
เสร็จสิ้นภายใน เดือนพฤศจิกายน 2564   
 

                     ๕.๒   ปฏิทินงบประมาณรายจาย  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566                
                     นายนเรนทร  อมรจุติ  รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการกองนโยบายและแผน 
แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง ปฏิทินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดังนี้    
   25 ต.ค – 20 ธ.ค 64          หนวยงาน  จัดทำคำของบลงทุน (ครุภัณฑ และสิ่งกอสราง)  
   3 ธ.ค 64 – 14 ม.ค 65       มหาวิทยาลัยจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ 
                  14 ม.ค 65        มหาวิทยาลัย  สงรายละเอียดคำของบประมาณ 
   26 เม.ย – 11 พ.ค 65         สำนักงบประมาณ  จัดพิมพราง พ.ร.บ. 
                 17 พ.ค 65         คณะรัฐมนตรี  เห็นชอบราง พ.ร.บ. สงสภาฯ 
          29 – 30 ส.ค 65         สมาชิกวุฒิสภา  พิจารณาราง พ.ร.บ. 
                   6 ก.ย  65         สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำราง พ.ร.บ. ข้ึนทูลเกลาถวาย 
                          

                              ในการนี้  จึงขอความรวมมือจากทุกหนวยงาน จัดทำของบประมาณการลงทุน
ครุภัณฑและสิ่งกอสราง  มายังกองนโยบายและแผน  ภายในวันท่ี  20  ธันวาคม 2564 
 

                             คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็น  ดังนี ้
                          -  ขอใหพิจารณาสถานท่ีจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิต 
                          -  การจัดสรางศูนยเรียนรูตามศาสตรพระราชาตามพระราโชบายของมหาวิทยาลัย  ควรใช
สถานท่ี Think Cafe  โดยใหผูเก่ียวของเตรียมการออกแบบตกแตงสถานท่ี  
                          -  การของบประมาณงบลงทุนกอสรางอาคาร หรือปรับปรุงอาคาร ควรใชแบบแปลน
อาคารที่ถูกตองในการยื่นของบประมาณ  ไมเชนนั้นอาจถูกสงกลับคืน และตองเริ ่มกระบวนการใหมตั้งแต
เริ ่มแรก ดังนั้น จึงตองมีการประชุมพิจารณาการจัดทำรูปแบบการกอสรางใหสมบูรณแบบ กอนการจัดสง                   
เพ่ือของบประมาณ 
                           -  ในสวนของการปรับปรุงอาคาร 3  เพ่ือใชท่ีเปนสถานท่ีทำงานของหนวยงานตาง ๆ 



๑๓ 

 

 

และการจัดการเรียนการสอน  ใหมีการหารือและวางแผนใหรอบคอบ เนื่องจากมีหลายหนวยงานมีความ
ประสงคใหอาคารดังกลาว  
                            -  ควรพิจารณา จัดหาสถานที่สำหรับใหนักศึกษาใชเปนพื้นที่ในการทำกิจกรรม หรือ
ศึกษาคนควาของนักศึกษาดวย  
                             - อาคารเพชรน้ำหนึ่ง  ควรมีตรวจสอบและซอมแซมปรับปรุงอยางเรงดวน  เนื่องจาก                 
มีการใชงานเปนโรงพยาบาลสนามของจังหวัดเพชรบรุีมาเปนเวลานาน ทำใหระบบสาธารณูปโภคชำรุดทรุดโทรม
เปนอยางมาก      
 

                          มติท่ีประชุม   มอบ ผศ.วิเชียร เข็มเงิน  รองอธิการบดี  บริหารจัดการวางแผน

เร่ืองการใชอาคาร ๓ เปนสถานท่ีตั้งของหนวยงานตาง ๆ          

 

 

           
 
                   ๕.3   ผลการตรวจความพรอมในการเปดเปนผูดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงาน   
                             นายชาญยุทธ   อรุณสวัสดิ์     รักษาหัวหนาศูนยฝกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ 
แจงตอที่ประชุมใหทราบวา  ตามที่มหาวิทยาลัย  ไดยื่นคำขออนุญาต  เปดเปนผูดำเนินการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน  กลุม สาขาอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร สาขาพนักงานการใชคอมพิวเตอร       
(ประมวลผลคำ ตารางทำการ และการนำเสนอผลงาน) ระดับ 1 แลวนั้น  บัดนี้ สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงาน  
เพชรบุรี  ไดแจงผลตรวจวาไดอนุญาตใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เปดเปนผูดำเนินการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน  ตั้งแตวันท่ี  31  สิงหาคม 2564  (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา 38-41)  
 

                          มติท่ีประชุม   รับทราบ   
 

                  5.4  ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน 

                         นายวันณพงศ  วงศพานิช  นักวิชาการศึกษา  แจงตอที่ประชุมใหทราบวา ตาม

มาตรการและแนวปฏิบัติในการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
มหาวิทยาลัย  ไดมีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเขาชั้นเรียนปกติ  เปนรูปแบบออนไลน        
ใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน  เพื่อเปนการรักษาคุณภาพการเรียนการสอน  โดยไดมีการประสานงาน 
สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ซึ่งศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล  ทำการพัฒนาระบบประเมินใหเหมาะสม
กับรูปแบบการเรียนการสอนปจจุบัน  ดังนี้ 

         วันท่ี  17 ก.ย. 64           -  ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัลจัดเก็บความตองในการพัฒนาระบบ  และจัดสง 

                                รูปแบบตารางขอมูล 

         วันท่ี   30 ก.ย. 64           -   ไดจำแนกขอมูลรายวิชา, ตารางสอน และขอมูลนักศึกษา  

         และ วันท่ี 14 ต.ค. 64         จากสำนักสงเสริมวิชาการ 

         วันท่ี  7 ต.ค. 64             -  รับขอคำถามในการประเมินจากคณะครุศาสตร 



๑๔ 

 

 

          วันท่ี  13 - 20 ต.ค. 64     -  ไดดำเนินพัฒนาระบบโดยวางไวท่ี   
                                               https://eservice.pbru.ac.th/evaluation/   

          วันท่ี  20 – 22 ต.ค. 64      -  ทดสอบระบบ   

         วันท่ี  25 ต.ค. 64            -  เปดใชงานระบบอยางเปนทางการ 

 
        มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                  5.5    รายงานการดำเนินงานโครงการติดตั้งระบบเครือขายไรสายภายใมหาวิทยาลัย 
                            นายวันณพงศ  วงศพานิช  นักวิชาการศึกษา  แจงตอที่ประชุมใหทราบวา ตามท่ี

มหาวิทยาลัย  ไดประกาศผูชนะประกวดราคาซื้อระบบเครือขายไรสายพรอมติดตั้ง ภายในมหาวิทยาลัย  
ไดแก บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในงบประมาณ จำนวนเงิน  11,330,000 บาท มีจุดท่ี
ตองเดินสายและติดตั้งอุปกรณ จำนวน  665 จุด  ปจจุบัน  (30 ก.ย. 64) จำนวน  ๓๙ อาคาร  คงเหลือ                         
๒ อาคาร  ไดดำเนินการเดินสายไปแลว  จำนวน   610 จุด คงเหลือ 55 จุด  (รายละเอียดตามเอกสาร       
หนา 44) 
 

        มติท่ีประชุม   รับทราบ 

                   ๕.6   การเขารวมแขงขันแผนธุรกิจ 
                              ผศ.ณรงค  ไกรเนตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ    แจง 
ตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดสงทีมเขาประกวดแผนธุรกิจ จากตำบล
แกงกระจาน  และตำบลวังจันทร  ขณะนี้ผานการคัดเลือกเขาแขงขัน ในรอบ ๒  แลวจำนวน ๖ ทีม   
 

          มติท่ีประชุม   รับทราบ 

                     ๕.7   การจัดอบรมใหความรูกับพนักงานทำความสะอาด (แมบาน) 
                                ผศ.ดร.วนิดา ดุรงคฤทธิชัย  คณบดีคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ  
แจงตอที่ประชุมใหทราบวา คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ  จะจัดการอบรมใหความรูดานการ
ดูแลสุขภาพแกพนักงาน ทำความสะอาด (แมบาน)  ในสวนหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย จะจัดอบรมให
ในลำดับตอไป          

          มติท่ีประชุม   รับทราบ 

                      ๕.๘  ขอความรวมมือบุคลากร ใช Email และเว็บไซตของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
การเลื่อนอันดับเว็บโอเมตริกซ 

            ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน รองอธิการบดี  แจงตอที ่ประชุมใหทราบวา เพื ่อให
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  สามารถเลื่อนอันดับของเว็บโอเมตริกซใหสูงข้ึน  จึงขอความรวมมือใหบุคลากร 
และหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  เขาใช Email และเว็บไซตของมหาวิทยาลัย  เปนหลักในการ
เผยแพร เอกสารประกอบการสอน  ผลงานวิจัย  สื่อการเรียนการสอน เอกสารจากการสัมมนา ตลอดจน
ขอมูลท่ัวไป  เพ่ือประโยชนในการเลื่อนอันดับของเว็บโอเมตริกซ (Webometrics)  

 



๑๕ 

 

 

           มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                       ๕.๙  รายงานแผนงานวิจัย  “RAINS for Western Food Valley ปท่ี ๑” 
            อาจารยภาคย  พราหมณแกว รองผู อำนวยการสถาบันว ิจ ัยและสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม แจงตอที ่ประชุมใหทราบวา ตามที ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดรับการสนับสนุน

งบประมาณงานวิจัย “RAINS for Western Food Valley ปท่ี ๑ ” จำนวน ๓  โครงการ เปนเงิน 1,474,126 
บาท  ซ่ึงโครงการตาง ๆ ดำเนินการสำเร็จลุลวงแลว ตั้งแตวันท่ี  15 ตุลาคม 2564 

           ในการของการดำเนินงานโครงการดังกลาว ในปที่ ๒ จำนวน ๓ โครงการ ซึ่งมี
งบประมาณสนับสนุน จำนวน  1,๑30,000 บาท  ขณะนี้รอผลการอนุมัติจาก สวก. ซึ่งโครงการดังกลาวนี้
เปนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี  ในสวนโครงการวิจัยยกระดับผลิตภัณฑทางการเกษตร จำนวน ๓ ผลิตภัณฑ  ซึ่งคาดวาอาจจะ
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ  จำนวน 1,200,000 บาท เนื่องจากไดรับการประสานงาน ใหนักวิจัย
เจาของโครงการนำเสนอขอมูลอีกครั้งกอนเสนอ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

 

           มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 
 

                    ๖.๑  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๖4                   
เมื่อวันท่ี  1๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
                         -  รับทราบ  รายงานผลการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน
กันยายน ถึง เดือน ตุลาคม 2564 
                         -  รับทราบ  รายงานผลการพัฒนาพ้ืนท่ีวิทยาเขตโปงสลอด  
                         -  เห็นชอบ รายงานผลการกำกับ ติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร ตาม
ระบบและกลไลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2563 
                         -  อนุมัติแตงตั้งผูดำรงตำแหนงทางวิชาการ จำนวน ๕ ราย  ไดแก  ๑) ผศ.ดร.จันทรา               
ธนีเพียร  สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  ๒)  ผศ.ดร.สกุุมา  อวมเจริญ    สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                
๓) ผศ.ร.อ.หญิงสุพัตรา นุถตรักษ  สังกัดคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสขุภาพ   ๔) ผศ.วรรณไพร   
แยมมา  สังกัดคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ  ๕) ผศ.ดร.วนิดา  ดุรงคฤทธิชัย   สังกัดคณะ
พยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ   
                         -  เห็นชอบ  เง่ือนไขการเขาปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพ่ือสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  โดยรับขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดำเนินการ 

                         -    อนุมัติ ใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี   จำนวน ๒๖ ราย  

                         -    อนุมัติ ใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน  ๔ ราย   

                         -    รับทราบ  รายงานการเงินประจำเดือน  กันยายน  ๒๕๖๔ 

                         -    รับทราบ  รายงานวิเคราะหการประเมินสมรรถนะดานทักษะการเปนผูประกอบการ
ของนักศึกษาชั้นปท่ี ๓ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปการศึกษา ๒๕๖๓ 



๑๖ 

 

 

                         -  รับทราบ  สรุปผูไดรบัทุนสนับสนุนผลงานวิชาการ  ปงบประมาณ ๒๕๖๔  ดังนี ้

ผลงานวิชาการ ผศ. จำนวน  ๑๓  ราย  เปนเงิน  402,500 บาท  ผลงานวิชาการ รศ. จำนวน  2 ราย 

เปนเงิน ๑00,000 บาท 

                        -   รับทราบ  โครงการสัมมนาเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
รูปแบบหลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะรวมผลิตระหวางสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ 
(ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)   

                        -   รับทราบ  รายงานการบันทึกขอมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคลองของ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ออนไลน 

                        -   รับทราบ   รายงานผลการสอบวัดความรูพื ้นฐานกอนเขาศึกษาระดับอุดมศึกษา                     
ปการศึกษา ๒๕๖๔  ผลการสอบ ระดับความรูความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ผูที่สอบได
คะแนนสูงสุด 79 คะแนน  คะแนนต่ำสุด 5 คะแนน  คะแนนเฉลี่ยอยูที่ 41.59 คะแนน   ผลสอบ ระดับ
ความรูพ้ืนฐานท่ัวไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน  ผูสอบไปคะแนนสูงสุด 46 คะแนน  คะแนนต่ำสุด ๕ คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑6.๕๗  น.   

 

                    นางสาวสีนวล  ไทยานนท 
              ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 
 

                ผูชวยศาสตราจารยทัศนัย  ท่ังทอง 
                      ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

 



๑๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งที่ 9 (๕4)/๒๕๖๔  โดยมีการแก้ไข ดังนี้
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	ข้อ ๑ (1) ค่าธรรมเนียมการอบรมสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวล                 ผลคำ ตารางทำการ และการนำเสนอผลงาน) ระดับ 1 กรณีบุคคลทั่วไป ไม่เกินคนละ 1,000 บาท/ สาขา              /ครั้ง
	(2) ค่าธรรมเนียมการอบรมสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ ตารางทำการ และการนำเสนอผลงาน) ระดับ 1 กรณีบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไม่เกินคนละ 500 บาท/ สาขา/ ครั้ง
	(3) ค่าธรรมเนียมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กรณีบุคคลทั่วไป ไม่เกินคนละ 500 บาท/ สาขา/ ครั้ง
	(4) ค่าธรรมเนียมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กรณีบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไม่เกินคนละ 300 บาท/ สาขา/ ครั้ง
	ข้อ ๒  (ข) การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ให้เบิกจ่ายดังนี้
	(๑) ค่าตอบแทนผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เหมาจ่าย 1,000 บาท/คน/ สาขา/ครั้ง  โดยจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบ ไม่น้อยกว่า 10 คน/ สาขา/ครั้ง
	ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ  จึงได้จัดทำ (ร่าง)  ประกาศ อัตราการรับ - จ่าย ค่าธรรมเนียมจากการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร  (รายละเอียดตามเอกสาร  หน้...
	ข้อ ๑  อัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร คนละ 3,000 บาท/ คน/ ครั้ง
	ข้อ 2  ให้เบิกจ่ายค่าธรรมเนียม ตามข้อ 1 ได้ไม่เกิน ร้อยละ 80 ของรายรับ โดยให้จ่ายค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้
	(1)  ค่าตอบแทนวิทยากร เหมาจ่าย 31,300 บาท/ ครั้ง
	(2)  ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าอบรม ในอัตราไม่เกินคนละ 120 บาท/ มื้อ
	(3)  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในอัตราไม่เกินคนละ 35 บาท/ มื้อ

