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                 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                            คร้ังที่  1๑ (๕๖)/๒๕๖๔ 
                                วันจันทร์ ที่  15  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
                        ณ  ห้องประชุมราชภัฏสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

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

ผู้มาประชุม    (ในห้องประชุม)                จำนวน     1๒      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 
๖. อาจารย์ ดร.กฤษดา     ตั้งชวาล               รองอธิการบดี                                           กรรมการ 
๗. อาจารย์ ดร.เมธาวิน    สาระยาน              ผูช้่วยอธิการบดี                                         กรรมการ 
๘. อาจารย์วัชระ           เยน็เปรม               ผู้ช่วยอธิการบดี                                         กรรมการ 
๙. ผศ.ดร.วนิดา            ดุรงค์ฤทธิชัย           คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ฯ                         กรรมการ 
๑๐. อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์   วจิิตรปัญญารักษ์    ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ                             กรรมการ 
๑๑. อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์   สขุสันติกมล           (แทน) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ         กรรมการ 
๑๒. ผศ.ทัศนัย              ทั่งทอง                  ผู้ช่วยอธิการบดี  รักษาราชการแทน                กรรมการ                                                   
                                                          ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี              และเลขานุการ 

ผู้มาประชุม     (ออนไลน์)                       จำนวน     ๑๔  คน 
 

๑. รศ.ยศ                    ธีระเดชพงศ์          ที่ปรึกษาอธิการบดี                                     กรรมการ 
๒. อาจารย์ ดร.มนัญญา   ปริยวิชญภักดี         รองอธิการบดี                                          กรรมการ 
๓. อาจารย์อนุชาติ         บญุมาก                ผูช้่วยอธิการบดี                                        กรรมการ 
๔. รศ.บัญญัติ               ศิรธินาวงศ์            คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                   กรรมการ 
๕. ผศ.ดร.อัญชนา          พานิช                  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ                            กรรมการ                     
๖. รศ.ดร.กาญจนา         บญุส่ง                  คณบดีคณะครุศาสตร์                                  กรรมการ 
๗. ผศ.ดร.กังสดาล          สกุลพงษ์มาลี         คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ                        กรรมการ    
๘. ผศ.ณรงค์                 ไกรเนตร์              คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ                             กรรมการ 
๙. ผศ.สุวฒัน์                เตชะเพชรไพบูลย์    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                    กรรมการ 
๑๐. อาจารย์ ดร.วิวิศน์       สุขแสงอร่าม        คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                          กรรมการ 



๒ 
 
 

๑๑. อาจารย์ ดร.สรรเสริญ   เลาหสถิตย์         ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต                           กรรมการ  
๑๒. ผศ.ดร.ราเชน           คณะนา               กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                         กรรมการ 
๑๓. อาจารย์ปิยวรรณ       คสุินธุ์                 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ                     กรรมการ                  
๑๔. อาจารย์กรกรต         เจริญผล              กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                          กรรมการ    

ผู้ไม่มาประชุม             จำนวน    ๒    คน 
1. อาจารย์ภาคย์         พราหมณ์แก้ว          กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                          ไปราชการ
2. ผศ.แสนประเสริฐ      ปานเนียม              กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                               - 

ผู้เข้าร่วมการประชุม      จำนวน    ๑๑   คน 
 

๑. นายนเรนทร             อมรจุติ            รกัษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน (online)                          
๒. นายกิตติภพ               รกัษาราษฏร์     รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  (online)                          
๓. นางสาวเจษฎารัตน์       กล่ำศรี            รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาภาษาฯ  (online)                          
๔. นางสาวเพียงใจ           เรืองชัย            (แทน) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  (online) 
๕. นายอำนาจ                อนันพิทักษ์        รักษาการหัวหน้าศูนย์กีฬาและนันทนาการ  (online) 
๖. นางสาวสีนวล             ไทยานนท์         หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
๗. นางชุติมา             แฉ่งฉายา          นกับริหารงานทั่วไป 
๘. นายฤทธี                   ทมิรอด            นักบริหารงานทั่วไป  
๙. นายอภิวัฒน์              พานทอง           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (online)  
๑๐. นายธีรวฒัน์             เสนะโห            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (online)  
๑๑. นายธีระศักดิ์            เอ่ียมละออง       พนักงานทั่วไป         
                             

เริ่มประชุม   เวลา   ๑๓.๐๐ น.  
 
 

ระเบียบวาระที่   ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  
 

                                     - 
 

 

ระเบียบวาระที่   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                              ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                                               
ราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ ๑๐ (๕๕)/๒๕๖๔ ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที ่ ๒๕ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมราชภัฏสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุ รี  ที ่ประชุมเพื ่อรับรองรายงานการประชุม  
(รายละเอียดตามเอกสารหน้า  ๓ – 20)  
 



๓ 
 
 

                     มติที ่ประชุม  ที ่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งที่ ๑๐ (๕๕)/๒๕๖๔  โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่   ๓   เรื่องสืบเนื่อง   

                        ๓.๑  แนวทางการเปดิเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏ
เพชรบุร ี

               อาจารย์ ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิต  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต  สืบเนื่องต่อที่
ประชุมให้ทราบว่า  ตามที่โรงเรียนสาธิต จะเปิดทำการเรียนการสอนของ ระบบ onsite ในวันที ่ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔  นั้น  เนื่องจากการขออนุญาตจากส่วนราชการต่าง ๆ  ยังไม่แล้วเสร็จ จึงจำเป็นต้อง
ประกาศเลื่อนเปิดการเรียนการสอน  เป็นวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  โดยจะทำการตรวจคัดกรองนักเรียน            
เพื่อหาเชื้อโควิดในวันเปิดเรียน  และวันที่กำหนดให้นักเรียนเข้าหอพัก ในวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  ดำเนินการตรวจหาเชื้อ 
ระบบ ATK    ซึ ่งขณะนี้โรงเรียนสาธิต ได้รับการอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนได้  โดย เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขจังหวัด  อำเภอเมือง และผู้เกี่ยวข้อง  เข้าทำการตรวจประเมินความพร้อมของอาคารสถานที่ 
และส่วนต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว       

 

                             มติที่ประชุม   รับทราบ   แนวทางการเปิดเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ในวันที่  ๑ ธันวาคม 2564  และให้ทำหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยอย่างเป็น
ทางการ เพ่ือประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

                       3.2  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเข้ามาเรียน On-site ในมหาวิทยาลัย 
                               ผศ.ดร.อัญชนา  พานิช  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  แจ้งต่อที่
ประชุมให้ทราบว่า ด้วยในภาคการศึกษาที่ 2/2564  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 17 คน  ต้องเข้า
มาทำการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบทางไกล กับอาจารย์ชาวจีนจากมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน 
ประเทศจีน เป็นผู้สอนหลักทุกรายวิชาการ และมีอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาจีนเป็นผู้สอนร่วม  โดยเข้ามานั่ง
เรียนในห้องเรียนของศูนย์คอมพิวเตอร์  ตั้งแต่วันที่ 19  พฤศจิกายน 2564  และเข้าพักท่ีหอพักนักศึกษา            
                                  ประธาน  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า การที่จะเปิดให้นักศึกษาเข้ามาเรียน
ภายในมหาวิทยาลัยได้นั้น  ต้องทำเรื่องขออนุญาตจากหน่วยงานควบคุมโรคติดต่อของจังหวัด/อำเภอ  โดยมี
แผนบริหารจัดการการเรียนการสอน และแผนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 พร้อมทั้งแจ้ง
มหาวิทยาลัยทราบ เพ่ือประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
                                 อาจารย์ ดร.เมธาวิน  สาระยาน  ผู้ช่วยอธิการบดี  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  
เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงของติดเชื้อโควิด 19   จึงควรจัดอาหารกล่องให้กับนักศึกษาสาขาภาษาจีน   
ทั้ง 17  คน  



๔ 
 
 

                 มติที่ประชุม   รับทราบ  มอบหมาย    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         
ทำหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ  และโรงเรียนอาหารนานาชาติ จัดทำอาหารกล่องให้กับ
นักศึกษา   
                       3.๓  การจ่ายเงินคืนให้กับนักศึกษากรณีลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 
                                 อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์  สุขสันติกมล  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ 
สืบเนื่องต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ทำการโอนเงินให้กับนักศึกษา ตามนโยบายรัฐบาล
กำหนดให้ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้  นักศึกษาแจ้งยืนยืนสิทธิ์ในระบบ จำนวน  7,660 คน  นักศึกษา
แจ้งความประสงค์รับสิทธิ ์  5 ,869 คน  นักศึกษาไม่ประสงค์รับสิทธิ ์  221 คน  นักศึกษาไม่ติดต่อ                   
เข้าระบบ 1,570 คน  ทำการคืนเงินให้กับนักศึกษาที่ชำระเงิน ๙๐%  จำนวน 2,724 คน  คืนเงินนักศึกษา
ที่ชำระ 50% จำนวน 1,827 คน  นักศึกษาโครงการเงินกู้ กยศ. จำนวน 1 ,545 คน  สำหรับการโอนเงิน
ให้กับนักศึกษานั้น  ได้ทำการโอนแล้ว ดังนี้ 
                                  โอนครั้งที่ ๑    จำนวน  1,239 คน   (โอนไม่ผ่าน 21 คน)   
                                  โอนครั้งที่ ๒    จำนวน 1,301 คน   (ไม่ผ่าน 117 คน)   
                                  โอนครั้งที่ ๓    จำนวน 184 คน   
                                 สาเหตุของการโอนเงินไม่ผ่านมาจาก  ๑) นักศึกษาไม่เปิดบัญชีพร้อมเพย์กับ
ธนาคาร  ๒) นักศึกษาปิดบัญชีพร้อมเพย์ ๓) บัชญีโดนอายัด  ในส่วนของนักศึกษาที่ไม่ติดต่อเข้าระบบ  
จำนวน 1,545 คน  นั้น  สำนักส่งเสริมวิชาการฯ  ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังทุกคณะเพื่อตรวจสอบ  และกลุ่ม
งานสื่อสารองค์กร ทำการประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาตามช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว 
                                 มติที่ประชุม   รับทราบ    
 

ระเบียบวาระที่   ๔  เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา 
 

                      ๔.๑ แผนพล ิกโฉม (Reinventing faculty)  คณะพยาบาลศาสตร ์และ
วิทยาการสุขภาพ  ประจำปีงบประมาณ 2566-2570   และแผนพลิกโฉม (Reinventing 
faculty) คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี
งบประมาณ  2565 

                      ผศ.ดร.วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 
นำเสนอต่อที ่ประชุมให้ทราบ   คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  ได้จัดทำแผนพลิกโฉม 
(Reinventing faculty)  คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ประจำปีงบประมาณ 2566-2570  โดยจะดำเนินการ ดังนี้   ๑) พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดย
การรวบปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศตามมาตรฐานนานาชาติ  พัฒนา
หลักสูตรระยะสั้น ระบบ  Credit Transfer จากการเรียนการสอนออนไลน์ระหว่างสถาบันการศึกษา  ระบบ 
LMS สำหรับการเรียนสมัยใหม่   ๒) พัฒนาและแสวงหาบุคลากร  จ้างผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ  ผลิตสื่อ



๕ 
 
 

การเรียนสำหรับการเรียนสมัยใหม่  พัฒนาผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญ ระดับ UK PSF  ๓) ความเป็นนานาชาติ   
๔) การสร้างแพลทฟอร์มความร่วมมือ  ๕) การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 
                              แผนพลิกโฉม (Reinventing faculty) คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565  ไดม้ีการจัดทำแผนปฏิบัติการ จำนวน 
๑๔  โครงการ  ได้แก่  ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตโปรแกรมสองภาษา  พัฒนาหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  โครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  พัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษอาจารย์และอาจารย์พี่เลี้ยง  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษอาจารย์ให้อยู่ในระดับนานาชาติ 

โครงการเปิดรับอาจารย์พยาบาลต่างชาติ  โครงการแสวงหาเครือข่ายและลงนามความร่วมมือในและ

ต่างประเทศ  โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากต่างประเทศที่

เป็นคู่ความร่วมมือทางวิชาการ    โครงการหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือหารายได้   โครงการพัฒนารายวิชาในระบบ
ถ่ายโอนหน่วยกิต  โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และเวปไซต์ ๒ ภาษา  โครงการรับบุคลากรสนับสนุน
ประจำศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้  (รายละเอียดตามเอกสาร  หน้า ๒๙-๓๒) 

               คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ดังนี้   
    

           -    ต้องมีการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ผู้สอน ในการจัดการสอนสองภาษา 
              ของคณะต่าง ๆ  ให้มีความหลากหลาก 

- ทำความร่วมมือเครือข่ายต่างประเทศ 
- แสวงหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
- จัดทำรายวิชา GE เป็นภาษาอังกฤษ 

                        มติที่ประชุม  เห็นชอบ แผนพลิกโฉม (Reinventing faculty)  คณะพยาบาลศาสตร์
และวิทยาการสุขภาพ  ประจำปีงบประมาณ 2566-2570   และแผนพลิกโฉม (Reinventing faculty) 
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ  2565 
 

                  ๔.๒  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารและดำเนินการสำนักจัดการ
ทรัพย์สินและรายได้  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕... 
                            ผศ.ทัศนัย  ทั่งทอง  ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี  นำเสนอต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  ตามที่มหาวิทยาลัย จะจัดตั้งสำนักจัดการทรัพย์สินและรายได้ 
ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการทรัพย์สินทั้งระบบของมหาวิทยาลัย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ  ดังนั้น  จึงได้จัดทำ (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วย การ
บริหารและดำเนินการสำนักจัดการทรัพย์สินและรายได้  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  พ.ศ. ๒๕...
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  สาระสำคัญ  สรุปได้ดังนี้  
               ข้อ 6   มหาวิทยาลัยอาจมีและจัดหารายได้และผลประโยชน์ ในลักษณะดังต่อไปนี้ 



๖ 
 
 

        (1) การผลิตและจำหน่ายสินค้า เครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค เครื่องแต่งกาย รวมทั้ง
เครื่องประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแต่งกาย เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อเอกสารการเรียนการสอน เอกสารสิ่งพิมพ์
ที่มหาวิทยาลัยสามารถผลิตขึ้นเองและหรือรับมาเพื่อจำหน่ายต่อ และการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญาที่มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์  

        (2) การจัดบริการทางวิชาการ การวิจัย ศิลปวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว 
ที่พัก ศูนย์สุขภาพและกิจการอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ   

        (3) การรับจ้างผลิตสินค้า วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตาม (๑) 
        (4) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย  
        (5) ประกอบธุรกรรมอ่ืนที่ชอบด้วยกฎหมายและคณะกรรมการอำนวยการเห็นสมควร 
ข้อ  ๑๐ ทุนของสำนักประกอบด้วย 
        (๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนตามข้อ ๓๖  
        (๒) เงินที่มหาวิทยาลัยสมทบให้เป็นทุนประเดิม 
        (๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีมีผู้บริจาคหรืออุทิศให้ 
        (๔) เงินหรือทรัพย์สินอื่น ๆ  
ข้อ   ๓๐  ให้ผู้สอบบัญชี ได้รับอนุญาตซึ่งคณะกรรมการอำนวยการ เป็นผู้คัดเลือกให้เป็น

ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสำนักทุกปี  โดยให้มีการตรวจสอบ
บัญชีระหว่างปี หนึ่งครั้งและตรวจสอบบัญชีประจำปีหนึ่งครั้ง 
 

                               คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
                              -    ประเด็น การให้มีผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต  เข้าตรวจสอบบัญชีของสำนักจัดการ
ทรัพย์สินและรายได้ นั้น มหาวิทยาลัย ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงมาก และอาจต้องมีการเสียภาษีเงินได้  ดังนั้น                 
จึงควรตัดข้อความ  หมวด  ๕  ข้อ ๒๘  และข้อ  ๓๔ 
                          -    ข้อ  ๓๖  การโอนหน่วยงานและทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ บุคลากร งบประมาณและรายได้ 
ตลอดทั้งประโยชน์ต่าง ๆ ของหน่วยรายได้และทรัพย์สิน งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง นั้น ควรมี
การพิจารณากระบวนการปฏิบัติให้ชัดเจนอีกครั้ง  โดยมีการประชุมหารือในรายละเอียดของผู้เกี่ยวข้องโดยตรง 
                          -    ควรปรับปรุงโครงสร้างของสำนักจัดการทรัพย์สินและรายใด้  โดยอาจพิจารณา
โครงสร้างจากมหาวิทยาลัยอ่ืน มาเป็นแบบอย่างประกอบการพิจารณา 
 

                         มติที่ประชุม  ทบทวน ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารและดำเนินการ

สำนักจัดการทรัพย์สินและรายได้  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕...   
 

                   ๔.๓  ประกาศ เรื่องทุนการศึกษาเทิดพระเกียรติ รัชการที่ ๑๐  สำหรับนักเรียน
โรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2565 
                              อาจารย์ ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิต  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต นำเสนอต่อที่ประชุม
ให้ทราบว่า ด้วยโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มีความประสงค์ขออนุญาตจัดให้มีทุนการศึกษา 
ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการเตรียมนักเรียนสำหรับการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ  โดยจะมอบทุนการศึกษา ทุนเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐   จำนวน ๒ ประเภท  ดังนี้  



๗ 
 
 

                           ๑)  ทุนตลอดหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาตอน ชั้นปีที่ ๑-๓     จำนวน  ๒ ทุน 

                           ๒)  ทุนตลอดหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปลาย  ชั้นปีที่ ๔-๖   จำนวน  ๒ ทุน 
โดยได้จัดทำเป็นประกาศรับสมัครทุน  ซึ่งกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขการให้ทุนการศึกษาไว้เรียบร้อยแล้ว 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
                                               

                               คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
                             -    การอนุมัติทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิต นั ้น ควรนำพิจารณาในคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนสาธิต  
                             -   ควรมีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมของผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ว่าเข้าแข่งขัน
ทักษะวิชาการในระดับใด จึงจะได้รับสิทธิทุนการศึกษาต่อ 
                          -  ควรมีแรงจูงใจในการสนับสนุนให้นักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการของหน่วยงาน
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 

                          มติที่ประชุม  ทบทวน ประกาศ เรื่องทุนการศึกษาเทิดพระเกียรติ รัชการที่ ๑๐  

สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต  ปีการศึกษา 2565  โดยนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  ไปพิจารณาประกอบการแก้ไขปรับปรุง 
 

                    ๔.๔  ขอใช้พื้นที่คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เป็นสถานที่จัดการ
เรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนสาธิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ในปีการศึกษา 2564-2567 
                               อาจารย์ ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิต  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต นำเสนอต่อที่ประชุม
ให้ทราบว่า  ตามที่โรงเรียนสาธิต ได้รับอนุญาตให้ใช้ อาคาร ๙  (คณะครุศาสตร์)  เป็นพื้นที่สำหรับจัดการ
เรียนการสอนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖   ซึ่งมีแผนปรับปรุงอาคารหลังจากคณะครุศาสตร์ ย้าย
ไปยังพื้นที่อาคารใหม่  โดยใช้งบประมาณ ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗    ในส่วนการจัดการเรียนการของนักเรียน           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  (จำนวน ๖  ห้อง)  จึงขอความอนุเคราะห์พื้นที่ของอาคารคณะพยาบาลศาสตร์
และวิทยาการสุขภาพ บริเวณชั้น ๑ เพื่อจัดการเรียนการสอน ในปี ๒๕๖๔-๒๕๖๗  โดยได้ออกแบบแผนผัง
การใช้อาคารไว้เรียบร้อยแล้ว  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   
 

                            คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
 

                             -   ไม่ควรมีการกั้นห้องบริเวรณพื้นที่โล่ง เพราะจะทำให้พื้นที่ใช้สอยเหลือน้อย ภูมิทัศน์               
ไม่สวยงาม  และมีการรวมตัวของนักเรียนที่มากเกินไป    ซึ่งมหาวิทยาลัย จะพิจาณาพ่ืนที่ที่เหมาะสมต่อไป  
 

      มติที่ประชุม เห็นชอบ ใช้พื้นที่คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เป็น

สถานที่จัดการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนสาธิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3  ในปีการศึกษา 2564-
2567 
 



๘ 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
 

                      ๕.๑  แนวการปฏิบตัิตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวธิีการจัดซื้อจัดจ้างพสัดุ
ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  

                                             -  ผศ.ทัศนัย  ทั่งทอง  ผู้ช่วยอธิการบดี  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ตามที่กระทรวงการคลัง มีนโยบายสนับสนุนให้หน่วยงานราชการ 
ใช้วัสดุครุภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs  จึงได้มีการแจ้งเวียน แนวการปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ   และวิธ ีการจัดซื ้อจ ัดจ้างพัสดุที ่ร ัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน               
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๖๓   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  ซึ่งการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ กรณี
ผลิตภายในประเทศ แต่จะใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ  ต้องมีการขออนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ  ซึ่ง
อธิการบดี  จะทำหนังสือมอบอำนาจให้กับ คณบดี/ผอ.สถาบัน/ผอ.สำนัก/ผอ.โรงเรียนสาธิต สามารถอนุมัติ
การจัดซือ้ได้  ดังนั้น จึงขอให้ผู้บริหารพิจารณากลั่นกรองให้ถูกต้องและรอบคอบก่อนการอนุมัติ 

 

                               มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

                         ๕.๒  การปรับลดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
                                                      นายธีรวัฒน์  เสนะโห นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  แจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบ

ว่า ตามที่มหาวิทยาลัย กำหนดให้ลดค่าบำรุงการศึกษาที ่เก็บแบบเหมาจ่ายรายภาคเรียน ทุกระดับ
การศึกษา ทุกสาขาวิชาการ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาและผู้ปกครอง  ในการนี้  กองนโยบายและแผน  
จึงได้มีการปรับลดงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของทุกหน่วยงาน   ร้อยละ ๑๐  
เป็นเงิน จำนวน ๑๑,๘๘๘,๑๐๐ บาท  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  สรุปได้ ดังนี้ 

 

                                                                                   จัดสรร             ปรับลด          คงเหลือ 
๑) งบบุคลากรภาครัฐ (รายจ่ายบคุลากร)            21,472,200       2,147,200     19,325,000 
๒) งบประมาณตาม Function (รายจ่ายพื้นฐาน)     78,905,000        7,890,600     71,014,900  
๓) งบประมาณตามยุทธศาสตร์/บรูณาการ           18,500,000        1,850,300     16,649,700 

3.1) สร้างความโดดเด่นดา้นอาหารและท่องเที่ยว    1,850,000            185,100       1,664,900 
3.2) การยกระดับคุณภาพบัณฑิต                       7,400,000            740,000       6,660,900 
3.3) การผลิตและพฒันาครู                              1,850,000            185,000       1,665,000 
3.4) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม                      1,850,000            185,100       1,664,900 
3.5) การพัฒนาท้องถิ่น                                          -                          -                    -    
3.6) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร                  4,625,100            462,600       4,162,500 
3.7) รายการสำรองฉุกเฉินตามยุทธศาสตร์               924,900              92,500          832,400 
                           รวมเป็นเงิน            118,877,200     11,888,100  106,989,600 
 



๙ 
 
 

                          คณะกรรมการบริหารให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ดังนี้  
              -  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ส่วนใหญ่จะเป็นงานประจำ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน

ค่อนข้างสูง  จึงไม่มีเงินเพียงพอที่จะไปสนับสนุนค่าวัสดุฝึกให้กับนักศึกษา  ดังนั้น ในการจัดสรรงบประมาณ 
ขอให้คำนึงถึงประเด็นสนับสนุนวัสดุฝึกให้กับด้วย 

               -  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   ดำเนินการตามนโยบายเพื่อให้สามารถ
รับนักศึกษาให้เป็นไปตาม มคอ.2  และดูแลจำนวนการคงอยู่ของนักศึกษา 

                              มติที่ประชุม   รับทราบ การปรับลดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 โดยมอบหมาย รองอธิการบดี ที่รับผิดชอบดูแลการจัดสรรงบประมาณ พิจารณางบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน    
 
 
 

                      ๕.3  สรุปผลการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                           นางสาวเพียงใจ  เรืองชัย   นักหน่วยตรวจสอบภายใน  แจ้งต่อที ่ประชุม                  
ให้ทราบว่า  ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน   ดำเนินการเข้าตรวจสอบหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  เสร็จสิ้นแล้วนั้น  หน่วยตรวจสอบ
ภายใน  จึงขอแจ้งสรุปผลการตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง แจ้งให้คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยทราบ  เพื่อนำข้อมูลไปปรับใช้ในหน่วยงาน  และกำกับติดตามการดำเนินงานให้ถูกต้อง
ตามระเบียบต่อไป  (รายละเอียดตามเอกสาร  หน้า ๒๙ - ๓๒)  ประเด็นข้อตรวจสอบที่สำคัญ  ดังนี้  
                               ๑)  ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน พบว่า แนบ
เอกสารการเบิกที่ไม่จำเป็น   เอกสารการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง  การเบิกค่าอาหารและอาหารว่างเกินสิทธิตาม
ระเบียบ  การเบิกจ่ายบางรายการพบว่า ผู้จัดโครงการจัดงานในวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ และ
ใช้สิทธิ ๒ สิทธิ์ในวันเดียวกัน 
                               ๒)   การขอใช้รถราชการ พบว่า บางหน่วยงาน ไม่ได้ขอรถในระบบ ทำให้ข้อมูล
การใช้รถไม่ครบถ้วนตรงกับความเป็นจริง  บางรายการขอรถโดยไม่แนบต้นเรื่อง 

                                                    ๓)  การควบคุมพัสดุ  พบว่า ลงรหัสควบคุมครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน 
 

               -  สรุปผลการติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน    
ติดตามในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                                                                       สถานะการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
๑)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                         -  อยู่ระหว่างดำเนินการ (บางประเด็น) 
๒)  คณะวิทยาการจัดการ                                          -  ดำเนินการแล้ว     
๓)  คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ                 -  ดำเนินการแล้ว     
๔)  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                             -  อยู่ระหว่างดำเนินการ (บางประเด็น) 



๑๐ 
 
 

๕)  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                -  ยังไม่ได้ดำเนินการ 
๖)  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี                                           -  อยู่ระหว่างดำเนินการ (บางประเด็น) 
๗)  กองทุนวิจัยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม        -  อยู่ระหว่างดำเนินการ (บางประเด็น) 
๘)  รายได้ค่าเช่าห้องประชุม                                       -  ยังไม่ได้ดำเนินการ (บางประเด็น) 
๙)  งานบริหารทรัพย์สินและรายได้                               -  ยังไม่ได้ดำเนินการ (บางประเด็น) 
๑๐) คลินิกการแพทย์แผนไทย                                     -  อยู่ระหว่างดำเนินการ (บางประเด็น) 
๑๑) ระบบบริหารจัดการเงินรายได้สระว่ายน้ำ           -  ดำเนินการแล้ว     
       ฟิตเนส และยิมเนเซียม 2 
๑๒) งานบริหารพัสดุฯ กองกลาง            -  ดำเนินการแล้ว     
๑๓) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)           -  ดำเนินการแล้ว     
๑๔) บัญชีกองทนุนักศึกษา และโครงการหอพัก          -  ดำเนินการแล้ว     
 
 
 

                 -  การเปรียบเทียบ จํานวนฎีกาการเบกิจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2564  
จำนวนฎีกาท้ังหมด  7,345 ฎีกา   ฎีกาถูกต้อง จำนวน  5,545 ฎีกา    ฎีการส่งเคืน  1,800 ฎีกา 
หน่วยงานที่ส่งคืนฎีกาแก้ไข น้อยที่สุด ได้แก่   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    คิดเป็น 12.35 % 
หน่วยงานที่ส่งคืนฎีกาแก้ไข มากท่ีสุด ได้แก่   โรงเรียนสาธิต                           คิดเปน็ 68.90 % 
 

                -  การเปรียบเทียบ การส่งคืนฎีกาการเบกิจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2563-2564 
                                                                  ปี 2563                 ปี 2564 
๑) คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ           16.38 %                18.53 %        เพ่ิมข้ึน 
๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  32.69 %                35.05 %        เพ่ิมข้ึน 
๓) คณะครุศาสตร์                                            33.95 %                 39.30 %        เพ่ิมข้ึน 
๔) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      9.02 %                  12.35 %       เพ่ิมข้ึน 
๕) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                             23.28 %                 27.92 %       เพ่ิมข้ึน 
๖) คณะเทคโนโลยีการเกษตร                              20.75 %                 29.32 %        เพ่ิมข้ึน 
7) คณะวิทยาการจัดการ                                  31.78 %                 31.90 %      เพ่ิมข้ึน 
๘) คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ                20.08 %                 26.98 %     เพ่ิมข้ึน 
๙) สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม     34.04 %   20.05 %      ลดลง 
๑๐) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    20.95 %   38.61 %    เพ่ิมข้ึน 
๑๑) สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน     31.29 %   33.48 %    เพ่ิมข้ึน 
๑๒) สำนักงานอธิการบดี       15.14 %   20.06 %    เพ่ิมข้ึน 
๑๓) โรงเรียนสาธิต        49.40 %   68.90 %    เพ่ิมข้ึน 
 

                       มติที่ประชุม   รับทราบ  มอบหน่วยตรวจสอบภายใน สรุปรายละเอียด แจ้งไปยังทุก
หน่วยงาน เพื่อกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด  และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากร เพื่อลดความผิดพลาด      
ที่เกิดขึ้น              



๑๑ 
 
 
 

                    5.4  การจัดกิจกรรมในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร     
                                นายกิตติภพ  รักษาราษฎร์  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒานักศึกษา  
แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  มหาวิทยาลัย กำหนดจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ในวันศุกร์ ที ่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔                          
ณ  ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด กำหนดการมีดังนี้  เวลา 7.30 น. พร้อมกัน ณ สถานที่จัดงาน เวลา 
8.00 น. ตักบาตรอาหารแห้ง  เวลา ๙.๐๐ น. พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม  เวลา ๙.๓๐ น. ปลูกต้นไม้
เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมจิตอาสา  จึงขอเชิญชวนผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว  
 

                              มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

                   5.5 การจดังานสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารพัฒนาทักษะ Soft Skill  ในศตวรรษ ที่ ๒๑ 
                              นายกิตติภพ  รักษาราษฎร์  รักษาการในตำแหน่งผู ้อำนวยการกองพัฒนา
นักศึกษา  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ Soft Skill  ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามมติคณะกรรมการสมาพันธ์นิสิต
นักศึกษาราชภัฏทั่วประเทศไทย  ในระหว่างวันที่ 27-30 มกราคม 2565  โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากร และผู้นำนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง  เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้  ซึ่งในวันเปิดงาน 
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี  ให้เป็นเกียรติเป็นประธานเปิดงาน 
 

                               มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

                        5.6  แบบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่า  PBRU 
                               นายกิตติภพ  รักษาราษฏร์  รักษาการในตำแหน่งผู ้อำนวยการกองพัฒนา
นักศึกษา  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  หน่วยส่งเสริมศักยภาพศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดทำแบบ
สำรวจข้อมูลศิษย์เก่า PBRU  ในการนี้  จึงขอความร่วมมือทุกคณะ/สำนัก/สถาบัน   ส่งลิ้งก์สำรวจข้อมูลศิษย์
เก่าตั้งแต่โรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู  สถาบัน  มหาวิทยาลัย  เพื่อนำข้อมูลมาแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
และการพัฒนาทักษะ  upskill  ให้กับศิษย์เก่า (รายละเอียดตามเอกสาร หน้า  33) 
 

                                 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

                         5.7   นโยบายคุ้มครองสุขภาพ 
                                  นายกิตติภพ  รักษาราษฏร์  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนา
นักศึกษา  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  กองพัฒนานักศึกษา  ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองสุขภาพ  ผู้ไม่สูบบุหรี่ 
และจัดให้มี “เขตสูบบุหรี่” เป็นการเฉพาะ  โดยให้ทำการประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ให้เกิดแรงจูงใจในการ
ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่   มอบหมายบุคลากรทำหน้าที่ตรวจตราและรายงานผู้ที่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอด
บุหรี่ (ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามกฎหมายกำหนด)  รายละเอียด ดังนี้ 



๑๒ 
 
 

                               -   จัดพื้นที่ เขตปลอดบุหรี่ ตามมาตรา 43  แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตยาสูบ พ.ศ.
2560  พ้ืนที่ภายใน/อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัย สถานที่บริการสุขภาพ โรงเรียนสาธิต สถานเลี้ยงเด็ก
อ่อน  สนามเด็กเล่น  ยานพาหนะสาธารณะ และสถานที่พักเพ่ือรอยานพาหนะ 
                               -   จัดพื ้นที ่ เขตสูบบุหรี่  ตามมาตรา 44  แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตยาสูบ                
พ.ศ.2560   
                                -   แสดงเครื่องหมาย เขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่ ให้ชัดเจน  
                                มติที่ประชุม  รับทราบ        
    

                        5.8  หนังสือยืมเรยีนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
                               อาจารย์วัชระ  เย็นเปรม  ผู้ช่วยอธิการบดี  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ในการ
จ ัดการสอนรายวิชาภาษาอ ังกฤษ ภาคเร ียนท ี ่  2/2564  ว ิชาภาษาอังกฤษในช ีว ิตประจำวัน                       
และวิชาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ  นั้น จะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และจัดให้มีการซื้อ
หนังสือผ่านช่องทางต่าง ๆ  ในส่วนของนักศึกษาที่ขาดแคลนนั้น  มหาวิทยาลัยจะมีระบบบริการยืมหนังสือ
เรียน โดยขอให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม  แล้วแจ้งรายชื่อ เพื่อประสานไปยังสำนักวิทย
บริการฯ ให้ความอนุเคราะห์หนังสือยืมเรียนแก่นักศึกษาต่อไป  
 

                               มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

                          ๕.9 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตรฐานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 
และการสำรวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการโดยใช้ ESPReL Checklist :  
                   อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า สถาบันวิจัยฯ  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564  โดยมีขอบเขตกิจกรรมหลัก คือ การจัดฝึกอบรม            
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
และลูกข่าย (sub-node) รวมทั้งพัฒนาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการ ให้ได้รับการ
ยกระดับ   ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว บุคลากรของมหาวิทยาลัยและลูกข่าย จำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อประเมินการพัฒนาการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
อื่น ๆ  ในการนี้ สถาบันวิจัยฯ  จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (รูปแบบออนไลน์) เรื ่อง
มาตรฐานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และการสำรวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการโดยใช้  
ESPReL Checklist  ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2564  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยมีบุคลากร
จากส่วนกลางของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นวิทยากรให้ความรู้  ในหัวข้อต่าง ๆ   
 

                               มติที่ประชุม  รบัทราบ 
 

                      5.๑0  แจ้งงดการจัดงานมหกรรมศลิปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ และการแสดง
นานาชาติ  ครั้งที่ 11 



๑๓ 
 
 

           อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู ้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ  แจ้งต่อที่
ประชุมให้ทราบว่า  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  สถาบันวิจัยฯ มีความเป็นห่วงต่อ
สถานการณ์ดังกล่าว  จึงไม่สามารถดำเนินการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดง
นานาชาติ  ครั้งที่ 11  เนื่องจากปัจจัยดังนี้ 

                 ๑)  ระยะเวลาในการเตรียมงานมีจำกัด จึงไม่สามารถเชิญวิทยากร (Keynote  
Speaker)   มาบรรยายได้ 

                          ๒)  หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายระดับประเทศและต่างประเทศไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้   เนื่องด้วยการรวมฝึกซ้อมการแสดงและการเดินทางระหว่างประเทศ 
                          ๓)  การรวมตัวของคนเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในสถานการณ์         
โรคระบาดโควิด 19 
                          ๔)  การเตรียมงาน ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อให้กิจกรรมดำเนินการไปดว้ย
ความเรียบร้อย สมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตร 
                            ด้วยเหตุผลข้างต้น  สถาบันวิจัยฯ  จึงของดการจัดงานมหกรรมอาเซียนสัมพันธ์และ
การแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2564 ทั้งนี้สถาบันวิจัยฯ จะเตรียมความพร้อมเพื่อกลับมา
จัดงานอีกครั้งในปี 2565   
                            ประธาน  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
สัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดงานมาอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น จึงไม่ควรยกเลิก แต่ให้
จัดงานในลักษณะรูปแบบอื่นทดแทน 

                       มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

                    5.11  โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG (U2T for BCG and Regional Development) U2T ระยะที ่2 

             อาจารย์ปองพล รักการงาน  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ  แจ้งต่อที่ประชุม         
ให้ทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 
(U2T) ระยะที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น  และจะดำเนินการต่อ ระยะที่ ๒  โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษาฯ ได้เชิญผู้แทนสถาบันการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ระยะที่ ๒ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom  
ซึ่งพื้นที่การดำเนินงาน จะมีการต่อยอดจาก ระยะที่ ๑ จำนวน 16  ตำบลของจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่ใหม่ที่จะดำเนินการ ระยะที่ ๒ เพิ่ม 4 ตำบลของจังหวัดเพชรบุรี  รวมพื้นที่ที่
มหาวิทยาลัยต้องดูแล จำนวน ๒๐ ตำบล  ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่  มกราคม – ธันวาคม 2565  กรอบ
การจ้างงานกลุ่มเป้าหมาย  รวม ๔๐๐ อัตรา จาก 20 ตำบล  มีดังนี้ 

                            -  ประชาชนทั่วไป  ตำบลละ    5 คน x 20 ตำบล   รวมเป็น   ๑๐๐ อัตรา 



๑๔ 
 
 

                            -  บัณฑิตจบใหม่    ตำบลละ  ๑๐ คน x 20 ตำบล   รวมเป็น   ๒๐๐ อัตรา 

                            -  นักศึกษา          ตำบลละ    ๕ คน x 20 ตำบล   รวมเป็น   ๑๐๐ อัตรา  

 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
  

                        มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

   5.12  การร่วมนำเสนอผลงานวิจั ยในมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ปี 2564 
(Thailand  research Expo 2021) 

              อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู ้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ  แจ้งต่อ                  
ที่ประชุมให้ทราบว่า   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 
2564” (Thailand Research Expo 2021) ในระหว่างวันที่  22 – 26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพ่ือ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เป็น
ประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564  วัตถุประสงค์ของการจัดงานคือเพ่ือน้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
รัชกาลที ่ ๙ ผู ้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจ ัยไทย” และเพื ่อให้เป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอ
ความก้าวหน้าผลงานวิจัยที ่มีศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์และขับเคลื่อนให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ 
กระจายโอกาสการเข้าถึงฐานข้อมูลความรู้การวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งเป็นกลไกส่งเสริมและถ่ายทอด
ความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ เชื่อมโยงผู้ผลิตงานวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์ โดยการบูรณาการ
เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรและเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ  

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ร่วมการนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการ  ในกลุ่มเรื ่อง 
งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคมและสิ่งแวดล้อม และนำผลงานวิจัยเรื่อง การจัดการการ
เรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร (Farmer Academy) ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ของ 
อาจารย์ ดร.ทัดทอง  พราหมณี  และคณะ เข้าร่วมนำเสนอ 
 

                          มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

                   5.13  ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 
2564 

             อาจารย์  ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ  แจ้งต่อที่
ประชุมให้ทราบว่า  ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่  ประจำปี 
2564   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตและผลักดันอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพด้านการวิจัย   ให้มีโอกาส      
ได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง  และให้เข้าสู่เส้นทางการเป็นนักวิจัยมืออาชีพและสร้างองค์ความรู้ที่เป็นพ้ืนฐาน
ต่อการพัฒนาประเทศ โดยมี อาจารย์ ดร.วีรยุทธ  ศรีทุมสุข  อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการ



๑๕ 
 
 

สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้เสนอโครงการเรื่อง  The Effects of Multicomponent Exercise 
and Nutritional Intervention on Alterations of Gut Microbiome in Community-Dwelling Frailty 
Older Adults: A Single-blinded, Two-armed, Randomized Controlled Trial  ง บ ป ร ะ ม า ณ 
600,000 บาท  และได้ผ ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการจากผู ้ทรงคุณวุฒิของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เรียบร้อยแล้ว  ซึ ่ง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ ขอให้
สถาบันอุดมศึกษา ที่ประสงค์รับการสนับสนุน  จัดทำสรุปเนื้อหาโครงการมายังกลุ่มขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ
ตามนโยบายข้อสั่งการ และมติคณะรัฐมนตรี   ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  เพ่ือประกอบการจัดทำ
สัญญารับทุนและจัดสรรงบประมาณ  ผ่านสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดของผู้รับทุน   

 

                                มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

                     ๕.๑๔  แผนโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
                               ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  รองอธิการบดี  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึง แผนโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ซึ่งได้มีการจัดสรร
งบประมาณและปรับตัวชี ้ว ัดต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
งบประมาณ ทั้งสิ้น 30,940,500 บาท  โดยมีการจัดสรร ดังนี้ 
 
 
 
                     โครงการ              งบประมาณ                 คิดเป็น 

๑) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ                      6,500,000 บาท               ๒๑%    
เศรษฐกิจฐานราก 

๒) โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน                   ๑,500,000 บาท                 ๕%    
ท้องถิ่นเพ่ือขยายตลาดภูมิปัญญา                       

๓) โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่าย      ๓,500,000 บาท               ๑๑%         
โรงเรียนขนาดเล็ก 

๔) ยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครู                             ๙00,000 บาท                 ๓%                        
สู่ความเป็นเลิศ 

๕) โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม                     ๒,๐00,000 บาท                 ๖%    
คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน         

๖) โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับ           1,220,000  บาท                 ๔%            
คุณภาพนักศึกษาสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ 

๗) โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์             1๕,220,000  บาท                ๕๐%      



๑๖ 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

                                มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

                        5.15 ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื ่องแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน 
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ฉบับท่ี 1) 
             อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์   สุขสันติกมล   รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ แจ้ง
ต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 14)  ลงวันที่ 28 กรกฎาคม  2564  ส่งผลให้
การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ต้องมีรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาที่เหมาะสมและยังคงไว้ซึ่งคุณภาพ  ตามสถานการณ์ที่
ต้องมีระบบควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่าง
ต่อเนื่องและมีความเข้มงวดสูงสุด นั้น  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้ดำเนินการจัดทำประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ฉบับที่ 1) เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม)  สรุปสาระสำคัญ  ดังนี้ 
                             ๑) เปิดภาคการศึกษา ที่ 2/2564   วันที่ 29  พฤศจิกายน 2564 
                             ๒)  ให้ทุกรายวิชา จัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 
29 พฤศจิกายน  ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564  หรือจนกวา่จะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 
 

                           มติที่ประชุม  รบัทราบ 

           5.16  การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย (ค่าบำรุงการศึกษา)                     
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคนอกเวลาปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 
 

               อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์   สุขสันติกมล  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ แจ้ง
ต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง 
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019   เกี่ยวกับ
การให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาลดค่าธรรมเนียมต่างๆ  ที่เรียกเก็บจากนักศึกษา เป็นกรณีพิเศษ   เพ่ือเป็น
การให้ความช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของนักศึกษาและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง  สำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา              
แบบเหมาจ่าย  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคนอกเวลาปกติ ประจำภาคการศึกษา                            
ที่ 2/2564  เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  สรุปสาระสำคัญ  ดังนี้ 



๑๗ 
 
 

                         ๑)  นักศึกษาทุกชั้นปี ที่จะชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย  ให้ชำระร้อยละ ๘๐ ของค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตามที่มหาวิทยาลัย              
เรียกเก็บ ทั้งนี้ยกเว้นค่าปรับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า เฉพาะนักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียม
การศึกษาก่อนสอบปลายภาค ๒ สัปดาห์เท่านั้น 
 

                             มติที่ประชุม  รับทราบ 

        5.17  กำหนดการเปิด–ปิดภาคการศกึษา การลงทะเบียนเรยีน และการชำระ
เงินค่าธรรมเนียมการศกึษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคนอก
เวลาปกติ  ภาคการศกึษาที่ ๒/2564 
 

               อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์  สุขสันติกมล  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ แจ้ง         
ต่อที่ประชุมให้ทราบ  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้ดำเนินการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏเพชรบุรี เร ื ่อง กำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี  สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๒/2564  เรียบร้อย
แล้ว รายละเอียด  ดังนี้  

- เปิดภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๔    วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 

- ปิดภาคการศึกษา  ๒/๒๕๖๔    วันที่    ๔  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๕ 

- ลงทะเบ ียนเร ียน น ักศ ึกษารห ัส 62 , 61, 60 และน ักศ ึกษาตกค ้าง 

ลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่วันที่ 15-19  พฤศจิกายน  2564   นกัศึกษา  
รหัส 64,63  ลงทะเบียน  ตั้งแต่วันที่ 20 -24 พฤศจิกายน 2564 
 

 

                             ในส ่วนกำหนดการเป ิดการเร ียนการสอน การลงทะเบ ียน และการชำระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการปกติ ภาคเรียนที่ 2/2564  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

- เปิดภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๔    วันที่   ๑๑ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

- ปิดภาคการศึกษา  ๒/๒๕๖๔    วันที่   ๑๐ เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๕  

- ลงทะเบียนเรียน  ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๑๐ ธันวาคม 2564    
 

                                 มติที่ประชุม   รับทราบ  มอบหมาย ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล กำกับติดตาม

ระบบการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินของนักศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการเข้าใช้งาน 



๑๘ 
 
 

                       ๕.๑๘  การสอบคดัเลือกนักศึกษาโควตาเรียนดี และความสามารถพิเศษ 
                                   อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์  สุขสันติกมล  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ 
แจ้งต่อที ่ประชุมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัย กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกนักศึกษาโควตา เรียนดี และ
ความสามารถพิเศษ  ซึ่งมีนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เข้าทำการสอบคัดเลือก                 
มีจำนวน ๒๓๐ คน ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  จำนวน  280 คน ซึ่งจัดสอบในระบบออนไลน์ 
  

                                    มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

                             ๕.๑๙  โครงการพลกิโฉมมหาวิทยาลัย 
                                   นายอภิวัฒน์  พานทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  แจ้งต่ อที ่ประชุม                 
ให้ทราบว่า ตามที ่ สป.อว. แจ้งให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(Reinventing University)  โดยให้ปรับแก้ ในส่วนของแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบัน และผลิต
กำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.2566-2570) นั้น  มหาวิทยาลัย ได้มีการพิจารณา และ
ดำเนินการปรับแก้แผนดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว  และส่ง
ให้กับ สป.อว. ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  ในส่วนของงบประมาณการจัดที่ได้รับการจัดสรร 
เป็นเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 

                                   มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

                            ๕.๒๐  โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖   
                                  นายอภิวัฒน์  พานทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  แจ้งต่อที ่ประชุม                      
ให้ทราบว่า  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แจ้งว่ามหาวิทยาลัย  ได้รับการพิจารณา
อนุมัติงบประมาณโครงการสำคัญประจำปี 2566 จำนวน ๑ โครงการ  ได้แก่  โครงการพัฒนาศักยภาพของ 
อ.ส.ม ด้านการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ 
วงเงินงบประมาณ  จำนวน  7,500,000 บาท  ซึ่งกองนโยบายและแผน  จะได้มีการประสานงานกับคณะ
พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  เพื่อขอข้อมูลต่าง ๆ ต่อไป 
 

                                  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

                                   5.21  รายงานความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์                  
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

                                            รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ แจ้งต่อที ่ประชุมให้ทราบว่า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คณะครุศาสตร์  ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์โดยใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และนโยบายการบริหารของคณะครุศาสตร์  ซึ่งบัดนี้ได้ดำเนินงานตามแผนดังกล่าว
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำรายงานการประเมินความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ ในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จำนวน 5 
ยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ และ 51 ตัวชี้วัด ผลการประเมินบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัดร้อยละ 96  ทั้งนี้ 



๑๙ 
 
 

เพื่อนำผลการประเมินไปดำเนินการทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะ    ครุศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2565-2569) รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงสอดคล้อง  เพ่ือรองรับตรวจ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะต่อไป 

                                  มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
                           ๖.๑  สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   (รายละเอียด
ตามเอกสาร หน้า 36-40) 
  
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๑๔  น.   

 

                    นางสาวสีนวล  ไทยานนท์ 
              ผู้จดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 

                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนัย  ทั่งทอง 
                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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