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                 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                            คร้ังที่  ๑๒ (๕๗)/๒๕๖4 
                                วันจันทร์ ที่ ๒7  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖4 
                        ณ  ห้องประชุมราชภัฏสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

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

ผู้มาประชุม    (ในห้องประชุม)                จำนวน  15  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.มนัญญา   ปริยวัชญภักดี         รองอธิการบดี                                           กรรมการ 
๗. อาจารย์ ดร.กฤษดา     ตั้งชวาล               รองอธิการบดี                                           กรรมการ 
๘. อาจารย์ ดร.เมธาวิน    สาระยาน              ผูช้่วยอธิการบดี                                         กรรมการ 
9. ผศ.รพีพรรณ             เทยีมเดช              ที่ปรึกษาอธิการบดี                                       กรรมการ 
๑0.ผศ.ดร.วนิดา            ดุรงค์ฤทธิชัย          คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ฯ                         กรรมการ 
11. ผศ.ดร.อัญชนา         พานิช                  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ                           กรรมการ                     
12. อาจารย์ ดร.วนิดา     มากศิริ                 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                    กรรมการ 
13. ผศ.ณรงค์               ไกรเนตร์               คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ                            กรรมการ 
๑4. ผศ.ดร.พิชิต            สุดตา                   ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ                 กรรมการ 
๑5. ผศ.ทัศนัย              ทั่งทอง                  ผู้ช่วยอธิการบดี  รักษาราชการแทน                กรรมการ                                                   
                                                          ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี              และเลขานุการ 

ผู้มาประชุม     (ออนไลน์)                       จำนวน  ๑2  คน 
 

1. อาจารย์อนุชาติ         บญุมาก                ผูช้่วยอธิการบดี                                        กรรมการ 
2. อาจารย์วัชระ            เยน็เปรม              ผู้ช่วยอธิการบดี                                        กรรมการ 
3. รศ.ดร.กาญจนา         บญุส่ง                  คณบดีคณะครุศาสตร์                                 กรรมการ 
4. ผศ.ดร.กังสดาล          สกุลพงษ์มาลี         คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ                        กรรมการ  
5. ผศ.สุวฒัน์                เตชะเพชรไพบูลย์    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                    กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.วิวิศน์       สขุแสงอร่าม         คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                          กรรมการ 
7. อาจารย์ปองพล          รกัการงาน           (แทน) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ                   กรรมการ 



๒ 
 
 

8. อาจารย์ ดร.สรรเสริญ   เลาหสถิตย์         ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต                            กรรมการ  
9. ผศ.แสนประเสริฐ      ปานเนียม             กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                         กรรมการ 
๑0. ผศ.ดร.ราเชน           คณะนา               กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                         กรรมการ 
๑1. อาจารย์ตวงสิทธิ์       สนขำ                  (แทน) ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ            กรรมการ                  
๑2. อาจารย์กรกรต         เจริญผล              กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                          กรรมการ    

ผู้ไม่มาประชุม             จำนวน    ๒    คน 
๑. รศ.ยศ                    ธีระเดชพงศ์           ที่ปรึกษาอธิการบดี                                    ไปราชการ 
2. อาจารย์ภาคย์          พราหมณ์แก้ว          กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                         ไปราชการ 

ผู้เข้าร่วมการประชุม      จำนวน    ๑๑   คน 
 

๑. นายนเรนทร             อมรจุติ            รกัษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน (online)                          
๒. นายกิตติภพ               รกัษาราษฏร์     รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  (online)                          
๓. นางสาวเจษฎารัตน์       กล่ำศรี            รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาภาษาฯ  (online)                          
๔. นางสถาพร                บญุหมั่น           หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  (online) 
๕. นายอำนาจ                อนันพิทักษ์        รักษาการหัวหน้าศูนย์กีฬาและนันทนาการ  
๖. นางสาวสีนวล             ไทยานนท์         หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
๗. นางชุติมา             แฉ่งฉายา          นกับริหารงานทั่วไป 
๘. นายฤทธี                   ทมิรอด             นักบริหารงานทั่วไป  
๙. นายชาญยุทธ์             อรุณสวัสดิ์          รักษาการหัวหน้าศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน (online)  
๑๐. นางสาวน้ำฝน           แสงอรุณ           นักวิชาการศึกษา  
๑๑. นายธีระศักดิ์            เอ่ียมละออง       พนักงานทั่วไป         
                             

เริ่มประชุม   เวลา   ๑๓.๐๐ น.  
 
                       

ระเบียบวาระที่   ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  
 

                   ๑.๑    ขอแสดงความยินดีกับคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
                               ประธาน  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบ  ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่เข้ารับ
ตำแหน่งคณบดี(คนใหม่)  ได้แก่ อาจารย์ ดร.วนิดา  มากศิริ  ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร   
 

                    มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

                    ๑.๒  การใช้พื้นท่ีอาคารสุเมธตันติเวชกุลเป็นสถานท่ีฉีดวัคซีนให้กับประชาชน 
                                 อาจารย์ ดร.เมธาวิน  สาระยาน  ผู้ช่วยอธิการบดี  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ด้วย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี  ประสานมายังมหาวิทยาลัย เพ่ือขอใช้พ้ืนที่อาคารสุเมธตันติเวชกุล เป็น



๓ 
 
 

สถานที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชน  ในระหว่างวันที่  5-21 มกราคม 2565  ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนมาฉีด
วัคซีน วันละ 1,000-2,000 คน ต่อวัน  ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  สามารถเข้ารับการฉีด
วัคซีนได้ในทันที   ในการนี้  จึงขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจสอบพ้ืนที่ และระบบสื่อสาร
ต่าง ๆ ให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี   
    

                   มติที่ประชมุ  - มอบ  ผศ.นรีนารถ ศรีวารนารถ  รองอธิการบดี กำกับดูแลร่วมกับ 
อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน  ผู้ช่วยอธิการบดี  เป็นผู้ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพ่ือ
อำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ 
                                               -  กลุ่มงานพัฒนากายภาพและอาคารสถานที่  อำนวยความสะดวก
การใช้สถานที่  แม่บ้านทำความสะอาด  พนักงานรักษาความปลอดภัย ดูแลระบบจราจร สถานที่จอดรถยนต์ 
                                               -  ศูนย์เทคโนโลยีดจิิทัล  ดูแลระบบการสื่อสารและอินเตอร์เน็ต 
 

                      ๑.๓  การใช้สถานท่ีติวนักศึกษาสายคร ู
                               ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจ้งต่อที่
ประชุมให้ทราบว่า  ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการฯ  ได้มีการประชุมชี้แจงให้กับนักศึกษาสายครู  ได้ทราบว่า จะมี
การจัดติวให้กับนักศึกษาสายครู ในระหว่างวันที่ 5-21 มกราคม 2565                    
                              รศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง  คณบดีคณะครุศาสตร์  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ตามที่ 
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการส่งเสริมสมรรถนะบัณฑิตครูสู่การสอบรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู  โดยจัดกิจกรรมอบรม  เพ่ือติวเข้มเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู      
รหัส 62  ทั้ ง 14 สาขาวิชา รวม  431 คน ในวันที่  5-21 มกราคม 2565 จำนวน 4 รายวิชา 
ประกอบด้วย วิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  เทคโนโลยีดิจิตอลเพ่ือการศึกษา 
และวิชาชีพครู  ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้ อไวรัส   
โควิด-19 อย่างเคร่งครัด  โดยใช้ห้อง SU 504 ห้องร่มฉัตรบารมี ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ ห้องประชุมคณะ
วิทยาการจัดการ ห้องประชุม IT-1 และ IT-2  ในการดำเนินงานดังกล่าว ได้แต่งตั้งให้อาจารย์ที่มีตารางสอน
นักศึกษา รหัส 62 ในช่วงเวลาที่จัดอบรมให้มากำกับดูแลนักศึกษาตามห้องอบรมดังกล่าว 
                              อาจารย์แสนประเสริฐ   ปานเนียม  กรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำ  แจ้งต่อที่
ประชุมให้ทราบว่า  สถานที่จัดติวให้นักศึกษา ได้แก่  ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ  ห้องประชุมคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ห้องประชุมอาคาร 33  ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ  สาเหตุที่เลือกอาคารต่างๆ นี้  เพ่ือ
หลีกเลี่ยงไม่ให้นักศึกษาใช้ลิฟท์ในการขึ้นลงอาคาร เป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด 19   จัดให้มีการ
ตรวจหาเชื้อโดยใช้ชุดตรวจ ATK  แก่นักศึกษา ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ฯ เป็นผู้อำนวยความสะดวก ร่วมกับ
อาจารย์ผู้ดูแล     
                         มติที่ประชุม รับทราบ  มอบ อาจารย์แสนประเสริฐ  ปานเนียม   เป็นผู้ประสานงาน
หลักในการจัดติวของนักศึกษา   มอบคณะครุศาสตร์  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน และให้คณะจัดหา              
สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ผู้ที่มากำกับดูแลนักศึกษา 
 

                      ๑.4  ขอรับการสนับสนุนชุดตรวจ ATK  จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 
                               อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน  ผู้ช่วยอธิการบดี  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ด้วย
มหาวิทยาลัย ได้จัดทำหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เพ่ือขอความอนุเคราะห์จัดหาชุดตรวจ ATK 



๔ 
 
 

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่จะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย จำนวน  3,211  คน  จาก
ทั้งหมด 8,000 คน   
                          มติที่ประชุม   รับทราบ   

                      ๑.๕  การย้ายห้องปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ณ อาคารวิทยาภิรมณย์ 
                               ผศ.ทัศนัย ทั่งทอง ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  ตามที่อาคารวิทยาภิรมณย์ ทำการปรับปรุงอาคารใหม่ จึงจำเป็นต้องย้ายห้อง
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ไปทำการยังอาคารต่าง ๆ ซึ่งกำหนดการขนย้าย บัดนี้ถึงวันที่ 10 มกราคม 2565   
                            -  งานบริหารคลังและทรัพย์สิน   งานบริหารบุคคล   งานพัสดุและยานพาหนะ  
                               งานนิติการ  หน่วยตรวจสอบภายใน  กองนโยบายและแผน  สำนักส่งเสริมวิชาการ 
                               และงานทะเบียน  ย้ายไปทำการ ณ  อาคารศูนย์พัฒนาภาษา 
                          -  กลุ่มงานพัฒนากายภาพและอาคารสถานที่   ย้ายไปทำการ ณ อาคาร  ๓ 
                          -  สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นฯ ย้ายไปทำการ ณ อาคารสถาบันวิจัยฯ 
                          -  งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ย้ายไปทำการ ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล 
                           -  งานบริหารทั่วไป งานประกันคุณภาพการศึกษา  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ย้ายไปทำการ  
                             ณ  อาคารสำนักวิทยบริการฯ  ชั้น 6 
 

                               มติที่ประชุม   รับทราบ   
   

                     ๑.๖  การเปิดใช้อาคารทำการเรียนการสอน 
                            ผศ.แสนประเสริฐ  ปานเนียม  กรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำ  แจ้งต่อที่ประชุมให้
ทราบว่า  ตามที่มหาวิทยาลัย จะเปิดใช้อาคารทำการเรียนการสอน  ในช่วงกลางเดือนมกราคม 2565  เพ่ือเป็น
การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียน  จึงขอเสนอให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละห้อง  เข้าตรวจอุปกรณ์การเรียน
การสอนว่ามีความพร้อมในการใช้งานหรือไม่ แล้วประสานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ  และควรจัดให้นักศึกษาเข้า
เรียนประจำห้องโดยไม่ต้องเปลี่ยนห้องเรียน 
                               ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  
ได้มีการประสานจากที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี เรื่องการเปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย กระทำได้ 
โดยจะไม่มีการเข้ามาตรวจสถานที่ แต่ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 
                             อาจารย์ ดร.เมธาวิน  สาระยาน  ผู้ช่วยอธิการบดี  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า 
ประเด็นการตรวจ ATK ของนักศึกษา หากนักศึกษาสะดวกให้นำผลตรวจมาแสดงกับมหาวิทยาลัย  หากไม่
พร้อมนักศึกษาก็สามารถขอตรวจได้ในมหาวิทยาลัย  ในส่วนของการตรวจจะเป็นลักษณะการสุ่มตรวจ 
จำนวน 5% ของนักศึกษาที่เข้าเรียน 

                               มติที่ประชุม  มอบทุกคณะ กำกับดูแลการใช้อาคารในการจัดการเรียนการสอน 
โดยให้มีระบบการเฝ้าระวัง เว้นระยะตามมาตรฐานความปลอดภัย  ในส่วนชุดตรวจ ATK  นักศึกษาสามารถ



๕ 
 
 

ตรวจตามสถานพยาบาลใกล้บ้านได้  หรือหากไม่สะดวก ให้มาตรวจในมหาวิทยาลัยได้ โดยมอบ อาจารย์ ดร.
เมธาวิน สาระยาน  ผู้ช่วยอธิการบดี  เป็นผู้ประสานงาน  
 

                     ๑.7  การจัดงานพระนครคีรี ประจำปี 2565 
                            ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  รองอธิการบดี  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  ตามที่ได้รับ
มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมการจัดงานพระนครคีรี ประจำปี 2565  ซึ่งกำหนดจัดงาน ในระหว่างวันที่ 18-27      
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  ภายใต้ชื่องาน “ตำนานอาหาร  สืบสานวัฒนธรรม  งามล้ำพระนครคีรี  สดุดีจอม
ราชัน”  โดยมหาวิทยาลัย  ได้รับมอบหมาย  3  กิจกรรม  ได้แก ่  
                             ๑)  การจัดงานแถลงข่าว ในวันที่ 11  กุมภาพันธ์ 2565  ณ  โรงเรียนอาหารนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
                             ๒)  กิจกรรมในพิธีเปิดงานทั้งหมด  ในวันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2565 
                             ๓)  กิจกรรมอาหารนานาชาติยูเนสโก 
                             

                         มติที่ประชุม  รับทราบ  และให้มีการระดมบุคลากรของมหาวิทยาลัย และเครือข่าย
ความร่วมมือของมหาวิทยาลัย  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  เพ่ือแสดงศักยภาพของการจัดงานให้ยิ่งใหญ่และ
เป็นมืออาชีพ 
 

                     ๑.8  ความคืบหน้าการดำเนินงานศูนยก์ัญชา 
                            ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน  รองอธิการบดี  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  อาคารปฏิบัติการของ
ศูนย์กัญชาก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ขณะนี้กำลังดำเนินการยื่นเอกสาร เพ่ือการขออนุญาตการปลูกกัญชา               
ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหาร (อย.) 
 

                          มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                              ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                                               
ราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 11 (๕6)/๒๕๖๔ ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่  15  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา 
๑๓.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมราชภัฏสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการ
ประชุม  (รายละเอียดตามเอกสารหน้า  ๓ – 20)  
 

                     มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งที่ 11 (๕6)/๒๕๖๔  โดยไมม่ีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระที่   ๓   เรื่องสืบเนื่อง    

                                  3.1  ความคืบหน้าการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และการสำรวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการโดยใช้ 
ESPReL Checklist : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 



๖ 
 
 

                  อาจารย์ปองพล  รักการงาน   รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  ตามที่ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กำหนดจัด
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และการสำรวจสถานภาพความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการโดยใช้ ESPReL Checklist  ในระหว่างวันที่ 7-8 ธ้นวาคม 2564   แต่เนื่องจาก            
มีผู้แจ้งความประสงค์เข้าค่อยข้างน้อย   จึงได้มีการเลื่อนการอบรม เป็นวันที่ วันที่  23 – 24 ธันวาคม 
2564  ผ่านระบบ ZOOM  ซึ่งขณะนี้กลุ่มเป้าหมายในการอบรมประกอบด้วย อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร
ในห้องปฏิบัติการ และผู้สนใจทั่วไป แจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมเพ่ิม เป็น จำนวน 150 คน  จาก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และหน่วยงานลูกข่าย อ่ืน ๆ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพชรบุรี, วิทยาลัยพยาบาลพระ
จอมเกล้า และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  โดยมีวิทยากรจากสำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) เป็นวิทยากรในการอบรม 
 

       มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.2  แจ้งผลการนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ปี 2564 (Thailand 
research Expo 2021) 

             อาจารย์ปองพล  รักการงาน   รองผู้ อำนวยการสถาบันวิจัยและส่ งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำผลงานวิจัย เรื่อง การ
จัดการการเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร (Farmer Academy) ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างมีส่วน
ร่วมของท้องถิ่น ของ อาจารย์ ดร.ทัดทอง พราหมณี  ผศ.ดร.ปรัชญา มุขดา และ ผศ.กฤษณ์ ไชยวงศ์   เข้า
ร่วมกิจกรรม Thailand Research Expo 2021 Award กลุ่มเรื่อง งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้า
ทายของสังคมและสิ่งแวดล้อม (รูปแบบนิทรรศการ) ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564” (Thailand 
Research Expo 2021) ระหว่างวันที่  22 – 26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ นั้น 

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัลชมเชย จากกิจกรรมดังกล่าว โดยได้รับ
เกียรติบัตรและเงินรางวัล  จำนวน 10,000 บาท จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ทั้งนี้ สถาบันวิจัยฯ               
ได้ดำเนินการประสานงานกับงานสภามหาวิทยาลัยฯ ในการให้นักวิจัยเข้ารับเกียรติบัตรจากนายกสภาฯ เพ่ือ
เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต่อไป)  

       มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่   ๔  เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา 
 

                      ๔.๑   พิจารณารายงานผลขับเคลื่อนการดำเนินการเข้าร่วมการจัดอันดับ  THE 
Impact Ranking  เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development              
Goals : SDGs)  



๗ 
 
 

                             นางสาวน้ำฝน  แสงอรุณ  นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพ
การศึกษา  นำเสนอต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้สมัครเข้าร่วมการจัดอันดับตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (The UN Sustainable Development Goals) และเพ่ือยกระดับ
การศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล โดยมีการวิเคราะห์เกณฑ์การประเมิน และรวบรวมผล
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดใน SDG 2, 3, 4,7 และ 17 นั้น บัดนี้กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาได้
จัดส่งข้อมูลผ่านระบบของ Times Higher Education ไปเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เรียบร้อยแล้ว 
จึงขอรายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งแผนพัฒนาปรับปรุงต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม เพ่ือนำไปพัฒนาในปีถัดไป จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน  ดังนี้ 
 

SDG 17  ด้านความร่วมมือที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืน     ผลการประเมินตนเอง  46.28  เกณฑ์  SDG  72 
SDG 7    ด้านพลังงานสะอาด                            ผลการประเมินตนเอง   51.19  เกณฑ์  SDG  73 
SDG 4    ด้านการศึกษาที่เท่าเทียม                      ผลการประเมินตนเอง   36.26  เกณฑ์  SDG  73 
SDG 3    ด้านสุขภาพ                                      ผลการประเมินตนเอง   41.20  เกณฑ์  SDG  73 
SDG 2    ด้านขจัดความหิวโหยทุกรูปแบบ              ผลการประเมินตนเอง   47.49  เกณฑ์  SDG  73 
 
                            มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ รายงานผลขับเคลื่อนการดำเนินการเข้าร่วมการจัดอันดับ  
THE Impact Ranking  เพ่ือเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development              
Goals : SDGs)  มอบ อาจารย์ ดร.จุติพร  อินทะนิน  ดำเนินการ 
 

                    4.2   พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย                     
  ปีการศึกษา 2563 และข้อเสนอแนะ 
                     นางสาวน้ำฝน  แสงอรุณ  นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพ
การศึกษา นำเสนอให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ได้รับความเห็นชอบจากมติสภามหาวิทยาลัยให้มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นั้น บัดนี้การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประปีการศึกษา 2563   ได้คะแนน 4.63 อยู่ในระดับดีมาก  

                              ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

                         ๑) มหาวิทยาลัยควรปรับการดำเนินการตามพันธกิจและการทำงานของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกินคาดการณ์ที่เข้ามากระทบและทำให้รูปแบบของมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลง
ไป โดยมีความจำเป็นต้องรวดเร็วและยืดหยุ่นมากยิ่งข้ึน (Agile) เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านงบประมาณ  
                        ๒) พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือนำไปสู่การจดทรัพย์สินทางปัญญา  และต่อยอด    
เชิงพาณิชย์  



๘ 
 
 

                       ๓) สนับสนุนโอกาสการพัฒนาทักษะนักศึกษาและบัณฑิตในด้านการบูรณาการข้าม
ศาสตร์ระหว่างองค์ความรู้ของหลักสูตรสู่การเป็นผู้ประกอบการ โดยให้ความสำคัญกับศิษย์เก่าที่ประสบ
ความสำเร็จในวิชาชีพ 

                                     มติที่ประชุม  เห็นชอบ ผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 
2563   และเห็นชอบ ให้มหาวิทยาลัย  ขอรับการประเมินภายนอก รอบสี่ ประจำปีงบประมาณ 2565  
จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)   
 

                      4.3  แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศกึษา 2564                                           
ระดับมหาวิทยาลยั (จากผลการประเมินรอบปีการศกึษา 2563)   
                    นางสาวน้ำฝน  แสงอรุณ  นักวิชาการศึกษา  กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพ
การศึกษา   นำเสนอให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามที่  มหาวิทยาลัย เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  (ผ่าน
ออนไลน์)  เรียบร้อยแล้ว  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการประเมิน  พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ   เพ่ือนำมา
ปรับปรุงการปฏิบัติการ  ซึ่งจะส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ทุกตัว
บ่งชี้  และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ   นำผลการประเมินไป
วิเคราะห์และดำเนินการ  เพ่ือปรับปรุงในส่วนที่รับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้พัฒนาขึ้นจากปีที่ผ่านมา ทุกตัว
บ่งชี้  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  ในส่วนประเด็นที่มีข้อเสนอแนะมากที่สุด  ได้แก่   
 

                            มาตรฐานที่ ๑  ผลลัพธ์ผู้เรียน  การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี
ให้ได้มาตรฐาน 
 

                            มาตรฐานที่ 5  การบริหารจัดการ  ประเด็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมถึงการ
นำผลการประเมินต่าง ๆ ในเชิงปริมาณมาสังเคราะห์ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
 
 

                          คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้          
                      -    การพัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ  มอบหมายให้คณะวิทยาการ
จัดการ  เป็นผู้ดำเนินการ 
                         -    การพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ  ด้านการประยุกต์ความรู้ให้เข้ากับงาน                
    ทัศนคติในการทำงาน และเรื่องบุคลิกภาพ  มอบหมาย อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน  อาจารย์วัชระ 
เย็นเปรม เป็นผู้ดำเนินการ 
                      -    ปรับข้อความ  เป้าหมายให้เขียนเป็นผลลัพธ์ 
 

                        มติที่ประชุม  เห็นชอบ แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 
2564   ระดับมหาวิทยาลัย และนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไปพิจารณา  
 

             4.4  (ร่าง) ปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 
ปฏิทินการดำเนินงาน 2022 Sustainable Community Development University Rankings 
(SCD) และปฏิทินกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินการเข้าร่วมการจัดอันดับ THE Impact Ranking                       



๙ 
 
 

                      นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ  นักวิชาการศึกษา  กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาการศึกษา   
นำเสนอให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  ข้อ 3                        
ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และจัดส่งรายงาน
ผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี   ตลอดจน 
มหาวิทยาลัย  มีนโยบายที่จะเข้าร่วมการจัดอันดับสถาบัน เพ่ือการแข่งขันในระดับประเทศ และระดับสากล  
ในการนี้  ขอนำเสนอปฏิทินการดำเนินงาน  ดังนี้ 
                    1. ปฏิทินการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร   คณะ หน่วยงาน
สนับสนุนวิชาการ และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564  (รายละเอียดตามเอกสารหน้า 34-
38)                   ช่วงเวลาของการตรวจประเมิน 

  - ระดับหลักสูตร    ช่วงวันที่ 17 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม  2565  
            - ระดับคณะ   ช่วงวันที่ 5 – 11 สิงหาคม   2565  
  - ระดับมหาวิทยาลัย   วันที่    20 - 21 กันยายน  2565  
 

                        รูปแบบการตรวจประเมิน   ใช้รูปแบบการตรวจประเมินแบบออนไลน์ หรือลงพ้ืนที่ 
(Onsite) เป็นไปตามสถานการณ์โรคระบาด โดยการกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบออนไลน์ที่
มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น (E-SAR)  

                        ระยะเวลาของการรายงานผลการดำเนินงาน  รายงานผลการดำเนินงานปีการศึกษา 
2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564 – 30 มิถุนายน  พ.ศ.2565 (ระยะเวลา 12 เดือน)  
 

                    2.ปฏิทินการดำเนินงาน 2021 Sustainable Community Development University 
Rankings (SCD) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  รายงานข้อมูล indicator  ในระบบ  ในวันที่ 15 
กรกฎาคม 2565 (รายละเอียดตามเอกสารหน้า 39) 
 

                   ๓.กำหนดจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินการเข้าร่วมการจัดอันดับ THE Impact Ranking 
เพ่ือเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  รายงานผลผ่านระบบการจัด
อันดับ THE Impact Ranking ภาย ในเดือน พฤศจิกายน 2565   (รายละเอียดตามเอกสาร หน้า 40) 
 

                                     มติที่ประชุม  เห็นชอบ  (ร่าง) ปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจำปีการศึกษา 2564 ปฏิทินการดำเนินงาน 2022 Sustainable Community Development 
University Rankings (SCD) และปฏิทินกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินการเข้าร่วมการจัดอันดับ THE 
Impact Ranking         
 

                      ๔.5   (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธีการให้เงินรางวัล สำหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับท่ีสูงขึ้น พ.ศ....... 
                               นางสาวน้ำฝน   แสงอรุณ   นักวิชาการศึกษา  นำเสนอต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  



๑๐ 
 
 

ตามท่ีมหาวิทยาลัย  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด หลักเกณฑ์และวิธีการให้เงินรางวัลสำหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา
รายละเอียดอย่างรอบคอบและเหมาะสมแล้ว   เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  จึงขอ
เสนอ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้เงินรางวัล สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.......   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 
                              “เงินรางวัล” หมายความว่า  เงินที่จ่ายให้ครั้งเดียว สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง 
                              ข้อ 4  การจ่ายเงินรางวัลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตามแต่กรณีให้เบิกจ่ายในอัตรา ดังนี้ 
                              ก. พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
                              ๑)  ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  จำนวน 50,000  บาท 
                              ๒)  ระดับเชี่ยวชาญ  จำนวน 45,000  บาท 
                              3)  ระดับชำนาญการพิเศษ            จำนวน 30,000  บาท 
                              4)  ระดับชำนาญการ                   จำนวน 15,000  บาท      
   

                              ข. พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไปที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
                              1)  ระดับชำนาญการพิเศษ            จำนวน 15,000  บาท 
                              2)  ระดับชำนาญการ                   จำนวน 10,000  บาท        
                      

                         คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้     

                           -  การมอบเงินรางวัล สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายสนับสนุนวิชาการ ตาม
ประกาศฉบับนี้นั้น  ต้องสามารถอธิบายและชี้แจงเหตุผลได้  เพ่ือมิให้เกิดความเหลื่อมล้ำของพนักงาน
มหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย             

                             มติที่ประชุม   ทบทวน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้เงินรางวัล สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.......   โดยผ่าน
การพิจารณาด้านกฎหมายให้ถูกต้อง 
 

                      ๔.6   (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนรายเดือนท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ พ.ศ......... 
                               นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ นักวิชาการศึกษา  นำเสนอต่อที่ประชุมให้ทราบว่า 
เพ่ือให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ ได้รั บค่าตอบแทนรายเดือนที่
นอกเหนือจากเงินเดือน ให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553   จึงได้
เสนอ  (ร่าง)  ประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนที่นอกเหนือจากเงินเดือน 



๑๑ 
 
 

สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ พ.ศ.........            
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   สรุปสาระสำคัญ 
                               “เงินค่าตอบแทนรายเดือน” หมายความว่า  เงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง 
รายเดือน ซึ่งจ่ายให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 
                            ข้อ 4  ให้พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในระดับชำนาญการพิเศษ มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตราเดือนละ 
3,500 บาท 

                         คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ดังนี้     

                            -   การมีสิทธิ์เบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย  ให้ยึดระเบียบ
การเบิกจ่ายของกระทรวงการคลังเป็นหลักปฏิบัติ  ซึ่งหากตำแหน่งใดที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ต ามระเบียบ            
ก็ไม่ควรกำหนดไว้ 
                    

                                     มติที่ประชุม  ทบทวน   (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนที่นอกเหนือจากเงินเดือน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ พ.ศ.........ผ่านการพิจารณาด้านกฎหมาย  โดยยึดระเบียบ
กระทรวงการคลังเป็นหลัก 
 

                      ๔.7   (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ
เหมาจ่าย ของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 
                               อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์  สุขสันติกมล  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน  นำเสนอต่อที่ประชุมให้ทราบว่า เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ  เนื่องใน
โอกาสวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์  และเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการเพ่ิมจำนวนนักศึกษาใหม่ ปี 2565 ให้เป็นไปตาม
แผนการรับนักศึกษา  และเป็นกระตุ้นให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ชำระค่ายืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา  จึงเสนอให้มึการลดค่าบำรุงการศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ เฉพาะภาค
การศึกษาที่ 1/2565 ในอัตราร้อยละ 20 โดยลดเฉพาะผู้สอบผ่านการคัดเลือกท่ีชำระค่ายืนยืนสิทธิ์ ภายใน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เท่านั้น  โดยได้มีการคำนวณค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
                            -  จำนวนผู้ที่คาดการณ์ว่ายืนยันสิทธิ์  จำนวน  505  คน 
                            -  เงินค่าบำรุงการศึกษาที่ได้รับ (ชำระเต็มทุกสาขาวิชา)  เป็นเงิน 6,817,000 บาท 
                            -  เงินค่าบำรุงการศึกษาที่ได้รับ (ลดหย่อน ร้อยละ ๒๐)  เป็นเงิน  5,453,600 บาท 
                            -  เงินส่วนต่างค่าบำรุงการศึกษา  1,363,400 บาท 
 

                             จึงได้จัดทำเป็น  ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ
เหมาจ่าย ของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม)  ซึ่งประกาศฉบับนี้ ไม่ครอบคลุมการเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษาแบบเต็มจำนวน ของสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 
 

                           คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้          



๑๒ 
 
 
 

                          -  การลดหย่อนค่าบำรุงการศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ ต้องสร้างความเข้าใจและ
สามารถตอบคำถามให้กับนักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ปฏิบัติได้  เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนและเป็นธรรมกับ                
ทุกฝ่าย 
 

                           มติที่ประชุม ทบทวน  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย  เร่ือง การชำระค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 
 

                   
                    ๔.8  การเข้าหอพกัของนักศกึษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 
                            ผศ.ดร.วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  
เสนอต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ขอให้นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ฯ ทุกชั้นปี  เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย
ทุกคน เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณลักษณะเชิงวิชาการและวิชาชีพอย่างเข้มข้น  สร้างระเบียบวินัย                          
มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และสามารถทำการพัฒนานักศึกษาได้อย่างเต็มที่   เนื่องจากหากนักศึกษาไปพักอาศัย
ภายนอกมหาวิทยาลัยจะบริหารจัดการได้ยาก                      
 

                                มติที่ประชุม   เห็นชอบ ให้นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการ
สุขภาพทุกช้ันปี  เข้าพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
  

                     ๔.9   (รา่ง)  ประกาศ เรื่องการใหทุ้นการศกึษาโดยยกเว้นค่าเล่าเรยีนแก่
นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา ปกีารศึกษา 2564 
                                นายอำนาจ  อนันพิทักษ ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์กีฬาและนันทนาการ 
นำเสนอต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้มีผลกระทบกับการ
ดำเนินงานในด้านต่าง ๆ  เช่น การเลื่อนหรืองดจัดการแข่งกีฬา  ส่งผลให้การขอรับทุนการศึกษา
ความสามารถด้านกีฬา  ไม่มีความต่อเนื่อง  ดังนั้น จึงได้มีการยก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการให้
ทุนการศึกษา โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนแก่นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา ปีการศึกษา 2564  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  สรุปสาระสำคัญ  ดังนี้ 
 

                              คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน ตามข้อ 1.2 , 1.3,  และ 1.8 ให้นักศึกษาใหม่             
ปีการศึกษา 2564  ใช้ผลงานย้อนหลังได้  ไม่เกิน 2 ปีการศึกษา  คือ ปีการศึกษา 2562  และ ปี
การศึกษา 2563  ส่วนนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ใช้ผลงานย้อนหลัง  2                   
ปีการศึกษา  คือ  ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563   
                               
                                มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง)  ประกาศ เรื่องการให้ทุนการศึกษาโดยยกเว้น
ค่าเลา่เรียนแกน่ักศึกษาที่มีความสามารถดา้นกีฬา ปีการศึกษา 2564 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
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                      5.1  รายละเอียดการจัดงานสัมมนา Soft Skill ในศตวรรษที่ ๒๑ ของนักศึกษา
วิศวกรสังคม 
                            นายกิตติภพ  รักษาราษฏร์  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  
แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนา Soft Skill  
ในศตวรรษที่ ๒๑  ของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาราชภัฏทั่วประเทศไทย   ในระหว่างวันที่ 27 -30 มกราคม 
2565  ณ  อาคารสุเมธตันติเวชกุล ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยราชภัฏ แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน จำนวน  
30 แห่ง 
 
                            มติที่ประชุม   รับทราบ   
                      5.2  การจ้างผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านกฎหมายปกครอง 
                            ผศ.ทัศนัย  ทั่งทอง  ผู้ช่วยอธิการบดี  รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนัก งาน
อธิการบดี  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในคราวประชุม
ครั้งพิเศษ (๑)/2564)  มีมติให้มหาวิทยาลัย เชิญ/จ้างผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางกฎหมายปกครอง 
มาช่วยเหลือให้คำปรึกษาด้านกฎหมายให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  บัดนี้  ได้มีการทาบทาม  โดย
พิจารณาจ้าง  นายอาจินต์  ฟักทองพรรณ  อดีตตุลาการศาลปกครอง  ปัจจุบันได้เกษียณอายุราชการแล้ว 
ตั้งแต่ปี 2561  และยังได้เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
                            มติที่ประชุม   รับทราบ   
 

                     ๕.3  ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.256๕ 

            ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี   แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ตามที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  โดยสำนักงาน ป.ป.ช เป็นผู้ประเมิน  บัดนี้ ได้มีการประกาศปฏิทินการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 
ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินฯ ใช้ประกอบการ
วางแผน และดำเนินการประเมินตามข้ันตอนและช่วงเวลาที่กำหนด  (รายละเอียดตามเอกสาร หน้า 43-46)                  

             มติที่ประชุม   รับทราบ 

                        5.4  นิทรรศการเปิดตัวหนังสือสมเด็จฯ กับเพชรบุรี ตาม "โครงการรอยเสด็จ
เพชรบุรี" สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง  

                               สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  แจ้งว่า ตามที่ สถาบันวิจัยและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับคณะครุศาสตร์ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดนิทรรศการ



๑๔ 
 
 

เปิดตัวหนังสือสมเด็จฯ กับเพชรบุรี  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2564  ณ ไร่ปลายนา ตำบลไร่สะท้อน อำเภอ
บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  รศ.ดร.
กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.เอ้ือมพร โตภาณุรักษ์กุล  เข้าร่วมงาน โดยกิจกรรม
ภายในงานประกอบด้วย  

            -  พิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ  เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล และรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณต่อพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 

            - การแสดงขลุ่ยจากศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ธนิสร์  ศรีกลิ่นดี กับบทเพลงพระ
ราชนิพนธ์จากท้องทุ่ง และดน ตรีในสวน  

            -  กิจกรรมร่วมประมูลสิ่งของ และบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาล 

               หนังสือสมเด็จฯ กับเพชรบุรี เป็นหนังสือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมายุ  89 พรรษา  วันที่  12 สิงหาคม 2565                  
จัดจำหน่าย เล่มละ 399 บาท รายได้สมทบทุน "โครงการรอยเสด็จเพชรบุรี" สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ร่วมสมทบทุนจัดพิมพ์
หนังสือ สามารถติดต่อได้ที ่ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี        

                                มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

                           5.5 โครงการศึกษาประวัติศาสตร์ “เพชรบุรี : ชุมชนบนเส้นทางการค้า
โบราณ” ของศูนย์วิจัยสิงขร-มะริดศึกษา 

               สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจ้งว่า เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดย ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  พร้อม
ด้วยคณะทำงาน  ได้แก่  รศ.ดร.กาญจนา  บุญส่ง  คณบดีคณะครุศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์วิจัยสิงขรมะริด
ศึกษา อาจารย์ ดร.กฤษดา ตั้งชวาล  รองอธิการบดี  ผศ.แสนประเสริฐ ปานเนียม  อาจารย์ ดร.วิฑูรย์ คุ้ม
หอม  อาจารย์ ดร.เอ้ือมพร  โตภาณุรักษ์กุล  ประชุมร่วมกับ สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี  โดย นางศาริสา  
จินดาวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี เพ่ือตกลงทำความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัยใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์เมืองเพชร ตามโครงการศึกษาประวัติศาสตร์ “เพชรบุรี : ชุมชนบน
เส้นทางการค้าโบราณ”  ของศูนย์วิจัยสิงขร-มะริดศึกษา ซึ่งเป็นโครงการเก็บข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี  เพ่ือตามรอยทวารวดี ศึกษาความเป็นชุมชน และความเป็นเมืองของ
เพชรบุรีในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคหัวเลี้ยวประวัติศาสตร์ และยุคประวัติศาสตร์  อันจะนำไปสู่การจัดตั้ง 
“พิพิธภัณฑ์เมืองเพชรบุรี” ต่อไป 

                                มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

      5.6  รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม    Phetchaburi  City  of 
Gastronomy (CHA – AM Food Festival) ของจังหวัดเพชรบรุ ี



๑๕ 
 
 

             สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจ้งว่า ตามที่จังหวัดเพชรบุรี  กำหนด
จัดงาน Phetchaburi City of Gastronomy : Cha Am Food Festival  ระหว่างวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 
2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมด้านการอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์ของดีของเด่น
จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายการเปิดประเทศ
ของรัฐบาล และสร้างการรับรู้ในเรื่องการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกด้านอาหารพ้ืนถิ่น
ของจังหวัดเพชรบุรี ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรี โดยมหาวิทยาลัย ได้มีส่วน
ร่วมในดำเนินการของงานดังกล่าว   ดังนี้  

                              1) การจัดซุ้มนิทรรศการ  ที่แสดงถึง Knowledge management /innovation 
หรือใดๆที่เกี่ยวข้องกับอาหาร โดยสถาบันวิจัยฯ ได้จัดบูธ อาหารคาว–หวาน แสดงถึงอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นของ
จังหวัดเพชรบุรี ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้รับชมและแวะชิม เช่น ขนมหม้อแกง กาแฟไขชะมด ไซรัปตาลโตนด 
เค้กกล้วยหอม โจ๊กข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นต้น ซึ่งทุกผลิตภัณฑ์ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มหาวิทยาลัยฯ           
ได้ลงพ้ืนที่ไปพัฒนา ต่อยอดและยกระดับสินค้าร่วมกับชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า รวมทั้งการจัดแสดง
ผลิตภัณฑ์จากเกลือทะเล โดยศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดเพชรบุรี 

                                2) การจัดเตรียมอาหารรับรองแขกวีไอพีในพิธีเปิด  โดย ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร์  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายทศพร ลิ้มดำเนิน คณาจารย์สาขาเทคโนโลยีและศิลปะการ
ประกอบอาหาร, คณาจารย์สาขาอาหารและโภชนาการประยุกต์ และ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและศิลปะ
การประกอบอาหาร  
                               3) การนำเสนอผลงานภาพวาดขนมหวานเมืองเพชร โดยได้รับเกียรติจากคณะ
ผู้จัดงาน ให้นำผลงานภาพวาดขนมหวานเมืองเพชร ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไปเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวได้รับชม 
 

                               มติที่ประชุม  รับทราบ     
 

                      5.7  ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณา
การ “อว.สร้างงาน บูรณาการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี 

                สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจ้งว่า  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย
สู่ตำบล  โดยมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่เป็น System Integrator ดำเนินการจ้างงานบัณฑิต ประชาชน และ
นักศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ รวม 320 อัตรา ครอบคลุม 16 ตำบล   เพ่ือพัฒนา
และยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล  โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยู่ ทำงาน
ประสานและร่วมงานกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ นั้น   

                                    และเพ่ือเป็นการถอดองค์ความรู้ในการดำเนินงาน  พร้อมทั้งสรุปผลการ
ดำเนินงาน  เพ่ือการต่อยอดโครงการในปี พ.ศ. 2565    มหาวิทยาลัยฯ  จึงได้จัดให้มีการ นำเสนอผลการ
ดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ “อว.สร้างงาน บูรณาการองค์



๑๖ 
 
 

ความรู้ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” ในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564   ณ ห้องประชุม
พะนอม แก้วกำเนิด  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย   กิจกรรมบรรยาย
พิเศษ  กิจกรรมถอดองค์ความรู้การจัดการโครงการกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินการ   16 ตำบล   การ
แสดงผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม 
 

                              มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

    5.8  รายงานผลการดำเนินงานดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 

                                 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  แจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขา
เพชรบุรี  จัดการแสดงดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร “เทิดพระบารมี มหาคีตนวราช บรมนาถบพิตร สถิตในหัวใจไทยนิรันดร์” เนื่องใน
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564    โดยมี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดงาน   พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  นายโชคาวิชญ์ วสุวิ
รักษ์โชติ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร ศูนย์การค้าโรบินสัน เพชรบุรี และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน  และ
ได้รับเกียรติจาก  นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมชมงาน กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย  

- การแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ  โดยวงดนตรี PBRU Band นักศึกษา
สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ แขนงดนตรีสากล  

- การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์โดยศิลปินเมืองเพชร  
- การแสดงโขนเทิดพระเกียรติ ตอนยกรบ  
- การแสดงจินตลีลา ชุด “ของขวัญจากก้อนดิน” โดยนักศึกษาสาขาวิชา

นาฏศิลป์ศึกษา  
- กิจกรรมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “ประทีปเพชร                              
มติที่ประชุม  รับทราบ 

                     ๕.9    แผนผังระบบการให้คำปรกึษา 
                                 กองพัฒนานักศึกษา  แจ้งว่า ตามมติคณะกรรมการระบบกลไกการให้คำปรึกษา  
มีมติให้กองพัฒนานักศึกษา จัดทำแผนผังกลไกการให้คำปรึกษาเพ่ือเป็นศูนย์ที่ช่วยเหลือนักศึกษาในทุกมิติ 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้ชิวิต การเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข ในการนี้  กองพัฒนานักศึกษา 
จึงได้จัดทำแผงผังระบบการการให้คำปรึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
(รายละเอียดตามเอกสาร  หน้า 52) 
 

                              มติที่ประชุม  รับทราบ 
 



๑๗ 
 
 

             ๕.10  รายงานผลการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวของสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ตามที่
สำนักวิทยบริการฯ  ได้ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวประจำปี พ.ศ.2559  ซึ่งเป็นห้องสมุดนำร่อง 
10 แห่งแรกของประเทศ  ที่ได้ดำเนินการประเมินห้องสมุดสีเขียว มีอายุการรับรอง 3 ปี และต้องดำเนินการ
ต่ออายุการรับรองมาตรฐานอย่างต่อเนื่องนั้น  ในปี พ.ศ.2564  สำนักวิทยบริการฯ ได้สมัครเข้ารับการตรวจ
ประเมินตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เพ่ือต่ออายุการรับรอง  ซึ่งสำนักวิทยบริการฯ ได้รับการตรวจ
ประเมินฯ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564   จากคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว  สมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวเป็นการตรวจประเมินในรูปแบบออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม Zoom โดยคณะกรรมการฯ ได้ตรวจหลักฐานจาก  

                   -  ระบบจัดเก็บผลการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library System : GLS) 
ที่สำนักวิทยบริการฯ ได้พัฒนาขึ้นมา  

         -  นำชมผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว   แบบออนไลน์ 
การตรวจประเมินจะตรวจตามเกณฑ์การประเมินห้องสมุดสีเขียว 8 หมวด  ดังนี้   1) ทั่วไป  2) โครงสร้าง
พ้ืนฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  3) การจัดการทรัพยากรและพลังงาน                
4) การจัดการของเสียและมลพิษ   5) การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม  6) บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   7) เครือข่ายและความ
ร่วมมือระหว่างห้องสมุด 
 

                     ผลการประเมินสำนักวิทยบริการฯ ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 
พ.ศ. 2564  (การต่ออายุ)  ซึ่งคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว  สมาคมห้องสมุด  แห่งประเทศไทยฯ ได้
ให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือนำไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินห้องสมุดสีเขียวให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
ที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป    
 

                             มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

5.11   ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ "ARIT Talk"         
                                  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ศูนย์
นวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ "ARIT Talk"   โดยมีวัตถุประสงค์ 1) 
เพ่ือพัฒนานวัตกรรมและผลิตสื่อการเรียนรู้  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2) เพ่ือบริการและส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ การฝึกอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้
คำแนะนำด้านเทคโนโลยีการศึกษา อีกทั้งให้บริการการเรียนการสอน สนับสนุนเทคโนโลยีด้านการศึกษา
รูปแบบใหม่ โดยดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ (อบรมในรูปแบบออนไลน์) จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 
            1. สร้างแบบทดสอบออนไลน์และรวบรวมคะแนนด้วย Google classroom                            
วันที่ 15 ธันวาคม 2564  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม  40 คน 
            2. สร้างเว็บห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Sites วันที่ 12 มกราคม 2565 
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                3. “Canva for Education สนุก ง่าย เข้าใจผู้เรียน”วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 
            4. "เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำสู่งานวิจัย เพ่ือการทำงาน              
ในยุคดิจิตอล" วันที่ 9 มีนาคม 2565 
             จึงขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญบุคลากรที่สนใจเข้ารับการอบรมตามหัวข้อ
ดังกล่าว โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ และแฟนเพจ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (@LibArit) 
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                          5.12  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศและ                  
ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ ตามพันธกิจของมหาวิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ๕ ด้าน 

 

                                   ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล                  
ได้ดำเนินการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน  ในแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ   เพ่ือนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา 
ปรับปรุง และวางแผนการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ โดยใช้แบบประเมินออนไลน์ที่
พัฒนา https:/eservice.pbru.ac.th/  is_evaluation/  ด้วยหลักการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง   โดย
ใช้ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ควรเลือกจากประชากรของทาโร่ยามาเน่ (Yamane, T., 1967)  ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างสำหรับการศึกษาครั้งนี้ เท่ากับ 336 คน และทำการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบเลือกตามสะดวก (Convenience Sampling) จากผู้ที่เคยใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ทั้ง 13 
หน่วยงาน ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564  และทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักสถิติที่เป็นที่
ยอมรับ เพ่ือนำผลการวิเคราะห์มาอธิบาย และสรุปถึงความพึงพอใจและประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
ตามพันธกิจของมหาวิยาลัย ฯ ทั้ง 5 ด้าน  ได้แก่  ด้านการเรียนการสอน  ด้านการวิจัย  ด้านการบริการ
วิชาการ  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม   ด้านการบริหารจัดการ  โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูล  (รายละเอียด 
ตามเอกสาร  หน้า 57-58) 
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                          5.12  (ร่าง) คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
                                 ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน  รองอธิการบดี  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ได้จัดทำ (ร่าง) 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอให้คณบดีทุกคณะ
พิจารณาความถูกต้อง  หากมีความประสงค์แก้ไข แจ้งได้ที่กองนโยบายและแผน  ภายในเดือนมกราคม 
2565 
                                 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
                         ๖.๑   สรุปผลการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์  การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจําเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม  ๒๕๖๔  (รายละเอียดตามเอกสาร     
หน้า  ๖๐-๗๐) 

https://eservice.pbru.ac.th/is_evaluation/
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                              หลังจากที่ประธาน ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนแล้ว      
และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  
ประธานกล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม   
 

เลิกประชุมเวลา   18.10  น.   

 

                    นางสาวสีนวล  ไทยานนท์ 
              ผู้จดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 

                          ผศ.ทัศนัย  ทั่งทอง 
                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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