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                   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                            คร้ังที่ ๑๐ (๔๓)/๒๕๖๓ 

                                วันจันทร ที่  ๒๖  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

                        ณ  หองประชุมราชภัฏสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ 
 

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

ผูมาประชุม                จํานวน    ๒๖   คน   

๑. ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม            อธิการบดี    ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ          รองอธิการบดี                                กรรมการ 

๓. ผศ.วิเชียร                เข็มเงิน               รองอธิการบดี                   กรรมการ 

๔. ผศ.พจนารถ             บวัเขียว             รองอธิการบดี                             กรรมการ 

๕. อาจารย ดร.มนัญญา   ปริยวชิญภักดี        รองอธิการบดี                            กรรมการ 

๖. ผศ.ดร.พรรณี            คอนจอหอ            รองอธิการบดี                            กรรมการ 

๗. รศ.ยศ                    ธีระเดชพงศ          ท่ีปรึกษาอธกิารบดี                     กรรมการ     

๘. ผศ.ดร.วิภวานี           เผอืกบัวขาว          ผูชวยอธิการบดี                            กรรมการ  

๙. อาจารย ดร.เมธาวิน    สาระยาน             ผูชวยอธิการบดี                                กรรมการ 

๑๐. อาจารย ดร.ทัดทอง   พราหมณี             ผูชวยอธิการบดี                                กรรมการ   

๑๑. อาจารย ดร.กฤษดา    ตั้งชวาล              ผูชวยอธิการบดี                                กรรมการ 

๑๒. ผศ.รพีพรรณ           เทียมเดช              คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ         กรรมการ 

๑๓. รศ.ดร.บัญญัติ          ศิริธนาวงศ            คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร         กรรมการ 

๑๔. ผศ.สวุัฒน              เตชะเพชรไพบูลย    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ           กรรมการ 
๑๕. ผศ.ดร.วนิดา           ดุรงคฤทธิชัย          คณบดีคณะพยาบาลศาสตร                  กรรมการ 
๑๖. อาจารย ดร.วิวิศน     สขุแสงอราม          คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                 กรรมการ 
๑๗. ผศ.ดร.ปญญา          ทองนิล                คณบดีคณะครุศาสตร                         กรรมการ 
๑๘. ผศ.ณรงค               ไกรเนตร              คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ                    กรรมการ 
๑๙. ผศ.ดร.ปาณิศา         แกวสวัสดิ์           คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ฯ              กรรมการ 
๒๐. อาจารยวิชชุดา         ขําประถม           (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต            กรรมการ  

๒๑. อาจารย ดร.ธีรศักดิ์    สขุสันติกมล        (แทน) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ  กรรมการ 

๒๒. อาจารยปยวรรณ       คุสินธุ                ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ             กรรมการ 

๒๓. รศ.ดร.ศุภณัฎฐ         ทรัพยนาวิน          กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                 กรรมการ 

๒๔. อาจารยภาคย          พราหมณแกว        กรรมการสภามหาวิทยาลยัฯ                  กรรมการ 

๒๕. ผศ.ทัศนัย               ท่ังทอง                กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                  กรรมการ      



๒ 

 

 

๒๖. นายสะอาด             เข็มสีดา               ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี       กรรมการและเลขานุการ 

 

 

ผูไมมาประชุม             จํานวน    ๓   คน 
  

๑. รศ.ดร.กาญจนา          บญุสง                 ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                - 

๒. ผศ.ดร.กฤตชน           วงศรัตน               ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                     - 

๓. อาจารยกฤษฎา          สุริยวงศ               กรรมการสภามหาวิทยาลัย                            - 

ผูเขารวมการประชุม       จํานวน   ๑๒   คน 

๑. นางภควัน                 จนัทนเสวี         ผูอํานวยการกองกลาง                              

๒. นายนเรนทร             อมรจุติ            รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน       

๓. นางอัญธิกา                ถาวรเวช          รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมงานสื่อสารองคกร 

๔. นายอํานาจ                อนันพิทักษ       รักษาการในตําแหนงหัวหนาศูนยกีฬาและนันทนาการ      

๕. นายเชฐ                    ศรีแยม            รักษาการในตําแหนงหัวหนาศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๖. นางสาวเจษฎารัตน       กล่ําศรี            รักษาการในตําแหนงหัวหนาศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ  

๗. นางสถาพร                บญุหม่ัน           หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

๘. นางสาวสีนวล             ไทยานนท         หัวหนางานบริหารท่ัวไป          

๙. นางชุติมา              แฉงฉายา         นกับริหารงานท่ัวไป 

๑๐. นายฤทธี                  ทิมรอด           นักบริหารงานท่ัวไป 

๑๑. อาจารยปองพล          รักการงาน       รอง ผอ.สถาบนัวิจัยฯ     

๑๒. อาจารยดวงกมล         อังอํานวยศิริ     สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตรฯ  
 

 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.  

  

                             ๑. พิธีลงนามความรวมมือ (MOU) การประสานความรวมมือทางวิชาการ และ

ปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับจังหวัดเพชรบุรี  โดยผูวาราชการ

จังหวัดเพชรบุรี  นายอําเภอเมืองเพชรบุรี  นายอําเภอบานลาด  ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอําเภอ             

บานแหลม  นายอําเภอทายาง  ปลัดอําเภอรักษาราชการแทนนายอําเภอชะอํา  นายอําเภอหนองหญาปลอง 

นายอําเภอเขายอย  ปลัดอําเภอแกงกระจาน และผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบดวย อธิการบดี

รองอธิการบดี คณบดีท้ัง ๘ คณะ  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ 
  



๓ 

 

 

  ๒. โครงการโชลารรูฟท็อปของการไฟฟาฝายผลิต 

                                 ตัวแทนท่ีปรึกษาโครงการการติดตั้งโซลาเซลของการไฟฟาฝายผลิต  นําเสนอตอท่ี

ประชุมใหทราบถึงรายละเอียดของโครงการอนุรักษพลังงาน โดยการติดตั้งโซลาเซล ซ่ึงการไฟฟาฝายผลิต ไดตั้ง

งบประมาณในการดําเนินการติดตั้งโซลาเซล ในเฟสแรก เปนเงินจํานวน 1,000 ลานบาท  โดยเสนอใหกับ

หนวยงานของรัฐท่ีมีความประสงคเขารวมโครงการ ไดแก โรงพยาบาล/สถาบันการศึกษา  ซ่ึงหากหนวยงานใด

เขารวมโครงการจะสามารถประหยัดคาไฟฟา หนวยละ 2 บาท ในกรณีใชโซลาเซลล  และหนวยงานจะไดผล

ประหยัด เดือนละ 15% จากผลผลิตของโซลาเซลล  ในชวงระยะเวลาสัญญา  20 ป  โดยไมเสียคาใชจาย 

เนื่องจากการไฟฟาจะเปนผูรับผิดชอบคาดําเนินการท้ังหมด  และหากมหาวิทยาลัยทําการตอสัญญา ปท่ี 21 

มหาวิทยาลัยจะไดรับผลประหยัด 95%   โดยการไฟฟฝายผลิตจะคิดคาดูแลระบบ 5%   

      

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ  
 

                        ๑.๑  งานมหกรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ  ประทีปเพชรราชภัฏ 

นอมศรัทธา นบรําลึกบูชา  สมเด็จพระภัทรมหาราชนวมินทร  เทิดไทมหาทศมินทรสมเด็จพระวชิรเกลา                                  

เจาอยูหัว 

                                 ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ดวยมหาวิทยาลัยจะจัดงานมหกรรมอาเซียน

สัมพันธและการแสดงนานาชาติ  ครั้งท่ี ๑๐  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาล ท่ี ๙ 

และในหลวงรัชกาล ท่ี ๑๐ ท่ีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอมหาวิทยาลัยราชภัฏ และขอใหจัดงานใหยิ่งใหญ             

สมพระเกียรติ ดังนั้น จึงใหผูมีหนาท่ีรับผิดชอบรายงานความคืบหนาในการดําเนินการในการจัดงาน   

                                  ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  รองอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบถึง การเตรียม

ความพรอมในการจัดงานมหกรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ ภายใตชื่องาน  ประทีปเพชรราชภัฏ

นอมศรัทธา นบรําลึกบูชา สมเด็จพระภัทรมหาราชนวมินทร  เทิดไทมหาทศมินทรสมเด็จพระวชิรเกลา

เจาอยู หัว กําหนดจัดงานในวันท่ี ๕-๖ ธันวาคม ๒๕๖๓  ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล และสนามกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กิจกรรมภายในงานประกอบดวย 
 

    วันท่ี  ๕  ธันวาคม  ๒๕๖๓                      

          ภาคกลางวัน                    -  กิจกรรมเสวนาวิชาการ 

                                   -  การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา  

                                      และสถาบันอุดมศึกษา 

                                   -  การแสดงจากนักแสดงประเทศรัสเซีย และอินโดนีเซีย                                                    

ภาคคํ่า                          -  การแสดงพิธีเปดเทิดพระเกียรต ิ

                                   -  กิจกรรมแปรอักษรเทิดพระเกียรติ  การจุดเทียนถวายพระพร 



๔ 

 

 

   วันท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๓         -  การประชันปพาทยออกภาษา 

                                   -  การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา  

                                      และสถาบันอุดมศึกษา 

                                             -  การแสดงจากนักแสดงประเทศรัสเซีย และอินโดนีเซีย     

                                             -  พิธีมอบเกียรติบัตรและของท่ีระลึกใหแกหนวยงานและผูมีอุปการคุณ 

                                                ท่ีใหการสนับสนุน      

 

                              มติท่ีประชุม  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการจัดงานมหกรรมอาเซียนสัมพันธ

และการแสดงนานาชาติ  ทําการประชาสัมพันธการจัดงานออกสื่อตาง ๆ  แจงการละเอียดของมาตรการ               

New Normal                                            
       

 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                                ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                                               

ราชภัฏเพชรบุรี ครั้งท่ี ๙ (๔๒)/๒๕๖๓ ประชุมเม่ือวันจันทร ท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น.                                          
ณ  หองประชุมราชรัฐสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  (รายละเอียด

ตามเอกสารหนา  ๓-๒๔)  
 

                    มติ ท่ีประชุม   ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  คร้ังท่ี ๙ (๔๒)/๒๕๖๓  โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง    

            ๓.๑  การผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ITA) 
                             ผศ.นรีนารถ   ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  สืบเนื่องแจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง ตามท่ี  
ไดมีการแจงการผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ปงบประมาณ 
พ.ศ.256๓ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดคาคะแนน 
ไดคะแนน 88.45  ระดับการประเมิน A  ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดลําดับท่ี ๔๗  ของประเภท
สถาบันอุดมศึกษา (83 แหง) และไดลําดับท่ี 20  ของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ (36 แหง)  ไปแลวนั้น ในการนี้
ขอแจงรายละเอียดใหทราบเพ่ิมเติม (รายละเอียดตามเอกสาร หนา  ๒๖–๓๖)   ท้ังนี้ ขอใหพิจารณาในคะแนน
ของตัวชี้วัดท่ีมีคาคะแนน นอยกวา รอยละ 80  ไดแก  
                            ขอท่ี  ๘  การใชทรพัยสินของทางราชการ       ไดคะแนน   76.14 
                            ขอท่ี  9  การใชงบประมาณ                       ไดคะแนน   75.89 



๕ 

 

 

                            ขอท่ี 10 การแกปญหาการทุจริต                 ไดคะแนน   75.23 
ซ่ึงการประเมินมาจากบุคลากรของหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย  ดังนั้น ในการเลือกบุคคลท่ีใหขอมูล ควร
พิจารณาเลือกบุคคลท่ีมีความรูความเขาใจในบริบทของมหาวิทยาลัย 
 

                              มติท่ีประชุม  รับทราบ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ.256๓  และใหสรางความเขาใจในประเด็นตาง ๆ แกบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย 

 

                   ๓.2  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (โครงการ อว.เฟส 3)  

                             อาจารยปองพล รักการงาน  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ สืบเนื่องตอท่ีประชุมใหทราบวา 

จากมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2563  ไดอนุมัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณา

การ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)  ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดรับมอบหมายรับผิดชอบ จํานวน  16 ตําบล 

ผูดําเนินการประกอบดวย ประชาชน  ๕ คน (จาง 9,000 บาทตอเดือน) บันฑิตจบใหม ๑๐ คน (จาง 1๕,000 บาท

ตอเดือน)  นักศึกษา ๕ คน (จาง ๕,000 บาทตอเดือน)  เริ่มโครงการ ภายในเดือนธันวาคม 2563  รายละเอียดดังนี้   

                          -  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตําบลแบบบูรณาการ ท่ีไดรับมอบหมาย 
จํานวน ๑๐ ตําบล  ไดแก ชองสะแก บานในดง  ไรสะทอน บางเกา ทาตะคอ หวยทาชาง ปาเด็ง หาดขาม           
เขาลาน ทองมงคล ซ่ึงจะดําเนินการควบคูไปกับงานดานยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินมหาวิทยาลัย ในโครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและระดับรายไดชุมชนรากฐาน (1 คณะ 1 อําเภอ)                          

                        -   โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตําบลแบบบูรณาการ ในพ้ืนท่ีความรวมมือ 
จํานวน  6 ตําบล ไดแก  แกงกระจาน วังจันทร สองพ่ีนอง  หวยแมเพรียง  บางเค็ม  ทับคาง   

                          มติท่ีประชุม  รับทราบ  มอบสถาบันวิจัยฯ และผูเก่ียวของใหดําเนินการตามรูปแบบ 

โครงการ อว.เฟส ๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา      

 

                                 4.๑  ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน   
มหาวิทยาลัยเงินรายได พ.ศ..๒๕..... 

 

                                           นายสะอาด เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา                      
เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีจัดจางจากเงินรายได   เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่ง   จึงได (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน  มหาวิทยาลัย
เงินรายได พ.ศ..๒๕.....สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสาร หนา 38-42) 

 

                                           ขอ ๘  พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจางดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายไดตามขอบังคับนี้และไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายแรงงาน    



๖ 

 

 

                                           ขอ ๙  ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดใหกําหนดตําแหนง
โดยจําแนก เปนกลุมงานตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน ดังตอไปนี้ 

                                           (๑)   กลุมงานบริการ     (๒)   กลุมงานเทคนิค   (๓)   กลุมงานบริหารท่ัวไป  
                                           การกําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดประเภทใดมีตําแหนงในกลุมงานใด และ

การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการ 
                                            ขอ 17  ใหเลื่อนคาจางประจาํปของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดปละหนึ่งครั้ง  โดย

ใหเลื่อน ในวันท่ี ๑ ตุลาคมของทุกป วงเงินท่ีนํามาเลื่อนคาจางไมเกินรอยละ ๔ ของคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายไดท้ังหมด 
                             ขอ ๑๘  ใหพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดไดรับสิทธิประโยชนและมีท่ีหนาท่ีตอง

ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคมและไดรับสิทธิประโยชนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม 
 

                                      มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได  พ.ศ..๒๕..... 
   
 

                              4.๒   แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือน/คาจางของขาราชการพลเรือน และพนักงาน                 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓  

 

                           นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา  
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๙ (๔๒)/2563  เม่ือวันท่ี  28 กันยายน  2563  
ใหมีการรับขอเสนอแนะของผูบริหาร เพ่ือเปนขอมูลประกอบในพิจารณาแนวทางการเลื่อนข้ันเงินเดือนบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย  ใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรมแกทุกฝาย   ในการนี้  สํานักงานอธิการบดี  ไดดําเนินการ
ปรับปรุงแนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือน และรอยละการเลื่อนเงินเดือนเรียบรอยแลว   จึงขอนําเสนอ  
                      ๑. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการเล่ือนเงินเดือน/คาจางของขาราชการ                 
พลเรือน และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓  (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา 44-46)  
สาระสําคัญ ดังนี ้
 

                        ขอ ๖ การดําเนินการเลื่อนเงินเดือน/คาจางของขาราชการพลเรือนและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ในแตละรอบการประเมินใหดําเนินการ ดังนี้ 
                            (๑) ใหงานบริหารบุคคล คํานวณและแจงวงเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือน/คาจางของ
ขาราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ใหคณะ/สํานัก/สถาบันทราบ โดย 
                            (๑.๑) วงเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                   
ใหอธิการบดีมอบอ านาจใหคณะกรรมการตาม ขอ ๔ พิจารณาอัตราการเลื่อนไดไมเกินวงเงิน รอยละ ๒.๗ ของ
เงินเดือนรวม ณ วันท่ี ๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม แลวแตกรณี  



๗ 

 

 

                            (๑.๒) วงเงินสําหรับการเลื่อนคาจางของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหอธิการบดีมอบ    
อํานาจใหคณะกรรมการตาม ขอ ๔ พิจารณาอัตราการเลื่อนไดไมเกินวงเงิน รอยละ ๑.๘ ของคาจางรวม ณ วันท่ี 
๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม แลวแตกรณี 
                            (2) ในแตคณะ สํานัก/สถาบัน ใหแบงกลุมของขาราชการพลเรือนหรือพนักงาน                    
ในสถาบันอุดมศึกษาออกเปน ๓ กลุม คือ  (๒.๑) กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร (๒.2) กลุมผูดํารงตําแหนง
วิชาการ  (๒.3)  ผูดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไปวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 

                                 ๒.   ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง รอยละการเล่ือนคาจางของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา                
รอบการประเมินท่ี ๒  ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา 47-49)  สาระสําคัญดังนี้ 

 

                                  -    ระดับการเลื่อน ระดับดีเดน        ดีเดน 1   ดีเดน 2   ดีเดน 3   ดีเดน 4  ดีเดน  5    
                                       รอยละของการเลื่อน                2.60 – 3.00 
 

                                  -    ระดับการเลื่อน ระดับดีมาก        ดีมาก 1   ดีมาก 2   ดีมาก 3   ดีมาก 4  ดีมาก  5    
   รอยละของการเลื่อน                 2.10 – 2.50 
 

                                  -    ระดับการเลื่อน ระดับดี             ดี 1    ดี 2    ดี 3    ดี 4    ดี 5  
                                       รอยละของการเลื่อน                1.60 – 2.00 
         

                                  -    ระดับการเลื่อน ระดับพอใช        พอใช 1   พอใช 2   พอใช 3   พอใช 4  พอใช  5    
                                       รอยละของการเลื่อน                1.10 – 1.50 
                                 ๓.  ประกาศ เรื่อง รอยละการเล่ือนคาจางของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รอบ

การประเมินท่ี  ๒  ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา 51-53) 
 

                                  -    ระดับการเลื่อน ระดับดีเดน        ดีเดน 1   ดีเดน 2   ดีเดน 3   ดีเดน  4  ดีเดน  5    
                                       รอยละของการเลื่อน                3.60 – 4.00 
 

                                  -    ระดับการเลื่อน ระดับดีมาก        ดีมาก 1   ดีมาก 2   ดีมาก 3   ดีมาก  4  ดีมาก  5    
   รอยละของการเลื่อน                 3.10 – 3.50 
 

                                  -    ระดับการเลื่อน ระดับดี             ดี 1    ดี 2    ดี 3    ดี 4    ดี  5  
                                       รอยละของการเลื่อน                2.60 – 3.00 
         

                                  -    ระดับการเลื่อน ระดับพอใช        พอใช 1   พอใช 2  พอใช 3   พอใช  4  พอใช  5    
                                       รอยละของการเลื่อน                2.10 – 2.50 

 

                         คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
                      -    การข้ึนเงินเดือนโดยคิดจากฐานต่ําฐานสูง  อาจเกิดปญหาตอการบริหารจัดการของ 
วงเงินท่ีไดรับ 
                      -   การเลื่อนข้ันเงินเดือนไมควรใสระดับ เพราะผลการประเมินอาจขัดแยงกับผลการ
ปฏิบัติงาน 



๘ 

 

 

                      -   การแยกพิจาณาเลื่อนความดีความชอบ กับประเมินผลการปฏิบัติงาน ไมอาจแยกกันได
ดังนั้นจึงควรมีการปรับในประกาศแนวปฏิบัติ 
                      -   ปรับรอยละของการเลื่อน เปนจุดทศนิยม  ๒ ตําแหนง 
                      -   ปรับสัดสวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                    

                                    มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือน/คาจางของขาราชการพลเรือน 

และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓  โดยนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
              ไปพจิารณาประกอบ 
         

              ๔.๓  ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา

ทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
           ผศ.พจนารถ  บัวเขียว รองอธิการบดี นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดนอมนําศาสตรพระราชา และพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จ               
พระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 10 เพ่ือเปนมหาวิทยาลัยท่ีผลิตบัณฑิตท่ีอัตลักษณ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเปน
สถาบันหลัก ท่ีบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมในการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือสรางความม่ันคงใหกับประเทศ ในการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามพระบรมราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 10 มาเปนระยะเวลา 4 ไตรมาส ในการนี้  จึงขอสรุปผลการดําเนินงาน
โดยมีผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซ่ึงมีโครงการท่ีดําเนินการ
รวมกัน จํานวน 7 โครงการ  และ 1 โครงการตามบรบิท (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  ดังนี้ 
       โครงการท่ี 1   โครงการยกระดับผลิตภัณฑชุมชน OTOP ของจังหวัดเพชรบุรี  ไดมี
การพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑระดับจังหวัด ๒ ผลิตภัณฑ และจัดจําหนายเชิงพาณิชย ๔ ผลิตภัณฑ รวมท้ังพัฒนา
ชองทางจําหนายในรูปแบบเว็ปไซตกลาง 
            โครงการท่ี 2   โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ  เพ่ือแกปญหาความยากจนของ
ประชาชนในทองถ่ิน โดยมุงเปาหมายครอบครัวในพ้ืนท่ีจงัหวัดเพชรบุรี ๑๐๐ ครัวเรือน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
80 ครัวเรือน 
            โครงการท่ี 3   โครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคี ความเปนระเบียบวินัย เขาใจ 
ในสิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืน ซ่ึงมีประชาชนเขารวมกิจกรรม  จํานวน 900 คน  และไดชุมชนตนแบบดาน
สุขภาพ ระดับประเทศ   ไดแกชุมชนตนมะมวง  
            โครงการท่ี 4   โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู ดานการอานออก เขียนไดและ
การคิดวิเคราะหของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีโรงเรียนเขารวมโครงการ 18 โรงเรียน  ผลสอบ         
O-NET สูงกวาคาเฉลี่ยของจังหวัด รอยละ 81.81 
   โครงการท่ี 5   โครงการพัฒนาความรูทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 สําหรับ
นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 
   โครงการท่ี 6   โครงการพัฒนาระบบขอมูลตําบลในจังหวัด โดยความรวมมือกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานดานการศึกษา 
   โครงการท่ี 7   โครงการสนับสนุน DLTV เพ่ือแกไขปญหาขาดแคลนครู และการ
เรียนการสอนใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก สามารถจัดทําสื่อได ๒๔ สื่อ ใน 8 กลุมสาระการเรียนรู 



๙ 

 

 

   โครงการท่ี 8   โครงการตามบริบท ประกอบดวย โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีชายแดน  โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงสุขภาพเพ่ือเปนศูนยกลางในเขตภาค
กลางตอนลาง 2  โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวชุมชนเชิงวัฒนธรรมและชาติพันธุ  
 

           มติท่ีประชุม   เห็นชอบ ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย     

ราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

                    4.๔  รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 4) 
                               นายนเรนทร  อมรจุติ  รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  นําเสนอตอท่ี
ประชุมใหทราบวา  ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ไตรมาส 4) หลังทบทวนปรับปรุงและเพ่ิมเติมเนื่องจากสถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  
COVID-19  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  ดังนี้ 
                                                                                         ตัวชีว้ัด        บรรลุ        รอยละ 
ยุทธศาสตรท่ี ๑  การสรางความโดดเดนดานอาหารและทองเท่ียว               6              3          75.00 
ยุทธศาสตรท่ี 2  การยกระดับคุณภาพบัณฑิต                                       6              2         33.33 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู                                      5              3          60.00 
ยุทธศาสตรท่ี 4  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม                                     7               6         85.71 
ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาทองถ่ิน                                                 12              7         58.33 
 
ยุทธศาสตรท่ี 6  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร                                12              8         66.67 

                                                 รวม                                 46             29       63.04 
 

                           มติท่ีประชุม เห็นชอบ รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 4) 
 

                   4.๕  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราการรับ - จาย คาธรรมเนียมการฝกอบรม         
ความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับไฟฟา สําหรับลูกจางซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟา 
                             นายสะอาด เข็มสีดา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา 
ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ไดจัดทํา (ราง)  ประกาศ เรื่อง อัตราการรับ - จาย คาธรรมเนียมการฝกอบรม
ความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับไฟฟา  สําหรับลูกจางซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟา พ.ศ.2563   เพ่ือใหเกิดความ
ชัดเจนและสอดคลองกับประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการ
ฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับไฟฟา สําหรับลูกจาง  ซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟา  ตามประกาศในราช
กิจจานุเบกษา  เลมท่ี 132  ตอนพิเศษ 351 ง ลงวันท่ี 30 ธันวาคม  พ.ศ. 2558    (รายละเอียดตามเอกสาร                    
หนา 57)   ดังนี้ 

             ขอ ๑  อัตราคาธรรมเนียมการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับไฟฟา สําหรับ
ลูกจางปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟา คนละ 950 บาท/ คน/ ครั้ง 



๑๐ 

 

 

             ขอ ๒  ใหเบิกจายคาธรรมเนียมตามขอ ๑ ไดไมเกิน รอยละ ๘๐ ของรายรับ โดยใหจาย
คาใชจายดังตอไปนี้ 

         (๑)  คาตอบแทนวิทยากร ใหเบิกจายตามอัตราท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
         (๒)  คาอาหารสําหรับผูเขาอบรม ในอัตราไมเกินคนละ ๑๐๐ บาท/ ม้ือ 
         (๓)  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ในอัตราไมเกินคนละ ๓๐ บาท/ ม้ือ 
         (๔)  คาวัสดุ คาเอกสารประกอบการอบรม และคาใชจายอ่ืนๆ ใหเบิกจายตามความ

จําเปนและความเหมาะสม 
 

                           มติท่ีประชุม   เห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราการรับ - จาย คาธรรมเนียม

การฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับไฟฟา สําหรับลูกจางซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟา 
 
 

                      4.๖  แผนยุทธศาสตรและแผนกลยุทธ คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 
                                ผศ.ดร.วนิดา  ดุรงคฤทธิชัย  คณบดีคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 
นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ  ไดจัดทําแผนยุทธศาสตร   
และแผนกลยุทธ ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๗) โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของภาคีทุกภาคสวน ไดแก 
ผูบริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และผูมีสวนไดสวนเสีย รวมระดมความคิดเห็นกําหนด
เปาประสงคเชิงกลยุทธ กลยุทธ และตัวชี้วัดความสําเร็จ เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาคณะพยาบาล
ศาสตรและวิทยาการสุขภาพ   โดยมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท้ัง 6 ดาน  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   
 
 

 
                            ยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ  ประกอบดวย 
ยุทธศาสตรท่ี 1          ยกระดับคุณภาพบัณฑิต ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2         เพ่ิมสมรรถนะทางวิชาการเพ่ือพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมและงานสรางสรรค 
                            ดานวทิยาศาสตรสุขภาพท่ีสรางประโยชนทางวิชาการระดับสูง 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3        พัฒนาศูนยเรียนรู โดยบูรณาการ วิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม              
                           อยางมีสวนรวม 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4        การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสูองคกรแหงการเรียนรู 
 

                          แผนกลยุทธ คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ  ประกอบดวย 
 

                ๑)   แผนผลิตบัณฑิตและวิชาการ   
                ๒)   แผนพัฒนางานวิจัย ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมความเปนไทยนวัตกรรมและการบริการวิชาการ   
                ๓)   แผนบริหารความเสี่ยง  
                ๔)   แผนการบริหารงบประมาณ องคกร พัสดุ ครุภัณฑ 
                ๕)   แผนอัตรากําลังบุคลากร 
                ๖)   แผนการหารายได  



๑๑ 

 

 
 

                      มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  แผนยุทธศาสตรและแผนกลยุทธ คณะพยาบาลศาสตรและ

วิทยาการสุขภาพ ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๗) 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๕   เรื่องแจงเพ่ือทราบ   
  

                                   ๕ .๑  แนวปฏิ บัติ สํ าหรับคณ ะ หนวยงาน  เพ่ื อชวยขับ เค ล่ือน สู การจัด อันดับ 

Webometrics  ในอันดับท่ีสูงข้ึน 
            อาจารย ดร.ทัดทอง  พราหมณี  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดวางเปาหมายการจัดอับดับ Webometrics และ Google Scholar ใหอยูใน 10 
อันดับแรก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
                                 ๑)  ตรวจสอบขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงานในเว็บไซตใหครบและเปนปจจุบัน        

โดยสามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมจาก มาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ (Government Website Standard) เวอรชั่น 

2.0 เพ่ือความสมบูรณของเว็บไซต เชน   ชื่อขาวสารหรือขอมูล ภาษาไทย+อังกฤษ   ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ 

อัตลักษณ   โครงการบริหาร/ผูบริหาร/บุคลากร  หลักสูตร บริการตาง ๆ  ชองทางติดตอ (เชน กลองรับความ

คิดเห็น, FAQ, E-Mail) 

                                 ๒)  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร  บุคลากร หรือขอมูลพ้ืนฐานหนวยงาน ขอ

ความอนุเคราะหแจงศูนยเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือนําไปปรับปรุงขอมูลในเว็บไซตมหาวิทยาลัยเพ่ือใหมีขอมูล                  

ท่ีตรงกัน 

                                 ๓)  การนํา Digital Content กลับสู Domain มหาวิทยาลัย  ซ่ึงการเผยแพร

ขาวสารประชาสัมพันธขอความรวมมือใหหนวยงานเริ่มท่ีเว็บไซตอันแรกแลวจึงแชร Link ไปยัง Social 

Network เชน Facebook, Line  หากเรงดวนขอใหแกไขเพ่ิม Link  กับมายังขาวในเว็บไซตภายหลัง 

                                ๔)   ใส Tag Keyword คําสําคัญ คําอธิบายรูป ชวยเปนขอมูลในการคนหากลับ 

มายังขาวประชาสัมพันธในเว็บไซตตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

                               ๕)  ใช e-mail มหาวิทยาลัย @mail.pbru.ac.th หรือ @pbru.ac.th ในการเผยแพร

ผลงานวิจัย ติดตอประสานงาน หรือเผยแพรในสื่อ เอกสาร เว็บไซต ในภารกิจของตาง ๆ มหาวิทยาลัย 

         มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                    ๕.๒  รายงานการใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e- Document) 
                              อาจารย ดร.ทัดทอง  พราหมณี  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา                
ตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรี  20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตรท่ี 5 การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร ในเปาหมายท่ี 2 “พัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล” มหาวิทยาลัย             
จึงไดนําเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบ e-Document  มาใชงานตั้งแตป พ.ศ. 2561 เพ่ือเปนการชวยลงปริมาณการ
ใชทรัพยากรกระดาษ ลดข้ันตอนและเวลาในการปฏิบัติงาน ชวยสืบคนงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย 

                     ในการนี้ ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล  จึงขอรายงานสถิติการใชงานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (e- Document) ตั้งแตปพ.ศ. 2561 ถึงปจจุบัน   โดยมีผูใชงานในระบบ จํานวน 667 ผูใชงาน  



๑๒ 

 

 

จําแนกเปนผูเขาใชงานระบบจํานวน 293   ผูใชงาน (คิดเปน 44%)   และผูท่ียังไมเคยเขาใชงานระบบจํานวน 
374 ผู ใช งาน (คิดเปน 56%)  รวมถึงมีจํานวนเอกสารท้ังหมด  ในระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส                                
(e-Document)  จํานวน 47,926 ฉบับ   โดยจําแนกเปนรายปคือ ป พ.ศ. 2561 จํานวน 15,798 ฉบับ                    
ป พ.ศ. 2562   จํานวน 19,562 ฉบับ และ ป พ.ศ. 2563 จํานวน 12,566 ฉบับ  โดยนับจากเอกสาร                    
ท่ีผานหนวยสารบรรณกลางของมหาวิทยาลัยฯ  (ขอมูลจากระบบ ณ วันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563)   

                    ในป 2564  ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล ไดวางเปาหมายใหทุกเอกสารถูกจัดเก็บเขาสูระบบ
รอยละ 100 รวมถึงในระดับหนวยงาน  ทุกเอกสารถูกเปดอาน ลงรับ และมอบหมายดําเนินการ รอยละ 100 
ของเอกสารท้ังหมด  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา 63-75) 

 

                            มติท่ีประชุม  รับทราบ  และใหนําขอมูลแจงพรอมท้ังหารือในท่ีประชุมหัวหนา

สํานักงานคณะ/สถาบัน/สํานัก 
 

                   ๕.๓  การดําเนินงานตามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ดาน Talent Mobility  

                                       ผศ.ดร.ปาณิศา  แกวสวัสดิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรฯ  ไดเขารวมโครงการประจําปงบประมาณ  2563              

เรื่อง การศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการพัฒนาแพลตฟอรมบริหารจัดการทรัพยากรผูมีศักยภาพ (Talent Resource 
Management) กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยไดงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) เปนจํานวนเงิน 6,750,000 บาท (หกลานเจ็ดแสนหาหม่ืน
บาทถวน) ซ่ึงกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏประกอบไปดวย  มหาวิทยาลัย จํานวน ๑๐ แหง  ไดแก  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม     
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
                            อาจารยดวงกมล  อังอํานวยศิริ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตรฯ แจงตอท่ีประชุมใหทราบ
ถึงวัตถุประสงค โครงการการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการพัฒนาแพลตฟอรมบริหารจัดการทรัพยากรผูมีศักภาพ                 
                            ๑)  ศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการพัฒนาแพลตฟอรมบริหารจัดการทรัพยากรผูมีศักยภาพ 
(Talent Resource Management) นโยบาย มาตรการ และกลไกการขับเคลื่อน  กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
ไปสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจฐานราก ชุมชนและ SMEs ของประเทศ 

                            ๒) ทดลองเชิงนโยบายในการเสริมศักยภาพการสรางเครือขาย และกลไกการใช
ประโยชนผูมีศักยภาพ ผานการเคลื่อนยายบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ภายใตแพลตฟอรมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรผูมีศักยภาพในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                            ๓)  ศึกษาสถานภาพทรัพยากรมนุษยผูมีศักยภาพกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมีองค

ความรูความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา และมีประสบการณการทํางานรวมกันกับภาคชุมชนและภาคเอกชน 

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ ไดแก   ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม   ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ   ผศ.ดร.กฤตชน  วงศรัตน 

รายชื่อคณะทํางาน  ผศ.ดร.ปาณิศา แกวสวัสดิ์  อ.วรรณวิศา วัฒนสินธุ   อ.กมลวรรณ วงศวุฒิ  อ.ดวงกลม                     

อังอํานวยศิริ  นางดุจดาว  แกวพิจิตร  

                            ผลการดําเนินงานกิจกรรม 



๑๓ 

 

 

                        ๑) โครงการ  Pre-Talent Mobility (Pre-TM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดงบประมาณ 
สนันสนุนเปนจํานวนเงิน 40,000 บาท (สี่หม่ืนบาทถวน) ภายใตโครงการประสิทธิผลของการใชปมความรอน 
เพ่ือลดปริมาณการคงเหลือของแกซแอลพีจีในถัง หัวหนาโครงการ อาจารยปกรณ พรหมแกว   
                       ๒) วันท่ี 10 สิงหาคม 2563  อบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพรอมศักยภาพบุคลากร 

ดานการพัฒนาและคนหาโจทยวิจัยรวมกับอุตสาหกรรมหลังโควิด 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถและ

เครือขาย        

                       ๓)  วันท่ี 20 สิงหาคม 2563  อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชศักยภาพกําลังคนระดับ
มันสมองเพ่ือรวมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ” 
                       ๔)  วันท่ี 21 สิงหาคม 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผูมีศักยภาพรุนใหม (New 
Talent) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของวิสาหกิจดวยวิทยาศาสตร วิจัย เทคโนโลยี 
                       ๕) วันท่ี 14-15 กันยายน 2563  อบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพรอมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร (ดาน Design thinking & Business Model)       
Canvas 

        มติท่ีประชุม   รับทราบ 

                   ๕.๔  งานเดิน-ว่ิงการกุศล “เพชรบุร-ีราชภัฏมินิซุปเปอรฮาลฟมาราธอน 2020” 

                      นายกิตติภพ  รักษาราษฎร  รักษาการผุอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจงตอ              
ท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมกับคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏเพชรบุรี  จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “เพชรบุรี-ราชภัฏมินิซุปเปอรฮาลฟมาราธอน 2020” ภายใตชื่อ
งาน “โตนดรันนิ่ง” กําหนดการจัดงาน  ในวันท่ี 13 ธันวาคม 2563  มีการประเภทแขงขันท้ังหมด                         
5 ประเภท ไดแก 
                 1.  ซุปเปอรฮาลฟมาราธอน 25 กิโลเมตร (คาสมัคร 750 บาท) 
           -   ผูเขาเสนชัยทุกทานจะไดรับเสื้อ Finisher 
           -   ผูท่ีเขาเสนชัยในแตละรุน ลําดับท่ี 1-5 ไดรับถวยรางวัล 
           -   ผูท่ีทําเวลาดีท่ีสุด ท้ังชาย/หญิง รับถวยรางวัล Over All (ถวยพระราชทาน)  
                                  (หากรับถวย)    
                              -   รางวัล Over All แลว จะไมมีสิทธิ์รับถวยรางวัลลําดับ 1-5 ในแตละรุน) 
               2.  มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร (คาสมัคร 650 บาท) 
           -   ผูท่ีเขาเสนชัยในแตละรุน ลําดับท่ี 1-5 ไดรับถวยรางวัล ผูท่ีทําเวลาดีท่ีสุด  
                                  ท้ังชาย/หญิง รับถวยรางวัล Over All(ถวยพระราชทาน) (หากรับถวยรางวัล  
                                   Over All แลว จะไมมีสิทธิ์รับถวยรางวัลลําดับ 1-5 ในแตละรุน 
               3.  ระยะทาง 5 กิโลเมตร (คาสมัคร 600 บาท) 
           -  ผูท่ีเขาเสนชัยในแตละรุน ลําดับท่ี 1-5 ไดรับถวยรางวัล 
               4. ระยะทาง 2 กิโลเมตร (คาสมัคร 500 บาท) ไมแบงประเภทและรุน ไมมีการแขงขัน 
              5. VIP (คาสมัคร 1800 บาท ไมมีการแขงขัน) 
รับสมัครวิ่ง  ตั้งแตวันท่ี 28 กันยายน -28 ตุลาคม 2563  โดยนักวิ่งสามารถสมัครได 2 ชองทางไดแก 
ชองทางออนไลนโดยสมัครผานเว็บไซต https://www.pbrurun.com/  และสมัครโดยตรง  ท่ีกองพัฒนา

https://www.pbrurun.com/


๑๔ 

 

 

นักศึกษา  ทุกวันจันทร-ศุกร  ในเวลาราชการ  ละในวันเสาร-อาทิตย ตั้งแตเวลา 9.00 น.-17.00 น. ผูสมัคร
ทุกทานจะไดรับเสื้อ คนละ 1 ตัว  และนักวิ่งท่ีวิ่งเขาเสนชัยจะไดรับเหรียญและตุกตาวัวท่ีระลึก  
 

          มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 

                      ๕.๕   การประชุมติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

                                นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 
ดวยสํานักงบประมาณ จะเขาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ในวันท่ี 
๘ หรือ วันที ๙ ธันวาคม 2563  ในการนี้  จึงขอเชิญผูบริหาร และผูมีสวนเก่ียวของเตรียมความพรอมในการ
นําเสนอผลการดําเนินงานดานตาง ๆ  ไดแก  

๑) ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน   โดย ผศ.พจนารถ  บัวเขียว 

๒) ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนาครู   โดย ผศ.ดร.ปญญา  ทองนิล 

๓) ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม   

                              มติท่ีประชุม  รับทราบ   

 

                    ๕.๖  โครงการสัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ ๕  ป                             
                              นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 
ตามท่ีแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ป จะครบระยะเวลาดําเนินการ ในป 2564  ดังนั้น จึงตองมีการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  ในการนี้  มหาวิทยาลัย                    
ไดเตรียมการโครงการสัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ ๕  ป พ.ศ.2565-
2569  จะจัดสัมมนา ภายในเดือนธันวาคม 2563 ใชเวลาอบรม 3 วัน  ซ่ึงจะมีการเชิญวิทยากรบรรยายหัวขอ 
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

         มติท่ีประชุม   รับทราบ 

                   ๕.7  รายงานผลโครงการท่ีไดรับงบประมาณทุนอุดหนุนวิจัย (แหลงทุนภายนอก) 
ปงบประมาณ 2564  

                             อาจารย ดร.ทวิพัฒน  วิจิตรปญญา  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ  แจงตอท่ีประชุม                   
ใหทราบวา ในปงบประมาณ 2564 มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดรับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับจัดทํา
โครงการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกเปนเงิน จํานวน  16,210,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) จากแหลงทุนดังตอไปนี้  

                            ๑) หนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
(บพข.) เปนเงิน จํานวน  5,000,000 บาท  ผูท่ีไดรับการทุนวิจัย จํานวน  ๑ ราย 

                            ๒) กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)   (Basic Research Fund)  

เปนเงิน จํานวน  11,210,000 บาท  ผูท่ีไดรับการวิจัย จํานวน  ๑๔ ราย 
   



๑๕ 

 

 

                            มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                     5.๘  รายงานผลการดําเนินงาน สําหรับโครงการวิจัยประเภททุนภายในท่ีขยาย 
ระยะเวลาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2550-2562  
 

                              อาจารย ดร.ทวิพัฒน  วิจิตรปญญา ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ  แจงตอท่ีประชุม               
ใหทราบวา  ตามท่ีนักวิจัยมหาวิทยาบัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยกับมหาวิทยาลัย จากเงินทุน
รายได/กองทุนเพ่ือการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2562  ซ่ึงลวงเลย
ระยะเวลาตามท่ีกําหนดในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม ดวยการบูรณาการศาสตรพระราชาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน  มีมติใหนักวิจัยท่ีคางทุน ระหวาง
ป 2550-2562   ดําเนินการจัดทําผลงานวิจัย  พรอมสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ และหลักฐานการเผยแพร
ผลงานวิจัย  การเบิกจายเงินทุนวิจัยใหแลวเสร็จ ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2563 หากเลยกําหนดระยะเวลา
ดังกลาว  นักวิจัยจะไมสามารถเบิกจายเงินวิจัยงวดคงเหลือได   แตตองสงเลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณและ
เผยแพรผลงานวิจัยตามท่ีระบุในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย  
 

                            มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                     5.๙ รายงานรายรับคาสาธารณูปโภคของผลงานวิจัยท่ีสงเขามหาวิทยาลัย 
ปงบประมาณ พ.ศ.2562  
                              อาจารย ดร.ทวิพัฒน  วิจิตรปญญา ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ  แจงตอท่ีประชุม            
ใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน              
ป ๒๕๖๒  จํานวน 17  โครงการ  ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 15 โครงการ คิดเปน งบประมาณวิจัยท้ังสิ้น 
3,514,160 บาท (สามลานหาแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันหนึ่งรอยหกสิบบาทถวน)  นําสงเปนคาสาธารณูปโภคแก
มหาวิทยาลัย รอยละ 7  เปนเงินเงิน 245,991.20 บาท (สองแสนสี่หม่ืนหาพันเการอยเกาสิบเอ็ดบาทยี่สิบ
สตางค)  และงบดําเนินงานแกหนวยงานตนสังกัดของผูรับทุนอุดหนุน รอยละ 3   เปนเงิน 105,424.80 บาท 
(หนึ่งแสนหาพันสี่รอยยี่สิบสี่บาทแปดสิบสตางค)  รวมท้ังสิ้นเปนเงิน 351,416.00 บาท (สามแสนหาหม่ืนหนึ่ง
พันหกรอยสี่สิบสองบาทหาสิบหกสตางค)  
 

                              มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                     ๕.10   รายงานจํานวนนักศึกษาชําระคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา ประจําปการศึกษา 256  
                               อาจารย ดร.ธีรศักดิ์   สุขสันติกมล  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ ขอ
รายงานจํานวนนักศึกษาชําระคายืนยันสิทธิ์  เพ่ือเขาศึกษาตอ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําป
การศึกษา 2564   มีผูชําระเงินและยืนยันสิทธิ์ จํานวน  ๗๒  คน  ขอมูล  ณ วันท่ี  26  ตุลาคม  2563 
 

                    มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                     5.11  กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย / คณะ / 
หนวยสนับสนุนวิชาการ ประจําปการศึกษา 2562 



๑๖ 

 

 

                                อาจารย ดร.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ  แจง
กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/หนวยสนับสนุนวิชาการ ประจําป
การศึกษา 2562  โดยตรวจประกันระดับมหาวิทยาลัย  ในวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563  ตรวจระดับคณะ/
สํานัก/สถาบัน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  ดังนี้ 
 

 วันท่ี  ๑๐  พ.ย  ๖๓         -  สํานักงานอธิการบดี                -  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 วันท่ี  ๑๑  พ.ย  ๖๓         -  สํานักสงเสริมวิชาการฯ            -  สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 วันท่ี  ๑๒  พ.ย  ๖๓         -  คณะเทคโนโลยีการเกษตร        -  คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 

 วันท่ี  ๑๓  พ.ย  ๖๓         -  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

 วันท่ี  ๑๗  พ.ย  ๖๓         -  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ         - คณะครุศาสตร    

 วันท่ี  ๑๘  พ.ย  ๖๓         -  คณะวิศวกรรมศาสตรฯ             - คณะวิทยาการจัดการ       
                            

                             มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                    5.๑๒   กําหนดการแจกบัตรนักศึกษาใหกับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 รหัส 63 (ฉบับจริง) 
                      อาจารย ดร.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ แจงตอท่ี
ประชุมใหทราบวา  สํานักสงเสริมวิชาการฯ ไดประสานความรวมมือกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จัดทํา
บัตรนักศึกษาของนักศึกษา ชั้นปท่ี 1 รหัส 63  โดยกําหนดการแจกบัตรนักศึกษา (ฉบับจริง)  แยกรายคณะ   
 

วันท่ี 23 พ.ย 63      เวลา 9.00 – 12.00 น.       -  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
                                  13.00 – 16.00         -  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ตอ) 
                                                                 -  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วันท่ี 24 พ.ย 63      เวลา 9.00 – 12.00 น.        -  คณะวิทยาศาสตรฯ     -  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
                                  13.00 – 16.00          -  คณะวิทยาการจัดการ  -  คณะครุศาสตร 
วันท่ี 25 พ.ย.63       เวลา 9.00 – 12.00 น.       -  คณะวิศวกรรมศาสตรฯ -  คณะพยาบาลศาสตรฯ 
                                 13.00 – 16.00          -  กลุมนักศึกษาท่ีไมสามารถมารับบัตรนักศึกษาได 
                                                                    ในชวงเวลาท่ีกําหนด        
 

                   มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                   5.๑3  ประกาศเรื่อง การชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย (คาบํารุงการศึกษา) 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคนอกเวลาปกติ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาค
การศึกษาท่ี 2/2563 และ 1/2564 

                      อาจารย ดร.ธีรศักดิ์   สุขสันติกมล  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ แจงตอ
ท่ีประชุมใหทราบวา ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการ
ใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)  กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาลดคาธรรมเนียมตาง ๆ           
ท่ีเรียกเก็บจากนักศึกษา เปนกรณีพิเศษนั้น  เพ่ือเปนการใหความชวยเหลือและแบงเบาภาระทางเศรษฐกิจของ



๑๗ 

 

 

นักศึกษาและครอบครัวอยางตอเนื่อง สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จึงจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย (คาบํารุงการศึกษา) ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคนอกเวลาปกติ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2563           
และ 1/2564 ซ่ึงนักศึกษาแตละสาขาวิชา จะชําระคาธรรมเนียมการศึกษา (คาบํารุงการศึกษา) รอยละ 90 
ของคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บ (ตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

                              มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                   ๕.๑๔    กําหนดกิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ ครั้งท่ี 43                       

                        อาจารย ดร.ธีรศักดิ์   สุขสันติกมล  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ แจงตอ
ท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ี สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดเขารวมประชุมการจัดการแขงขันทักษะ
วิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ผลจากการ
ประชุมในเบื้องตน ไดกําหนดวันจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการ ในวันท่ี 26-29 มกราคม พ.ศ. 2564 และให
แตละมหาวิทยาลัยทบทวนกิจกรรมการแขงขันทักษะทางวิชาการ  ซ่ึงอาจมีการปรับเพ่ิมหรือลด และใหทุกคณะ
มีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมโดยสงนักศึกษาเขารวมการแขงขัน 
  

                     มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

           ๕.๑๕   การจัดนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงสัญญจร 

                     ผศ.รพีพรรณ   เทียมเดช  คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

ดวยคณะมนุษยศาสตรฯ รวมกับมูลนิธิบัวหลวง จัดแสดงนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งท่ี ๔๒  ระหวางวันท่ี 

๑๑ พฤศจิกายน – ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๖๓  ณ สถาบันชางเมืองเพชรและศิลปะรวมสมัย โดยจะมีพิธีเปดงาน ใน

วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  จึงขอเชิญชวนผูบริหารรวมชมนิทรรศกาล ในวันและสถานท่ีดังกลาว 
 

 

                     มติท่ีประชุม  รับทราบ 

         

           ๕.๑๖  การจัดจําหนายอาหารของโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุร ี

                       ผศ.ณรงค  ไกรเนตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวย
โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี จะเปดบริการจําหนายอาหารใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคล 
ภายนอก ตั้งแต วันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา 11.00 - 14.00 น. และ เวลา 17.00 – 19.00 น.   

 

                     มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

           ๕.๑๗   การงดยืมเงินทดรองจาย  

                      ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ี

สํานักงานตรวจสอบเงินแผนดิน ไดเขาตรวจสอบมหาวิทยาลัยและแจงขอทวงติง กรณีหนวยงานผูเบิกมีหนาท่ี

ตามกฎหมายตองหักภาษีใด ๆ ไว ณ ท่ีจาย เปนผลใหมหาวิทยาลัย ตองงดใหยืมเงินทดรองจายในการจัดซ้ือวัสดุ 



๑๘ 

 

 

คาจาง/เชา ท่ีมีวงเงินตั้งแต ๕,๐๐๐ บาท โดยใหหนวยจัดซ้ือทําการขอเครดิตกับทางรานคา ในการนี้ จึงขอแจง

ใหผูบริหารหนวยงานไดทราบในเบื้องตน  ซ่ึงมหาวิทยาลัยกําลังพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติท่ีไมกระทบกับ        

ผูปฏิบัติมากนัก  เพ่ือใหสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางคลองตัว 
 

                       มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๖    เร่ืองอ่ืน  ๆ 

                  6.1   การอนุโลมผลการสอบภาษาองักฤษสาํหรับผูเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

                                  สําเนาหนังสือ  สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม   

ท่ี อว 0224.1/ว 1119  ลงวันท่ี ๑๐  กันยายน 2563  เรื่อง แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.255๘  การอนุโลมผลการสอบภาษาอังกฤษสําหรับผูเขา

ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก   มีมติเห็นชอบใหสภาสถาบันอุดมศึกษา  สามารถกําหนดวิธีการ และเกณฑใน

การกําหนด ผลการทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับผูท่ีจะเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกไดตามแนวทางเดิมท่ีเคย

ไดแจงสถาบันอุดมศึกษาถือปฎิบัติแลว ตามหนังสือท่ี ศธ 0506/ว 226 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง 

แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.255๘  

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558  และประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558      

(รายละเอียดตามเอกสาร  หนา ๒ )    
                              

          มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 

                      ๖.๒  การขยายเวลาการสําเร็จการศึกษาใหกับนิสิตนักศึกษา อันเน่ืองมากจากการ

แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

                                สําเนาหนังสือ  สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม  ท่ี อว 0224.1/ว 1109  ลงวันท่ี 8  กันยายน 2563  เรื่อง การขยายเวลาการสําเร็จการศึกษา

ใหกับนิสิตนักศึกษา อันเนื่องมากจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยท่ี เพ่ือเปนการบรรเทา

ความเดือดรอนของนิสิตนักศึกษา   สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

แจงมติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการใหขยายเวลาการสําเร็จการศึกษาใหกับนิสิตนักศึกษาท่ีไดรับผลกระทบอัน
เนื่องมาจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 ออกไปอีกครั้งละ 1 ภาคการศึกษา  
แตรวมแลวตองไมเกิน 1 ปการศึกษา  สําหรับนิสิตนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในชั้นปตาง ๆ  ในปการศึกษา ๒๕๖๒   
(รายละเอียดตามเอกสาร  หนา ๓-๔)    
                            

          มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 



๑๙ 

 

 

                       ๖.๓  สําเนา หนังสือศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  เร่ือง  แจงแนวทางการพิจารณา
อนุญาตใหปลูกกัญชา  โดยจังหวัดแจงวา กระทรวงมหาดไทย แจงแนวทางการพิจารณาอนุญาตใหปลูกกัญชา 
พ.ศ.2563  เพ่ือใหการปลูกกัญชาภายในประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสม รัดกุม ตามหลัก
วิชาการตามท่ีกฎหมายกําหนด และปองกันมิใหมีการนําไปใชผิดวัดถุประสงค  (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา  
๘๑-๘๗)         
          

          มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 

                       ๖.๔   การเผยแพรขาวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ ผานส่ือมวลชน ระหวาง
วันที่ ๒๑ กันยายน – 16  ตุลาคม 2563   (รายละเอียดตามเอกสาร หนา 88-92) 
 

                       ๖.๕   สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี 10/๒๕๖๓   
เม่ือวันจันทร  ท่ี  19  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
   

            -  รับทราบ  รายงานผลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ประจําเดือน กันยายน ถึง ตุลาคม  2563 
                             -  เหน็ชอบ  รายงานโครงการแผนแมบทยุทธศาตร ท่ี ๕ “การพัฒนาทองถ่ิน” 
และแผนปฏิบัตริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 

- เห็นชอบ  รายงานผลการกํากับ ติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร             

ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2562   

- เห็นชอบ  รายงานผลการติดตามและประเมินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง                    

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจําปการศึกษา พ.ศ.2562 

- เห็นชอบ  ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป (พ.ศ.2564-2569)  และการทบทวนนโยบายสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุร ี

                            -  อนมัุติ การจางอาจารยพิเศษ ระดับปริญญาตรี  ภาคการเรียนท่ี ๒/๒๕๖3  
จํานวน  2 ราย 
                            -  อนมัุติ ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี   จํานวน  21  ราย   

                            -  ใหความเห็นชอบ  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ชีววิทยา (ฉบับป พ.ศ.2562) 

                            -  ใหความเห็นชอบ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและการ

จัดการสื่อดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

                            -  รับทราบ  รายงานความกาวหนา การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ซ่ึงขณะนี้มีผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้  ระดับ รองศาสตราจารย   ๖  คน

ผูชวยศาสตราจารย  ๗๔ คน  อาจารย  ๒๘๓  คน    

- รับทราบ  รายงานการแกปญหาดานคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอนใหกับ

โรงเรียนแมคะเมย โดยคณะเทคโนโลสารสนเทศ เปนผูดําเนินการ  



๒๐ 

 

 

-  รับทราบ  การเขาเฝา ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา

ยุทธศาสตรการพัฒนา แดสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี  เม่ือวันพุธ ท่ี 14 ตุลาคม 2563  ณ พระท่ีนั่ง

อัมพรสถาน  กรุงเทพมหานคร 

-  แตงตั้ง ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ  จํานวน  ๒  ราย  ไดแก  รองศาสตราจารย          

ดร.มณฑา จําปาเหลือง  สังกัดคณะครุศาสตร   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปทมาพร  ยอดสันติ  สังกัดคณะวิทยา-

ศาตรและเทคโนโลยี   

                               หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว      
และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  
ประธานกลาวขอบคุณ และปดการประชุม   
 
 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๘.10  น.   

 

                     นางสาวสีนวล  ไทยานนท 
              ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 
                      ผูตรวจรายงานการประชุม 
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