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                   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                            คร้ังที่ ๙ (๔๒)/๒๕๖๓ 

                                วันจันทร ที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓ 

                        ณ  หองประชุมราชภัฏสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ 
 

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

ผูมาประชุม                จํานวน    ๒๕   คน   

๑. ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม            อธิการบดี        ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ          รองอธิการบดี                                     กรรมการ 

๓. ผศ.พจนารถ             บวัเขียว             รองอธิการบดี                                     กรรมการ 

๔. อาจารย ดร.มนัญญา   ปริยวชิญภักดี        รองอธิการบดี                                      กรรมการ 

๕. ผศ.ดร.พรรณี            คอนจอหอ            รองอธิการบดี                                       กรรมการ 

๖. ผศ.ดร.วิภวานี           เผอืกบัวขาว          ผูชวยอธิการบดี                                     กรรมการ  

๗. อาจารย ดร.เมธาวิน    สาระยาน             ผูชวยอธิการบดี                                     กรรมการ 

๘. อาจารย ดร.ทัดทอง     พราหมณี             ผูชวยอธิการบดี                                     กรรมการ   

๙. อาจารย ดร.กฤษดา     ตั้งชวาล               ผูชวยอธิการบดี                                     กรรมการ 

๑๐. ผศ.รพีพรรณ           เทียมเดช              คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     กรรมการ 

๑๑. รศ.ดร.บัญญัติ          ศิริธนาวงศ            คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                กรรมการ 

๑๒. ผศ.สวุัฒน              เตชะเพชรไพบูลย    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                กรรมการ 
๑๓. ผศ.ดร.วนิดา           ดุรงคฤทธิชัย          คณบดีคณะพยาบาลศาสตร                       กรรมการ 
๑๔. อาจารย ดร.วิวิศน     สขุแสงอราม          คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                      กรรมการ 
๑๕. ผศ.ดร.ปญญา          ทองนิล                คณบดีคณะครุศาสตร                              กรรมการ 
๑๖. ผศ.ดร.พูนศิริ            ทิพยเนตร            คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี        กรรมการ 
๑๗. ผศ.ดร.ปาณิศา          แกวสวัสดิ์           คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ฯ                   กรรมการ 
๑๘. อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย          ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต                         กรรมการ  

๑๙. ผศ ดร.พิชิต              สุดตา                ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ              กรรมการ 

๒๐. อาจารยปยวรรณ        คุสินธุ                ผูอํานวยการสํานักวิทยบรกิารฯ                   กรรมการ 

๒๑. ผศ.ณรงค                 ไกรเนตร            ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ            กรรมการ 

๒๒. ผศ.ดร.ศุภณัฎฐ         ทรัพยนาวิน          กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                       กรรมการ 

๒๓. อาจารยภาคย          พราหมณแกว        กรรมการสภามหาวิทยาลยัฯ                        กรรมการ 

๒๔. ผศ.ทัศนัย               ท่ังทอง                กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                       กรรมการ     

๒๕. นายสะอาด             เข็มสีดา               ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี       กรรมการและเลขานุการ 



๒ 

 

 

 

 

 

 

ผูไมมาประชุม             จํานวน    ๖   คน 
  

๑. ผศ.วิเชียร                เข็มเงิน               รองอธิการบดี                                 - 

๒. รศ.ยศ                     ธีระเดชพงศ          ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                     - 

๓. รศ.ดร.กาญจนา          บญุสง                 ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                - 

๔. ผศ.ดร.กฤตชน           วงศรัตน               ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                     - 

๕. อาจารยกฤษฎา          สุริยวงศ               กรรมการสภามหาวิทยาลัย                           - 

๖. อาจารย ดร.ทวิพัฒน     วจิิตรปญญารักษ    ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ                      ไปราชการ 

ผูเขารวมการประชุม       จํานวน   ๑๔   คน 

๑. นางภควัน                 จนัทนเสวี         ผูอํานวยการกองกลาง                              

๒. นายนเรนทร             อมรจุติ            รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน       

๓. นางอัญธิกา                ถาวรเวช          รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมงานสื่อสารองคกร 

๔. นายอํานาจ                อนันพิทักษ       รักษาการในตําแหนงหัวหนาศูนยกีฬาและนันทนาการ      

๕. นายชาญยุทธ              อรุณสวัสดิ์        รักษาการในตําแหนงหัวหนาศูนยทดสอบฝมือแรงงาน   

๖. นางสาวเจษฎารัตน       กล่ําศรี            รักษาการในตําแหนงหัวหนาศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ  

๗. นางสถาพร                บญุหม่ัน           หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

๘. นางสาวสีนวล             ไทยานนท         หัวหนางานบริหารท่ัวไป          

๙. นางชุติมา              แฉงฉายา         นกับริหารงานท่ัวไป 

๑๐. นายฤทธี                  ทิมรอด           นักบริหารงานท่ัวไป 

๑๑. อาจารยวนิดา            มากศิริ            สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๑๒. นางสาวน้ําฝน            แสงอรุณ         นักวชิาการศึกษา 
๑๓. นางสาวณภัค             ภัทรศิริเมธ       นักวิชาการศึกษา 
๑๔. นายอิทธิกร               ชํานาญอักษร    ผูจัดการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ  
 

 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.     
      

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ  
 

                                                                                                 

 



๓ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                                ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                                               

ราชภัฏเพชรบุรี ครั้งท่ี ๘(๔๑)/๒๕๖๓ ประชุมเม่ือวันจันทร ท่ี ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น.                                          
ณ  หองประชุมราชรัฐสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  (รายละเอียด

ตามเอกสารหนา  ๓-๑๖)  
 

                    มติ ท่ีประชุม   ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  คร้ังท่ี ๘ (๔๑)/๒๕๖๓  โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง    

 

                       ๓.๑  รายงานผลการดําเนินงานศูนยเรียนรูการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                                 อาจารย ดร.วนิดา  มากศิริ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สืบเนื่องตอท่ีประชุมให
ทราบวา  ตามท่ีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดดําเนินงานศูนยเรียนรูการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ตั้งแตเดือนเมษายน – สิงหาคม ๒๕๖๓  บัดนี้ไดสิ้นสุดการใชงบประมาณในการ

ดําเนินงานโครงการดังกลาว  จึงขอรายงานผลใหทราบดังนี้  

    เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๓        -  ปรับพ้ืนท่ี ปรับปรุงซอมแซมโรงเรือน วางระบบน้ําตางๆ ฯลฯ 

                                     -  ติดตั้งปมน้ํา และโซลาเซลล 
 

    มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๓          -   เก็บเก่ียวผลผลิตท่ีไดตามอายุ  โดยไดดําเนินการปลูกพืชผัก พืชผัก                

                                                   เชน มะเขือ พริก ถ่ัวฝกยาว ผักบุง ฯลฯ  ผักกรีนโอค คอส กวางตุง  

                                                   เรดโอค ฯลฯตนออนผักบุง ทานตะวัน เห็ดนางรมดํา เห็ดหูหนู เห็ด 

                                                   นางฟาภูฐาน หญาเนเปยรปากชอง 1 หญาหวานทอนพันธุ   และ 

                                                   เลี้ยงสัตวน้ํา 
                                                                  

    ปญหาและอุปสรรค                    -  แรงงานคน/กําลังคนงานท่ีตองดูแลแตละฐานในตลอดป 

                                                -  การจัดจําหนาย การตลาด ตองมีผูจัดการมาดูแล แทนฐานการผลิต 
               

                                แผนงานศูนยการเรียนรูการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ป 2564  เพ่ือเปน
สถานท่ีสําหรับการถายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสูชุมชน เพ่ือเปนตนแบบ แหลงวัตถุดิบ และปจจัยในการ
ผลิตสินคาเกษตรสําหรับเกษตรกรในพ้ืนท่ีใกลเคียง  เพ่ือเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพสําหรับนักศึกษา 
                                เปาหมายของศูนยเรียนรู  เกษตรสมัยใหม จากฐานการเรียนรูตาง ๆ ในศูนยฯ ไดแก 
ฐานเกษตรอินทรียตามมาตรฐาน SDGs PGS  ฐานผักยกโตะกางมุงและแปลงตนแบบการผลิตพืชอินทรียตาม
มาตรฐาน SCE-PGS  ฐานผักยกโตะกางมุง การพัฒนาโตะปลูกอัจฉริยะ ฐานไมผลเศรษฐกิจเมืองเพชรอัจฉริยะ 



๔ 

 

 

การผลิตไมผลในกระถางอัจฉริยะ  ฐานการผลิตพืชโตไว ฐานการใชประโยชนจากขยะอินทรียเพ่ือการผลิตปุย
แบบครบวงจร  ฐานเรียนรูแปลงตนแบบการผลิตกลวยหอมทอง  ฐานเทคโนโลยีการผลิตเห็ด ฐานเพาะเลี้ยงสัตว
น้ําเศรษฐกิจ  ฐานการผลิตไกไข  ฐานไมโครกรีน  ฐานการผลิตพืชอาหารสัตว ฐานการแปรรูป ฐานสืบสานอัน
เนื่องจากศาสตรพระราชา  โดยใชงบประมาณในการดําเนินการ จํานวน  1,629,000 บาท 
 

                        มติท่ีประชุม  รับทราบ มอบ รองอธิการบดี ประสานงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

พิจารณา Output Outcome ของโครงการ  รวมถึงรายรับ-รายจายใหชัดเจน และพิจารณาแหลงเงินทุนท่ีจะ

ดําเนินการเพ่ือใหสามารถพ่ึงตนเองได 
 

                      ๓.๒  รายงานความกาวหนาสถานะงานวิจัยจากแหลงทุนภายใน-ภายนอก ประจําป

งบประมาณ 2550 – 2563  
                                อาจารยภาคย  พราหมณแกว  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ  สืบเนื่องตอท่ีประชุม
ใหทราบวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดสนับสนุนงบประมาณสําหรับดําเนินงานวิจัยใหนักวิจัย  จาก

เงินทุนรายได/กองทุนเพ่ือการวิจัย ทุนยุทธศาสตร และเงินงบประมาณแผนดินนั้น สถาบันวิจัยฯ จึงขอรายงาน

ผลการดําเนินงานสถานะงานวิจัยจากแหลงทุนภายใน-ภายนอก  และการดําเนินงานโครงการวิจัยของนักวิจัย              

ท่ีติดคางทุน จากเงินรายไดมหาวิทยาลัย เงินกองทุนเพ่ือการวิจัย และเงินงบประมาณแผนดิน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2550-2561  ดังนี้  จํานวนโครงการวิจัยของนักวิจัยท่ีติดคางทุน จากเงินรายไดมหาวิทยาลัย

และเงินกองทุนเพ่ือการวิจัย ดังนี้ 
 

เงินรายไดมหาวิทยาลัย และเงินกองทุนเพ่ือการวิจัย 

จํานวน
โครงการวิจัยท่ี

รับทุนไป
ท้ังหมด 

ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ดําเนินการวิจัย 
ไมแลวเสร็จ 

คืนทุน การดําเนินการ 

เบิกจายเสร็จสิ้น ไมเบิกจาย 

90 โครงการ 52 โครงการ 5 โครงการ *15 โครงการ 18 โครงการ กํ า กั บ ติ ด ต า ม ใ ห นั ก วิ จั ย
ดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน
วันท่ี 30 ตุลาคม 2563  

เปนเงิน 1,741,600 
บาท 

134,000 
บาท 

492,000 
บาท 

434,000 
บาท 

 

 

 

 

 

เงินงบประมาณแผนดิน 

 

จํานวน ดําเนินการ อยูระหวางการ คาดวาจะ คืนทุน การดําเนินการ 



๕ 

 

 

โครงการวิจัยท่ีรับ

ทุนไปท้ังหมด 

เสร็จสิ้นแลว ดําเนินการ ดําเนินการ      

ไมแลวเสร็จ 

8 โครงการ - 8 โครงการ -  -  กํากับติดตามใหนักวิจัยดําเนินการ

ใหแลวเสร็จ ภายในวันท่ี 30 ตุลาคม 

2563 และไมสามารถเบิกจายเงิน

วิจัยสวนท่ีเหลือได 

เปนเงิน - 2,699,660 
บาท 

- -  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงสถานะ การดําเนินงานวิจัยสําหรับงานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุน  ประจําปงบประมาณ 2562 
 

 

แหลงทุน จํานวน
โครงการ 

ดําเนินการ
สําเร็จ 

สงรางรายงาน
ฉบับสมบูรณ 

อยูระหวาง
ดําเนินงานวิจัย 

หมายเหตุ 

เงินงบประมาณแผนดิน 19 18 - 1  
เงินรายไดตามยุทธศาสตร 15 11 - 3 ยกเลิก 1 โครงการ 

เงินกองทุนเพ่ือการวิจัย 7 7 - -  
 

ตารางแสดงสถานะ การดําเนินงานวิจัยสําหรับงานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุน ประจําปงบประมาณ 2563 
 

แหลงทุน จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน ดําเนินการ
เบิกงวดท่ี 1 

ดําเนินการเบิก
งวดท่ี 1-2 

อยูระหวางทํา
สัญญา 

เงินงบประมาณแผนดิน 12 5,487,300 12 9 - 

เงินรายไดตามยุทธศาสตร 16 1,585,000 14 - 2 

เงินกองทุนเพ่ือการวิจัย 3 210,000 1 - 2 

เงินทุนวิจัย R2R 17 204,000 16 - 1 

เงินจากแหลงทุนภายนอก 12 6,524,125 5 - 7 
 

 



๖ 

 

 

                                มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 

                   ๓.4  การดํ า เนิ นการพัฒ นาน วัตกรรมเพ่ื อใชบรรเทาปญ หาการแพรระบาดของ                              

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

         อาจารยภาคย  พราหมณแกว  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ  สืบเนื่องตอท่ีประชุม                
ใหทราบวา  ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ไดพัฒนานวัตกรรม  และเตรียมความพรอมรับสถานการณวิกฤต

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคติดเชื้อตาง ๆ  ในอนาคต จํานวน 8 นวัตกรรม ประกอบดวย  ๑) นวัตกรรม

ตนแบบเครื่องอบฆาเชื้อดวยแสง UV-C  แบบกลองขนาดเล็ก  ๒) นวัตกรรมตนแบบตูสแกนตรวจคัดกรอง
อุณหภูมิแบบเดินผาน  ๓) นวัตกรรมตนแบบตูความดันลบสําหรับคัดกรองผูปวย  ๔) นวัตกรรมตนแบบหุนยนต
สู โควิด-19 “นองปฐมพยาบาล”  ๕) นวัตกรรมตนแบบเครื่องปรับอากาศสําหรับชุด PPE  ๖) นวัตกรรม
ตนแบบเครื่องฟอกอากาศและฆาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด วยเทคโนโลยีแผนกรองอากาศ HEPA รวมกับ UV-C                
๗) นวัตกรรมตนแบบอุปกรณปองกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ชนิดครอบหัวพรอมระบบฆาเชื้อ
ดวย UVC  ๘) นวัตกรรมตนแบบระบบทําน้ํายาฆาเชื้อโรคดวยกรดไฮโปคลอรัสเขมขนจากน้ําเกลือดวย

กระบวนการอิเล็กโทรลิซิส   โดยไดสงมอบนวัตกรรมใหกับโรงพยาบาลเพ่ือนําไปใชงานและทดสอบตนแบบ

เรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ.2563  

         ซ่ึงสถาบันวิจัยฯ ไดมีการศึกษาแนวทางในการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของ
นวัตกรรมท่ีไดพัฒนาข้ึนท้ัง 8 นวัตกรรม พบวา นวัตกรรมตนแบบเครื่องอบฆาเช้ือดวยแสง UV-C  แบบกลอง
ขนาดเล็กสามารถจดอนุสิทธิบัตรได  คาดวาภายในเดือนตุลาคม 2563 จะสามารถยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรได 
และนวัตกรรมตนแบบอุปกรณปองกันเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชนิดครอบหัวพรอมระบบฆา
เช้ือดวย UVC พรอมดวยนวัตกรรมตนแบบเครื่องปรับอากาศสําหรับชุด PPE  จากหลักการในการผลิตหาก

ไดรับผลการใชงานรวมถึงขอเสนอแนะและปรับแกจนสมบูรณแบบแลว สามารถยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรไดอีก

นวัตกรรมหนึ่ง  

        สําหรับการพัฒนานวัตกรรมใหม ท่ีตอบสนองความความตองการของบุคลากร                      

ทางการแพทยในยุค new normal นั้น สถาบันวิจัยฯ ไดประสานงานกับผูอํานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกลา

จังหวัดเพชรบุรีและผูอํานวยการโรงพยาบาลชะอํา ในการรวมกันพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยท่ีตอบสนองตอวิถี

ชีวิตในยุค new normal และจะสงขอเสนอโครงการวิจัยนี้ กับหนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพ่ิม

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.) ซ่ึงจะปดรับขอเสนอ  ในวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2563  
 

                          มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                   ๓.๕  งานความกาวหนาสถานะงานวิจัยจากแหลงทุนภายนอก ประจําปงบประมาณ 2564                                   
       

      อาจารยภาคย  พราหมณแกว  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ  สืบเนื่องตอท่ีประชุมให
ทราบวา ตามท่ีสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มีภารกิจในการแสวงหาทุนเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรับทุน



๗ 

 

 

และเพ่ิมศักยภาพของนักวิจัยในการสรางผลงานวิจัย ในปงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี         
สงขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก จํานวน 16 โครงการ แบงออกเปน
ทุนกระตุนเศรษฐกิจ จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 8,500,000 บาท  ทุนงบประมาณแผนดิน จํานวน ๑๔ 
โครงการ งบประมาณ  11,210,0000  รวมงบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุน เปนเงินท้ังสิ้น 19,710,000 
บาท  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

                                มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                      ๓.๖   โครงการจางงานประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-๑๙ )  

                       ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  รองอธิการบดี  สืบเนื่องตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ี
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  ไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการจางงาน
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                         
เฟส  ๒ ใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  บัดนี้ การดําเนินงานครบ ๓ เดือนแลว ซ่ึงจะไดมีการสรุปผลการ
ดําเนินงาน  การสงมอบขอมูลเพ่ือใหหนวยงานไดใชประโยชนจากโครงการ  และจะมีการถอดบทเรียน
ความสําเร็จของการดําเนินงาน  ในวันท่ี ๓๐  กันยายน พ.ศ.2563  ตั้งแตเวลา 9.00 น.  ณ  หองประชุม                  
เอกศักดิ์บุตรลับ  จึงขอเชิญผูบริหารรวมตอนรับผูเขารวมกิจกรรมในวันดังกลาว 
 
 

                              มติท่ีประชุม  รับทราบ   
                    

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา      

 

                                 4.๑  การติดตามและประเมินผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ประจําปการศึกษา 2562  

                          นายนเรนทร  อมรจุติ  รักษาการในตําแหนงผู อํานวยการกองนโยบายและแผน 
นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  
ไดมีการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 
บัญญัติใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง   
โดยคณะกรรมการไดปฏิบัติตามข้ันตอนและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง และมอบกองนโยบายและ
แผนดําเนินการในข้ันตอนท่ี 1 คือ ระบุ วิเคราะหความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย และข้ันตอนท่ี 2 คือ แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําปการศึกษา 
2562 ซ่ึงกําลังดําเนินการในข้ันตอนท่ี 3 การติดตามและประเมินผลการดําเนินการ ตามแผนบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   โดยใหหนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ดําเนินการจัดการความ



๘ 

 

 

เสี่ยงตามแผนกลยุทธและแนวทางการจัดการความเสี่ยงในแผนมหาวิทยาลัย  พบวาความเสี่ยงท้ัง  6 ประเด็น  
ไดแก 

                  ๑)  ภาพลักษณและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย      
                  ๒)  ความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                  ๓)  ความไมปลอดภัยในการใชอาคาร สถานท่ีและทรัพยสินของทางราชการ 
                  ๔)  ภาวะวิกฤตและสถานการณฉุกเฉิน 
                  5)  ดานเสถียรภาพทางการเงิน/สภาพคลอง ของมหาวิทยาลัย 
                  ๖)  การปฏิบัติงานท่ีไมโปรงใส 
 

มีคาความเสี่ยงลดลง 5 ประเด็น และ มี 1 ประเด็น ท่ียังมีคาเทาเดิม ไดแก ภาวะวิกฤตและสถานการณฉุกเฉิน 
เนื่องจากเปนสิ่งท่ีไมสามารถคาดการณได จึงตองระมัดระวังอยางตอเนื่อง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม) 

                 จึงนําเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบ  
                       

                  คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

               -  หนวยงานตองทําการวิเคราะหความเสี่ยงของตนเองดวย 
               -  ความเสี่ยงตัวใดท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง หรือสูงมาก ใหทําการแกไข    
               -  ควรมีแนวทางการแกไข และกําหนดผูรับผิดชอบความเสี่ยงใหชัดเจน 

 

                                      มติท่ีประชุม   เห็นชอบ ประเมินผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี ประจําปการศึกษา 2562  
     

                 4.๒   (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) 
                              อาจารย ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภกัดี  รองอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  มาตรา 18 (1) ไดกําหนดใหสภามหาวิทยาลัย มีอํานาจ
และหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย  โดยกําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เก่ียวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการทางวิชาการและสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การ
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับมติสภา
มหาวิทยาลัย  ในคราวประชุม ครั้งท่ี 6/2563  เม่ือวันจันทรท่ี 15 มิถุนายน 2563  สมควรใหมีการทบทวน
นโยบายสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณและสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตใหม                     
(New Normal)  โดยเฉพาะในชวงการพัฒนาอุดมศึกษาไทยสูสังคมยุคดิจิทัล และระบบเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 

                   ดวยเหตุผลขางตน ทําใหมีการแตงตั้งคณะทํางานทบทวนนโยบายสภามหาวิทยาลัย 
และยกรางนโยบายสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดมีการประชุมพิจารณา สังเคราะหขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ  ผลการวิเคราะหความสอดคลองของนโยบายสภามหาวิทยาลัย (ฉบับเดิม)  มาปรับเปน (ราง) 
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีเรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 
2565 – 2569)  เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป   

 



๙ 

 

 

นโยบาย: “เรงรัดการขับเคลื่อนใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดําเนินการตามภารกิจเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ภายใตพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ยุทธศาสตรชาติ และ
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง” ดังตอไปนี ้
 

          1. ดานการผลิตบัณฑิต (การจัดการเรียนรู)      2. ดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
          3. ดานการพัฒนาทองถ่ิน                           4. ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          5. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม              6. ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมแทรัพยากรธรรมชาติ                
          7. ดานการบริหารจัดการ 
 

                            จึงนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณา 
 

                           คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

                         -  ปรับขอความ “พัฒนาอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา” เปน “พัฒนาอาจารย                
และบคุลากร”    
                         -  ปรับแกขอความ  “มีจิตวิญญาณและจรรยาบรรณความเปนครร” 

                         -  ปรับขอความ   “สรางโอกาสมูลคาเพ่ิมสูเศรษฐกิจสรางสรรค” เปน “สรางมูลคาเพ่ิม                
สูเศรษฐกิจสรางสรรค” 

                         -  เพ่ิมขอความ ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเพ่ิมประเด็นการ
เปนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 
                             

                         มติท่ีประชุม  ปรับปรุงแกไข ประกาศสภามหาวิทยาลัย เร่ืองนโยบายและแนว

ทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ป (พ.ศ.2564-2569)  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                

ใหขอเสนอแนะ 
 
 

              
                               4.๓   ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือน/คาจางของ

ขาราชการพลเรือน  และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 256๓  
                                           นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา 

เพ่ือใหการเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีความโปรงใสเปนธรรม  จึงไดมีการปรับปรุงและจัดทําเปนประกาศ แนวปฏิบัติในการเลื่อน
เงินเดือน/คาจางของขาราชการพลเรือน และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 256๓  ประกาศ 
รอยละการเลื่อนคาจางของพนักงาน และขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รอบประเมินที่  ๒ 
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  สรุปสาระสําคัญ ดังนี้   (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา ๒๓ -๒๕) 

                                         ขอ 4   เพ่ิมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน  ของสํานักงานอธิการบดี ให
แตงตั้งผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  เปนประธาน ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาทุกคน เปนกรรมการ และ
หัวหนางานบริหารงานบุคคล เปนเลขานุการ 

                                          ขอ ๓  ใหคณะกรรมการตาม ขอ ๔ พิจารณารอยละการเลื่อนเงินเดือน/คาจางของ
ขาราชการพลเรือน และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด โดยใหนําผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 



๑๐ 

 

 

พรอมท้ังขอมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการ
เปนขาราชการหรือพนักงาน มาคํานวณหาคะแนนมาตรฐาน (T-Score) และขอควรพิจารณาอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน หรือคาจางของขาราชการพลเรือน หรือ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ท้ัง ๓ กลุม 

                                        

                                          - เกณฑการเลื่อนคาจางของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รอบการประเมินท่ี ๒ 
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย (ตามเอกสาร หนา  ๒๖)  

      

                                                                                   - เกณฑการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รอบการประเมิน
ท่ี ๒ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย (ตามเอกสาร หนา  ๒๗) 

 

                           จึงนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณา 
 

                           คณะกรรมการบริหารใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

                         -  การเลื่อนเงินเดือนโดยใชการคํานวณจากฐานเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูงของแตละตําแหนง 

อาจมีความเหลื่อมล้ําเนื่องจากขอจํากัด  

                         -  การนําขอมูลวันลามาประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน อาจไมเหมาะสม 

                         -  การใหหลักเกณฑประเมินแบบ T-score  อาจเกิดปญหาการเปรียบเทียบระหวาง

หนวยงาน 

                         -  การประเมินเพ่ือพิจารณาความดีความชอบ  กับรอยละการเลื่อนเงินเดือนประเมินผล

การปฏิบัติงาน ใหพิจารณาแยกออกจากกัน 

                        -   ปรับระดับของรอยละของการเลื่อนใหมีความถ่ีมากยิ่งข้ึน 

 

                            มติท่ีประชุม  ทบทวน ประกาศมหาวิทยาลัย เรื ่อง แนวปฏิบัต ิในการเลื ่อน

เงินเดือน/คาจางของขาราชการพลเรือน และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 25๖๓ โดยขอความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหารหนวยงานและผูเก่ียวของ  โดยสงขอมูลไดท่ี ผูอํานวยการสํานักงาน

อธิการบดี  ภายใน  ๑ สัปดาห 

                      4.๔   พิจารณารายงานผลการกํากับ ติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร  
              ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2562 
 

                    ผศ. ดร.พิชิต  สุดตา  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจงใหท่ี
ประชุมทราบวา  ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ีไดรับ
ความเห็นชอบจากมติสภามหาวิทยาลัยไดมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 
2562  ระหวางเดือนสิงหาคม – กันยายน 2563 นั้น  
                              บัดนี้  การประเมินดังกลาวไดดําเนินการเรียบรอยทุกหลักสูตรแลว  จึงขอรายงานผล
ประเมินและผลการวิเคราะหจากผลการประเมิน พรอมท้ังขอเสนอแนะท่ีพบ ในมิติตาง ๆ ดังนี้  มิติคุณภาพบัณฑิต 



๑๑ 

 

 

มิติบริหารหลักสูตร  มิติการบริหารภาพรวม  เพ่ือใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม และนําไปพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
จัดการหลักสูตร ปการศึกษา 2563 และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)  ระดับ
หลักสูตรตอไป  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 คณะครุศาสตร              ประเมินจํานวน   ๕  หลักสูตร        ผานมาตรฐานท้ังหมด 

       คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี               ประเมินจํานวน   ๖  หลักสูตร        ผานมาตรฐานท้ังหมด 
       คณะวิทยาการจัดการ                  ประเมินจํานวน   ๕  หลักสูตร        ผานมาตรฐานท้ังหมด 
       คณะเทคโนโลยีการเกษตร        ประเมินจํานวน   ๕  หลกัสูตร       ผานมาตรฐานท้ังหมด 
       คณะวิศวกรรมศาสตร ฯ                          ประเมินจํานวน   ๘  หลักสูตร       ผานมาตรฐานท้ังหมด 

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร            ประเมินจํานวน  ๑๗ หลักสูตร       ผานมาตรฐานท้ังหมด        
     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                       ประเมินจํานวน    ๔ หลักสูตร       ผานมาตรฐานท้ังหมด 
     คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ    ประเมินจํานวน    ๓  หลักสูตร      ผานมาตรฐานท้ังหมด 

 

                                     รวม              ๕๓  หลักสูตร   
 

                           มติท่ีประชุม   เห็นชอบ รายงานผลการกํากับ ติดตามการดาํเนินการประกันคุณภาพหลกัสูตร  

              ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2562 
 

                     4.๕   การขอเปล่ียนช่ือ ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
                     นายชาญยุทธ อรุณสวัสดิ์  รักษาการในตําแหนง หัวหนาศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือ

แรงงาน นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
จัดตั้งข้ึนตามประกาศ   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การจัดตั้งหนวยงานภายใน สังกัดสํานักงาน
อธิการบดีท่ีมีฐานะเทียบเทากอง พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 18  มีนาคม พ.ศ.2562  มีการแบงสวนงาน  
6  กลุม  ดังนี้  กลุมสาขาอาชีพชางกอสราง  กลุมสาขาอาชีพชางอุตสาหการ  กลุมสาขาอาชีพชางเครื่องกล  
กลุมสาขาอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร  กลุมสาขาอาชีพเกษตรอุตสาหกรรม  กลุมสาขา
อาชีพภาคบริการ                     

                   วัตถุประสงค  ขับเคลื่อนโดยกลุมสาขาอาชีพ ท้ังหมด 6 กลุมสาขาอาชีพ เพ่ือพัฒนา
บุคลากร และทรัพยากรในทองถ่ินเขาสูมาตรฐานสากล 
                   แตดวยภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึนในปจจุบัน ไมไดถูกจํากัดแตเฉพาะงานดานการพัฒนาฝมือ
แรงงานตามท่ีขอรับใบอนุญาต ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ กับหนวยงานภายนอก คือ 
สํ านั ก งาน พั ฒ นาฝ มื อแรงงาน เพชรบุ รี  ก รม พั ฒ นาฝ มื อแรงงาน  แต ยั ง มี การเป ดการฝ กอบ รม                                     
ในหลากหลายหัวขอ โดยความรวมมือกับคณะตาง ๆ  หนวยงานภาครัฐและเอกชน จํานวน ๘ โครงการ และ
โครงการอบรมในอนาคต จํานวน ๑๒ โครงการ   
                            ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินงานของศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน เปนไปอยาง
ครอบคลุมและมีความหลากหลาย  จึงขอเปลี่ยนชื่อหนวยงานเปน “ศูนยฝกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี”   โดยมีภารกิจหลัก ดังนี้  จัดการอบรม  และทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานฯ  
การกํากับดูแล และประสานงานหนวยงานท้ังภายใน และภายนอก เพ่ือดําเนินการเพ่ิมสาขาการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน ท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน และเอกลักษณของมหาวิทยาลัย   การกํากับดูแล และ
ประสานงานหนวยงานท้ังภายใน และภายนอก เพ่ือจัดการอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา 



๑๒ 

 

 

ใหแก นักศึกษา ศิษยเกาและผูสนใจท่ัวไป   การบริการวิชาการ ดานทักษะอาชีพใหแกนักศึกษา บุคลากร                 
ศิษยเกาและผูสนใจท่ัวไป 
 

                           มติท่ีประชุม  เห็นชอบ เปลี่ยนช่ือ ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  เปน ศูนยฝกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๕   เรื่องแจงเพ่ือทราบ   
  

                        ๕.๑  การผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ITA) 
                                  ผศ.นรีนารถ   ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ.2562 (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดคาคะแนน 87.63  ปงบประมาณ 
พ.ศ.2563  ไดคะแนน 88.45  ระดับการประเมิน A  ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดลําดับท่ี ๔๗  ของ
ประเภทสถาบันอุดมศึกษา (83 แหง)  และไดลําดับท่ี 20  ของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ (36 แหง)  
รายละเอียดดังนี้ 
-  การปองกันการทุจริต       ไดคะแนน  100           -  การเปดเผยขอมูล                 ไดคะแนน ๙๗.78  
-  ประสิทธิภาพการสื่อสาร   ไดคะแนน  84.84         -  การปรับปรุงการทํางาน           ไดคะแนน 84.72       
-  คุณภาพการดําเนินงาน     ไดคะแนน 84.12         -  การปฏิบัติหนาท่ี                    ไดคะแนน 83.98   

-  การใชอํานาจ                ไดคะแนน 80.98         -  การใชทรัพยสินของทางราชการ   ไดคะแนน 76.14   

-  การใชงบประมาณ          ไดคะแนน 75.89         -  การแกไขปญหาการทุจริต          ไดคะแนน 75.23   
 

 

                                มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

                        ๕.๒  สรุปการตรวจเยี่ยมโรงเรียนกองทุนการศึกษา ปงบประมาณ  2563 

จังหวัดเพชรบุร ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
                                  ผศ.ดร.ปญญา  ทองนิล  คณบดีคณะครุศาสตร  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ี
พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจเยี่ยม
โรงเรียนกองทุนการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี ๑๑ แหง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ๓ แหง ระหวางวันท่ี ๑๓-๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๓  และวันท่ี ๒๓-๒๔ กันยายน ๒๕๖๓  ไดรับทราบความกาวหนา ปญหา ความตองการ                   
การชวยเหลือของแตละโรงเรียน และบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ รวมใหการสนับสนุนการเลี้ยงไกของโรงเรียน 
ซ่ึงความตองการของโรงเรียนตาง ๆ มีดังนี ้
 

                 โรงเรียน                                       ความตองการการชวยเหลือ 
-  รร.บานหวยไคร จ.ประจวบคีรขัีนธ                 ๑)  นักศึกษาฝกสอน สาขาการศึกษาปฐมวัย 
                                                            ๒)  เครื่องกรองน้ําขนาดใหญ 

-  รร.อนันต จ.ประจวบคีรีขันธ                         ๑)  นักศึกษาฝกสอนสาขาภาษาไทย 



๑๓ 

 

 

-  รร.บานดอนขุนหวย จ.เพชรบุรี                      ๑)  คอมพิวเตอรเกา  ๒๐ เครื่อง 

-  รร.บานพุพลู จ.เพชรบุรี                               ๑)  กิจกรรมคายวิทยาศาสตร 

-  รร.ปาเด็งวิทยา จ.เพชรบุรี                            ๑)  นักศึกษาฝกสอนสาขาวิชาฟสิกส       

-  รร.หวยทรายประชาสรรค จ.เพชรบุรี               ๑)  นักศึกษาฝกสอนสาขาชางยนต  สาขาคอมพิวเตอร 

-  รร.หุบกะพง จ.เพชรบุรี                               ๑)  นักศึกษาฝกสอนสาขาวิชาเกษตร 

                                                              ๒)  จิตอาสาจัดทําแปลงผัก  

-  รร.บานหนองปนแตก                                  ๑)  นักศึกษาศิษยเกามาฝกสอน 

                                                              ๒)  นักศึกษาฝกสอนสาขาวิชาภาษาไทย 

-  รร.บานแมคะเมย                                      ๑)  จัดระบบหองคอมพิวเตอร 

                                                              ๒)  นักศึกษาศิษยเกาสาขาวิชาศิลปศึกษามาฝกสอน 
 

                               มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

                      ๕.๓   การเตรียมความพรอมนักศึกษาเปนผูประกอบการ 

                                 นายอิทธิกร  ชํานาญอักษร  ผูจัดการศูนยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ ไดดําเนินการเตรียมความพรอมใหนักศึกษา       
เปนผูประกอบการ  ๕ ข้ันตอน  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๓๑)   ดังนี้ 
 

                              ๑) เสริมทักษะข้ันพ้ืนฐานใหกับนักศึกษา ป ๑  และป ๓ ผานกิจกรรมชมรมนักศึกษา

เปนผูประกอบการ  

                              ๒) จัดกิจกรรมภาพรวมโดยใชผลิตภัณฑ หรือองคความรูของคณะสูการทําเชิงพาณิชย 

                              ๓) จัดกิจกรรมเชิงลึกแตละสาขา ความถนัด หรือความชอบสวนบุคคล นํามาเปน
กรณีศึกษา 

                              ๔) บูรณาการเขาสูระบบหลักสูตรของวิชาการท่ีเก่ียวของ หรือมีวัตถุประสงคตอยอด          
ในเชิงพาณิชย 
                              ๕) กาวสูผูประกอบการบมเพาะธุรกิจในความดูแลของ UBI พัฒนา/ตอยอดธุรกิจใหเกิด
การจางงาน สรางรายได และการเสียภาษี 

                                มติท่ีประชุม  รับทราบ   

 

                        ๕.๔   รายงานผลการดําเนินงานศูนยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                                   นายอิทธิกร  ชํานาญอักษร  ผูจัดการศูนยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง ผลการดําเนินงานของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ซ่ึงสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
ใหการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน  ป ๒๕๖๓  ไดดําเนินกิจกรมมครอบคลุม ๓  ดาน  ดังนี้ 



๑๔ 

 

 

                                   ๑) กิจกรรมสรางความตระหนักการเปนผูประกอบการ  ไดจัดใหมีการประชุม 

อบรม สัมมนา การลงขาวเผยแพรประชาสัมพันธในวารสาร เว็บไซต หนังสือพิมพทองถ่ิน การทําสื่อ

ประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ  การแสดงนิทรรศการ  การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขาย  

                                   ๒)  กิจกรรมเตรียมความพรอมการประกอบธุรกิจ ท้ังกลุมนักศึกษา บุคลากร 

ผูประกอบการรายใหม และผูสนใจ  เพ่ือเตรียมความพรอมการประกอบธุรกิจ เชน การจัดตั้งชมรมพัฒนา

นักศึกษาเปนผูประกอบการ  การทําธุรกิจจําลอง  การออกรานจําหนายสินคา 

                                   ๓) กิจกรรมบมเพาะธุรกิจ ระดับ Start Up  มีผูประกอบการเขารวม ๓ ราย  

ไดแก แบรนดติมตาล ผลิตภัณฑไอศกรีมมะพราวออน   แบรนดซันชายน ผลิตภัณฑกลวยหอมทองอบแหง             

แบรนด K&N Natural Soap ผลิตภัณฑสบูสมุนไพร  ซ่ึงผูประกอบการมีการวางแผนพัฒนา ผลิตภัณฑเดิมและ

ผลิตภัณฑใหม ในระยะ ๑๘ เดือน เปนตนไป 

                                ตลอดระยะเวลา ๑ ป (ตั้งแตเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)  ศูนยบมเพาะ

วิสากิจ ไดสงเสริมสนับสนุน และพัฒนาจากฐานองคความรูในสถาบันอุดมศึกษา จําแนกเปน นักศึกษา ๔๕๑ คน  

บุคลากร ๑๖๔ คน  ผูสนใจท่ัวไป จํานวน ๑๐๐ คน  ผูประกอบการบมเพาะธุรกิจ UBI และ OTOP  ๒๕ คน  

รวมท้ังสิ้น  ๗๔๐ คน  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

                              มติท่ีประชุม  รับทราบ   

 

                      ๕.๕  รายงานผลการออกแนะแนวการศึกษา ปการศึกษา 2564 (เดือนสิงหาคม – 
กันยายน 2563) 
                              ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ
วา  ดวยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  รวมกับคณะกรรมการแกนนําแนะแนวการศึกษาตอของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดทําการออกแนะแนวและประชาสัมพันธการศึกษาตอใหกับโรงเรียน จํานวน ๑๔ 
แหง  ตั้งแตเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๓  มีผูสมัครเขาเรียนในระบบ  จํานวน 1,067  คน   ชําระคา
สมัครแลว  จํานวน 522  คน   ทําการออกแนะแนวในพ้ืนท่ีจังหวัดตาง ๆ   ดังนี้ 
 

โรงเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดระนอง 
       - โรงเรียนพิชัยรัตนาคา          - โรงเรียนสตรีระนอง 
 

โรงเรียน/วิทยาลัยในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี 
       - วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี        -  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 
                -  โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบรุี                             -  โรงเรียนแกงกระจานวิทยา จ.เพชรบุรี 
                -  โรงเรียนหนองจอกวิทยา จ.เพชรบุรี                    -  โรงเรียนหนองพลับวิทยา จ.เพชรบุรี 
                -  โรงเรียนคงคาราม จ.เพชรบุรี                            -  โรงเรียนบานลาดวิทยา จ.เพชรบุรี 
 

โรงเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม 
          - โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย                                  - โรงเรียนถาวรานุกูล  
 



๑๕ 

 

 

โรงเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
           - โรงเรียนปากน้ําปราณ                                     - โรงเรียนหัวหนิ  
 

         มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                    5.6  รายงานผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปการศึกษา 
๒๕๖๔  รอบโควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ  (Portfolio) 
                             ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  
สํานักสงเสริมวิชาการฯ  รวมกับคณะวิชา จัดสอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปการศึกษา 
๒๕๖๔  รอบโควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ  (Portfolio)  เม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓  จึงขอรายงาน
ผลการสมัครสอบคัดเลือกใหทราบ   ดังนี้ 
 

                     จํานวนผูสมัครสอบคัดเลือกท้ัง 2 ประเภท รวมทุกคณะ           จํานวน      368     คน 
       รอบโควตาเรียนดี                        จํานวน       159     คน 
       รอบโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio)                      จํานวน       209     คน      

                    จํานวนผูผานการคัดเลือกท้ัง 2 ประเภท รวมทุกคณะ              จํานวน      346    คน 
       รอบโควตาเรียนดี                        จํานวน       147     คน 

                             รอบโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio)                     จํานวน       199     คน      
 

        มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 

                    ๕.7  รายงานความกาวหนาการตรวจประเมิน สํานักงานสีเขียวของสํานักวิทยบริการ         

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                             อาจารยปยวรรณ  คุสินธุ  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและสารสนเทศ  แจงตอท่ี
ประชุมใหทราบวา  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 17 กันยายน 2563  สํานักวิทยบริการฯ รับการตรวจประเมินสํานักงาน
สีเขียว (Green Office)  ประจําป 2563  โดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมรวมกับคณะสิ่งแวดลอม                    
และทรัพยากรศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประกอบดวยกรรมการประเมินฯ จํานวน 3  คน  คือ นางสาว
อัจฉรา จิระกุลชัยวงศ  นางสาวอิสสริยา จันทรประดิษฐ  และนายณัฏฐภัทร วัฒนศิริภูวเดช จากคณะ
สิ่งแวดลอมฯ  มหาวิทยาลัยมหิดล  การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอโพธาราม  และการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 
(ภาคใต) จังหวัดเพชรบุรี  ท้ังนี้ การตรวจประเมินสํานักงานสีเขียวเปนไปตามเกณฑการประเมินฯ  6 หมวด  
โดยการตรวจเอกสารผานระบบออนไลน ตรวจพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบสํานักฯ  พรอมกับสัมภาษณและสอบถาม                
ขอสงสัย ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดใหขอเสนอแนะการดําเนินงานสํานักงานสีเขียวแกสํานักฯ เพ่ือนําไปพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงาน   ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด และสอดคลองกับนโยบาย Green University 
โดยจะประกาศผลการประเมิน ในเดือนธันวาคม  2563 
 

           มติท่ีประชุม   รับทราบ  
 

                    ๕.8  การสนับสนุนระบบผลิตสื่อการเรียนการสอนสําหรับอาจารยและนักศึกษา  



๑๖ 

 

 

                  อาจารยปยวรรณ  คุสินธุ  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและสารสนเทศ  แจงตอท่ี
ประชุมใหทราบวา  สํานักวิทยบริการฯ ไดจัดให มีบริการระบบผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสตางๆ  ไดแก หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book)  สื่อประเภทวีดีโอ และหองการสอนในรูปแบบ
ออนไลน ผานระบบเครือขาย สามารถเขาใชงานไดในทุกท่ี ทุกเวลา ตอบสนองการเรียนรูในยุค New Normal  
ซ่ึงพรอมใหบริการแกนักศึกษาและอาจารย ประกอบดวย 3 ระบบ คือ 
 

- ระบบหองการเรียนการสอนอินเตอรแอคทีฟออนไลน ไดรับจัดสรรงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต ปงบประมาณ 2563 จํานวน

เงิน 499,900 บาท 

- ระบบสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

- ระบบ VDO on Demand 
 

  มติท่ีประชุม   รับทราบ  
 

                    ๕.9    ปฏิทินการถายทอดแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                              นายนเรนทร อมรจุติ  รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  แจง
ตอท่ีประชุมใหทราบถึง  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผานความเห็นชอบสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในคราวประชุม ครั้งท่ี 9/2563 วันท่ี 21 กันยายน 2563  เพ่ือใหการนําแผน
ไปสูการปฏิบัติในระดับหนวยปฏิบัติอยางแทจริง  จึงจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการการถายทอดการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือขับเคลื่อนแผนไปสูผลสําเร็จ โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรและสวนราชการตาง ๆ ตอไป  เพ่ือใหการนําแผนไปสูการปฏิบัติในระดับหนวยปฏิบัติอยางแทจริง                        
จึงจัดใหมีประชุมถายทอดแผนปฏิบัติราชการประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในวันท่ี 30 กันยายน  
2563  ตั้งแตเวลา ๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.  (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา ๓๖ ) 
 

           มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                   ๕.10  โครงการฝกอบรมวิศวกรสังคม (Social Engineer) 

                             อาจารย ดร.เมธาวิน  สาระยาน  ผูชวยอธิการบดี   แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวย

กองพัฒนานักศึกษารวมกับสโมสรนักศึกษาของทุกคณะ ท่ีจะดําเนินโครงการวิศวกรสังคม เพ่ือพัฒนานักศึกษา

ใหมีคานิยม ๔ ประการ คือ มีทัศนคติท่ีดีถูกตอง มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคงมีคุณภาพ มีงานทํามีอาชีพ  มีความเปน

พลเมืองท่ีดี   โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารับการอบรมสามารถคิดวิเคราะหเชิงเหตุและผล  มองปญหาเปน

เรื่องทาทาย สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของนักศึกษา ในการพัฒนาและแกไขปญหาชุมชนแกทองถ่ิน  

เรียนรูกระบวนการทํางานผานกิจกรรมกลุมเพ่ือสรางนวัตกรรมจากการลงไปปฎิบัติการของนักศึกษา  ซ่ึงจะเชิญ

คณบดี รองคณบดดีานกิจการนักศึกษาของทุกคณะ  เขารวมประชุมหารือรายละเอียดการดําเนินงาน  เปาหมาย
ท่ีจะจัดอบรมเครือขาย ไดแก  นักศึกษา จํานวน ๕๐๐ คน  บุคลากรและอาจารย จํานวน  ๑๐๐ คน   
 



๑๗ 

 

 

           มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                   ๕.1๑  รายงานผลการจัดกิจกรรมของศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน   
                              นายชาญยุทธ อรุณสวัสด์ิ  รักษาการในตําแหนงหัวหนาศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึงการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ใหทราบดังนี้ 
                               1. สรุปรายงานผลโครงการอบรมและทดสอบชางไฟฟาภายในอาคาร  ระดับ 1 (รุนท่ี 
7) เม่ือวันท่ี  24 – 26 สิงหาคม 2563  มีผู เขารวมโครงการฯ ท้ังหมด 6 คน สอบผานภาคทฤษฎี            
และปฏิบัติ  จํานวน 6 คน  ผูสอบผานคิดเปนรอยละ  100 
                            2. ศูนยทดสอบฯ  จะดําเนินการจัดโครงการอบรมและทดสอบชางไฟฟาภายในอาคาร 
ระดับ 1 (รุนท่ี 8) ระหวางวันท่ี 26 – 28 ตุลาคม 2563   โดยรับสมัครตั้งแตบัดนี้  – 5 ตุลาคม  2563  
                           3. ศูนยทดสอบฯ จะดําเนินการจัดโครงการอบรมใบขับข่ีสําหรับผูขอรับใบอนุญาต    
ขับรถและผูขอตออายุใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายวาดวยรถยนต สําหรับผูท่ีสนใจขอใบอนุญาตขับรถยนต 
และรถจักรยานยนต หรือดําเนินการตออายุใบอนุญาต โดยเปดรับสมัคร  ตั้งแตวันนี้ – 5 ตุลาคม 2563  ซ่ึงจะ
จัดอบรม  ในวันพุธ ท่ี 21 ตุลาคม 2563  
                          อัตราคาธรรมเนียมการอบรมสําหรับผูขอใบอนุญาตขับรถและผูขอตออายุ
ใบอนุญาตขับรถยนต  ดังนี้ 
                            1)  หลักสูตรอบรม 5 ชั่วโมง คนละ 500 บาท/ คน/ ครั้ง 
                                2)  หลักสูตรอบรม 2 ชั่วโมง คนละ 300 บาท/ คน/ ครั้ง 
                               3)  หลักสูตรอบรม 1 ชั่วโมง คนละ 200 บาท/ คน/ ครั้ง 
 

                            4. สรุปรายงานผลโครงการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาพนักงาน                  
การใชคอมพิวเตอร (ประมวลผลคํา) ระดับ 1 ของนักศึกษาชั้นปท่ี 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี มีนักศึกษาเขารวมการทดสอบฯ  จํานวน  20 คน  และมีผูสอบผานมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
จํานวน  4 คน  ไดแก  นายจิรพงษ พรหมวิหาร  นายภัทรพล สุขสวัสดิ์  นายณธรรศ ทวีศรี  นางสาวภาวินี 
เผื่อนกระโทก 

              มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 

                        ๕.๑๒  การกําหนดกรอบวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สําหรับการขอรับ

งบประมาณจากแหลงทุน ภายใน - ภายนอก 

             ตามท่ี สถาบันวิจัยฯ  ไดมีการสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ           

มีผลงานวิจัยและงานนวัตกรรมท่ีนําไปสูการสรางและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ท่ีมีขีดความสามารถในการสราง

และพัฒนาองคความรูใหมสามารถนําไปประยุกตใชงานไดจริง รวมท้ังการพัฒนาสูสังคมเรียนรู โดยสนับสนุนให

นักวิจัยสรางสรรคงานวิจัย   โดยการสนับสนุนเงินทุนจากเงินรายได เงินยุทธศาสตร เงินกองทุนเพ่ือการวิจัย 

และเงินงบประมาณแผนดิน ซ่ึงในปงบประมาณ ๒๕๖๔   ไดกําหนดกรอบการวิจัยท่ีประสงคจะเปดรับขอเสนอ

โครงการวิจัยไวแลวนั้นบัดนี้ คณะกรรมการกําหนดกรอบวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  สําหรับการขอรับ



๑๘ 

 

 

งบประมาณจากแหลงทุนภายใน – ภายนอก (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   ซ่ึงขณะนี้อยู

ระหวางการดําเนินการจัดทําประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนรายไดมหาวิทยาลัย และเงินกองทุน

เพ่ือการวิจัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

              มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

                       ๕.๑๓  รายงานความกาวหนาแผนงานวิจัย ปท่ี 1 และพัฒนาขอเสนอ Proposal ปท่ี 2 
แผนงานวิจัย “RAINS for Western Food Valley 2563” 

             สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  รายงานความกาวหนาแผนงานวิจัย ปท่ี ๑ 

และปท่ี ๒  ดังนี้ ตามท่ี มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐมและเครือขาย ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ีและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดรับอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องคการมหาชน)  ใหดําเนินโครงการวิจัย แผนงานวิจัย “RAINS for Western Food Valley  2563” โดยมี
ระยะเวลาดําเนินงานวิจัย 3 ป คือ ป 2563 – 2565 นั้น  ในปท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดรับ
งบประมาณสนบัสนุน  จํานวน 3  โครงการ ดังนี้ 

            1) โครงการ "การพัฒนาขนมหมอแกงสุขภาพ" โดยมีอาจารยธนิดา ชาญชัย เปน
หัวหนาโครงการ งบประมาณจํานวน 685,500 บาท (โดย สวก. สนับสนุน 540,500 บาท และ
ผูประกอบการ วิสาหกิจชุมชนขนมหวานบานหวยโรง (แมสมาน)  สนับสนุน 145,000 บาท) 

           2)  โครงการ "การพัฒนาผลิตภัณฑคุกก้ีหมอแกงเสริมใยอาหารจากกากมะพราว" 
โดยมี อาจารย ดร.อัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร เปนหัวหนาโครงการ งบประมาณจํานวน 488,626 บาท (โดย สวก. 
สนับสนุน 388,626 บาท และผูประกอบการ บริษัท เพชรบุรี ไทยดีเสิรท จํากัด สนับสนุน 100,000 บาท) 

          3)  โครงการ "การพัฒนาผลิตภัณฑขนมหมอแกงกลวยหอมอบกรอบ" โดยมี อาจารย                   
ศจีมาศ นันตสุคนธ เปนหัวหนาโครงการ งบประมาณจํานวน 300,000 บาท (โดย สวก. สนับสนุน 240,000 
บาท และผูประกอบการ บริษัท เพชรบุรี ไทยดีเสิรท จํากัด สนับสนุน 60,000 บาท) 

          ขณะนี้ โครงการดังกลาวไดดําเนินการมาเปนระยะเวลา 1 ปแลว มหาวิทยาลัย
เครือขาย จึงกําหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมนําเสนอรายงานความกาวหนาแผนงานวิจัย 
ปท่ี 1 และพัฒนาขอเสนอ Proposal ปท่ี 2  ในวันท่ี  22 – 23 กันยายน 2563  ณ  โรงแรมเมธาวลัย จังหวัด
เพชรบุรี  ผลจากการประชุมพัฒนาขอเสนอ Proposal ปท่ี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดสงคอนเซปต 
Proposal จํานวน 7 โครงการ (จาก 16 โครงการ) โดยมีผูทรงคุณวุฒิจากสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องคการมหาชน)  เปนผูใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

       มติท่ีประชุม   รับทราบ     
 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  ๖    เร่ืองอ่ืน  ๆ 
 

                  6.1    มารดาเจาอาวาสวัดเพียงถึงแกกรรม 



๑๙ 

 

 

               นายสะอาด เข็มสีดา  ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุม                
ใหทราบวา  มารดาเจาอาวาสวัดเพรียงถึงแกกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เปนเจาภาพสวดพระ
อภิธรรมศพ  ในวันท่ี 29 กันยายน 2563  และพิธีฌาปนกิจศพ ในวันท่ี  1 ตุลาคม 2563  จึงขอเชิญ
ผูบริหารทุกทานรวมพิธีในวันดังกลาว 
 

          มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 

                     ๖.๒   สรปุมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๓   
เม่ือวันจันทร  ท่ี  ๒๑  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
   

            -  รับทราบ  รายงานผลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ประจําเดือน สิงหาคม ถึงกันยายน  2563 
                             -  รับทราบ  รายงานความกาวหนาการตรวจสอบแนวเขตและสิทธิครอบครองในพ้ืนท่ี
วิทยาเขตโปงสลอด 
                             -  รับทราบ  รายงานความคืบหนาการปองกันชางปา 
                             -  อนุมัติ งบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
จํานวน ๒๒๘,920,500 บาท  
                             - ใหความเห็นชอบ รายงานผลดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา                             

ปการศึกษา ๒๕๖๒ (จากผลการประเมินรอบ ปการศึกษา 2561) รอบ 11 เดือน (สิงหาคม 2562 – 

มิถุนายน 2563) 

                            - แตงตั้ง คณะกรรมการบรหิารงานบุคคลมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                            - แตงตั้ง คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

                            - แตงตั้ง คณะกรรมการบริหารกองทุนรองศาสตราจารยสายัณห จันทรวิรัช 

                            - แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยณรงค ไกรเนตร ดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  ตั้งแตวันท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.2๕๖๓   

                            -  อนุมัติ ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี   จํานวน  ๖4 ราย   

                            -  อนุมัติ ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน   2  ราย   

                            -  ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไข สมอ.08  จํานวน  ๘  หลักสูตร 

                            -  รับทราบ  รายงานการเงินประจําเดือน  สิงหาคม  2563 

                            -  รับทราบ  สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓  ไตรมาส ๓ (ตุลาคม – มิถุนายน ) 

                            -  รับทราบ  ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกันเหลื่อมป ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ไปตั้ง

จายในปงบประมาณ พ.ศ.2564 

                            -  รับทราบ การดําเนินการยกรางประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และผูเรียน 



๒๐ 

 

 

                            -  รับทราบการรับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา

รัฐและเอกชน 

                            -  รับทราบ  รายงานวิเคราะหการประเมินสมรรถนะดานทักษะ การเปนผูประกอบการ

ของนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒       

                       ๖.๓  รายงานผลการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๓ 
เม่ือวันท่ี  ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๓     (รายละเอียดตามเอกสาร หนา  48-54) 
 

     ๖.๔  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓  เม่ือวันท่ี  ๒๒ กรกฏาคม  ๒๕๖๓       (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา ๕๕-๖๐) 
 

     ๖.๕  การเผยแพรขาวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีผานสื่อมวลชน    
ระหวางวันท่ี  ๒๑ สิงหาคม - ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๓      (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา ๖๑-๖๕)   
                
                               หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว      
และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  
ประธานกลาวขอบคุณ และปดการประชุม   
 
 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑6.5๕  น.   

 

                     นางสาวสีนวล  ไทยานนท 
              ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 
                      ผูตรวจรายงานการประชุม 
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