
๑ 

 

 

                   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                            คร้ังที่ ๒ (๔๖)/๒๕๖๔ 

                                วันจันทร ที่  ๒๒  กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๔ 

                        ณ  หองประชุมราชภัฏสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ 
 

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

ผูมาประชุม             จํานวน    ๒๔   คน   

๑. ผศ.ดร.เสนาะ           กลิ่นงาม            อธิการบดี    ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.นรีนารถ             ศรวีรนารถ            รองอธิการบดี                                  กรรมการ 
๓. ผศ.พจนารถ             บวัเขียว             รองอธิการบดี                             กรรมการ 
๔. อาจารย ดร.มนัญญา   ปริยวิชญภักดี        รองอธิการบดี                            กรรมการ 
๕. ผศ.ดร.วิภวานี           เผอืกบัวขาว          ผูชวยอธิการบดี                            กรรมการ  
6. อาจารย ดร.เมธาวิน    สาระยาน             ผูชวยอธิการบดี                                กรรมการ 
7. อาจารย ดร.ทัดทอง    พราหมณี             ผูชวยอธิการบดี                                กรรมการ   
8. อาจารย ดร.กฤษดา   ตั้งชวาล                ผูชวยอธิการบดี                                กรรมการ 
9. ผศ.รพีพรรณ           เทียมเดช            คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ         กรรมการ 
๑0. รศ.ดร.บัญญัติ          ศิริธนาวงศ           คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร         กรรมการ 
๑1. ผศ.ดร.ปญญา          ทองนิล               คณบดีคณะครุศาสตร                          กรรมการ 
๑2. ผศ.ดร.วนิดา           ดุรงคฤทธิชัย         คณบดีคณะพยาบาลศาสตรฯ                 กรรมการ 
๑3. ผศ.สวุัฒน              เตชะเพชรไพบูลย    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ           กรรมการ 
๑4. ผศ.ดร.ปรชัญา         มุขดา                 (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรฯ        กรรมการ 
๑5. อาจารย ดร.วิวิศน     สขุแสงอราม          คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                 กรรมการ 
๑6. ผศ.ณรงค               ไกรเนตร              คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ                    กรรมการ 
๑7. อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย          ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต                    กรรมการ  
๑8. อาจารย ดร.ธีรศักดิ์    สขุสันติกมล         (แทน) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ  กรรมการ 
19. อาจารย ดร.ทวิพัฒน   วจิิตรปญญารักษ    ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ                     กรรมการ 
๒0. อาจารยปยวรรณ       คุสินธุ                 ผูอํานวยการสํานักวิทยบรกิารฯ              กรรมการ 
๒1. รศ.ดร.ศุภณัฎฐ         ทรัพยนาวิน           กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                  กรรมการ 
๒2. อาจารยภาคย           พราหมณแกว        กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                  กรรมการ 

๒3. ผศ.ทัศนัย                ท่ังทอง                กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                  กรรมการ 

๒4. นายสะอาด             เข็มสีดา                ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี       กรรมการและเลขานุการ 

         
 

 



๒ 

 

 

 

ผูไมมาประชุม             จํานวน    ๖   คน 

๑. ผศ.ดร.พรรณี            คอนจอหอ        รองอธิการบดี                           ไปราชการ 

๒. ผศ.วิเชียร                เข็มเงิน            รองอธิการบดี                 - 

๓. รศ.ยศ                    ธีระเดชพงศ       ท่ีปรึกษาอธิการบดี                         - 

๔. รศ.ดร.กาญจนา         บญุสง              ท่ีปรึกษาอธิการบดี                         -    

๕. ผศ.ดร.กฤตชน           วงศรัตน           ท่ีปรึกษาอธิการบดี                         - 

๖. อาจารย ดร.กฤษฎา     สรุิยวงศ           กรรมการสภามหาวิทยาลัย                 - 
 

ผูเขารวมการประชุม       จํานวน   ๑๔   คน 

๑. นางภควัน                 จนัทนเสวี         ผูอํานวยการกองกลาง                              

๒. นายนเรนทร             อมรจุติ            รกัษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  

๓. นายกิตติภพ               รกัษาราษฏร      รักษาการผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา    

๔. นางอัญธิกา                ถาวรเวช          รักษาการหัวหนากลุมงานสื่อสารองคกร 

๕. นางสาวเจษฎารัตน       กล่ําศรี            รักษาการหัวหนาศูนยพัฒนาภาษาฯ 

๖. นายชาญยุทธ              อรุณสวัสดิ์        รักษาการหัวหนาศูนยทดสอบฝมือแรงงาน    

๗. นายเชฐ                    ศรีแยม            รักษาการหัวหนาศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๘. นางสถาพร                บญุหม่ัน           หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

๙. นางสาวสีนวล             ไทยานนท         หัวหนางานบริหารท่ัวไป          

๑๐. นางชุติมา              แฉงฉายา         นกับริหารงานท่ัวไป 

๑๑. อาจารย ดร.จุติพร       อินทะนิน        รอง ผอ.สํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1๒. นายวันณพงษ            วงศพานิช        นักวิชาการคอมพิวเตอร 
1๓. นางสาวอรทัย            ชูเจริญ            หัวหนางานนิติการ 
๑๔. นายธีระศักด์ิ              เอ่ียมละออง     พนักงานท่ัวไป 
 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.  
  

      

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ  

 

-   ไมมี     - 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 



๓ 

 

 

                             ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                                               
ราชภัฏเพชรบุรี ครั้งท่ี ๑ (๔6)/๒๕๖๔ ประชุมเม่ือวันพุธ ท่ี ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ น.                                          
ณ  หองประชุมราชภัฏสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  (รายละเอียด
ตามเอกสารหนา  ๓ – ๒๐)  
 

               มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๑ (๔๖)/๒๕๖๔  โดยมีการแกไข  ดังนี้   หนา  ๔   บรรทัดท่ี 19 

                         อาจารยเจิมธง ปรารถนารักษ    สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
    แกไขเปน         อาจารยเจิมธง ปรารถนารักษ    คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
 

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง    

                        ๓.๑  ผลการพิจารณารางวัลคุณภาพการศึกษา Quality Award  ประจําป

การศึกษา 2562   
             อาจารย ดร.จุติพร อินทะนิน  รอง ผอ.สํานักสงเสริมวิชาการฯ  สืบเนื่องตอท่ีประชุม    

ใหทราบวา   ตามท่ีมหาวิทยาลัย ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลคุณภาพการศึกษาการจัดกิจกรรม

รางวัลคุณภาพการศึกษา (Quality Award) ป 2562     บัดนี้ คณะกรรมการฯ  พิจารณาผลงานไดพิจารณา
ผลงานตามเกณฑการประเมินรางวัลท่ีกําหนดไวเปนท่ีเรียบรอยแลว  จึงขอรายงานผลการพิจารณาอนุมัติรางวัล
คุณภาพการศึกษา ใหทราบ ดังนี้ 
 

๑) รางวลัคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและหนวยงานสนับสนุนวิชาการ   
Platinum Award   ไดแก         1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

                                                  ๒) คณะวิทยาการจัดการ 
 

Gold Award       ไดแก           1) คณะครุศาสตร 
      2) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
       3) สํานักงานอธิการบดี 
                                   4) สถาบนัวิจัยและสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม 
 

Silver Award      ไดแก   1) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      2) คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 
      3) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
      4) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
      ๕) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                                                       ๖) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

๒)  ผลรางวัลคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสตูร   



๔ 

 

 

                            รางวัลคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2562 มีประเภท 
Platinum Award จํานวน 2 หลักสูตร ประเภท Gold Award จํานวน 8 หลักสูตร และประเภท Silver 
Award จํานวน 43 หลักสูตร  (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา  22-27) 
 
 

                            มติท่ีประชุม   รับทราบ 

                

 

                     ๓.๒  ความคืบหนาการขับเคลื่อนศูนยวิจัยการแพทยแคนนาบีนอยดและกัญชาศาสตร  

          อาจารย ดร.ทวิพัฒน  วิจิตรปญญารักษ  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ แจงตอท่ีประชุม
ใหทราบวา  ความคืบหนาการขับเคลื่อนศูนยวิจัยการแพทยแคนนาบีนอยดและกัญชาศาสตร ใหทราบ  โดยจะ

ดําเนินการ เปน  ๒ ระยะ  ดังนี้  

                              ระยะท่ี  ๑   การจัดสรางโรงเรือน  สามารถดําเนินการได โดยจะตองเปนไปตาม
ขอกําหนดดานสถานท่ี และความปลอดภัย มีความม่ันคงแข็งแรง สามารถเขาตรวจสอบได 
                              ระยะท่ี  ๒     ผลิตสกัดเพ่ือการจําหนาย  ตองมีใบอนุญาตจําหนาย  ตองหาคูความ
รวมมือกับหนวยงานท่ีตองการใช พรอมระบุปริมาณได 
                              การจัดทํา Proposal  โดยละเอียดเพ่ือใหคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดพิจารณา ตอง
ผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และผูวาราชการจังหวัด 

     

                            มติท่ีประชุม  รับทราบ  มอบหมาย อาจารย ดร.กฤษดา  ตั้งชวาล ประสานงานการ

จัดหาเมล็ดพันธุ  มอบหมาย  รศ.ดร บัญญัติ  ศิริธนาวงศ  และสถาบันวิจัยฯ  ประสานงานการกอสรางโรงเรือน 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔  เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา      

 

                   4.๑  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวยประมวลจริยธรรม 

          นางสาวอรทัย ชูเจริญ  หัวหนางานนิติการ  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีได
มีการเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ..... ในท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12 (45)/2563  และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑ 
(46)/2564  ท่ีประชุมมีมติใหทบทวนขอบังคับฯ ฉบับดังกลาว   เพ่ือเปนไปตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
พ.ศ.2562 ซ่ึงกําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษา ตองจัดใหมีประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทายาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และผูเรียน   ในการนี้  ไดมีการทบทวน
และปรับปรุงขอบังคับเสร็จเรียบรอยแลว  จึงขอนําเสนอใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
พิจารณาใหความเห็นชอบ  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา  30-44)  โดยมีการปรับปรุงแกไข ดังนี้ 
                          หมวด ๑    บทท่ัวไป    ขอ  ๕ 
                          หมวด ๒    ประมวลจริยธรรม    
                                   สวนท่ี ๒   จริยธรรมของผูบรหิาร  ขอ 7    
                                   สวนท่ี ๓   จริยธรรมของผูบริหาร  ขอ ๘  ขอ ๙  ขอ ๑๐  ขอ ๑๑   ขอ ๑๒                                  



๕ 

 

 

                                   สวนท่ี ๔  กลไลและระบบ  ขอ  ๑๕ 
                          หมวด ๓     กลไกและระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม  
                                         ขอ ๑๕   ขอ 17  ขอ  18   ขอ 19 
 

      มติท่ีประชุม  เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  วาดวยประมวล

จริยธรรม   

              
 
                     4.๒  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุ รี วาดวยธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕... 
                                 นางสาวอรทัย  ชูเจริญ  นิติกรชํานาญการ นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีไดมี
การเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  วาดวยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

พ.ศ.....  ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1 (46)/2564  ท่ีประชุมมีมติใหทบทวน
ขอบังคับฯ ฉบับดังกลาว  ในการนี้ ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ ไดมีการทบทวนและปรับปรุงขอบังคับเสร็จเรียบรอย
แลว  จึงขอนําเสนอใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัย วาดวยธรรมภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕... (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๔๖-๖๐ )  โดยมี
การปรับปรุงแกไข  ดังนี้ 
                              หมวด ๑    บทท่ัวไป    ขอ ๔   ขอ ๘  ขอ ๙  ขอ ๑๒  ขอ  ๑๓   
                              หมวด ๒    ธรรมภิบาลและจริยธรรม   ขอ ๑๒  ขอ  ๑๓   
                              หมวด ๓    การตรวจสอบภายใน  ขอ  ๑๙   
 

                            มติท่ีประชุม  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวยธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   พ.ศ. ๒๕..   
 

                  4.๓  การบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี ประจําป การศึกษา 
2563  
                           นายนเรนทร  อมรจุติ  รักษาการผู อํานวยการกองนโยบายและแผน  นําเสนอตอ                  
ท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย  ไดมีการ
ดําเนินงานบริหารความเสี่ยงตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให
หนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะ
กรรมการฯ ไดปฏิบัติตามข้ันตอนและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)  สรุปไดดังนี ้

                  ข้ันตอนท่ี 1  การระบุ วิเคราะหความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และการจัดลําดับความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําปการศึกษา 2563 คณะกรรมการฯไดนําประเด็นความเสี่ยงในป
การศึกษา 2563 ท่ียังคงมีระดับความเสี่ยงสูงมารวมพิจารณา โดยสรุปปจจัยเสี่ยงได 6 ประเด็นดังนี้ 
                         - ความเสี่ยงลําดับท่ี 1 การผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนองตอความตองการของสังคมยุคใหม 
(ระดับความเสี่ยงสูง : 12) 

     - ความเสี่ยงลําดับท่ี 2 สภาพคลองทางการเงินของมหาวิทยาลัย (ระดับความเสี่ยงสูง : 12) 



๖ 

 

 

     - ความเสี่ยงลําดับท่ี 3 การบริหารยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมาย 
(ระดับความเสี่ยงสูง : 12) 
                           -  ความเสี่ยงลําดับท่ี 4 ภาวะวิกฤตและสถานการณฉุกเฉิน ระดับความเสี่ยง 10 (สูง) 

   - ความเสี่ยงลําดับท่ี 5 ความไมปลอดภัย ดานอาคารสถานที่ ชีวิต และทรัพยสิน 
(ระดับความเสี่ยงสูง : 9) 
                       -  ความเสี่ยงลําดับท่ี 6 การนําผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสรางสรรคไปใชประโยชน 
(ระดับความเสี่ยงสูง : 9) 

               ข้ันตอนท่ี 2   จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจําป
การศึกษา 2563   คณะกรรมการฯ ไดใชกลยุทธการลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat) ในการจัดการความเสี่ยง      
ท้ัง 6 ประเด็น โดยมีกลยุทธ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง ดังเอกสารแนบท่ี 1  
 

                       มติท่ีประชุม   เห็นชอบ การบริหารความเสี ่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประจําปการศึกษา 2563  
 

                4.๔  (ราง) ประกาศ เร่ือง อัตราการรับ – จาย  คาธรรมเนียมการจัดอบรม  สัมมนา

ออนไลนของศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
                         นายชาญยุทธ อรุณสวัสดิ์  รักษาการหัวหนาศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน แจงตอท่ี
ประชุมใหทราบวา ตามท่ีเกิดสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทําใหศูนยทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน  ไมสามารถจัดอบรมในโครงการตาง ๆ ตามปกติได  เนื่องจากตองปองกันการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา  ดังนั้น  จึงจําเปนตองดําเนินการจัดโครงการอบรมสัมมนาทางระบบออนไลน  และเพ่ือใหการ
เบิกจายคาใชจายตาง ๆ เปนไปตามระเบียบ  จึงไดมีการเสนอ (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่องอัตราการรับ-จาย 
คาธรรมเนียมการจัดอบรม สัมมนาออนไลนของศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
สรุปสาระสําคัญ ดังนี้   (รายละเอียดตามเอกสาร   หนา 63-64 ) 

       ขอ ๑ อัตราคาธรรมเนียมการจัดอบรม สัมมนาออนไลน รายรับ ใหจัดเก็บดังตอไป 
    (1) คาธรรมเนียมการออกวุฒิบัตร สําหรับผูเขารับการอบรม สัมมนาออนไลน และผานการ

ทดสอบหลังการอบรม สัมมนา ตามเกณฑท่ีกําหนด คนละ 450 บาท/ ครั้ง 
    (2) คาธรรมเนียมการออกวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส (Digital Certificate) สัมมนาออนไลน 

และผานการทดสอบหลังการอบรม สัมมนา ตามเกณฑท่ีกําหนด คนละ 250 บาท/ ครั้ง 
 

       ขอ ๒ ใหเบิกจายคาธรรมเนียมตามขอ ๑ ไดไมเกิน รอยละ ๘๐ ของรายรับ โดยใหจาย
คาใชจายดังตอไปนี้ 

    (๑) คาตอบแทนวิทยากร ในอัตรา 100 บาท/ จํานวนผูขอรับวุฒิบัตร/ คน 
    (2) คาวัสดุ และคาใชจายอ่ืน ๆ ใหเบิกจายตามความจําเปนและความเหมาะสม 

 

                        มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  (ราง) ประกาศ เร่ือง อัตราการรับ – จาย คาธรรมเนียมการ

จัดอบรม สัมมนาออนไลนของศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 



๗ 

 

 

                    4.๕ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏเพชรบุรี เร่ือง  ยกเวนการสนับสนุนทุน                      

เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร  

         อาจารย ดร.ทวิพัฒน  วิจิตรปญญารักษ  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ แจงตอท่ีประชุมให
ทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัย มีแนวทางในการสนับสนุนทุนเพ่ือการเผยแพรผลงานวิจัย  โดยการสนับสนุนทุน 
ในการไปรวมนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย  ภาคโปสเตอร ท้ังในและตางประเทศ และสนับสนุนการตีพิมพ
งานวิจัย ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  และเกณฑการพิจารณาแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  พ.ศ. ๒๕๖๓  ซ่ึงตองใชผลงานวิจัยในการขอตําแหนง  ดังนั้น  
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย  จึงเห็นควรเรงรัดผลักดัน และสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ไดเผยแพร
ผลงานวิจัยในรูปแบบของการตีพิมพ  ท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับสากล ตามประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา   สถาบันวิจัยฯ เห็นควรจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ยกเวน
การสนับสนุนทุนเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร  และยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย                
ราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ และแนวทางในการสนับสนุนทุนเพ่ือการเผยแพรผลงานวิจัย พ.ศ. 2555 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบท่ีประชุม)     
 

                          มติท่ีประชุม  ทบทวน ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง  ยกเวนการสนับสนุนทุนเพ่ือ

เผยแพรผลงานวิจัยภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร  โดยใหยกเลิกประกาศหลักเกณฑ และแนวทางในการ

สนับสนุนทุนเพ่ือการเผยแพรผลงานวิจัย พ.ศ.2555  และมีการยกราง ประกาศฉบับใหม 
 

                  4.๖  (ราง)  กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

                             อาจารย ดร.จุติพร อินทะนิน  รอง ผอ.สํานักสงเสริมวิชาการฯ นําเสนอตอท่ีประชุม         
ใหทราบวา การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน สํานัก  
มหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2563  ใชรูปแบบการตรวจประเมินแบบลงพ้ืนท่ี (Onsite) โดยกรอกขอมูลผลการ
ดําเนินงาน ระบบ E-SAR  รูปแบบการประเมินอาจมีการปรับเปลี่ยนข้ึนอยูกับสถานการณท่ีอาจมีผลกระทบกับ
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม  ระยะเวลาประเมิน ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฏาคม 2563 – 
๓๐ มิถุนายน 2564   
 

ชวงเวลาของการประเมิน     ระดับหลักสูตร           วันท่ี   1 สิงหาคม – 15 กันยายน 2564           
                                     ระดับคณะ               วันท่ี  20 กันยายน – 1๓  ตุลาคม 2564           
                                    ระดับมหาวิทยาลัย      วันท่ี  22-23  พฤศจิกายน  2564       
 

                          มติท่ีประชุม   เห็นชอบ   (ราง)  กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                       

ปการศึกษา ๒๕๖๓  โดยใหงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ จัดกําหนดการใหเหมาะสมไมกระทบตอการเรียน

การสอน และกิจกรรมของนักศึกษา 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องแจงเพ่ือทราบ   

                       ๕.๑  รายงานผลการดําเนนิงานกองทุนพนกังานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  



๘ 

 

 

                              นายนเรนทร  อมรจุติ  รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน แจงตอท่ีประชุม       

ใหทราบวา ผลการดําเนินงานบริหารกองทุนพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  (1 

ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)  มีเงินทุนคงเหลือ จํานวน 268,890,768.18 บาท  ซ่ึงมีผลการ
ดําเนินงานบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  ดังนี ้

                            - รายรับ   รับเงินเขากองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย   เปนเงิน 22,152,504.02 บาท  
ไดแก สวนตางของเงินท่ีไดรับการจัดสรรกับคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยรอบป 2563  รับคืนเงินยืมจาก
หนวยงาน  ดอกเบี้ยจากธนาคาร 

            - รายจาย   เบิกเงินจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย เปนเงิน 10,600,817.04 บาท 
ไดแก เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของพนักงาน  คารักษาพยาบาล  การตรวจสุขภาพประจําป  การศึกษา
เลาเรียนบุตร บําเหน็จการออกจากงาน  เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ คาตอบแทนผูบริหารท่ีไมใชขาราชการ 
ประกันอุบัติเหตุ เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  

 

        มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                    ๕.๒  รายงานผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563  

                             นายนเรนทร  อมรจุติ  รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  แจงตอท่ีประชุม       

ใหทราบถึงผลการดําเนินในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  เงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย มีเงินทุนคงเหลือ 
จํานวน  25,423,732.89 บาท  ซ่ึงมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

       -  รายรับ    รับเงินเขากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เปนเงิน 19,434,942.17 บาท 
ไดแก  เงินเหลือจายจากเงินรายไดเม่ือสิ้นปงบประมาณ  ดอกเบี้ยเงินฝาก 

          -  รายจาย   ไมมีการเบิกเงินจากกองทุน 
 

       มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                   ๕.๓  รายงานผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 
(ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม  – 31 ธันวาคม 2563) 
                              นายนเรนทร อมรจุติ รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  แจงตอท่ีประชุม                
ใหทราบถึง ผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม  – 
31 ธันวาคม 2563)  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                           -  งบประมาณภาพรวมมหาวิทยาลัย จํานวน 659,043,500 บาท เบิกจายท้ังสิ้น 
89,121,379.81 บาท  รอยละ 13.52  

                           -  งบประมาณรายจายประจํา จํานวน 538,237,500 บาท เบิกจาย ท้ังสิ้ น 

83,160,965 บาท คิดเปนรอยละ 15.45  

                           -  รายจ ายตามภ าร กิ จห ลั ก  จํ าน วน  2 1 ,8 9 3 ,0 0 0  บ าท  เบิ กจ าย ท้ั งสิ้ น 

1,320,940,75 บาท 



๙ 

 

 

                           -  รายจายหนวยงานจัดตั้ งภายใน จํานวน 33,202,400 บาท เบิกจายท้ังสิ้น 

3,045,776.96 บาท  คิดเปนรอยละ 9.17  

                           -  รายจายตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จํานวน 60,872,700 บาท เบิกจายท้ังสิ้น 

1,047,628 บาท คิดเปนรอยละ 1.72  

                           -  งบประมาณรายจายแผนงานฉุกเฉิน จํานวน 4,837,900 บาท เบิกจายท้ังสิ้น 

546,069.10 บาท   คิดเปนรอยละ 11.29  โดยท้ังหมดเปนงบประมาณเงินรายได 

      มติท่ีประชุม  รับทราบ  และขอใหเรงรัดการเบิกจายใหเปนไปตามไตรมาส  
    

                 ๕.๔  รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน วิศวกรสังคม PBRU 

          นายกิตติภพ รักษาราษฎร  รักษาการผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา  แจงตอท่ีประชุม

ใหทราบวา ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดสงนักศึกษา เขารวมกิจกรรมอบรม แกนนําวิศวกรสังคม                

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  โดย วาท่ี ร.ต.ปติวัฒน สุบรรณรัตน นายกองคการ

บริหารนักศึกษา และนายณัฐพล  สุริโย  ประธานสภานักศึกษา ไดนํามาถายทอดจนไดมีการจัดต้ังคณะทํางาน

วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เพ่ือเปนผูใหคําปรึกษาในการขับเคลื่อนการทํางานของนักศึกษา                   

ในการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล ตามกระบวนการตางๆ ของเครื่องมือของวิศวกรสังคม อีกท้ังยังมีการถายทอด ตอยอด 

และทบทวนเครื่องมือตางๆ ตลอดจนการวางแผนการในการลงพ้ืนท่ี เพ่ือดําเนินกิจกรรม  ในศูนยวิศวกรสังคม

เกษตรพอเพียง ณ วิทยาเขตโปงสลอด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแตเดือนตุลาคม  ๒๕๖๓ ถึง เดือน

มกราคม ๒๕๖๔  จึงขอรายงานผลการดําเนินงานใหทราบ รายละเอียดตามเอกสารหนา             

                          กิจกรรมท่ี  1  ยกกวนชวนไปโปง เม่ือวันท่ี 23 ตุลาคม 2563  ณ วิทยาเขตโปงสลอด 
มีผูเขารวมกิจกรรม ไดแก ผูบริหาร ผูนําชุมชน ชาวบาน องคการบริหารนักศึกษาสภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา 
นักศึกษาจิตอาสา ประมาณ  100 คน 
                          กิจกรรมท่ี  2  รวมพล ยกกวนชวนไปโปง   เม่ือวันท่ี 23 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาเขต
โปงสลอด  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มีผูเขารวมกิจกรรม ไดแก ชาวบาน  องคการบริหารนักศึกษา  สภา
นักศึกษา สโมสรนักศึกษา นักศึกษาจิตอาสา ประมาณ 50 คน 
                          กิจกรรมท่ี  3  อมรมแกนนําวิศวกรสังคม  เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2563   อาคาร
นิวัตสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีผูเขารวมกิจกรรม ไดแก องคการบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา 
สโมสรนักศึกษา ประมาณ 30 คน 
                          กิจกรรมท่ี  4  อมรมแกนนําวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก 
(แมไก)  เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2563 ณ หาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มีผูเขารวมกิจกรรม  
ไดแก คณะทํางานวิศวกรสังคม องคการบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา  ประมาณ 35 คน                  
                          กิจกรรมท่ี  5  นําเสนอทามไลนโปงสลอด  นายกสภาฯ หวานขาวและเมล็ดปอเทือง 
เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาเขตโปงสลอด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีผูเขารวมกิจกรรม ไดแก 
คณะทํางานวิศวกรสังคม ผูบริหาร ผูนําชุมชน ชาวบาน ประมาณ 30 คน 



๑๐ 

 

 

                         กิจกรรมท่ี  6 ลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลน้ําตาลโตนด  เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2564 ณ ชุมชม
บานโปงสลอด มีผู เขารวมกิจกรรม ไดแก คณะทํางานวิศวกรสังคม ชาวบาน องคการบริหารนักศึกษา  
สโมสรนักศึกษา ประมาณ 30 คน 
                         กิจกรรมท่ี  7 ปลูกกลวย ปลูกขาวโพดและหญาแฟก  เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2564  
ณ  ศูนยวิศวกรสังคมเกษตรพอเพียง วิทยาเขตโปงสลอด มีผูเขารวมกิจกรรม ไดแก ผูบริหาร บุคลากร ผูนํา
ชุมชน ชาวบาน องคการบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา นักศึกษาจิตอาสา ประมาณ 100 คน 
 

                          อาจารย ดร.เมธาวิน  สาระยาน  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ข้ันตอน

การดําเนินงานตอยอดของวิศวกรสังคม จะมีการบริการชุมชน โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน   จัดทําเสนทาง

การทองเท่ียวเขาวังสูเขาแดน   โครงการยุวเกษตรหุบกะพง  โครงการแกปญหาคนกับชางในอุทยานแหงชาติ             

กุยบุรี  แกงกระจาน  ปาละอู 

                          ชองทางการติดตามขอมูลขาวสาร  วิศวกรสังคม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี                           

เพจ Facebook : วิศวกรสังคม PBRU    https://www.facebook.com/SocialEngineerPBRU 
 

                           มติท่ีประชุม    รับทราบ  ควรทําการประชาสัมพันธใหบุคลากรในมหาวิทยาลัย

ไดรับทราบรับรูการดําเนินงานของวิศวกรสังคม 

 
                     ๕.๕  การลงนามความรวมมือรวมกับเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

                             ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  แจงตอท่ีประชุม
ใหทราบวา  สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดทําหนังสือ
ขอตกลงเก่ียวกับความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับ กองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบุรี เม่ือวันท่ี ๒๐ 
มกราคม ๒๕๖๔  เปนระยะเวลา ๓  ป  โดยมีความรวมมือดานวิชาการ และอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ ของ
ศูนยสอบวัดระดับภาษาจีน การจัดครูสอนภาษาจีน การจัดสอบวัดระดับภาษาจีน การใหคําปรึกษาเก่ียวกับ
ขาวสารดานการศึกษา วัฒนธรรมของประเทศจีน การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ไทย-จีน    

                              มติท่ีประชุม   รับทราบ   

                   ๕.๖    การจัดงาน กฬีาสานสัมพนัธนองพี่ เขียว-เหลือง  และงานปใหม ๒๕๖๔   

“หรรษา คิมหันต สุขสันตวันปใหมไทย” 

                                นางภควัน  จันทนเสวี  ผูอํานวยการกองกลาง  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ี

มหาวิทยาลัย ไดเลื่อนกิจกรรมการแขงขันกีฬา และการจัดงานปใหม เนื่องจากเกิดสถานการณการแพรระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  บัดนี้ สถานการณเริ่มคลี่คลาย  ดังนั้น จึงไดมีการหารือรวมกัน โดยกําหนดการจัด

งาน กีฬาสานสัมพันธนองพ่ี เขียว-เหลือง  ในระหวางวันจันทร ท่ี  ๒๙ มีนาคม –  วันศุกรท่ี  ๒ เมษายน  

๒๕๖๔  ตั้งแตเวลา ๑๔.๐๐ น. เปนตนไป  และจัดงานปใหม ๒๕๖๔ “หรรษา คิมหันต สุขสันต วันปใหมไทย” 

ในวันพุธ ท่ี  ๗ เมษายน  ๒๕๖๔   (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา 79-82 )     
                              

https://www.facebook.com/SocialEngineerPBRU


๑๑ 

 

 

                             มติท่ีประชุม   รับทราบ   
 

                      ๕.๗   กําหนดการสอบวิชาพื้นฐานภาคการศึกษาท่ี 2/2563   

                          อาจารย ดร.ธีรศักดิ์  สุขสันติกมล รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยสํานักสงเสริมวิชาการฯ ไดกําหนดวันสมัครและสอบพ้ืนฐานนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี  ในภาคการศึกษาท่ี 2/2563  ดังนี้ 
 

สอบพ้ืนฐาน ครั้งท่ี ๔      รับสมัคร  วันท่ี 8–14  กุมภาพันธ 2564  สอบวันท่ี  24 กุมภาพันธ  และวันท่ี  
                                 3, 6-7 มีนาคม 2564 
 

สอบพ้ืนฐาน ครั้งท่ี ๕      รับสมัคร  วันท่ี  22-26 มีนาคม 2564   สอบวันท่ี  7-๘ เมษายน 2564 
 

สอบพ้ืนฐาน ครั้งท่ี ๖      รับสมัคร  วันท่ี 26-30 เมษายน 2564   สอบวันท่ี 12-13 พฤษภาคม 2564 
 

                                  จึงขอแจงกําหนดการสอบ และขอความอนุเคราะหจากทาน  ประชาสัมพันธใหกับ

สาขาวิชาและนักศึกษาในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน  พรอมกันนี้สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะ

ดําเนินการประชาสัมพันธตามชองทางออนไลนตางๆ  เพ่ือใหนักศึกษาเขาถึงขอมูลไดอีกทางหนึ่ง   (รายละเอียด

ตามเอกสาร  หนา 84 )  
 

                              มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                        5.๘  ประกาศการแบงชําระเงินคาบํารุงการศึกษาของนักศึกษา  ปการศึกษา 2564 

                          อาจารย ดร.ธีรศักดิ์  สุขสันติกมล  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ แจงตอ

ท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ขอความรวมมือ

สถาบันอุดมศึกษา  กําหนดมาตรการใหความชวยเหลือแกผูท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019  ในการนี้  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   จึงจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เรื่อง การแบงชําระคาบํารุงการศึกษาของนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2564 (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๘๕ 

สาระสําคัญดังนี้ 

                              ๑) การขอแบงชําระคาบํารุงการศึกษา จะขอแบงชําระไดไมเกิน ๔ งวด โดยแตละงวด

นักศึกษาตองระบุจํานวนเงิน และวันท่ีในการชําระเงินไวในแบบคํารองอยางชัดเจน 

                              ๒) สําหรับนักศึกษารหัส ข้ึนตนดวย ๖๔ การขอแบงชําระคาบํารุงการศึกษาในงวดแรก 

นักศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บแบบเต็มจํานวน 
 

                            มติท่ีประชุม  รับทราบ 

                     ๕.๙  รายงานผลการดําเนนิงานประเภททุนภายนอก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2560- 2564 



๑๒ 

 

 

          อาจารย ดร.ทวิพัฒน  วิจิตรปญญารักษ  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ แจงตอท่ีประชุม   
ตามท่ีสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มีพันธกิจในการสงเสริม  สนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก ในการนี้ สถาบันวิจัยฯ จึงขอ
รายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการวิจัยประเภททุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก ปงบประมาณ 
2560-2564    (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  ดังนี้ 

 

                           งบแผนดิน              แหลงเงินภายนอก                  รวมเปนเงิน            
  ป  2561       19,775,000 บาท         1,263,501  บาท             21,038,501  บาท                 
  ป  256๒         5,207,600 บาท         3,721,071  บาท              8,928,871   บาท                 
  ป  256๓         5,487,300 บาท         4,548,035  บาท             10,235,335  บาท                 
  ป  2564       29,138,425 บาท        ๑8,328,425  บาท            11,210,000  บาท                 

 

                           มติท่ีประชุม   รับทราบ 

                  ๕.๑๐  การเบิกจายเงิน ปงบประมาณ 2564 ไตรมาสที ่1 ของศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล                                

                             นายวันณพงษ วงศพานิช  นักวิชาการคอมพิวเตอร แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ี
ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัลไดรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2564  มีรายละเอียด
การเบิกจายเงินในไตรมาสท่ี 1  ดังนี ้

           -  งบประมาณตามภารกิจหลักของหนวยงาน   ไดรับจัดสรร 642,700 บาท                   
ไตรมาสท่ี 1 เบิกจาย 55,029 บาท  คิดเปนรอยละ 8.56  คงเหลือเงิน  587,671 บาท 
                          -  งบยทุธศาสตร  โครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล  ไดรับจัดสรร 800,000 บาท      
ยังไมมีการเบิกจาย  
                         -   ขอจัดสรรงเงินงบประมาณเพ่ิมเติม  จํานวน 1,827,262.62 บาท  ไตรมาสท่ี 1 
เบิกจาย 1,390,822.62 บาท  คิดเปนรอยละ 76.12   คงเหลือ 436,440 บาท  

 

                   มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                     ๕.๑๑  รายงานการจัดซ้ือจัดจางครุภัณฑของศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล    
                               นายวันณพงษ วงศพานิช  นักวิชาการคอมพิวเตอร แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ี
ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัลไดรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ในการจัดซ้ือจัดจางครุภัณฑ ปงบประมาณ 
2563 – 2564  มีสถานะการดําเนินโครงการดังนี้ 

            ๑)  โครงการปงบประมาณ 2563 

              -  ติดตั้งเครือขายไรสายภายในมหาวิทยาลัย   งบประมาณ 11,627,000 บาท 

ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการขอใชคุณลักษณะเฉพาะฯ 

                              -  ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายภายในอาคาร งบประมาณ 4,003,100

บาท  ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการขอใชคุณลักษณะเฉพาะฯ 

                              -  ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายภายนอกอาคาร   งบประมาณ 

5,056,000 บาท   ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการขอใชคุณลักษณะเฉพาะฯ 



๑๓ 

 

 

                             -  ปรบัปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนาไปสูมหาวิทยาลัยดิจิทัล  งบประมาณ 

13,340,000 บาท   ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการในข้ันตอนจัดซ้ือจัดจาง  โดยงานพัสดุจัดทําประกาศราง

ประชาพิจารณ  

                        ๒) โครงการปงบประมาณ 2564   

                            -  เครือ่งคอมพิวเตอรแมขายแบบท่ี 2 จํานวน 6 เครื่อง งบประมาณ 2,100,000 บาท    

                            -  อุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบภายนอก (External Storage) งบประมาณ 1,710,000 

บาท  ท้ัง 2 โครงการ อยูระหวางข้ันตอนจัดซ้ือจัดจาง  โดยงานพัสดุกําลังดําเนินการประกาศประกวดราคา 

                             มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                   ๕.๑๒  สถิติการสงขอมูลคลังอุดมศึกษา   
                              นายวันณพงษ วงศพานิช  นักวิชาการคอมพิวเตอร  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ี
มหาวิทยาลัย ตองสงขอมูลคลังอุดมศึกษา ให สกอ./สป.อว. ประกอบดวยขอมูลสถานศึกษา  ขอมูลรายบุคคล
ของนักศึกษา  ขอมูลรายบุคคลของบุคลากรขอมูลผูสําเร็จการศึกษา และขอมูลภาวะการมีงานทํา                   
ในปการศึกษา 2563   ผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
    -  ระบบคลังขอมูลอุดมศึกษา ( http://www.data3.mua.go.th/dataS/ ) 

1) ขอมูลสถานศึกษา สงเม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2563 ระดับประเทศไดอันดับท่ี 57 (151),  
     ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏไดอันดับท่ี 10 และกลุม พ.จ.น.ก. ไดอันดับท่ี 1 
2) ขอมูลรายบุคคลของนักศึกษา    
     ภาคการศึกษาท่ี 1/2563  สงเม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2563  สถานะ 100%          
     ภาคการศึกษาท่ี 2/2563 อยูระหวางเตรียมขอมูล 

   -  ขอมูลรายบุคคลของบุคลากร    
     ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 สงเม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2563 สถานะ 100%    
     ภาคการศึกษาท่ี 2/2563 อยูระหวางเตรียมขอมูล 

    -  ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา  
    ครั้งท่ี 1  ระดับประเทศไดอันดับท่ี 31 (208) ระดับม.ราชภัฏ ไดอันดับท่ี 8   
                และกลุม พ.จ.น.ก.   ไดอันดับท่ี   ๒ 
    ครั้งท่ี 2  ระดับประเทศไดอันดับ 52 (208) ระดับ ม.ราชภัฏไดอันดับ 18  
                และกลุม พ.จ.น.ก. ไดอันดับ 2 

  -  ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม    ระดับประเทศไดอันดับ 1 (208), ระดับม.ราชภัฏไดอันดับ 1  
                    และกลุม พ.จ.น.ก  ไดอันดับ 1 ซ่ึงระดับประเทศไดอันดับ 1 (2 ปซอน)  
                    และระดับม.ราชภัฏ ไดอันดับ 1 (3 ปซอน 
 

                             มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

              5.๑๓  รายงานผลการจัดอันดับเว็บไซตมหาวิทยาลัย Webometrics ประจําป 2564  
                          นายวันณพงษ วงศพานิช  นักวิชาการคอมพิวเตอร แจงตอท่ีประชุมใหทราบวาตามตัวบงชี้
การประกันคุณภาพ ขอ 5.5 การพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดกําหนด



๑๔ 

 

 

เปาหมายการจัดอันดับเว็บไซตมหาวิทยาลัย Webometrics ใหอยูใน 10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
โดยผลการประเมินในประจําป 2564 รอบท่ี 1 (มกราคม)  ผลการจัดอันดับ ดังนี้ 
                       1) Webometrics (January 2021 Edition 2021.1.0 beta) ระดั บ โล ก อั น ดั บ ท่ี 
5,752 (30,586)  ระดับประเทศอันดับท่ี 47 (189)  ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับท่ี 9 (38)  และระดับ
กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตกอันดับท่ี 2 (4) 
    2) Google Scholar (January 2021 version 11.1.5 beta) ระดั บ โล ก  อั น ดั บ ท่ี 
3,131 (3,767)  ระดับประเทศอันดับท่ี 25 (34)  ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับท่ี 3 (7)  และระดับกลุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตกอันดับท่ี 2 (2) 

 

                          มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

               ๕.๑๔  การประเมินทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากร   
                          นายวันณพงษ วงศพานิช  นักวิชาการคอมพิวเตอร แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ี
สํานักงานอธิการบดี ขอความรวมมือในการเขาประเมินทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ  
โดยขอมูล ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2564  มีผูสมัครในระบบฯ ท้ังสิ้น 81 คน คิดเปนรอยละ 11.86 ของจํานวน
บุคลากรท้ังหมด 683 คน (17 ก.ย. 63)  ประเมินทักษะฯ แลว 70 คน และยังไมไดประเมิน 11 คน  มีผล
ประเมินระดับการพัฒนาดานดิจิทัลในเกณฑวัด 3 ระดับ ระดับเริ่มแรก 1 คน  ระดับกําลังพัฒนา 1 คน  ระดับ
พัฒนาแลว 11 คน และต่ํากวาเกณฑท่ีวัด 57 คน  และมหาวิทยาลัย ไดมีบันทึกลงนามความรวมมือการพัฒนา
พลเมืองดานการเขาใจดิจิทัล ระหวางกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สํานักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย (สดช.) ผานระบบ
ออนไลน  ศูนยฯดิจิทัล เห็นสมควรเสนอใหมหาวิทยาลัยมอบหมายใหหัวหนาหนวยงานประชาสัมพันธให
บุคลากรสมัครเขาประเมินทักษะดานดิจิทัล เพ่ือปฏิบัติภารกิจตามเปาหมายท่ีมหาวิทยาลัยฯ ไดลงนามในบันทึก
ความรวมมือดังกลาว   

 

                 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                 ๕.15  การใชระบบลงเวลาปฏิบตัิงานออนไลนของบคุลากรสํานักงานอธิการบด ี
 

                   นายวันณพงษ วงศพานิช  นักวิชาการคอมพิวเตอร แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ี
ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล ขอใชระบบลงเวลาปฏิบัติงานออนไลนเฉพาะบุคลากรของศูนยฯดิจิทัล  โดยใชกับทุก
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี  ตั้งแตเดือนมกราคม 2564 เปนตนไป  ท้ังนี้  ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล                
ไดดําเนินการประสานงานบริหารงานบุคคล ในการจัดทําระบบรายงานผลการลงเวลาปฏิบัติงาน  และกอง
พัฒนานักศึกษา ไดนําระบบลงเวลาไปใชงานกับพนักงานชั่วคราวของงานหอพักนักศึกษา  ซ่ึงศูนยเทคโนโลยี
ดิจิทัล ไดดําเนินการสงมอบระบบใหงานบริหารงานบุคคล และกองพัฒนานักศึกษา ไปใชงานเรียบรอยแลว          
เม่ือ 15 มกราคม  2564 

 

                  มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                   ๕.๑๖  ภารกิจงานพัฒนาระบบและเว็บไซต 



๑๕ 

 

 

                               นายวันณพงษ วงศพานิช  นักวิชาการคอมพิวเตอร แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง 
ภารกิจงานพัฒนาระบบและเว็บไซตของศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้ 
 

                             การพัฒนาระบบ 
                            ๑) ระบบลงทะเบียนกอนเขามหาวิทยาลัยและแบบคัดกรองโรคไวรัสโคโลนา 2019 
(กรณีเรงดวน) เพ่ือใหนักศึกษากลับมาเรียนในมหาวิทยาลัย เปดใชงานเม่ือ 1 กุมภาพันธ 2564  เรียบรอยแลว 
                           ๒) ระบบลงเวลาปฏิบัติงานและระบบสงรายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการจางงานของ 
อว. (กรณีเรงดวน) เพ่ือใหผูรับจางงานลงเวลาและรายงานขอมูล อ.ท่ีปรึกษาตรวจรับงาน เพ่ือใชเปนหลักฐาน
ประกอบการเบิกจายเงินคาจาง (อยูระหวางดําเนินการ) 

๓)  ฐานขอมูลศูนยพัฒนาวิชาชีพครู ประกอบดวย 3 สวน เว็บไซตประชาสัมพันธขอมูล, 
BI ขอมูลเชิงสถิติ และบริหารจัดการขอมูล Backoffice เปาหมายแรกเว็บไซตประชาสัมพันธภายในเดือน
กุมภาพันธ 2564 

๔)  ระบบจองรถ  ระบบแจงซอม  ระบบจองหองประชุม  ระบบรับสมัครบุคลากร 
ระบบหอพัก จะดําเนินการพัฒนาตามลําดับความจําเปนเรงดวนในการใชงานตอไป 

 

                            การพัฒนาเว็บไซต (อยูระหวางดําเนินการ) 
1)  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) https://www.pbru.ac.th/ita  
2)  นิทรรศการออนไลนวันราชภัฏ อยูระหวางรอขอมูลภาพและวิดีทัศนจากงานสื่อสาร 

เปาหมาย 14 กุมภาพันธ 2564 
3)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี https://sci.pbru.ac.th 
4)  ศูนยพัฒนาวิชาชีพครู https://tdpc.pbru.ac.th 
5)  ศูนยบริการนักศึกษาพิการ อยูภายใตคณะครุศาสตร https://edu.pbru.ac.th/dss 
6)  ศูนยกีฬาภูมิปญญาไทย อยูภายใตคณะครุศาสตร https://edu.pbru.ac.th/twsc 
 

              มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
 

              
                   ๕.1๗  โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) 

                    นายวันณพงษ วงศพานิช  นักวิชาการคอมพิวเตอร แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรแหงอนาคต (Career 
for the Future Academy) ผูดําเนินการโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที หรือ Information Technology 
Professionals Examination (ITPE)   โดยจะรวมกันจัดสอบเพ่ือวัดระดับความรูและทักษะพ้ืนฐานดานไอที
แบบไมอิงผลิตภัณฑใดๆ การสอบนี้เหมาะสําหรับชาวไอที นักวิเคราะหทุกสาขา นักวิชาการ อีกท้ังในกลุม
ตําแหนงอ่ืน ท่ีสนใจสอบเทียบความรูดานไอทีของตนเอง  กําหนดการ ดังนี้  

                 ๑) สอบวันอาทิตยท่ี 25 เมษายน 2564 มีระดับ 2 ดังนี้ 
             ๒) ลงทะเบียนสมัครสอบ วันท่ี 1 กุมภาพันธ - 9 เมษายน 2564 
             ๓) ชําระคาสมัครสอบ ภายในวันท่ี 9 เมษายน 2564 
             ๔) ประกาศผลสอบ  วันท่ี 9 มิถุนายน 2564 

https://edu.pbru.ac.th/twsc


๑๖ 

 

 

             ๕) สทิธิพิเศษ ลดคาสมัครสอบ นักศึกษา ลด 40% จาก 500 บาท เหลือ 300 บาท           
                  เจาหนาท่ี อาจารย ลด 20% (จาก 1,000 บาท เหลือ 800 บาท) 
             ๖) สมัครสอบไดท่ี https://www.nstdaacademy.com/itpe/login.php 
 

                             มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

                   5.๑๘  รายงานขอมูลการลงทะเบียน Google Scholar และการถูกอางอิงในการสืบคน
งานเขียน งานวิจัย และส่ิงพิมพทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
                               นายวันณพงษ วงศพานิช  นักวิชาการคอมพิวเตอร แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 
ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล  ไดทําการติดตามขอมูลรายบุคลากร การลงทะเบียน Google Scholar และการถูกอางอิง
บทความ ณ วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2564 พบวาบุคลากรมหาวิทยาลัย มีการลงทะเบียนบัญชี Google Scholar 
เพ่ิมข้ึนจากเดือน มกราคม 2564 จํานวน ๙๑ คน  จากท้ังหมดท่ีลงทะเบียนแลว ๕๓๓ คน และมีบุคลากร
อางอิง ๑๑๔ คน จากบุคลากรท้ังหมด ๕๘๙ คน  ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดขอมูลของแตละหนวยงาน ไดท่ี Link: 
https://shorturl.asia/JhGim หรือ สอบถามขอมูลได ท่ีศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 
 

                              มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

                  5.๑๙   กําหนดการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
                               ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  บัดนี้ คณะ
กรรมการฯ ไดมีการประชุมการสรรหาเรียบรอยแลว  จึงขอแจงกําหนดการใหทราบ ดังนี ้
                              -  ยื่นใบสมัครและเสนอชื่ออธิการบดี  ไดตั้งแต วันท่ี 23 ก.พ.- 26 มี.ค 64 

                              -  แสดงวิสัยทัศน  วันท่ี 8 เม.ย 64 

                              -  คัดเลือกเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งอธิการบดี วันท่ี 19 เม.ย 64 
 

                              มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

           
                    5.๒๐  กําหนดการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
                               นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง
กําหนดการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงขอแจงรายละเอียดใหทราบ ดังนี ้
                              -  ยื่นใบสมัครและเสนอชื่อคณบดี   ไดตั้งแต  วันท่ี  19 ก.พ.- 8 มี.ค 64 

                              -  แสดงวิสัยทัศน  วันท่ี  23  มี.ค 64 

                              -  คัดเลือกเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง วันท่ี 19 เม.ย 64 
 

                            มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

                   5.๒๑  กําหนดการสรรหากรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย  

https://shorturl.asia/JhGim%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD


๑๗ 

 

 

                               นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง
กําหนดการสรรหากรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย  จึงขอแจงกําหนดการใหทราบ 
ดังนี ้
                            -  ยื่นใบสมัครและเสนอชื่อกรรมการติดตาม ฯ  ไดตั้งแตวันท่ี  19 ก.พ.- 22 มี.ค 64 

                            -  พิจารณาคุณสมบัติ  วันท่ี  23  มี.ค 64 

                            -  สงรายชื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง วันท่ี 19 เม.ย 64 
 

                            มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

                  5.2๒  การจัดตั้งโครงสรางภายในวิทยาเขตโปงสลอด  
                               นายนเรนทร  อมรจุติ  รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  แจงตอท่ีประชุม
ใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัย จะเขาทําการพัฒนาและขยายวิทยาเขตโปงสลอด  ซ่ึงตองมีการของบประมาณ
แผนดินเพ่ือดําเนินการดานตาง ๆ  แตในการของบประมาณนั้น  มหาวิทยาลัย จําเปนตองมีขอมูลการจัดตั้ง
โครงสรางหนวยงานภายในของวิทยาเขตโปงสลอด ใหเห็นชัดเจน ดังนั้น เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเสนอ
ของงบประมาณ  จึงเสนอใหมีการตั้งศูนยปฏิบัติการถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร วิทยาลัยเขตโปงสลอด  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เพ่ือประโยชนในการเสนอของบประมาณตอไป 
 

                            มติท่ีประชุม    รับทราบ  มอบ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  พิจารณาตั้งช่ือ
หนวยงานภายในวิทยาเขตโปงสลอด โดยเสนอสภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบ 
 

                  5.2๓  การย่ืนขอทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครู 
                              ผศ.ดร ปญญา  ทองนิล  คณบดีคณะครุศาสตร  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ตามท่ี
มหาวิทยาลัยไดเปดรับสมัครนักศึกษาสายครู  ซ่ึงนักศึกษาสายครู รหัสป ๕๙  ตองทําการยื่นขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู  โดยใหผานระบบเจาหนาท่ี  กรอกขอมูลผานระบบออนไลน  โปรแกรม Ksp_Bundit  เพ่ือ          
ใหคุรุสภา ดําเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   จากการตรวจสอบพบวา มีนักศึกษาป ๕๙  เกินอยู         
ใน ๔  สาขา  จํานวนไมเกิน ๑๐ คน  เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดข้ึนบัญชีสํารองไว  ท้ังนี้จะไดมีการนัดหมาย             
เพ่ือชี้แจงทําความเขาใจกับคุรุสภา ผานระบบออนไลน 
 

                           มติท่ีประชุม    รับทราบ   

 
 
ระเบียบวาระที่  ๖    เร่ืองอ่ืน  ๆ 
 

                     6.1 การขอรับพระราชทาน น้ําหลวงพระราชทาน เพลิงพระราชทาน ดนิพระราชทาน 
และเคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ 
                           ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  ไดมีการประชาสัมพันธมายังมหาวิทยาลัย โดยแจงวาพนักงานมหาวิทยาลัย มีสิทธิ์ใน
การขอรับพระราชทานน้ําหลวงพระราชทาน  เพลิงพระราชทาน  ดินพระราชทาน  และเครื่องเกียรติยศ
ประกอบศพ ไดเชนเดียวกับขาราชการ และสามารถขอพระราชทาน ใหกับบิดามารดาของพนักงานมหาวิทยาลัย



๑๘ 

 

 

ผูท่ีไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ดติตาภรณชางเผือก (ต.ช) ข้ึนไป  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม หรือหากตองการใหหนวยงานมาใหความรูความเขาใจกับบุคลกรโดยตรง ก็สามารถติดตอ
ไดท่ี สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี   
 

                          มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

                    ๖.๒  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
คร้ังที่  1/2564   ในวันพธุที่  27  มกราคม พ.ศ.2564    (รายละเอียดตามเอกสาร หนา 89-93 ) 
 

                    ๖.๓ เอกสารการเผยแพรขาวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผานส่ือมวลชน 
ระหวางวันที่ ๑๓ มกราคม 2564 - ๑๔ กุมภาพันธ  ๒๕๖๔  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา 94-99) 
 

                    ๖.๔  รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มร.พบ. 
                             อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย  ประธานสภาคณาจารย ฯ แจงตอท่ีประชุมใหทราบ
วา  สภาคณาจารยฯ ไดมีการประชุม ครั้งท่ี 9/2563 เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2563   ครั้งท่ี 10/2563  
เม่ือวันท่ี  16  ธันวาคม พ.ศ.2563  ครั้งท่ี 1/2564  เม่ือวันท่ี  27  มกราคม พ.ศ.2564  (รายละเอียดตาม
เอกสารหนา 100-115)   
                            ประเด็นสําคัญท่ีมีการหารือ คือ การกูเงินสหกรณออมทรัพยของสมาชิกท่ีเปนพนักงาน
ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงสหกรณออมทรัพยครู  จะอนุมัติเงินกูเฉพาะสมาชิกท่ีมีสัญญาปฏิบัติงานถึงอายุ 60 ดังนั้น 
สภาคณาจารยฯ จะเขาหารือกับสหกรณออมทรัพยฯ เพ่ือเสนอใหสมาชิกท่ีเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  สามารถ               
กูเงินไดเกินอายุสัญญาจาง  โดยใหบริษัท หรือพนักงานมหาวิทยาลัย เปนผูคํ้าประกันเงินกูได 
                           ประเด็นการตอสัญญาจางของพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยมหาวิทยาลัย ไดกําหนดให
บิดา/มารดา/ขาราชการ  มาเปนผูคํ้าประกันในสัญญาจาง  ซ่ึงพนักงานมหาวิทยาลัยบางคน ไมสะดวกในการนํา
บุคลากรดังกลาวมาคํ้าประกันได   จึงเสนอใหควรปรับเปลี่ยนโดยใชหลักทรัพย  หรือพนักงานมหาวิทยาลัย              
สามารมาเปนผูคํ้าประกันได 
  
                         มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

                           หลังจากท่ีประธาน ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว      
และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  
ประธานกลาวขอบคุณ และปดการประชุม   
 
 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.11  น.   

 

                    นางสาวสีนวล  ไทยานนท 
              ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 



๑๙ 

 

 
 
 
 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 
                      ผูตรวจรายงานการประชุม 
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