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                   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                            คร้ังที่ ๑๒(๔๕)/๒๕๖๓ 

                                วันจันทร ที่  ๒๘   ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

                        ณ  หองประชุมราชภัฏสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ 
 

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

ผูมาประชุม  (ในหองประชุม)                   จํานวน    ๒๓   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           คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร         กรรมการ 

๑๔. ผศ.ดร.วนิดา           ดุรงคฤทธิชัย         คณบดีคณะพยาบาลศาสตรฯ                 กรรมการ 
๑๕. อาจารย ดร.วิวิศน     สขุแสงอราม          คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                 กรรมการ 
๑๖. ผศ.ณรงค               ไกรเนตร              คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ                    กรรมการ 
๑๗. อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย          ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต                    กรรมการ  

๑๘. ผศ.ดร.พิชิต             สดุตา                 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ         กรรมการ 

๑๙. อาจารย ดร.ทวิพัฒน   วจิิตรปญญารักษ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ                     กรรมการ 

๒๐. อาจารยปยวรรณ       คุสินธุ                 ผูอํานวยการสํานักวิทยบรกิารฯ              กรรมการ 

๒๑. รศ.ดร.ศุภณัฎฐ         ทรัพยนาวิน          กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                  กรรมการ 

๒๒. อาจารยภาคย           พราหมณแกว       กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                  กรรมการ 

๒๓. นายสะอาด             เข็มสีดา               ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี       กรรมการและเลขานุการ 



๒ 

 

 

ผูมาประชุม   (ระบบ Online)                  จํานวน    ๓   คน   

๑. ผศ.ดร.ปญญา           ทองนิล                คณบดีคณะครุศาสตร                         
๒. ผศ.ดร.ปาณิศา          แกวสวัสด์ิ             คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรฯ                
๓. ผศ.สุวฒัน                เตชะเพชรไพบูลย    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ            
 

ผูไมมาประชุม             จํานวน    ๔   คน 
  

๑. รศ.ดร.กาญจนา         บญุสง              ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                 

๒. ผศ.ดร.กฤตชน           วงศรัตน           ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                      

๓. อาจารย ดร.กฤษฎา     สุริยวงศ           กรรมการสภามหาวิทยาลัย      

๔. ผศ.ทัศนัย                 ท่ังทอง            กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                  

ผูเขารวมการประชุม       จํานวน   ๑๖   คน 

๑. นางภควัน                 จนัทนเสวี         ผูอํานวยการกองกลาง                              

๒. นายนเรนทร             อมรจุติ            รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  

๓. นายกิตติภพ               รกัษาราษฏร      รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา      

๔. นางอัญธิกา                ถาวรเวช          รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมงานสื่อสารองคกร 

๕. นายเชฐ                    ศรีแยม            รักษาการในตําแหนงหัวหนาศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๖. นางสาวเจษฎารัตน       กล่ําศรี            รักษาการในตําแหนงหัวหนาศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ  

๗. นายชาญยุทธ              อรุณสวัสดิ์        รักษาการในตําแหนงหัวหนาศูนยทดสอบฝมือแรงงาน 

๘. นางสถาพร                บญุหม่ัน           หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

๙. นางสาวสีนวล             ไทยานนท         หัวหนางานบริหารท่ัวไป          

๑๐. นางชุติมา              แฉงฉายา         นกับริหารงานท่ัวไป 

๑๑. นายฤทธี                  ทิมรอด           นักบริหารงานท่ัวไป 

๑๒. อาจารยปองพล          รักการงาน       รอง ผอ.สถาบนัวิจัยฯ     

๑๓. อาจารย ดร.จุติพร       อินทะนิน        รอง ผอ.สํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๑๔. นายสุนทร                ชูเสนผม          นักวิชาการคอมพิวเตอร 
๑๕  นายธีรวัฒน                เสนะโห          นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๖. นางสาวอาพร             สุนทรวัฒน       นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 

 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.  
  

      

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ  



๓ 

 

 

 

                           ๑.๑  มาตรการเรงดวนในการปองกันวิกฤตการณจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (ฉบับท่ี ๙) 

                                  ประธาน   แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีเกิดเหตุการณแพรระบาดของเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 รอบใหม  ดังนั้น เพ่ือเปนการปองกันการแพรระบาด  มหาวิทยาลัยจะตองมีมาตรการเก่ียวกับ

การเรียนการสอน โดยกําหนดใหคณะและโรงเรียนสาธิตจัดการสอนแบบออนไลนทุกวิชา ตั้งแตวันท่ี ๒๘ 

ธันวาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป จนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง  แตมหาวิทยาลัยไมไดปดสถาบัน ซ่ึงนักศึกษาและ

บุคลากรสามารถเขายังมหาวิทยาลัยได  โดยใหทุกหนวยงาน ตองมีมาตราการคัดกรองและทําความสะอาด

อาคารสถานท่ีอยางสมํ่าเสมอ ในการนี้ จึงขอสอบถามการเตรียมความพรอมของทุกคณะ 

                              ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบวา การจัดการเรียนการสอนของคณะฯ ใหคณาจารยลงนามปฎิบัติราชการตามปกติ  โดยจัด

หองเรียนไวสําหรับการสอนออนไลนไวเรียบรอยแลว  แตหากอาจารยมีความเห็นวาอยูในกลุมเสี่ยง ใหทําบันทึก

ขออนุญาตเปนกรณีไป  สวนบุคลากรสายสนับสนุนผลัดเปลี่ยนมาปฏิบัติหนาท่ี  สําหรับนักศึกษาหอพัก ไดมีการ

ประสานการดูแลเรียบรอยแลว ในสวนอาคารสถานท่ีไดมีการทําความสะอาด พรอมจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล

ลางมือสําหรับผูมาใชบริการ 

                   รศ.ดร.บัญญัติ  ศิริธนาวงศ  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  แจงตอท่ีประชุมให
ทราบวา คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ไดเตรียมความพรอมของคณะฯ โดยจัดหองสอนออนไลน พรอมอุปกรณ
การสื่อสารครบถวน  มีการใหความรูในเรื่องระบบการสอนออนไลน  มีการประสานงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนกับคณาอาจารย เพ่ืออํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ  ในสวนการฝกวิชาชีพของนักศึกษานั้น จะใช
ศูนยเรียนรูการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนสถานท่ีฝกงานของ             
นักศึกษา ไปพลางกอน 

                               ผศ.ดร.ปญญา  ทองนิล  คณบดีคณะครุศาสตร  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา คณะ

ครุศาสตร  จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ณ มหาวิทยาลัยและท่ีบานพักของอาจารยผูสอน โดยใหอาจารย

แจงใหคณะทราบ  สําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูและออกสังเกตการณการสอนนั้น  คณะฯ จะมี

การประสานงานกับโรงเรียนตาง ๆ  วาจะยังคงรับนักศึกษาตามปกติ หรือจะใชระบบออนไลน หรือจะไมรับ

นักศึกษา  เม่ือทราบขอมูลแลว คณะฯ จะไดปรับแผนเพ่ือดําเนินการตอไป 
 

                              ผศ.ณรงค  ไกรเนตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แจงตอท่ีประชุมให

ทราบวา  นักศึกษาฝกงาน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาเทคโนโลศิลปะการประกอบอาหาร 



๔ 

 

 

นั้น ไดมีการกลับมาฝกงานท่ีโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี  และจะมีการประสานงานกับโรงแรมในเขต  

ท่ีไมใชพ้ืนท่ีเสี่ยง เพ่ือสอบถามความตองการในการรับนักศึกษาฝกงาน  ในการจัดการเรียนวิชาท่ีตองใชการ                

ฝกปฏิบัติ  ซ่ึงคณะอนุญาตใหนักศึกษาเขามาเรียนในคณะได  โดยมีระบบการคัดกรอง  หากเปนนักศึกษา             

กลุมเสี่ยง จะมีการมอบหมายงานใหไปทํา  

                              อาจารย ดร.วิวิศน  สุขแสงอราม  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  แจงตอท่ีประชุม

ใหทราบวา  คณะฯ ไดมีการจัดเตรียมหองการสอนออนไลน จํานวน ๒๐ หอง  และหากนักศึกษาตองการเขา

เรียนในหองเรียน  สามารถทําไดโดยเวนระยะหาง  มาตราการคัดกรองวัดอุณหภูมิรางกาย ทําความสะอาด

สถานท่ี มีการจัดหาเจลแอลกอฮอลลางมือเพ่ือใหบริการ  และคณะฯ มีการตรวจสอบการสอนของอาจารย                   

ใหเปนไปตามตารางสอนท่ีกําหนด  สําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา มีการสงคืนมหาวิทยาลัย                

๑ คน  ซ่ึงคณะจะไดมีการพิจารณาจัดหาสถานท่ีฝกงานใหม หรือมอบหมายโปรเจคการทํางานใหกับนักศึกษา 

                            

                               ผศ.ดร.วนิดา  ดุรงคฤทธิชัย  คณบดีคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 

แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  การจัดการสอนของคณะพยาบาลศาสตรฯ ใชระบบการสอนแบบออนไลนท้ังหมด 

สําหรับการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาตามโรงพยาบาลตาง ๆ นั้น ยังคงปฏิบัติงานกันตามปกติ  โดยมีอาจารย

ตรวจสอบติดตามอยางใกลชิด  และจะมีการพบปะนักศึกษาทุกชั้นป คณาจารย ผานระบบออนไลน 

                              ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ  แจงตอท่ีประชุมให

ทราบวา  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ไดมีกระบวนการสรางความเขาใจใหกับผูเก่ียวของเรื่อง

ข้ันตอนการสอบวิชาพ้ืนฐานของนักศึกษา เพ่ือใหสามารถตอบคําถามทางโทรศัพทใหกับนักศึกษาไดอยางถูกตอง  

และอํานวยความสะดวกในการใหบริการขอเอกสารตาง ๆ ผานระบบออนไลน  

                               อาจารย ดร.เมธาวิน  สาระยาน  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา งาน

สื่อสารองคกร ไดทําเพจเพ่ือใหขอมูลขาวสารแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง  ในสวนการจัดกิจกรรม

ของนักศึกษา  ไดมีการปรับรูปแบบการอบรม โดยจัดอบรมผานระบบออนไลน   สําหรับนักศึกษาหอพัก ขณะนี้

ยังคงนักศึกษาพักอาศัยบางสวน  ซ่ึงกองพัฒนานักศึกษา มีการกํากับดูแลอยางใกลชิด   

                               มติท่ีประชุม   ขอใหทุกคณะจัดการเรียนการสอนอยางเต็มท่ีตามตารางเรียนท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยใหศูนยเทคโนโลยีดิจิทัลจัดทําระบบตรวจสอบ  ในสวนของนักศึกษาฝกสอน หรือออก

ฝกประสบการณวิชาชีพ   ใหคณะมีการติดตามอยางตอเนื่องเพ่ือเปนชวยเหลือนักศึกษา 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 



๕ 

 

 

                               ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                                               

ราชภัฏเพชรบุรี ครั้งท่ี ๑๑ (๔๔)/๒๕๖๓ ประชุมเม่ือวันจันทร ท่ี ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น.                                          
ณ  หองประชุมราชรัฐสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  (รายละเอียด

ตามเอกสารหนา  ๓-๒๐)  
 

                   มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๑๑ (๔๔)/๒๕๖๓  โดยมีการแกไข  ดังนี้ 
 

                 หนาท่ี ๑๘   บรรทัดท่ี 14 / บรรทัดท่ี 21 /บรรทัดท่ี 28   
 

                                            แกไขขอความ      ผศ.ดร.พิเชฐ  นิลดวงดี       ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
                             แกไขเปน            ผศ.ดร.พิชิต   สุดตา          ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง    

                ๓.๑ รายงานการรวมจัดทําโครงการพัฒนานวัตกรรมดานการเกษตรเพ่ือยกระดับ

เศรษฐกิจฐานรากภูมิภาคตะวันตก (SAFE Park) 

                               อาจารย ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี  รองอธิการบดี  สืบเนื่องตอท่ีประชุมใหทราบวา

สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม พรอมดวยนักวิจัย ไดประชุมรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือขาย 

(มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) เพ่ือพัฒนาขอเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรม

ดานการเกษตรเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานรากภูมิภาคตะวันตก (SAFE Park) และไดนําเสนอขอเสนอโครงการ 

จํานวน ๖ โครงการ  ใหกับผูทรงคุณวุฒิจากสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ไปแลว เม่ือ

วันท่ี 18 ธันวาคม 2563  ดังนี้  ๑) การพัฒนากลุมเกษตรกรผูปลูกผักจังหวัดเพชรบุรี เขาสูการรับรอง

มาตรฐานอินทรีย  ๒) การพัฒนาอาหารสําหรับการเลี้ยงปูมาเพ่ือฟารมตนแบบ  สําหรับผูเลี้ยงปูอยางยั่งยืน             

๓) การควบคุมโรคใบจุดวงแหวนมะละกอเพ่ือพัฒนาคุณภาพผลผลิตและยกระดับรายไดของเกษตรกร ๔) การ

พัฒนาสูตรผงโรยขาวจากผงผักอินทรีย  ๕) เทคโนโลยีการขนสงและการยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตทางการ

เกษตรสูผูบริโภค  ๖) การพัฒนาผลิตภัณฑจากผักเคล เพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดเพชรุบรี 

         มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                    ๓.๒  รายงานผลการจัดอบรม “มาตรฐานการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ” 

                             อาจารย ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี  รองอธิการบดี  สืบเนื่องตอท่ีประชุมใหทราบวา

สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม รวมกับกองพัฒนามาตรฐานการวิจัย  สํานักงานวิจัยแหงชาติ (วช.) จัด

อบรม“มาตรฐานการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ” เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2563 โดยไดรับเกียรติ

จาก รองศาสตราจารย ดร.คณพล  จุฑามณี ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนวิทยากร



๖ 

 

 

ในการอบรม โดยมีผูเขารวมอบรม ท้ังสิ้น 80 ราย ประกอบไปดวยคณาจารย เจาหนาท่ีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี 50 ราย และอาจารยจากโรงเรยีนในเขตจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ นครปฐม จํานวน 30 ราย  

         มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔  เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา      

 

                    4.๑  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี วาดวยประมวลจริยธรรม 

            นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบ
วา  ตามท่ี พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒  มาตรา ๒๐ กําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษา  ตองจัดใหมี
ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารและบุคลากรของสภาบัน
อุดมศึกษา และผูเรียน โดยมีกลไกในการสงเสริม ตรวจสอบและบังคับใชท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือใหเปนไป
ตามระเบียบ  มหาวิทยาลัย  จึงไดจัดทํา (ราง) ขอบังคับ วาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ...๒๕   (รายละเอียดตาม
เอกสาร หนา  23- 24)   สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
 

                              หมวด ๒    ประมวลจริยธรรม 
                               สวนท่ี ๑  จริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                               สวนท่ี ๒  จริยธรรมของผูบริหาร                              
                               สวนท่ี 3  จริยธรรมของบุคลากร   
                               สวนท่ี ๔  จริยธรรมของผูเรียน 
 

                              หมวด ๓     กลไกและระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม 
 

          มติท่ีประชุม   ทบทวน (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย

ประมวลจริยธรรม  โดยใหไปศึกษาพิจารณาขอมูลเพิ่มเติม 
 

                       4.๒  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวยธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕... 
                                  นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบ
วา ตามท่ี พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒  มาตรา ๒๐ ไดกําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมี
ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารและบุคลากรของสภาบัน
อุดมศึกษา และผูเรียน โดยมีกลไกในการสงเสริม ตรวจสอบและบังคับใชท่ีมีประสิทธิภาพ และพระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒  มาตรา ๒๑ วรรคสอง กําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากบุคคลซ่ึงเปนกลางและไดรับ
การยอมรับอย างกวางขวาง เพ่ือทําหน าท่ีตามท่ี กําหนดไวตามขอบั งคับ  วาด วยธรรมาภิบาลของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕........ (รายละเอียดตามเอกสาร หนา 33-34)  
 



๗ 

 

 

                           มติท่ีประชุม  ทบทวน (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวยธรรมา                 

ภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕..  โดยใหไปศึกษาพิจารณาขอมูลเพิ่มเติม  แลวนําเขาพิจารณาในท่ีประชุม

คร้ังตอไป            

                      4.๓  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวาดวยสวัสดิการท่ีพักอาศัยของ

บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 25.. 
 

                      นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี นําเสนอตอท่ีประชุมให
ทราบวา นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยสวัสดิการท่ีพักอาศัยของบุคลากร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  พ.ศ. ๒๕๕๒  ไดกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการสวัสดิการท่ีพักอาศัย นั้น 
เนื่องจากไดมีการปรับโครงสรางการบริหารสํานักงานอธิการบดี  จึงจําเปนตองปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม  ในสวน
องคประกอบของคณะกรรมการสวัสดิการท่ีพักอาศัยของบุคลากร  ตาม (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี วาดวยสวัสดิการท่ีพักอาศัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 25..  
(รายละเอียดตามเอกสาร หนา 46-47)  สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
                                ขอ ๓   ใหยกเลิกความใน ขอ ๖  แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย
สวัสดิการท่ีพักอาศัยของบุคลากร พ.ศ.2552 และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
                              “ ขอ ๖”  ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการท่ีพักอาศัยคณะหนึ่ง จํานวนสิบ
สามคน ประกอบดวย 
                                    (๗)  หัวหนากลุมงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปตยและสิ่งแวดลอม เปนกรรมการ
และเลขานุการ 
                                    (8)  หัวหนางานสถานท่ีและภูมิทัศน หรือบุคคลท่ีหัวหนากลุมงานพัฒนากายภาพ 
ภูมิสถาปตยและสิ่งแวดลอม มอบหมาย เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

                             มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวาดวย

สวัสดิการท่ีพักอาศัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 25.. 
 

                       4.๔  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
                     อาจารย ดร.จุติพร  อินทะนิน รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  รายงานตอท่ีประชุมใหท่ีประชุมทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิ             
ผูประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก ท่ีผานการอบรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน               
ทําการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี  26 พฤศจิกายน 2563  เสร็จเรียบรอย
แลว  จึงขอสรุปรายงานผลการประเมินฯ  ปการศึกษา 2562  ไดคะแนน  4.46   อยูในระดับ ดี  และขอเสนอ 
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  สรุปไดดังนี้ 

 

มาตรฐานท่ี  ๑   ผลลัพธผูเรียน    ไดคะแนน    4.40      ระดับ ดี 
มาตรฐานท่ี  2 การวิจัย หรืองานสรางสรรค   ไดคะแนน    3.76      ระดับ ดี 
                      หรือนวัตกรรม               
มาตรฐานท่ี  3   การบริการวิชาการ   ไดคะแนน    4.70      ระดับ ดีมาก 
มาตรฐานท่ี  4   ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย  ไดคะแนน    4.67      ระดับ ดีมาก 



๘ 

 

 

มาตรฐานท่ี  5   การบริหารจัดการ                      ไดคะแนน    4.4๖      ระดับ ดี 
                        

คณะกรรมการบริหารมีความคิดเห็นและขอเสอนแนะ ดังนี้ 

                                -   ทําการปรับปรุง และทบทวน  มาตรฐานท่ี ๑  ผลลัพธผูเรียน  ขอ 1.1 ผลการ

บริหารจัดการหลักสูตรท่ีมีพัฒนาการดีข้ึน   ขอ 1.3  สมรรถนะดานทักษะการเปนผูประกอบการของนักศึกษา 

                                -  ทําการปรับปรุง และทบทวน  มาตรฐานท่ี 2 การวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือ

นวัตกรรม  ขอ 2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยจากเงินภายนอ  หรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมจากแหลงทุน

ภายนอก  หรืองานสรางสรรค ขอ 2.3 ผลงานท่ีอยูระหวางการคุมครองสิทธิทรัพยสินทางปญญาของอาจารย

ประจํามหาวิทยาลัย  ขอ  2.4 จํานวนการอางอิงบทความของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีในฐานขอมูลของ 

TCI หรือ SCOPUS หรือฐานขอมูลท่ี กพอ. กําหนดตอจํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัย 

                                -  ทําการปรับปรุง และทบทวน  มาตรฐานท่ี 3  การบริการวิชาการ  ขอ 3.1 รายได

จากการบริการวิชาการ 

                                    มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ใหมีพิจารณาและทบทวน โดยมีการวางแผนและพัฒนา

ปรับปรุง วิเคราะหประเด็นตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุ หรือไดคะแนนนอย 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องแจงเพ่ือทราบ   
 

                      ๕.๑   สรุปรายจายตามภารกิจหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

                                 นายธีระวัฒน  เสนะโห  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา

ตามท่ี มหาวิทยาลัย  ไดใหแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายตามภารกิจหนวยงาน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๔ โดยไดแบงรายจายตามภารกิจ ออกเปน ๔ ภารกิจ ซ่ึงขณะนี้ทุกหนวยงาน  ไดดําเนินการกรอก

ขอมูลเพ่ือออกรหัสงบประมาณใชในการเบิกจายเสร็จเรียบรอยแลว  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๕๑-๕๓)                                      

ดังนี ้

คณะครุศาสตร           จํานวน   1,238,600  บาท    คณะมนุษยศาสตรฯ จํานวน   5,413,000  บาท
คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 1,854,400  บาท    คณะวิทยาศาสตรฯ จํานวน    1,965,400  บาท
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 1,255,300  บาท    คณะวิศวกรรมฯ จํานวน   1,695,700  บาท
คณะพยาบาลฯ      จํานวน    713,700  บาท    สํานักงานอธิการบดี   จํานวน   6,567,900  บาท
สํานักสงเสริมวิชาการฯ     จํานวน  1,532,100   บาท   สถาบันวิจัยฯ จํานวน      ๒04,000  บาท
สํานักวิทยบริการฯ          จํานวน    7๓3,๙00  บาท    สํานักงานอธิการบดี   จํานวน   4,826,800  บาท 
 

            มติท่ีประชุม  รับทราบ  และใหปรับเพ่ิมงบประมาณ ในสวนกิจกรรมท่ีเก่ียวของ

กับการเรียนการสอน โดยมุงประโยชนใหกับนักศึกษามากยิ่ง 
 



๙ 

 

 

                     ๕.๒  ผลการเขารวมประชุม Re-inventing กลุมภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

                                อาจารย ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

ตาม ท่ีบุ คลากรของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี  ได เข าร วมประชุ ม  Re-inventing กลุ มภู มิภ าค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  เม่ือวันท่ี 30 พ.ย. - 1 ธ.ค.2563  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ผลจากการ
รวมประชุมกับกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสาน  ทีมงานวิทยากรมีความเห็นวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อยูในกลุมมหาวิทยาลัยทองถ่ิน และมีความโดดเดนดานการพัฒนาทองถ่ิน จึงควรกําหนดเปนจุดเดน และ
นําเสนอในภาพของกลุมมหาวิทยาลัยเพ่ือสะทอนใหเห็นถึงผลกระทบท่ีมากข้ึน แลวจึงกําหนดประเด็นในการ
พลิกโฉมใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนด เชน ดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ การบริหารงานบุคคล ทักษะ
ของบุคลากร เปนตน กําหนดประเด็นในการพลิกโฉมเปน 5 ประเด็น ดังนี้ 

                 1) แผนการบริหารบุคลากรท่ีเนนสมรรถนะ จริยธรรมและผลลัพธ (Performance, 
Ethics& Outcome-Based) พรอมระบบประเมินเพ่ือใหผลตอบแทนท่ีจูงใจเนนความแตกตาง ไมเปนแบบ one 
size fits all แผนปฏิบัติการและระบบกลไกการดําเนินงานและการกํากับติดตามประเมินผล 

                 2) ระบบและกลไกการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณท่ีมีจุดเนน (Focused) และ
คลองตัว โปรงใสสามารถตรวจสอบได 
                  3) ระบบและกลไกการบริหารจัดการ พรอมกรอบและประเด็นการปลดล็อค ระเบียบ 
ประกาศกฏเกณฑภายในของมหาวิทยาลัยใหคลองตัวและเอ้ือตอการทํางานของบุคลากรท่ีเนนผลลัพธและ
ความสําเร็จของงาน 

                 4) ระบบและกลไกการประเมินและกํากับติดตามการดําเนินงานตามระบบธรรมาภิบาล
ภายในมหาวิทยาลัย ท่ีเนนความรับผิดชอบตอหนาท่ีภารกิจ ความโปรงใส ในทุกระดับ ตั้งแตผูบริหาร
มหาวิทยาลัย คณะ สวนงาน อาจารย และบุคลากรสนับสนุน 

                5) มีระบบการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับ (Reskill/Upskill) 
รับรูพรอมรับการปรับตัว ปรับทัศนคติ เรียนรูและไดรับการพัฒนาตามสมรรถนะ ความเชี่ยวชาญและความ
จําเปนของบุคคล การมีคุณธรรมและจริยธรรม สรางแรงจูงใจในการทํางานและการใหผลตอบแทนท่ีจูงใจในการ
พัฒนาและสรางผลงาน โดยเนนความแตกตางตามสมรรถนะของแตละคน สูการเปนแกนนําหรือตนแบบในการ
เปน “คนของพระราชา...สูการพัฒนาทองถ่ิน” 

        มติท่ีประชุม  รับทราบ  ควรจัดใหมีการทํา Re-inventing และการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
 

                     ๕.๓  รายงานผลการประเมินการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 

                             นางสาวอาพร  สุนทรวัฒน  นักวิชาการคอมพิวเตอร  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  เพ่ือ
เปนการพัฒนา ปรับปรุง และวางแผนการดําเนินงานในการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้น ศูนย
เทคโนโลยีดิจิทัล จึงไดดําเนินการสํารวจ และวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา บุคลากรสาย
วิชาการ และสายสนับสนุน ท่ีมีตอการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล ดวยหลักการกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยาง โดยใชตารางขนาดของกลุมตัวอยางท่ีควรเลือกจากประชากรของทาโรยามาเน (Yamane, T., 1967) 
ไดขนาดกลุมตัวอยางสําหรับการศึกษาครั้งนี้เทากับ 390 คน และทําการเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุม
ตัวอยางแบบเลือกตามสะดวก (Convenience Sampling) จากผูท่ีเคยรับบริการจากศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล               



๑๐ 

 

 

ท้ัง 13 หนวยงาน ในภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2563 และทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS (Statistic Package for the Social Science) ตามหลักสถิติท่ีเปนท่ียอมรับ เพ่ือนําผลการ
วิเคราะหมาอธิบาย และสรุปถึงความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการของศูนยฯ ดังนี้ 
 

ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ท่ีมีตอการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล  

                     จากการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 6 ประเด็น 
ไดแก ดานเวลา ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ ดานบุคลากร ดานทรัพยากรสารสนเทศและการบริการ
สารสนเทศ ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก และดานการสื่อสารกับผูรับบริการ โดยรวมพบวา กลุม
ตัวอยางนักเรียน นักศึกษา บุคลากรสายวิชการ และสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีดิจิทัลอยูในระดับมาก (X� = 3.68, S.D. = 
0.910) โดยสามารถเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ไดดังนี้ 

1. ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก คาเฉลี่ยเทากับ (X� = 3.72, S.D. = 0.928) 

2. ดานทรัพยากรสารสนเทศและการบริการสารสนเทศ (X� = 3.69, S.D. = 0.889) 

3. ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ (X� = 3.69, S.D. = 0.920) 

4. ดานบุคลากร (X� = 3.65, S.D. = 0.935) 

5. ดานการสื่อสารกับผูใช (X� = 3.65, S.D. = 0.956) 

6. ดานเวลา (X� = 3.49, S.D. = 0.985) 
 

 

       มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 

                  ๕.๔  รายงานขอมูลรายบุคคลการลงทะเบียนบัญชี Google Scholar และการถูก

อางอิงจาก  Google Citation ในการสืบคนงานเขียน งานวิจัย และสิ่งพิมพทางวิชาการของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ  

                          นางสาวอาพร  สุนทรวัฒน  นักวิชาการคอมพิวเตอร แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ี

ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล ดําเนินการกํากับ ติดตามขอมูลรายบุคคลการลงทะเบียนบัญชี Google Scholar และการ
ถูกอางอิงบทความจาก Google Citation ณ วันท่ี 9 ธันวาคม 2563 โดยวิธีการสํารวจขอมูลดวย Google 
Scholar พบว า  บุ คลากรของมหาวิทยาลั ยฯ  มีบั ญ ชี  Google Scholar  จํ านวน  436 คน  คิด เป น                 
รอยละ 72.43 และมีบุคคลถูกอางอิงจํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 14.62 จากบุคลากรท้ังหมดของ
มหาวิทยาลัยจํานวน 602 คน โดยสามารถแสดงสรุปขอมูลแตละหนวยงานไดดังตารางดานลาง และสามารถ              
ดูรายละเอียดขอมูลเปนรายบุคคลตามแตละหนวยงาน คูมือการลงทะเบียน Google Scholar ดวยตนเอง และ
คู มือการใช งาน  Google Scholar ได ท่ี  Link: https://bit.ly/2Wi2a1H หรือ  QR Code ด านล าง หรือ
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล  
 

หนวยงาน 
จํานวน 
บุคลากร

การมีบัญชี 
Google 

รอยละ 
ของการมี

จํานวน
คน 

จํานวน
คนท่ีไมถูก

รอยละของ
คน 

จํานวนการ
ถูกอางอิง 



๑๑ 

 

 

ท้ังหมด Scholar บัญช ี ท่ีถูก
อางอิง 

อางอิง ท่ีถูกอางอิง* 

คณะเทคโนโลย ี
การเกษตร  

33 30 90.91 9 26 27.27 1,783 

คณะวิทยาศาสตรฯ 66 51 77.27 20 45 30.30 3,544 
คณะวิศวกรรมฯ 58 56 96.55 13 45 22.41 1,717 
        
ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

35 26 74.29 7 28 20.00 212 

คณะมนุษยศาสตรฯ 126 124 98.41 16 110 12.70 608 
คณะครุศาสตร 38 19 50.00 3 35 7.89 7 
คณะวิทยาการจัดการ 47 9 19.15 3 44 6.38 127 
คณะพยาบาลศาสตร 39 8 20.51 5 33 12.82 696 
โรงเรียนสาธิต 21 6 28.57 3 18 14.29 44 
สํานักวิทยบริการฯ 16 16 100.00 2 14 12.50 1,121 
สถาบันวิจัยฯ 8 6 75.00 0 8 0.00 0 
สํานักสงเสริมวิชาการ 13 11 84.62 1 12 7.69 0 
สํานักงานอธิการบดี 91 70 76.92 6 85 6.59 1,449 

 
          รวม 591 432 73.10 88 503 14.89 11,308 

 
 
 

 
 
  
 

                          มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

                   ๕.๕  การประเมินทักษะดานดิจิทัลของราชการและบุคลากรภาครัฐ 

                            นายเชฐ ศรีแยม  รักษาการหัวหนาศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 
ดวยสํานักปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ ไดจัดสงเครื่องมือสํารวจทักษะดานดิจิทัลของราชการและบุคลากรภาครัฐ 
(Digital Government Skill Assessment System) ท่ีจัดทําโดยสํานักงาน ก.พ. รวมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องคกรมหาชน) เพ่ือใหหนวยงานใชเปนเครื่องมือในการระบุทักษะดานดิจิทัลท่ีควรพัฒนา รวมท้ังเพ่ือให
หนวยงานมีขอมูลทักษะดานดิจิทัลของบุคลากร เพ่ือวางแผนการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของบุคลากร                
ในหนวยงานไดอยางเหมาะสม  รวมถึงเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน และใหบุคลากร
ภายในหนวยงานดําเนินการสํารวจทักษะดานดิจิทัลดวยตนเองในรูปแบบออนไลน 



๑๒ 

 

 

                        ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล จึงขอความรวมมือใหหัวหนาหนวยงาน แจงบุคลากรภายใน
หนวยงาน  ดําเนินการสํารวจทักษะดานดิจิทัลดวยตนเองในรูปแบบออนไลน  ๔ ดาน  ไดแก  ความสามารถ  
ความรู   ประสบการณ  คุณลักษณะ  โดยสามารถเขาไปประเมินฯ ไดท่ี https://dg-sa.tpqi.go.th ไดตั้งแต
บัดนี้ - วันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๔  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา 61-62) 

 

                          มติท่ีประชุม   รับทราบ  

 

                   ๕.๖  รายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการวิจัยภายใตโครงการบริการ

วิชาการ 
                             อาจารยภาคย  พราหมณแกว  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ
ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดรับงบประมาณจากสํานักงบประมาณ ในการบริหารจัดการตาม
ยุทธศาสตรใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามพระราโชบาย ระยะ 20 ป (พ.ศ.
2560 - 2579)  ไดมีการประชุมวางแผนการจัดทํากรอบการดําเนินงานวิจัยไปแลว  สถาบันวิจัยและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  ผลจากการประชุมสถาบันวิจัยฯ พิจารณาอนุมัติ จํานวน ๖ โครงการ  สงผลงานวิจัยมาให
ตรวจสอบแลว จํานวน  ๔ โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   
 

        มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                   ๕.๗  รายงานสรุปผลการย่ืนขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณ การวิจัยพ้ืนฐาน 

(Basic Research) ประจําปงบประมาณ 2565 

                             อาจารย ดร.ทวิพัฒน  วิจิตรปญญารักษ  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ  แจงตอท่ีประชุม       

ใหทราบถึง รายงานสรุปผลการยื่นขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณ การวิจัยพ้ืนฐาน (Basic Research) 

ประจําปงบประมาณ 2565  นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดสงขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนประเภท 

Basic Research  กับสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตรวิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) จํานวนท้ังสิ้น 

30 โครงการ รวมงบประมาณ  24,319,887 บาท  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   

 

       มติท่ีประชุม   รับทราบ และใหรายงานขอมูล งบประมาณผลงานวิจัยปท่ีผานมา 
 

                   ๕.๘  รายงานรายงานผลความกาวหนาการดําเนินงานโครงการตามแผน RAINS For 

Western Food Valley  2564 

อาจารย ดร.ทวิพัฒน  วิจิตรปญญารักษ  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ แจงตอท่ีประชุมให

ทราบวา  สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม พรอมดวยนักวิจัย ไดเขารวมประชุมวางแผนการดําเนินงาน

วิจัย ตามแผนงาน RAINS For Western Food Valley  ป 2564  เพ่ือรวมนําเสนอแนวทางการดําเนินงาน

ตามแผนงานประจําป 2564 ตอคณะผูทรงคุณวุฒิของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 

เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2563 ไดรับการอนุมัติเรียบรอย จํานวน  ๒ โครงการ เปนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐  บาท 



๑๓ 

 

 

                            มติท่ีประชุม   รับทราบ 
    

                    ๕.๙  รายงานผลความกาวหนาโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตําบลแบบ                            

บูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)  
                              อาจารยปองพล  รักการงาน  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ แจงตอท่ีประชุมใหทราบ
ถึงความกาวหนา  รายงานผลความกาวหนาโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตําบลแบบบูรณาการ                     
(๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) โครงการ อว.สรางงาน ระยะท่ี ๓ ดังนี้   
                             พ้ื น ท่ี ในการดํ าเนิ น โครงการ ๑๖  ตํ าบล   จากจั งหวัด เพชรบุ รี  และจั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ รูปแบบการบริหารโครงการท้ังประเทศ มี ๓,๐๐๐ ตําบล ๗๖  มหาวิทยาลัย ๙ แมขาย 
(เครือขายจากทุกภูมิภาค) สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ดูแล               
ในภาพรวม การดําเนินโครงการ เลื่อนจากวันท่ี 1 มกราคม เปนวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564  จะเริ่มการจัดสรร
งบประมาณ จํานวน ๕๐% ในเดือนกุมภาพันธ 256๔  ในสวนงบดําเนินงาน จะมีการจางงาน ๑๘ อัตรา                  
/๑ ตําบล ประกอบดวย ประชาชน ๕ อัตรา  บัณฑิต ๘ อัตรา  นักศึกษา ๕ อัตรา ในวงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท  
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและยกระดับทักษะการประกอบอาชีพแกประชาชนท่ัวไป บัณฑิตจบใหม รวมถึงถายโอน
องคความรูและทักษะดานการประกอบอาชีพไปสูตําบล   
                            ขณะนี้มียอดการรับสมัคร  ดังนี้ ประชาชน เปดรับ ๘๐ คน  มีผูสมัคร ๙๓  คน บัณฑิต 
เปดรับ ๑๒๘ คน  มีผูสมัคร ๑๘๗ คน  นักศึกษา เปดรับ ๘๐ คน  มีผูสมัคร  ๓๕ คน จะทําการสัมภาษณ วันท่ี 
๒๕ มกราคม 2564  ประกาศรายชื่อ ๒๘ มกราคม 2564  ปฐมนิเทศ วันท่ี ๒ กุมภาพันธ 2564  ลงพ้ืนท่ี
ปฏิบัติงาน 3 กุมภาพันธ 2564 – ๓๑ มกราคม 2565 
 

                           มติท่ีประชุม   รับทราบ ในสวนการบริหารจัดการโครงการ  มอบหมายสถาบันวิจัยฯ                           

เปนผูออกแบบการทํางาน  โดยใหบริหารงบประมาณในหมวดตาง ๆ ใหถูกตองตามระเบียบ 
 

                  ๕.๑๐   โครงการสํารวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหมในสถานการณการระบาดของโรคโค

วิด19 จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
        อาจารยภาคย  พราหมณแกว  รอง ผอ.สถาบันวิจัยฯ  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  

ตามท่ีเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการ  “การสํารวจการปรับตัวของ
ชุมชนวิถีใหมในสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19” จากสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีเปนหัวหนาโครงการ
รับทุนจาก วช.  และ ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลเพ่ือทําโพลของจังหวัดเพชรบุรี 
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรียบรอยแลว 
 

           มติท่ีประชุม   รับทราบ 
                            

                      ๕.๑๑  การดําเนินงานโครงการวิจัยทองเท่ียวชุมชน  

                              อาจารยภาคย  พราหมณแกว  รอง ผอ.สถาบันวิจัยฯ  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ประจําป



๑๔ 

 

 

งบประมาณ 2562 เรื่อง “การทองเท่ียวเพ่ือการกินดื่มอาหารปลอดภัยเชิงสรางสรรคตามวิถีชุมชนเกษตรบน

ความหลากหลายเชิงพ้ืนท่ีของภูมิภาคตะวันตก” โดยความรวมมือของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาค

ตะวันตกท้ัง 4 แหง  และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดทํางานวิจัยเรื่อง การทองเท่ียวเพ่ือการกินดื่มอาหาร

ปลอดภัยเชิงสรางสรรคชุมชนบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี  โดยมี อาจารยคงขวัญ ศรีสอาด เปนหัวหนาโครงการ 

และไดทําการปดโครงการเปนท่ีเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี  ๑๙  ธันวาคม 2563  ณ จังหวัดอุดรธานี  

                              การดําเนินโครงการ ในปท่ี 2 เครือขายภูมิภาคตะวันตก มีการปรับเปลี่ยนหัวหนา

โหนด     เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย อาจารยคงขวัญ ศรีสอาด ภายใตชื่อ การพัฒนากลยุทธทาง

การตลาดแบบบูรณาการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียววิถีชุมชนกินดื่มอาหารปลอดภัยเชิงสรางสรรคภูมิภาค

ตะวันตก  ท้ังนี้ไดสงขอเสนอโครงการวิจัยเบื้องตน (concept paper) ในภาพรวมของภูมิภาคตะวันตกและของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไปเม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2563  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซ่ึงเปนผู

ประสานงาน กอนสงสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) พิจารณาโครงการตอไป  

                             มติท่ีประชุม     รับทราบ 
 

 

                  ๕.๑๒  รายงานสถานะการเงิน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓    

                             ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง รายงานการเงิน        

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓  ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 30 

กันยายน พ.ศ. 2563  ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 70 ไดบัญญัต ิ                

ใหหนวยงานของรัฐ จัดทํารายงานการเงินประจําปงบประมาณซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวย งบแสดงฐานะ

การเงินและงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน ท้ังเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอ่ืนใด 

รวมถึงการกอหนี้ ประจําป ๒๕๖๓   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดดําเนินการจัดทํารายงานการเงิน ประจําป 

2563 เรียบรอยแลวนั้น  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  ดังนี้    

   1. สินทรัพยรวม  3,360,013,802.42 บาท 
   2. หนี้สินรวม      385,232,406.54 บาท 
   3. สวนทุนรวม  2,974,781,395.88 บาท 
   4. รายไดรวม     856,478,996.69 บาท 
   5. คาใชจายรวม     795,972,448.58 บาท 
 

                                ในการนี้  ขอใหทุกหนวยงาน กํากับดูแลวัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชีจะบันทึก
วัสดุคงเหลือตามจํานวนท่ีตรวจนับได  ดังนั้น จึงขอใหหนวยงานทําบัญชีรับจายวัสดุใหรอบคอบ  ตรงกับความ
เปนจริง เพ่ือใหสามารถตรวจสอบไดอยางถูกตอง  และไมควรจัดซ้ือวัสดุเม่ือสิ้นปงบประมาณมากเกินความ
จําเปน เนื่องจากผิดหลักของการบัญชี 
 

                            มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 



๑๕ 

 

 

                  ๕.๑๓  รายงานผลการดําเนินงานสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิงฯ ไตรมาส 3 และไตรมาส ๔   

                             ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง รายงานผลการ

ดําเนินงานสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงฯ ไตรมาส 3 และไตรมาส 4  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓  สรุปขอมูล 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563  (รายละเอียดตามเอกสารหนา ๖๘-๗๗)  ดังนี้ 

                                                             ไตรมาสท่ี ๓                          ไตรมาสท่ี ๔        

-  รายไดจากการขายสินคาและบริการ               ๑8,325,039.27                 24,148,740.21        

-  คาใชจายในการดําเนินการ                          ๑๗,215,895.36                 23,388,275.01 

-  รายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิ                            1,109,143.9๑                      760,465.20 

-  รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม                        20,125,363.37                 20,885,828.57 

                          มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                  ๕.๑๔  สรุปผลการตรวจสอบภายในภาพรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

                              นางสถาพร  บุญหม่ัน  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 

ดวยหนวยตรวจสอบภายใน  ไดดําเนินการ โดยเขาตรวจสอบตามแผน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓                     

ผลการตรวจสอบท่ีเปนสาระสําคัญ สามารถเผยแพรไปยังหนวยรับตรวจและผูท่ีเก่ียวของทราบได  ประเด็น

หัวขอท่ีเขาตรวจสอบ  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  มีดังนี้    

                          -  ระบบการควบคุมภายใน          
                          -  ระบบการบริหารความเสี่ยง  
                          -  การใชจายเงินงบประมาณ/กิจกรรม   
                          -  รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม   
                          -  ความครบถวนถูกตองของกระบวนการและเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจายเงิน   
                          -  การควบคุมดูแลพัสดุ  การเก็บและการบันทึก  การยืม  การตรวจสอบ  
                             การจําหนายพัสดุ 
                          -  การจัดเก็บเอกสาร 
 

 

                          มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

 

 

                  ๕.๑๕  การสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตาเรียนดี 

และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) รอบ ๒ ประจําปการศึกษา 2564 
                              ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  
ตามท่ีมหาวิทยาลัย เปดรับสมัครนักศึกษาใหม ประเภทโควตาเรียนดี  และโควตาความสามารถพิเศษ 



๑๖ 

 

 

(Portfolio) รอบ ๒ ประจําปการศึกษา 2564  และไดจัดทําประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก และแนว
ปฏิบัติ  โดยจะมีการสอบคัดเลือก ในวันท่ี ๒๖ ธันวาคม 2563  
 

                             มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                  ๕.๑๖  กําหนดวันปฐมนิเทศ และเตรียมความพรอมเพ่ือการเรียนรู นักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตร  สาขาวิชาชีพครู  
                              ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง   
กําหนดการปฐมนิเทศ และเตรียมความพรอมเพ่ือการเรียนรู นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร  สาขาวิชาชีพครู  
ปการศึกษา 2563  ดวยระบบ Google Meet  ในวันท่ี  26 ธันวาคม 2563  ภายใตยุทธศาสตรการผลิต
บัณฑิตการเสริมสรางโอกาสในการศึกษาแกประชาชน  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  และจะมี
การเลื่อนการสอบวิชาพ้ืนฐานของนักศึกษา ในวันท่ี ๓๐ ธันวาคม 2563  ซ่ึงจะเรงใหมีการสอบทาง online 
ใหกับนักศึกษาท่ีตกคางโดยเร็ว 
 

                           มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๖    เร่ืองอ่ืน  ๆ 
 

                        ๖.๑   สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี 1๒/๒๕๖๓   
เม่ือวันจันทร  ท่ี  ๒1  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
   

            -  รับทราบ  รายงานผลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ประจําเดือน พฤศจิกายน  ถึงธันวาคม 2563 
                             -  รับทราบ  รายงานความกาวหนามหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
                             -  อนุมัติ  งบประมาณรายจายเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ.2564 จากเงินรายได
สะสมคงเหลือ (ครั้งท่ี ๑)  งานปรับปรุงและตอเติมอาคารผลิตน้ําดื่ม ๑ งาน เปนเงิน 2,823,200 บาท 
                             -  เหน็ชอบ  รายงานผลการสังเคราะหผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ และหนวยงานสนับสนุนวิชาการ ประจําปการศึกษา 2562   
                             -  อนุมัติ  การจางอาจารยพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จํานวน ๒๐ คน  ภาคนอก
เวลา  จํานวน ๓ คน   และระดับบณัฑิตศึกษา จํานวน ๗ คน  
                             -  อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายได พ.ศ.๒๕....... 
                             -  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวยการบริหารจัดการการกีฬา พ.ศ.25.... 
                             -  ใหความเห็นชอบ บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัย
สยามกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และสงเสริมใหมีกิจกรรมรวมกัน 
                            - อนุมัติ ขยายเวลาของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี           
                            - รับทราบ  รายงานการเงินประจําเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 



๑๗ 

 

 

                        ๖.๒   รายงานจํานวนผูเขาอบรมขอใบอนุญาตขับรถยนต และรถจักรยานยนต 
 

                        ๖.3  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ  ครั้งท่ี 2/2563                             

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
   

                        ๖.๔  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      

ครั้งท่ี ๗/2563  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  12  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563   
                           

 

                               หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว      
และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  
ประธานกลาวขอบคุณ และปดการประชุม   
 
 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๕๙  น.   

 

                    นางสาวสีนวล  ไทยานนท 
              ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 
                      ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      

 
 

 
 



๑๘ 
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