
๑ 

 

 

                   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                            คร้ังที่ ๑๑(๔๔)/๒๕๖๓ 

                                วันจันทร ที่  ๒๓  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

                        ณ  หองประชุมราชภัฏสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ 
 

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

ผูมาประชุม                จํานวน    ๒๔   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. ผศ.ดร.วิภวานี           เผอืกบัวขาว          ผูชวยอธิการบดี                            กรรมการ  

๘. อาจารย ดร.เมธาวิน    สาระยาน             ผูชวยอธิการบดี                                กรรมการ 

๙. อาจารย ดร.ทัดทอง  พราหมณี                ผูชวยอธิการบดี                                กรรมการ   

๑๐. อาจารย ดร.กฤษดา   ตั้งชวาล              ผูชวยอธิการบดี                                กรรมการ 

๑๑. ผศ.รพีพรรณ           เทียมเดช            คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ         กรรมการ 

๑๒. รศ.ดร.บัญญัติ          ศิริธนาวงศ           คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร         กรรมการ 

๑๓. ผศ.สวุัฒน              เตชะเพชรไพบูลย    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ           กรรมการ 
๑๔. ผศ.ดร.วนิดา           ดุรงคฤทธิชัย          คณบดีคณะพยาบาลศาสตร                  กรรมการ 
๑๕. อาจารย ดร.วิวิศน     สขุแสงอราม          คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                 กรรมการ 
๑๖. ผศ.ดร.ปญญา          ทองนิล                คณบดีคณะครุศาสตร                         กรรมการ 
๑๗. ผศ.ณรงค               ไกรเนตร              คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ                    กรรมการ 
๑๘. อาจารย ดร.พิเชฐ     นลิดวงดี               (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรฯ       กรรมการ 
๑๙. อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย         ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต                    กรรมการ  

๒๐. ผศ.ดร.พิชิต             สดุตา                 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ         กรรมการ 

๒๑. อาจารย ดร.ทวิพัฒน   วจิิตรปญญารักษ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ                     กรรมการ 

๒๒. อาจารยปยวรรณ       คุสินธุ                 ผูอํานวยการสํานักวิทยบรกิารฯ              กรรมการ 

๒๓. รศ.ดร.ศุภณัฎฐ         ทรัพยนาวิน          กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                  กรรมการ 

๒๔. นายสะอาด             เข็มสีดา               ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี       กรรมการและเลขานุการ 



๒ 

 

 

 

 

 

ผูไมมาประชุม             จํานวน    ๖   คน 
  

๑. รศ.ยศ                    ธีระเดชพงศ       ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                         

๒. รศ.ดร.กาญจนา         บญุสง              ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                 

๓. ผศ.ดร.กฤตชน           วงศรัตน           ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                      

๔. อาจารย ดร.กฤษฎา     สุริยวงศ           กรรมการสภามหาวิทยาลัย      

๕. อาจารยภาคย            พราหมณแกว     กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                   

๖. ผศ.ทัศนัย                 ท่ังทอง             กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                  

ผูเขารวมการประชุม       จํานวน   ๑๔   คน 

๑. นางภควัน                 จนัทนเสวี         ผูอํานวยการกองกลาง                              

๒. นายนเรนทร             อมรจุติ            รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  

๓. นายกิตติภพ               รกัษาราษฏร      รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา      

๔. นางอัญธิกา                ถาวรเวช          รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมงานสื่อสารองคกร 

๕. นายอํานาจ                อนันพิทักษ       รักษาการในตําแหนงหัวหนาศูนยกีฬาและนันทนาการ      

๖. นายเชฐ                    ศรีแยม            รักษาการในตําแหนงหัวหนาศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๗. นางสาวเจษฎารัตน       กล่ําศรี            รักษาการในตําแหนงหัวหนาศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ  

๘. นายชาญยุทธ              อรุณสวัสดิ์        รักษาการในตําแหนงหัวหนาศูนยทดสอบฝมือแรงงาน 

๙. นางสถาพร                บญุหม่ัน           หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

๑๐. นางสาวสีนวล           ไทยานนท         หัวหนางานบริหารท่ัวไป          

๑๑. นางชุติมา              แฉงฉายา         นกับริหารงานท่ัวไป 

๑๒. นายฤทธี                  ทิมรอด           นักบริหารงานท่ัวไป 

๑๓. อาจารยปองพล          รักการงาน       รอง ผอ.สถาบนัวิจัยฯ     

๑๔. อาจารยดวงกมล         อังอํานวยศิริ     สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตรฯ  
 

 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.  
  

      

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ  
  

-----  



๓ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                                ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                                               

ราชภัฏเพชรบุรี ครั้งท่ี ๑๐ (๔๓)/๒๕๖๓ ประชุมเม่ือวันจันทร ท่ี ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น.                                          
ณ  หองประชุมราชรัฐสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  (รายละเอียด

ตามเอกสารหนา  ๓-๒๑)  
 

                    มติ ท่ีประชุม   ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  คร้ังท่ี ๑๐ (๔๓)/๒๕๖๓  โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง    

                ๓.๑  งานมหกรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ  ประทีปเพชรราชภัฏ 

นอมศรัทธา นบรําลึกบูชา สมเด็จพระภัทรมหาราชนวมินทร  เทิดไทมหาทศมินทรสมเด็จพระวชิรเกลา                                  

เจาอยูหัว 

                            ผศ.พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี  สืบเนื่องตอท่ีประชุมใหทราบวา ดวยมหาวิทยาลัย 

จะจัดงานมหกรรมอาเซียนสัมพันธและการแสดงนานาชาติ  ครั้งท่ี ๑๐   ภายใตชื่องาน  ประทีปเพชรราชภัฏ

นอมศรัทธา นบรําลึกบูชา สมเด็จพระภัทรมหาราชนวมินทร  เทิดไทมหาทศมินทรสมเด็จพระวชิรเกลา

เจาอยู หัว กําหนดจัดงานในวันท่ี ๕-๖ ธันวาคม ๒๕๖๓  ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล และสนามกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  นั้น  บัดนี้ ไดมีการประชุมเตรียมงานในคณะกรรมการฝาย ๆ เปนไปอยางตอเนื่อง 

จะมีการประดับไฟ  และติดตั้งพระบรมฉายาลักษณพระราชกรณียกิจของในหลวง  บริเวณหนามหาวิทยาลัย 

และภายในมหาวิทยาลัย  ตั้งแตวันท่ี ๒๙  พฤศจิกายน–วันท่ี ๖ ธันวาคม 2563 การซอมข้ันตอนการแปรอักษร           

ณ สนามกีฬา  ในวันท่ี 3 ธันวาคม 2563  และจะมีการซอมข้ันตอนพิธีเปดงาน ในวันท่ี 4 ธันวาคม 2563 
                            ในสวนของผูเขารวมงาน  ขณะนี้มีหนวยงานตาง ๆ แจงความประสงคเขารวมกิจกรรม
ดังนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน  ๘ แหง  โรงเรียน จํานวน ๙ แหง   สถาบันการศึกษาตางประเทศ  จํานวน 
๒  แหง  จัดนิทรรศการ จํานวน  ๓ หนวยงาน   ประชาชนภายนอก  จํานวน ๔๐๐  คน 
 

                           มติท่ีประชุม  รับทราบ  ใหนําเสนอขอมูลการจัดงานอาเซียนสัมพันธฯ ในท่ีประชุม

หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเพชรบุรี  และเชิญชวนบุคลากรทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัยเขารวมกิจกรรม

ดังกลาว 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔  เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา      

 

                       4.๑ การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายเงินรายไดปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จากเงินรายไดสะสมคงเหลือ (ครั้งท่ี 1) 



๔ 

 

 

                     นายนเรนทร  อมรจุติ รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน นําเสนอตอท่ี
ประชุมใหทราบวา  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณรายจายเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๔
จํานวน 166,917,900 บาท ในคราวประชุม ครั้งท่ี 9/2563 วันท่ี 21 กันยายน 2563 แลวนั้น ในการนี้
มหาวิทยาลัยจําเปนตองจัดซ้ือครุภัณฑ และจัดสรางอาคารสิ่งกอสราง โดยขออนุมัติงบประมาณจากเงินรายได
เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี ๑)  เปนเงินจํานวน 6,883,200 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

    ๑)   รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพรอมกระเชาซอมไฟฟา   เปนเงิน   2,800,000   บาท 
                    จํานวน ๑ คัน 

 2)  รถบริการรับ-สงภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คัน        เปนเงิน    1,260,000   บาท 
 3)  สรางโรงเรือนท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะ       เปนเงิน    2,823,200   บาท 
      พรอมจําหนายตามมาตรฐาน อย. GMP            

     

          ฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
    1. เงินรายไดสะสมท้ังหมด 921,191,375.08  
 2. หัก  722,246,108.79  
  (1) เงินรายไดท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ 451,639,816.08  
  (2) เงินงบประมาณระหวางป 2564 166,917,900.00   
  (3) เงินกันเหลื่อมป 2564 103,688,392.71  
 3. คงเหลือ (2.1-2.2) 198,945,266.29  
 4. ขอตั้งบประมาณในครั้งนี้ (เพ่ิมเติม) ครั้งท่ี 1 6,883,200.00 
 5. คงเหลือหลังขอตั้ง (เพ่ิมเติม) ครั้งท่ี 1 (2.3-2.4) 192,062,066.29 
 

                       คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
                    -  ควรมีขอมูลคาใชจายในการซอมบํารุงครุภัณฑมาประกอบการพิจารณา เพ่ือใหเห็นถึงความ
คุมคาของการจัดซ้ือ หรือจะใชลักษณะการเชา 
                    -  การจัดซ้ือรถท่ีจะใชในโครงการ Green University  ตองคํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอมดวย 
                    -  เห็นดวยกับการสรางโรงเรีอนท่ีผลิตอาหาร เพราะเปนการหารายไดใหกับมหาวิทยาลัย 
                    

                                    มติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการ  และใหพิจารณาประโยชนของการใชงาน ความคุมคา 

               คุมทุนของครุภัณฑท่ีจะจัดซ้ือ 
         

                    4.๒   เง่ือนไขการเขาปรับปรุง และขยายขอตกลงสัญญาเชา สถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง        
เพ่ือสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

     ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา  บริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน)  ไดเสนอเง่ือนไขใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  พิจารณาเพ่ือเขาปรับปรุง สถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และเสนอเง่ือนไขผลตอบแทนใหมหาวิทยาลัยฯ  

 

   ประเด็นท่ี ๑   การปรับปรุงสถานีบริการน้ํามัน 
   1) OR  จะเปนผูดําเนินการปรับปรุงภาพลักษณสถานีบริการฯ และรับผิดชอบคาใชจาย           

ในการปรับปรุงภาพลักษณท้ังหมด โดยมีระยะเวลาการปดจําหนายน้ํามัน ประมาณ 3 สัปดาห และมีระยะเวลา



๕ 

 

 

ในการเขาปรับปรุงสถานีบริการ ประมาณ 3 เดือน โดยมีรายละเอียดการปรับปรุง ดังนี้  ปรับปรุงหองน้ํา 
ปรับปรุงอาคารสํานักงาน   ปรับปรุงพ้ืนท่ีทางเทา และภูมิทัศนรอบสถานีบริการ   ท้ังนี้แบบรางสถานีบริการ
กอนและหลังปรับปรุงคงเดิม 
    2)   มหาวิทยาลัยฯ เปนผูไดสิทธิ์ในการบริหารสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
    3)  OR เปนผูดําเนินการรานสะดวกซ้ือ 7-Eleven ภายในสถานีบริการดังกลาว โดยจะมอบ 

ผลตอบแทนแกมหาวิทยาลัยฯ ตามตารางผลตอบแทนการใชประโยชนในพ้ืนท่ี คาตอบแทนคงท่ี 2,000 บาท  
ตอเดือน  คาตอบแทนสวนเพ่ิม (ตอเดือน) ตามยอดขายสินคาเฉลี่ย (บาท/วัน)  
    4)  OR  มอบผลตอบแทนสําหรับการติดตั้งตู ATM  ใหกับมหาวิทยาลัย  ในอัตรา 1,000 
บาท/เดือน/ตู   ท้ังนี้เฉพาะ ATM ของธนาคารท่ีทําสัญญาเชาพ้ืนท่ีและอาคาร กับ OR โดยตรง 
    5)  เง่ือนไขผลตอบแทนใหมในหนังสือฉบับนี้  ให มีผลเม่ือสัญญาระหวาง OR และ
มหาวิทยาลัยฯแลวเสร็จ โดยสัญญามีผล หลังวันท่ีปรับปรุงแลวเสร็จ และใหคิดผลตอบแทนตามวันท่ีเปด
ดําเนินการจริง เชน กรณีรานสะดวกซ้ือ 7-Eleven  เปดดําเนินการ 10 วัน ใน 1 เดือน ใหคิดอัตราผลตอบแทน

เฉพาะ 10 วัน    (รายละเอียดตามเอกสาร หนา  26-32 ) 
 

   ประเด็นท่ี ๒   การขยายอายุบันทึกขอตกลงสถานีบริการน้ํามัน 
    บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)   ขอขยายอายุบันทึกขอตกลงการจัดต้ังสถานีบริการ 

เนื่องจากบันทึกขอตกลงการจัดต้ังสถานีบริการน้ํามัน ฉบับแรกกําหนดระยะเวลา ๒๐ ป ตั้งแตวันท่ี ๑๑ 
พฤษภาคม 2550 – วันท่ี 10 พฤษภาคม 2570   และปจจุบัน OR มีแผนจะเขาปรับปรุงสถานีบริการ จึงให 
พิจารณาการขยายอายุบันทึกขอตกลง   โดยขยายเพ่ิมข้ึนระยะเวลา 18 ป จากเดิมสิ้นสุดวันท่ี 10 พฤษภาคม 
2570 เปนสิ้นสุด  วันท่ี 10 พฤษภาคม 2588  เพ่ือใหมีระยะเวลาคงเหลือหลังปรับปรุงสถานีบริการ 
ประมาณ  25 ป  โดยระยะเวลาท่ีคงเหลือจะมีผลตอการพิจารณางบลงทุนปรับปรุงของ OR 

    นอกจากนี้  OR ขอความอนุ เคราะหมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแกไขบันทึกขอตกลง  
เพ่ือใหOR  เปนผูดําเนินการสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  ตั้งแตวันท่ีลงนามแกไขบันทึกขอตกลง หรือตามแตตก
ลงกัน โดยมอบรายไดจากการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงทุกประเภท ณ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ในอัตรา ลิตรละ 15 สตางค  และน้ํามันหลอลื่นทุกประเภทในอัตรา ลิตรละ                     
1 บาท และ OR จัดทําบัตรสวนลดน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือเปนสวัสดิการ ใหแก ขาราชกา รและบุคลาการของ
มหาวิทยาลัยฯ ในอัตรา 10 สตางค/ลิตร  เฉพาะรถยนตเทานั้น ในอัตราไมเกิน 300 ลิตร/ทะเบียน/เดือน/ใบ 
โดยมหาวิทยาลัยฯ ตองมีหนังสือแจงรายชื่อ  พรอมทะเบียนท่ีรับรองแลวแจงให OR ดําเนินการจัดทําบัตร 
ผลตอบแทน 
                           ท้ังนี้  หากมหาวิทยาลัยฯ ประสงคจะเปนผูดําเนินการสถานีบริการน้ํามันตอตามเง่ือนไข
ฉบับปจจุบัน  OR จะไมมีผลตอบแทนน้ํามันและบัตรสวนลดน้ํามันใหมหาวิทยาลัยฯ  และ OR จะเขาดําเนินการ
ปรับปรุงสถานีบริการตามขอบเขตงานท่ีสอดคลองกับระยะเวลาท่ีเหลืออยูตอไป  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา  
๒๖-๓๒)                                          
                          คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

                                    -    มหาวิทยาลัย ควรเปนผูบริหารจัดการสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ฯ เพ่ือสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เหมือนดั่งท่ีเคยปฎิบัติมา  ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการท่ีดี และมีผลกําไรมา



๖ 

 

 

โดยตลอด  อีกท้ังมหาวิทยาลัยมิไดมุงเนนท่ีจะประกอบการดานธุรกิจ  ดังนี้ จึงไมควรอนุญาตให บริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน)  เปนผูบริหารจัดกาสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง   
                    

                                      มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เปนผูดําเนินการบริหารจัดการ 

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ฯ เพ่ือสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และอนุญาตใหขยายสัญญาเชาสถานี

บริการน้ํามันเชื้อเพลง  เพ่ิมข้ึนระยะเวลา 18 ป จากเดิมสิ้นสุดวันท่ี 10 พฤษภาคม 2570  เปนสิ้นสุด  วันท่ี 
10 พฤษภาคม 2588   
                    

              4.๓  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลยั  เรื่องอตัราการรับ - จาย คาธรรมเนียมการอบรม
สุขาภิบาลอาหารสาํหรับผูประกอบกิจการและผูสัมผสัอาหาร พ.ศ. 2563 

 

              นายชาญยุทธ  อรุณสวัสดิ์  รักษาการหัวหนาศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน นําเสนอ
ตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน จะจัดอบรมสุขาภิบาลอาหารสําหรับผูประกอบ
กิจการและผูสัมผัสอาหาร  ดังนั้น เพ่ือใหการเบิกจายคาธรรมเนียมตาง ๆ เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบ  
และสอดคลองกับกฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานท่ีจําหนายอาหาร  พ.ศ. 2561  และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการอบรมผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561  ในราช
กิจจานุเบกษา เลมท่ี 136 ตอนพิเศษ 23 ง ลงวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 256๒   จึงไดจัดทําประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราการรับ-จาย คาธรรมเนียมการอบรมสุขาภิบาลอาหาร สําหรับผูประกอบกิจการและผูสัมผัส
อาหาร  (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา ๓๔) 

                                  ขอ ๑  อัตราคาธรรมเนียมการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสําหรับผูประกอบกิจการ
อาหาร คนละ 650 บาท/คน/ครั้ง  และหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสําหรับผูสัมผัสอาหาร คนละ 450 บาท                
/คน/ ครั้ง   

           ขอ ๒  ใหเบิกจายคาธรรมเนียมตามขอ ๑ ไดไมเกิน รอยละ ๘๐ ของรายรับ โดยใหจาย
คาใชจายดังตอไปนี้ 

(๑)  คาตอบแทนวิทยากร เหมาจาย คนละ 1,200 บาท/ คน/ ครั้ง 
(๒)  คาอาหารสําหรับผูเขาอบรม ในอัตราไมเกินคนละ ๑20 บาท/ ม้ือ 
(๓)  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ในอัตราไมเกินคนละ 35 บาท/ ม้ือ 

 

                        มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่องอัตราการรับ - จาย 

คาธรรมเนียมการอบรมสุขาภิบาลอาหารสําหรับผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร พ.ศ. 2563 และจัดอบรม
ใหกับบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

                 4.๔  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่องอัตราการรับ - จาย  คาธรรมเนียมการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผูประกอบการอาหารไทย ระดับ ๑  
                              นายชาญยุทธ  อรุณสวัสดิ์  หัวหนาศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน นําเสนอตอท่ี
ประชุมใหทราบวา  ดวยศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน  จะจัดการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขา
อาชีพภาคบริการ  สาขาผูประกอบอาหารไทย  ดังนั้น  เพ่ือใหการเก็บคาธรรมเนียมการอบรม และ
คาธรรมเนียมตาง ๆ เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบ  สอดคลองกับประกาศคณะกรรมการสงเสริมพัฒนา



๗ 

 

 

ฝมือแรงงาน  พ.ศ.2563  จึงไดมีการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราการรับ - จาย คาธรรมเนียมทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผูประกอบการอาหารไทย ระดับ ๑  (รายละเอียดตามเอกสาร  
หนา ๓๔)  สาระสําคัญ ดังนี้  
 

                               ขอ ๑  อัตราคาธรรมเนียมการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาอาชีพภาคบริการ  สาขา
ผูประกอบอาหารไทย ระดับ 1 รายรับ ใหจัดเก็บดังตอไปนี้ 

(๑) คาธรรมเนียมทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน กรณีบุคคลท่ัวไป คนละ 1,000 บาท/ครั้ง 
                        (๒)  คาวัตถุดิบ กรณีบุคคลท่ัวไป เพ่ือทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน คนละ 500 บาท/ครั้ง 

   (๓)  คาธรรมเนียมทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน กรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี คนละ 500 บาท/ ครั้ง 

           ขอ 2   ใหเบิกจายคาธรรมเนียม ตามขอ 1 ไดไมเกิน รอยละ 80 ของรายรับ โดยใหจาย
คาใชจาย ดังตอไปนี้ 

 

 

    (๑)  การทดสอบฝมือแรงงาน ใหเบิกจายดังนี้ 
       (ก)  คาตอบแทนกรรมการ ในการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน เหมาจาย 1,000 บาท/ 

คน/ ครั้ง โดยจํานวนผูเขารับการทดสอบ ไมเกิน 10 คน/ครั้ง 
 

                  มติท่ีประชมุ  เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่องอัตราการรับ-จาย คาธรรมเนียม

การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผูประกอบการอาหารไทย ระดับ ๑  
 

                          4.๕  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา  2561 
ระดับคณะและหนวยงานสนับสนุนวิชาการ 

                     อาจารย ดร.จุติพร  อินทะนิน รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
แจงใหท่ีประชุมทราบวา  ตามท่ีคณะและหนวยงานสนับสนุนวิชาการ ไดรับการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา  2562  ในระหวางวันท่ี  10-18 พฤศจิกายน 2563  เรียบรอยแลวนั้น                                                 
จึงขอแจงสรุปผลประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินใหทราบ (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)  ดังนี้  
คณะครุศาสตร          ผลการประเมิน  ๔.43         คณะมนุษยศาสตรฯ            ผลการประเมิน  ๔.68           
คณะวิทยาการจัดการ      ผลการประเมิน  ๔.60          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   ผลการประเมิน  ๔.02           
คณะวิศวกรรมศาสตรฯ    ผลการประเมิน  ๔.12          คณะเทคโนโลยีการเกษตร    ผลการประเมิน  3.59           
คณะวิทยาศาสตรฯ         ผลการประเมิน  3.82          คณะพยาบาลศาสตรฯ        ผลการประเมิน  ๔.02           
สํานักงานอธิการบดี        ผลการประเมิน  4.50           สํานักวิทยบริการฯ            ผลการประเมิน  ๔.19           
สถาบันวิจัยฯ                ผลการประเมิน  4.67          สํานักสงเสริมวิชาการฯ        ผลการประเมิน  ๔.2๓           
 

               ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
                         มิติคุณภาพดานผลิตบัณฑิต  ไดแก  ทบทวนแผนยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิตฯ  ควรมีการ
กํากับ ติดตาม และประเมินความสําเร็จของแผนอยางนอย 2 ครั้งตอป  วางแผนการบริหารงบประมาณ   สราง



๘ 

 

 

ระบบฐานขอมูลศิษยเกา  บูรณาการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ประชาสัมพันธขอมูลทางวิชาการหรือผลงานวิจัย                    
แผนรายปเพ่ือสรางรายได 

 

                          มิติดานวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย   
ไดแก  ระบบและกลไกการสรางความรวมมือบูรณาการและพัฒนาองคความรูจากการวิจัย  สงเสริมและ
สนับสนุนใหมีนักวิจัยรุนใหมและสรางระบบพ่ีเลี้ยงงานวิจัย  กระบวนการติดตามและประเมินผลการถอด
บทเรียนองคความรู  เวทีใหแลกเปลี่ยนประสบการณในการบริการวิชาการ   การพัฒนาผลิตภัณฑตอยอด     
เพ่ือสรางรายไดหรือการวิจัยในเชิงพาณิชย 
                         มิติดานบริหารจัดการ  ไดแก ทบทวนแผนและตัวชี้วัดเปนประจําทุกป และวิเคราะหปจจัย
ภายนอกท่ีอาจสงผลกระทบ   แผนการพัฒนาตนเองดานการเพ่ิมคุณวุฒิหรือการเขาสูตําแหนงทางวิชาการหรือ
วิชาชีพท่ีสูงข้ึนของบุคลากร 

                            มติท่ีประชุม   เห็นชอบ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป

การศึกษา  2561  ระดับคณะและหนวยงานสนับสนุนวิชาการ  และใหปรับปรุงการเขียนขอความ ใหสามารถ
สื่อความใหเขาใจตรงกัน 
 

                   4.๖  แผนยุทธศาสตรดานงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระยะ  ๓ ป 
        อาจารย ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี   รองอธิการบดี   นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา

สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานงานวิจัยฯ ระยะ ๓ ป (พ.ศ.

๒๕๖๔-๒๕๖๖) โดยใชการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานตามภารกิจของงานวิจัย (รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม)   ดังนี้ 
  

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ประเด็นยุทธศาสตร    -  สนบัสนุนและบริหารงานวิจัย มุงสรางองคความรูใหมจากนวัตกรรม 

                                                     นวัตกรรม และงานสรางสรรคเพ่ือเปนตนแบบในการพัฒนา 

                                                     ชุมชนทองถ่ิน ตามมาตรฐานสากล 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  ประเด็นยุทธศาสตร     -  สรางนักวิจัยใหมและนักบริหารจัดการงานวิจัย รวมถึงพัฒนา 

                                                      ศักยภาพนักวิจัย บุคลากร เครือขายและหนวยวิจัยในทุกระดับ 

                                                      ใหเขมแข็ง เพ่ือพัฒนางานวิจัย สรางสรรค ยกระดับคุณภาพชีวิต  

                                                      และเพ่ิมศักยภาพแขงขันใหกับชุมชนทองถ่ินและประเทศ 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  ประเด็นยุทธศาสตร    -  บริหารจัดการผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคใหสามารถ  

                                                     นําไปใชประโยชน และสื่อสารสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  ประเด็นยุทธศาสตร    -  พัฒนาและสนับสนุนองคกรท่ีพรอมรอบรับการเปลี่ยนแปลง 
 

       มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  แผนยุทธศาสตรดานงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

ระยะ  ๓ ป   (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) 



๙ 

 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องแจงเพ่ือทราบ   
 

                    ๕.๑   รายงานความคืบหนางบประมาณการกอสรางอาคาร 

                               ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยมหาวิทยาลัย 
ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการกอสรางอาคารปฏิบัติการโรงแรม วงเงิน ๑๖๐ ลานบาท  ตั้งอยูระหวาง
อาคาร ๒ และอาคาร ๑๔  ซ่ึงในระยะแรกตองทําการทุบอาคาร ๒  ทําใหมีผลกระทบเรื่องฝุนฟุงกระจายบาง 

และข้ันตอนตอไปจะทําการยายหมอแปลงไฟฟา  อาจทําใหมีผลกระทบกับระบบไฟฟาของสถาบันวิจัยฯ  

โรงแรมเพชรน้ําหนึ่ง รวมถึงการจราจรใมสะดวกเทาท่ีควร เปนเวลา ๑ เดือน 

                              ในสวนการไดรับงบประมาณการปรับปรุงอาคารวิทยาภิรมณ บวิเวณชั้น ๑ และ ชั้น M 

ในวงเงิน ๔๕ ลานบาท ขณะนี้อยูในข้ันตอนการจัดทํารูปแบบรายการ  หากมีการปรับปรุงอาคาร อาจมี

ผลกระทบระบบไฟฟา จึงจําเปนตองยายท่ีทําการของหนวยงานตาง ๆ  สวนจะยายไปสถานท่ีใด ตองมีการ

พิจารณาความเหมาะสมตอไป 

                              งบประมาณโครงการ Green University ปนี้ไดรับการจัดสรร จํานวน ๑.๕ ลานบาท 

ซ่ึงจะมีการดําเนินการโครงการตาง ๆ  เพ่ือพัฒนาไปสู  Green University   World Ranking  ตอไป ในการนี้

ขอความอนุเคราะหทุกคณะ ตั้งงบประมาณเปนคาซอมบํารุงอาคาร จํานวน ๑๕-๒๐%   เพ่ือไมใหกระทบกับ

งบประมาณของสวนกลาง  เนื่องจากปนี้ไดรับการจัดสรรงบประมาณนอยลงจากปกอน   ในสวนการขอ

งบประมาณกอสราง ป ๒๕๖๕  ขอใหมีการแจงมายังสวนกลาง เพ่ือใหทราบขอมูลลวงหนา 

                              การปรับปรุงอาคารสํานักงานวิทยาเขตโปงสลอด  จะทําการปรับปรุงระบบไฟฟา  

ระบบประปา และการปรับพ้ืนท่ีตาง ๆ เพ่ือดําเนินการปกเสาไฟฟา  ซ่ึงจะมีการเขาพ้ืนท่ีวางแผนงานเปนระยะ ๆ  
                                                        

         มติท่ีประชุม   รับทราบ  การปรับปรุงอาคารวิทยาเขตโปงสลอด  ใหเนนเร่ืองการ

กระบวนการอนุรักษพลังงานเปนหลัก      
 

 ๕.๒    รายการงบลงทุนคาครุภัณฑและสิ่งกอสราง ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

           นางสาวพนิดา  พวงพยอม  รักษาการหัวหนางานบริหารพัสดุฯ  แจงตอท่ีประชุมให

ทราบถึง รายการงบลงทุนของมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการจัดสรร ป ๒๕๖๔  มีจํานวน  ๒๖  รายการ  ไดดําเนินการ

จัดซ้ือจดจางไปแลว  ๑๑ รายการ  อยูระหวางดําเนินการประกวดราคา ๖ ราย อยูระหวางจัดทํารูปแบบรายการ  

๗ ราย  อยูระหวางการบริหารในสัญญา  ๒ ราย  ในการนี้  จึงขอติดตามรายละเอียดของครุภัณฑชุดปฎิบัติ

การพลังงานของคณะวิศวกรรมศาสตรฯ และรายการกอสราง จํานวน ๓ รายการ ไดแก กอสรางอาคารอัฒจรรย   

ปรับปรุงอาคารชั้น ๙  ปรับปรุงอาคารศูนยวิทยาศาสตร 

          ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ในสวนรายละเอียด

ของครุภัณฑชุดปฎิบัติการพลังงานของคณะวิศวกรรมศาสตรฯ   ขณะนี้อยูระหวางการปรับปรุงแกไขราง TOR  
 



๑๐ 

 

 

        มติท่ีประชุม   รับทราบ  เรงดําเนินการสงรายละเอียดใหทันกําหนดเวลา 
 

                    ๕๓  รายงานผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                  

ไตรมาส 4 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

                นายนเรนทร  อมรจุติ  รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  นําเสนอตอท่ี
ประชุมใหทราบวา  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 3 และ 4) มหาวิทยาลัยมีการกําหนดแผนการ                
ใชจายงบประมาณตามมติ ครม.เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการดานงบประมาณเพ่ือบรรเทา
ผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณภัยแลง 
จํานวนท้ังสิ้น 647,978,344.83 บาท เบิกจายจริง 501,314,311.61 บาท คงเหลือ 146,644,033.22 
บาท  ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดอนุมัติเงินคงเหลือดังกลาวไปตั้งกันเหลื่อมปในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 
97,515,342.10 บาท แบงเปนเงินรายได  27,408,746.91 บาท (ตามบันทึกขอความท่ี กนผ.
00167/2563 ลงวันท่ี  8 กันยายน 2563) และเงินงบประมาณแผนดิน 70,106,595.19 บาท (ตาม
สัญญาในระบบ GFMIS) กรมบัญชีกลาง โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการเบิกจายงบประมาณ                
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563   (ไตรมาส 4) ดั งตอไปนี้ 

 

                       ๑)  งบประมาณภาพรวมมหาวิทยาลัย   จํานวน  647,978,344.83  เบิกจายท้ังสิ้น 

501,314,311.61 บาท  คิดเปน รอยละ 77.37  

                       2) งบประมาณรายจายประจํา  จํานวน  518,123,150.00 บาท     เบิกจายท้ังสิ้น 

410,860,688.97 บาท  คิดเปน รอยละ 79.30   

                       3) รายจายตามภารกิจหลัก      จํานวน   33,564,994.83 บาท     เบิกจายท้ังสิ้น 

28,887,229.25 บาท   คิดเปน  รอยละ 86.06    

                      4) รายจายหนวยงานจัดตั้งภายใน  จํานวน   31,263,100.00 บาท  เบิกจายท้ังสิ้น 

19,613,321.78 บาท   คิดเปน รอยละ 62.74     

                      5) รายจายตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จํานวน 55,327,100.00 บาท เบิกจาย

ท้ังสิ้น 34,368,654.97 บาท คิดเปน รอยละ 62.12    

                      6) งบประมาณรายจายแผนงานฉุกเฉิน  จํานวน  6,500,000.00 บาท  เบิกจายท้ังสิ้น 

6,317,698.07 บาท   คิดเปน รอยละ 97.20 โดยท้ังหมดเปนงบประมาณเงินรายได 

                        7) งบประมาณคาใชจายบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 และสถานการณ
ภัยแลง จํานวน 3,200,000.00 บาท เบิกจาย ๑,๒๖๖,๗๑๘.๕๗  คิดเปน รอยละ๓๙.๕ 
 

       มติท่ีประชุม   รับทราบ  

                  ๕.๔   รายงานการเดินทางศึกษาดูงานรวมกับคณะกรรมการท่ีประชุมอธิการบดี 

                             อาจารย ดร.กฤษดา  ตั้งชวาล   ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีได

รวมเดินทางไปศึกษาดูงานรวมกับคณะผูบริหารท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  เม่ือวันท่ี  ๖-๗ 



๑๑ 

 

 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓  จึงขอรายงานผลการศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และพ้ืนท่ีบริการเปาหมาย

เพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑชุมชน ความเขมแข็ง และรายได   ผลิตภัณฑท่ีโดดเดน  ไดแก  อาหาร (ผลผลิตทาง

การเกษตรและแปรรูป)  เครื่องดื่ม (แอลกอฮอล)  ผาเปนผลิตภัณฑเพ่ือการสงออก โดยการใชเทคโนโลยีเขามา

สนับสนุน ผายอมสีจากบัวแดง (ผาทอและผาถักจากเสนในธรรมชาติ/สังเคราะห เครื่องนุงหม และเครื่องใชสอย)   

ของใช/ของตกแตง/ของท่ีระลึก (เครื่องครัว เครื่องเรือน สิ่งประดิษฐท่ีสะทอนภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ิน)  

สมุนไพรท่ีไมใชอาหาร (ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ)  โดยมีแนวคิด คือ สงเสริมการตลาด  สรางนวัตกรรม  สราง

มาตรฐาน   สรางเครือขาย 
 

                              ส่ิงท่ีไดรับจากการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

การพัฒนาผลิตภัณฑผา 

– ปญหาสีธรรมชาติ (สีตก สีซีด)    -  นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑผา (กลิ่นหอมในใยผา  

– ผากันยุง)        -  การพัฒนาวัตถุดิบในทองถ่ิน (กก ฝาย เกล็ดปลานิล สีจากดอกไมฯลฯ) 

– การบูรณาการความรวมมือและความเชี่ยวชาญ (สาขาวิชาเคมีและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นวัตกรรมอุตสาหกรรมสิ่งทอ) 

เครือขายชุมชน 

– การจัด workshop ใหกับชุมชน (๒ วัน)    -  ชุมชนเปนผูทอและตัดชุด  

การออกแบบและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ 

– สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา   -  ASAVA 

การตลาดและเครือขาย 

– สมเด็จเจาฟาฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา,กระทรวงพาณิชย ,Home                 

Pro, IKEA   
 

                           ภาพสะทอนถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  สงเสริมและผลักดันใหเกิดผลิตภัณฑ

รวมกับทองถ่ินอยางจริงจัง  สงเสริมและผลักดันใหเกิดความตอเนื่องรวมกับโรงเรียนกองทุนโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน อยางจริงจัง 
 

                         มติท่ีประชุม   รับทราบ  

 

                  ๕.๕  รายงานผลการอบรมโครงการอบรมใบอนุญาตขับรถยนต  และรถจักรยานยนต  

หรือดําเนินการตออายฯุ 
                          นายชาญยุทธ  อรุณสวัสดิ์  รักษาการหัวหนาศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน  แจง
ตอท่ีประชุมใหทราวา  ตามท่ีศูนยทดสอบฝมือแรงงาน ไดดําเนินการจัดโครงการอบรมใบขับข่ีฯ  สําหรับผูท่ี
สนใจ ขอใบอนุญาตขับรถยนต และรถจักรยานยนต  หรือดําเนินการตออายุฯ  เม่ือวันพุธ ท่ี 21 ตุลาคม  พ.ศ.
2563  โดยมีผูเขารับการอบรม  จํานวน  12  คน    



๑๒ 

 

 
 

                         มติท่ีประชุม   รับทราบ  

 

                  ๕.๖  รายงานผลการดําเนนิกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดวยตนเอง

ผานโปรแกรม SPEEXX  ประจําภาคการศกึษาท่ี 1/2563  และชองทางการประชาสัมพนัธ 

                  นางสาวเจษฎารัตน  กล่ําศรี  รักษาการหัวหนาศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ แจง
ตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีศูนยพัฒนาภาษาฯ ไดจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ผานโปรแกรมSPEEXX 
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จากการอบรมพบวา มีจํานวนผูสมัครเขารวมโครงการ ตั้งแตเดือน
กันยายน – พฤศจิกายน 2563  มีจํานวนท้ังสิ้นรวม 140 ราย  และเขารวมโครงการตามกําหนดการ จํานวน 
121 ราย  คิดเปนรอยละ 86.43 (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๔๓-๔๖) 

 

                       -  ประชาสัมพันธเว็บไซตของศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ 

สามารถเขาถึงเว็บไซตไดท่ี     (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๔๗-๔๙) 
 

                                คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

                              -  นักศึกษาเขาอบรมครบ ๕๐%   มหาวิทยาลัยจะใหการสนับสนนุคาสมัครสอบ        
                              -  มหาวิทยาลัย ควรสงบุคลากรเขาอบรมกับทางสถาบันติวเตอร  เพ่ือหาขอมูลเปน
แนวทางในการจัดติวใหกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
                              -  ควรจัดใหมีการเรียนการสอนวิชา TOEIC และสนับสนุนใหนักศึกษาใชภาษาอังกฤษ                
ในชีวิตประจําวัน 
 
                              มติท่ีประชุม  รับทราบ  มอบคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  อาจารย ดร.

สรรเสริญ  เลาหสถิตย  รวมกันพิจารณาแนวทาง กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  โดยปรับกิจกรรมใหเหมาะสม    
 

 

 

  ๕.๗  การเปดภาคเรยีนท่ี ๒/๒๕๖๓ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

          อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต แจงตอท่ีประชุม           
ใหทราบวา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กําหนดเปดการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๓ 
ในวันท่ี ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  และเปดรับสมัครนักเรียนใหม ปการศึกษา2564  ตั้งแตเดือนธันวาคม 
2563  โดยมีการประชาสัมพันธตามสื่อตาง ๆ  และทําการแนะแนวการศึกษาตอในโรงเรียนพ้ืนท่ีจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  จังหวัดเพชรบุรี 

 

          มติท่ีประชุม    รับทราบ  
 

  ๕.๘  แจงผลการดําเนินงานโครงการ  Green Office 



๑๓ 

 

 

          อาจารยปยวรรณ  คุสินธุ  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ
วา  ตามท่ีสํานักวิทยบริการและสารสนเทศ  ไดเขารับการประเมินโครงการสงเสริมสํานักงานสีเขียว ป 2563 
ระดับประเทศ  ซ่ึงไดมีการรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการสํานักงานสีเขียว เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 
2563  ผลการตรวจประเมิน  สํานักวิทยบริการ ฯ ผานเกณฑการประเมินสํานักงานสีเขียว ในระดับดีมาก อายุ
การรับรอง ๓ ป โดยจะไปรับโลและใบประกาศเกียรติคุณแสดงการรับรองสํานักงานสีเขียว  ในเดือนธันวาคม 
2563 

          มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

                     ๕.๙  โครงการศูนยเรียนรูเพ่ือนอมนําปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงตามแนวพระราชดําริ

เพ่ือการพัฒนาทองถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี     

                              อาจารยปยวรรณ  คุสินธุ  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 
ดวยสํานักวิทยบริการฯ  จะดําเนินการจัดทําศูนยเรียนรูแนวทางตามพระราชดําริของ ในหลวงรัชกาล ท่ี ๙                   
และในหลวงรัชกาล ท่ี ๑๐ โดยรวบรวมขอมูลโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน และผลงานตาง ๆ                    
ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาทองถ่ินจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ  จัดทําเปนแหลงเรียนรู              
ในรูปแบบนิทรรศการ คลังความรูดิจิทัล  ใหกับบุคลากรและประชาชนท่ัวไป  ซ่ึงหองจัดนิทรรศการ มี ๓ หอง 
โดยจะนําเสนอรายละเอียดและงบประมาณการดําเนินงานใหกับมหาวิทยาลัย พิจารณาความเหมาะสมตอไป  

 

          มติท่ีประชุม  รับทราบ  และใหสํานักวิทยบริการและสารสนเทศ  ดําเนินการตาม

โครงการท่ีไดกําหนดทําไว 
 

  ๕.๑๐  ความคืบหนาการกอสรางโรงเรือนสมารทฟารม  
           รศ.ดร.บัญญัติ  ศิริธนาวงศ  คณบดีคณะเทคโนโยลีการเกษตร  แจงตอท่ีประชุม                

ใหทราบถึงความคืบหนาการดําเนินงานกอสรางโรงเรือนสมารมฟารม ซ่ึงไดมีการถอดแบบอาคาร  รวมถึงราคา
กอสรางเสร็จเรียบรอยแลว  คงเหลือคาครุภัณฑประกอบโรงเรือน  

          ผศ.วิเชียร เข็มเงิน  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ในสวนการกอสราง
โรงเรือนเลี้ยงไกไข ไกเนื้อ และโรงเลี้ยงแพะ ขณะนี้รูปแบบรายการเสร็จเรียบรอยแลว รอราคาครุภัณฑประกอบ
อาคาร เพ่ือเขาสูกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง คาดวาจะแลวเสร็จ ภายใน ๒ เดือน 

 

          มติท่ีประชุม    รับทราบ  
 

                  ๕.๑๑   การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 
                               ผศ.ดร.วนิดา   ดุรงคฤทธิชัย  คณบดีคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ  แจง
ตอท่ีประชุมใหทราบถึงการดําเนินกิจกรรมของคณะพยาบาลฯ รายละเอียดดังนี้  
                            -  การรับสมัครนักศึกษาใหม  ขณะนี้คณะพยาบาลฯ ไดทําการรับสมัครนักศึกษาผาน
ระบบของมหาวิทยลัย และ Website  โดยทําการประชาสัมพันธในสื่อออนไลนตาง ๆ  ในสวนทุนการศึกษา
พิเศษ  ไดมีประกาศรับทุน แตขณะนี้ยังไมมีผูสมัครขอรับทุน 
                          -  ติดตามความกาวหนา การฝกภาคปฏิบัติ Best Practice ของอาจารยสาขาพยาบาล

ศาสตร  ผลการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย 



๑๔ 

 

 

                         -  โครงการศาสตรพระราชา  คณะพยาบาลฯ จะมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิ  มาพิจารณาการ

จัดทําหลักสูตรใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการของคณะพยาบาลศาสตรปและวิทยาศาสตรสุขภาพ ตามท่ีกําหนดไว 

                                มติท่ีประชุม    รับทราบ  
 

                   ๕.๑๒   โครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่น 
           อาจารย ดร.วิวิศน  สุขแสงอราม  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  แจงตอท่ีประชุมให

ทราบวา  ตามท่ีธนาคารออมสิน โดยไดโอนเงินใหกับคณะวิทยาการจัดการ  จํานวน ๑ ลานบาท  เพ่ือดําเนิน

โครงการออมสินยุวพัฒนรักษถ่ิน เปนการสรางความรูและสงเสริมรายไดใหกับชุมชน    
 

                                มติท่ีประชุม    รับทราบ  
 

          ๕.๑๓   การจัดจําหนายอาหารของโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี 

                      ผศ.ณรงค  ไกรเนตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวย
โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี  ไดทําการเปดบริการจําหนายอาหารใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย และ
บุคคลภายนอก ต้ังแต วันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา 11.00 - 14.00 น. และ เวลา 17.00 – 
19.00 น.  จึงขอเชิญชวนบุคลากรทุกหนวยงานใชบริการไดท่ีโรงเรียนอาหารนานาชาติเพชรบุรี   

 

                   มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

         ๕.๑๔   การดําเนินกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา  

                     อาจารย ดร.เมธาวิน  สาระยาน  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ี

มหาวิทยาลัย  จัดสรรทุนการศึกษาใหกับนักศึกษา ท้ังประเภททุนตอเนื่อง จํานวน ๓๐ คน และทุนการศึกษา

แบบใหเปลา ๗๐ คน  แตนักศึกษาไมคอยใหความสนใจ  ดังนั้น  จึงขอใหทุกคณะ ประชาสัมพันธใหนักศึกษา          

ไดทราบขอมูลท่ัวถึงกัน  สวนนักศึกษาท่ีไดรับทุนไปแลวนั้น  ขอใหอาจารยไดมีการดูแลความประพฤติของ

นักศึกษาทุนดวย  เนื่องจากตองมีการตรวจสอบผลการเรียน และความประพฤติจากผูใหทุน 
 

                -  การเขาพักหอพักของนักศึกษาสายครู   ตองดําเนินการตามระเบียบเดิม คือ นักศึกษา

สายครู ปท่ี ๑ ตองเขาพักหอพักของมหาวิทยาลัย  หากนักศึกษาคนใดไมประสงคเขาพักหอพัก ตองมีการ

อนุญาตจากท่ีประชุมคณะกรรมการศูนยพัฒนานักศึกษาครู 
 

               -   กิจกรรมเดินว่ิง “เพชรบุรี-ราชภัฏ มินิซูปเปอรฮาลฟมาราธอน” ท่ีจะจัดข้ึน ในวันท่ี 

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓  ขอเชิญชวนผูบริหารทุกทานรวมงาน  ในสวนของนักศึกษาหอพักท่ีจะเขารวมกิจกรรมวิ่ง

นั้น  มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนเสื้อใหกับนักศึกษา จํานวน  ๒๐๐ คน   
 

               -   การเขารวมประชุมวิศวกรสังคม   โดยผูนํานักศึกษา จํานวน ๒๐ คน  รองคณบด ี

จํานวน ๕ คน  เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการวิศวกรสังคม ในวันท่ี  ๓๐ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม  ๒๕๖๓                     



๑๕ 

 

 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดยมี พลเอกดาวพงษ  รัตนสุวรรณ  องคมนตรี  เปนประธานพิธีเปดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

                    มติท่ีประชุม   รับทราบ อนุมัติสนับสนุนเส้ือกิจกรรมเดินวิ่ง ใหกับนักศึกษา              

จิตอาสาท่ีเขารวมกิจกรรมเดินวิ่ง จํานวน  ๑๕๐  คน 
 

  ๕.๑๕  ความคืบหนาการดําเนินงานกิจกรรมของศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 

            อาจารย ดร.ทัดทอง  พราหมณี  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

ขณะนี้ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล  ไดทําการปรับปรุงบริเวณพ้ืนท่ีบริเวณชั้น ๒ ของอาคารศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล   

เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเขาไปใชพ้ืนท่ีในการทําการบาน  ทํางานกลุม หรือศึกษาคนควาขอมูลตาง ๆ ไดท่ีอาคาร

ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล    

                             -  การพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  PBRU LMS  บัดนี้ ศูนยเทคโนโลยี

ดิจิทัล  ไดมีการจัดทําและพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอน และระบบการสอบ 

online  ดังนั้น  จึงขอความอนุเคราะหคณาจารย และนักศึกษาไดใชประโยชนจากการดําเนินการดังกลาว 

                            -  การ Update ขอมูลขาวสาร และเนื้อหาวิชาการ  ขอใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย ท่ีมี

การ Update ขอมูลขาวสาร หรือบทความตาง ๆ  ไดเเขาไป Update ขอมูลใน  Website ของหนวยงานตน

สังกัดกอนท่ีจะประชาสัมพันธไปยังหนวยงานภายนอก 
 

                             มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 

                     ๕.๑๖  รายงานผลการแขงขัน Tiparos Challenge 2020  Rising  Star 

Chef:Tiparos,eat around the clock  

               ผศ.ณรงค  ไกรเนตร  คณบดีคณะวิทยาศาตรและเทคโนโลยี  แจงตอท่ีประชุมให

ทราบวา  ตามท่ีบริษัท ไพโรจน (ท่ัวซังฮะ) จํากัด ไดจัดการแขงขันเพ่ือคนหาสุดยอดเชฟระดับอุดมศึกษา               

ซ่ึงคณะวิทยาศาตรและเทคโนโลยี  ไดสงนักศึกษาเขารวมการแขงขันดังกลาว ในชื่อทีม T-8 (เขาทา)  

ประกอบดวย  นายนริศ  อรุณพงษ  นายกิตติศักดิ์  รุงราศี  นายยุทธพงษ คํามวง  ควบคุมทีม  โดย นายทศพร 

ลิ้มดําเนิน ผู เชี่ยวชาญดานอาหาร ของมหาวิทยาลัย  ผลการแขงขัน เม่ือวันท่ี ๘  พฤศจิกายน 2563                  

ณ  มหาวิทยาลัยรังสิต  ทีม T-8 (เขาทา)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดรับรางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 

จํานวน  ๕๐,๐๐๐ บาท  (รายละเอียดตามเอกสารหนา ๕๑-๕๔ ) 

          มติท่ีประชุม   รับทราบ 

                   ๕.๑๗  การเขารวมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และโลชิงชาคัลไลฟา วัดเพชรพลี 



๑๖ 

 

 

                                ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แจงตอท่ีประชุม

ใหทราบวา ดวยวัดเพชรพลี  จังหวัดเพชรบุรี  กําหนดจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และโลชิงชาคัลไลฟา ในวันท่ี 

๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  โดยขอความรวมมือจากมหาวิทยาลัย ดังนี้  จัดพิธีกรตลอดงาน  การแสดงรํา

บวงสรวง ๑ ชุด   จัดนักศึกษาเขารวมฟงการบรรยาย จํานวน ๑๐๐  คน   ในการนี้ จึงขอเชิญผูบริหารทุกทาน

เขารวมงาน  (รายละเอียดกําหนดการ  ตามเอกสารหนา)   

                              มติท่ีประชุม  รับทราบ มอบ ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ประสานงาน 
 

                     ๕.๑๘  การจัดงานปใหม 2564  และการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธของ

บุคลากร มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุร ี
                                นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

ดวยมหาวิทยาลัย  กําหนดจะจัดงานปใหม  ๒๕๖๔  ในวันพฤหัสดบี ท่ี  7  มกราคม 2564  และการแขงขัน

กีฬาเชื่อมความสัมพันธนองพ่ี เขียว-เหลือง  ครั้งท่ี 3  ระหวางวันท่ี 4-6 มกราคม ๒๕๖4  สวนกําหนดการ

รายละเอียดของการจัดงาน จะนําแจงในโอกาสตอไป ในการนี้ ขอความอนุเคราะหผูบริหารมหาวิทยาลัย                  

ทุกทาน รวมสนับสนุนงบประมาณในการจัดซ้ือขอขวัญรางวัลใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เชนท่ีผานมา 

        มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ใหผูบริหารมหาวิทยาลัย สนับสนุนเงินในการจัดซื้อของขวัญ

ใหกับบุคลากร 
 

                    ๕.๑๙  โครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐานการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานทาง

วิชาการ    
                              อาจารย ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี  รองอธิการบดี แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช)  รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดโครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐานการ

เผยแพรผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ  ในวันท่ี ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๖๓  ณ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยกลุมเปาหมายเปนนักวิจัยจากท้ังภายในมหาวิทยาลัย และพ้ืนท่ีใกลเคียง  

จํานวน ๖๐ คน   

         มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                  ๕.๒๐   การรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอก 

         อาจารย ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึงความ

คืบหนากรณีมหาวิทยาลัย ขอรับการสนับสนนุทุนวิจัยภายนอก ดังนี้ 



๑๗ 

 

 

      -   การวิจัยพัฒนาองคความรูเพ่ิมขีดความสามารถของผูสูงอายุเพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การมีสวนรวมในการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตในจังหวัดเพชรบุรี  จํานวน  1,328,800 บาท 
                           -    หนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
(บพข.)  จํานวน 5,000,000 บาท    
                          -     กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว .) (Basic Research Fund)  
จํานวน 11,210,000 บาท 

      -   สงเขาเสนอโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมตะวันตก ในโครงการ SAFE 

PARK  จํานวน  ๓  หัวขอ  จํานวน  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

      -   โครงการวิจัยและพัฒนาเกลือทะเลไทยท่ีมีคุณภาพ ขอทุนจากสํานักงานวิจัย

แหงชาติ (วช)  วงเงิน  ๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

      -  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานวิจัยพัฒนาการเกษตร (สวก.) ในโครงการการ

บริหารจัดการเพื่อการพัฒนา Food Valley ภาคตะวันตก เปนเงิน ๖,๕๘๐,๗๖๗ บาท  
 

                                                 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                  ๕.๒๑  ประกาศเรื่อง การเปด-ปด ภาคการศึกษาศึกษา การลงทะเบียน และการชําระ
เงินคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 2/2563 
                                ผศ.ดร.พิเชฐ  นิลดวงดี  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ 
ถึงกําหนดการเปด-ปด ภาคการศึกษาท่ี 2/2563  การลงทะเบียน และการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี  สําหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2563  ลงวันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ.2563  ดังนี้ 
 

     ภาคปกติ           เปดภาคเรียน  วันท่ี 23  พฤศจิกายน 2563   ปดภาคเรียน  วันท่ี  ๕ เมษายน 2564    
     ภาคนอกเวลา     เปดภาคเรียน  วันท่ี 19  ธันวาคม 2563       ปดภาคเรียน  วนัท่ี 25 เมษายน 2564
  

       มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                  ๕.๒๒  รายงานสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต  
        ผศ.ดร.พิเชฐ  นิลดวงดี   ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ แจงตอท่ีประชุมใหทราบ

วา ตามท่ีมหาวิทยาลัย  เปดสอบคัดเลือก เพ่ือเขาศึกษาตอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ ๑ (สอบ

ขอเขียนและสอบสัมภาษณ) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔  เม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ในการนี้  จึง

รายงานจํานวนผูมีสิทธิ์สอบ ๑๓๐ คน   มาสอบจริง  ๗๗  คน  โดยจะประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก      

ในวันท่ี ๒๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๓  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

                                                 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                  ๕.๒๓  การแจกบัตรนักศึกษาใหกับนักศึกษาชั้นปที ๑ รหัส 63   



๑๘ 

 

 

                            ผศ.ดร.พิเชฐ  นิลดวงดี  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ
วา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ไดประสานความรวมกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จัดทํา

บัตรประจําตัวนักศึกษา ช้ันปท่ี ๑  โดยกําหนดแจกบัตรนักศึกษา ในวันท่ี ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

ตั้งแตเวลา ๙.๐๐ -๑๖.๐๐ น.  ณ หองประชุมคณะวิทยาการจัดการ 
 

                                                 มติท่ีประชุม   รับทราบ 

                  ๕.๒๔   กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยลัย 

          ผศ.ดร.พิเชฐ  นิลดวงดี  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ แจงตอท่ีประชุมใหทราบ
ถึงกําหนดการตรวจประประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  ในวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 
ตั้งแตเวลา ๙.00 – 17.00  ณ  หองประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

                                                 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๖    เร่ืองอ่ืน  ๆ 
 

                        ๖.๑   สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี 1๑/๒๕๖๓   
เม่ือวันจันทร  ท่ี  1๖  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
   

            -  รับทราบ  รายงานผลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ประจําเดือน ตุลาคม ถึงพฤศจิกายน  2563 
                             -  อนุมัติ   แผนการรับสมัครนักศึกษาพิการ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๒๘ คน 
และสามารถรับนักศึกษาพิการเพ่ิมไดตามศักยภาพของคณะในการเรียนการสอน 
                             - อนมัุติ  แผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาท่ี ปการศึกษา 256๓
ภาคปกติ  จํานวน  ๕  คน  ภาคนอกเวลา จํานวน  ๑๐ คน  และปการศึกษา ๒๕๖๔  ภาคปกติ จํานวน ๑๐ คน 

ภาคนอกเวลา  จํานวน  ๙๕  คน   
                             -  อนุมัติ แผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ ระยะ ๕ ป (พ.ศ.
๒๕๖๓-๒๕๖๙) 
                             -  เหน็ชอบ  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

                             -  อนุมัติ ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี    จํานวน  ๓๗  ราย   

                             -  อนุมัติ ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน    ๙  ราย   

                             -  ใหความเห็นชอบ  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

ทองเท่ียวและการโรงแรม (ฉบับป พ.ศ.25๕๙) 

                            -  รับทราบ  รายงานการเงินประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ 



๑๙ 

 

 

                            -  รับทราบ   ผลการสอบความรูผูขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบการ

วิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ  หรือการพยาบาลผดุงครรภ มีผูสอบผาน  จํานวน ๕๗  คน  สอบไมผาน 

จํานวน ๗ คน 

- รับทราบ  รายงานผลการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

                               หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว      
และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  
ประธานกลาวขอบคุณ และปดการประชุม   
 
 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.1๖  น.   

 

                     นางสาวสีนวล  ไทยานนท 
              ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 
                      ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งที่ ๑๐ (๔๓)/๒๕๖๓  โดยไม่มีการแก้ไข
	ระเบียบวาระที่   ๓   เรื่องสืบเนื่อง
	นายชาญยุทธ์  อรุณสวัสดิ์  รักษาการหัวหน้าศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน นำเสนอต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  ด้วยศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จะจัดอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร  ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมต่...
	ข้อ ๑  อัตราค่าธรรมเนียมการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการอาหาร คนละ 650 บาท/คน/ครั้ง  และหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร คนละ 450 บาท                /คน/ ครั้ง
	ข้อ ๒  ให้เบิกจ่ายค่าธรรมเนียมตามข้อ ๑ ได้ไม่เกิน ร้อยละ ๘๐ ของรายรับ โดยให้จ่ายค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
	(๑)  ค่าตอบแทนวิทยากร เหมาจ่าย คนละ 1,200 บาท/ คน/ ครั้ง
	(๒)  ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าอบรม ในอัตราไม่เกินคนละ ๑20 บาท/ มื้อ
	(๓)  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในอัตราไม่เกินคนละ 35 บาท/ มื้อ
	ข้อ ๑  อัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพภาคบริการ  สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 รายรับ ให้จัดเก็บดังต่อไปนี้
	(๑) ค่าธรรมเนียมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กรณีบุคคลทั่วไป คนละ 1,000 บาท/ครั้ง
	(๒)  ค่าวัตถุดิบ กรณีบุคคลทั่วไป เพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คนละ 500 บาท/ครั้ง
	(๓)  ค่าธรรมเนียมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คนละ 500 บาท/ ครั้ง
	ข้อ 2   ให้เบิกจ่ายค่าธรรมเนียม ตามข้อ 1 ได้ไม่เกิน ร้อยละ 80 ของรายรับ โดยให้จ่ายค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้
	(๑)  การทดสอบฝีมือแรงงาน ให้เบิกจ่ายดังนี้
	(ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เหมาจ่าย 1,000 บาท/ คน/ ครั้ง โดยจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบ ไม่เกิน 10 คน/ครั้ง

