
๑ 
 
 

                   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
                            คร้ังที่ ๔ (๔๘)/๒๕๖๔ 

                                วันจันทร์ ที่  ๒๖  เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
                        ณ  ห้องประชุมราชภัฏสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

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

ผู้มาประชุม     (ในห้องประชุม)                จำนวน         ๒๑     คน    

๑. ผศ.ดร.เสนาะ           กลิ่นงาม            อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.นรีนารถ             ศรวีรนารถ            รองอธิการบดี                                    กรรมการ 
๓. ผศ.วิเชียร                เข็มเงิน                รองอธิการบดี                               กรรมการ 
๔. ผศ.พจนารถ             บวัเขียว               รองอธิการบดี                                   กรรมการ 
๕. ผศ.ดร.พรรณี            คอนจอหอ            รองอธิการบดี                                    กรรมการ 
๖. ผศ.ดร.วิภวานี           เผอืกบัวขาว          ผูช้่วยอธิการบดี                                  กรรมการ 
๗. อาจารย์ ดร.เมธาวิน     สาระยาน            ผู้ช่วยอธิการบดี                            กรรมการ 
๘. อาจารย์ ดร.ทัดทอง     พราหมณี             ผู้ชว่ยอธิการบดี                             กรรมการ   
๙. อาจารย์ ดร.กฤษดา     ตั้งชวาล               ผู้ชว่ยอธิการบดี                                 กรรมการ 
๑๐. ผศ.รพีพรรณ             เทียมเดช           คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ                     กรรมการ 
๑๑. รศ.ดร.บัญญัติ            ศิริธนาวงศ์         คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร        กรรมการ 
๑๒. รศ.ดร.กาญจนา       บญุส่ง                 คณบดีคณะครุศาสตร์                         กรรมการ 
๑๓. ผศ.ดร.วนิดา           ดุรงค์ฤทธิชัย         คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ฯ                  กรรมการ 
๑๔. ผศ.ดร.กังสดาล        สกุลพงษ์              คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ                กรรมการ 
๑๕. ผศ.ณรงค์               ไกรเนตร์              คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ                     กรรมการ 
๑๖. ผศ.ดร.พิชิต             สดุตา                 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ          กรรมการ 
๑๗. อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์   วจิิตรปัญญารักษ์    ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ                     กรรมการ 
๑๘. อาจารย์ปิยวรรณ       คสุินธุ์                 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ               กรรมการ              
๑๙. รศ.ดร.ศุภณัฎฐ ์        ทรัพย์นาวิน           กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                  กรรมการ 
๒๐. อาจารย์ภาคย์           พราหมณ์แก้ว          กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                กรรมการ 

๒๑. นายสะอาด             เข็มสีดา                ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี       กรรมการและเลขานุการ 

        
 
 
 



๒ 
 
 

 
 
ผู้มาประชุม     (ออนไลน์)        จำนวน    ๖   คน 
 

๑. อาจารย์ ดร.มนัญญา   ปริยวิชญภักดี         รองอธิการบดี                
๒. ผศ.สุวฒัน์                เตชะเพชรไพบูลย์    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ          
๓. อาจารย์ ดร.วิวิศน์     สุขแสงอร่าม            คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                   
๔. อาจารย์ ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย์            ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต                      
๕. อาจารย์ ดร.กฤษดา     ตั้งชวาล               ผู้ชว่ยอธิการบดี                                                        
๖. อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์   วิจติรปัญญารักษ์      ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ            
 
ผู้ไม่มาประชมุ   จำนวน    ๓   คน 

๑. รศ.ยศ                    ธีระเดชพงศ์            ที่ปรึกษาอธิการบดี                     
๒. อาจารย์ ดร.กฤษฎา     สรุิยวงศ์                กรรมการสภามหาวิทยาลัย              - 
๓. ผศ.ทัศนัย                ทั่งทอง                   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม       จำนวน    ๙   คน 
๑. นางภควัน                 จนัทนเสวี         ผู้อำนวยการกองกลาง    (online)                          
๒. นายนเรนทร             อมรจุติ            รกัษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  
๓. นายกิตติภพ               รกัษาราษฏร์     รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  (online)                          
๔. นางสาวเจษฎารัตน์       กล่ำศรี            รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาภาษาฯ  (online)                          
๕. นางสถาพร                บญุหมั่น           หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  (online) 
๖. นางชุติมา             แฉ่งฉายา          นกับริหารงานทั่วไป 
๗. อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์      สขุสันติกมล       รอง ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๘. นางสาวอรทัย             ชเูจริญ             หัวหน้างานนิติการ 
๙. นายธีระศักดิ์              เอ่ียมละออง       พนักงานทั่วไป 
 
 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.  
 

ระเบียบวาระที่   ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  
 

                         ๑.๑ การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 



๓ 
 
 

                                  ประธาน  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  ด้วยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ทวีความรุ่นแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงขอให้ทุกภาคส่วนเฝ้าระวัง หากไม่จำเป็นไม่ควร
ออกไปยังตามสถานที่ต่าง ๆ  และในส่วนของมหาวิทยาลัยนั้น จัดการเรียนการสอนภาคปกติ และภาคพิเศษ  
บัณฑิตศึกษา  หลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จัดให้มีการเรียนการสอนและการสอบผ่านระบบ 
Online ทั้งหมด  และขอเน้นย้ำ ไม่ให้มีการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลในมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด   
 

                             มติที่ประชุม  มอบ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จัดทำประกาศ ปฏิทิน
การจัดการเรียนการสอนระบบ Online  ในภาคเรียนที่ 1/2564 ให้อาจารย์และนักศึกษาได้ทราบโดยทั่วไป 
 
 

ระเบียบวาระที่   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                                ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                                               
ราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ ๓ (๔๘)/๒๕๖๔  ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ น.                                          
ณ  ห้องประชุมราชภัฏสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  (รายละเอียด
ตามเอกสารหน้า  ๓ – ๒๒)  
 

                     มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งที่ ๓ (๔๘)/๒๕๖๔  โดยไมม่ีการแก้ไข   
 

ระเบียบวาระที่   ๓   เรื่องสืบเนื่อง    

                          3.1  ผลการประกวดสวมใส่ผา้ไทยทุกวันศุกร์ 
                                   อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์  วิจิตรปัญญารักษ์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  สืบเนื่องต่อที่ประชุมให้ทราบ  ตามที่ สถาบันวิจัยฯ  ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมค่านิยมความ       
เป็นไทย “สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์” เพ่ือขานรับนโยบายมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย                     
ในการแต่งกายชุดผ้าไทยอย่างไม่ เคอะเขิน บัดนี้   การประกวด “สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์” ได้มีการตัดสิน                  
โดยมีคณะกรรมการตัดสิน ที่มาจากทั้ง 13 หน่วยงาน  และมีผู้ได้รับรางวัล ทั้งหมด จำนวน  ๒๕  คน  มอบ
รางวัลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. 2564     
                                  ประธาน  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  ในการจัดประกวดการแต่งกายผ้าไทย                   
ในคราวต่อไป  ควรกำหนดระยะเวลาในการการแต่งกายให้ยาวนานขึ้น อย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการแต่งกายให้เป็นเอกลักษณ์และมีความสม่ำเสมอ 
 

            มติที่ประชุม    รบัทราบ    
 

                       3.๒  รายชื่อบุคลากรที่ตอ้งตอบแบบสอบถาม IIT 
                     ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ตามที่ศูนย์

คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ   ขอให้ตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 



๔ 
 
 

Transparency Assessment: EIT) และ การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในการนี้   กองนโยบายและแผน          
ได้รวบรวมรายชื่อบุคลากรที่ต้องตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้    

                         1)  การตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity 
and Transparency Assessment: IIT)  ได้ดำเนินการเชิญบุคลากรในหน่วยงานที่มีรายชื่อตามที่ระบุไว้                 
เพ่ือตอบแบบสำรวจผ่านระบบออนไลน์  ในวันพฤหัสบดี ที่  22 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น.                         
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 17123  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

                   2) การตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity 
and Transparency Assessment: EIT)   หน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดส่งรายชื่อนักศึกษา สำหรับการเก็บข้อมูลจาก
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกแล้ว ดังนี้      

 -   คณะครุศาสตร์                38  รายชื่อ            - คณะเทคโนโลยีการเกษตร         23  รายชื่อ 
           -   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  24  รายชื่อ            - คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ             28  รายชื่อ 
           -   คณะพยาบาลศาสตร์ ฯ      30  รายชื่อ            - คณะมนุษยศาสตร์ฯ               146  รายชื่อ 
           -   คณะวิทยาการจัดการ        58  รายชื่อ            - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   35 รายชื่อ            
           -   สำนักงานอธิการบดี (การจัดซื้อจัดจ้าง)   35 รายชื่อ 

                 จึงใคร่ขอให้หัวหน้าหน่วยงาน ได้แจ้งบุคคลตามรายชื่อตอบแบบสอบถามตาม QR Code 
และ URL (รายการที่ 1) ทั้งนี้  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ต่อไป 
                       นายสะอาด  เข็มสีดา  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการตอบแบบสอบถาม  ซึ่งต้องระวังเกี่ยวกับความเสถียรของระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่ง 
สำนักงาน ป.ป.ช. จะตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบ หากระบบไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้ จะทำให้ถูกตัดค่าคะแนน 
 

    มติที่ประชุม   รับทราบ   มอบศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ดูแลระบบอย่างใกล้ชิด ในส่วน  

ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นข้อมูลจากนักศึกษา ขอให้คณะตามนักศึกษาเพ่ือตอบแบบสอบถามให้เรียบร้อย 
 

                         ๓.๓  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑแ์ละแนวทางในการสนับสนนุ
เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย พ.ศ.2564 

                อาจารยภาคย์  พราหมแก้ว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ  สืบเนื่องต่อที่ประชุม  ให้
ทราบว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(47)/2564  ให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
และแนวทางในการสนับสนุนทุนเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย พ.ศ.2555  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่บุคลากร  เป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย   สถาบันวิจัยฯ  จึงได้จัดทำ 
(ร่าง) ประกาศ หลักเกณฑ์ และแนวทางในการสนับสนุนทุนเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย พ.ศ. 2564   เพ่ือให้
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น   ทั้งนี้ (ร่าง) ประกาศฯ 
ดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว  สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม) 

 



๕ 
 
 

                หลักเกณฑ์การสนับสนุนเพื่อการเผยแพร่วิจัย ดังนี้ 
     วารสารระดับชาติ             กลุ่มท่ี ๑  - ค่าตอบแทน  ๑๐,๐๐๐  บาท  (รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด) 

                                       กลุ่มท่ี ๒  - ค่าตอบแทน    ๗,๕๐๐  บาท  (รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด) 
 

     วารสารระดับ นานาชาติ     ค่าตอบแทน   -  Impact Factor 0.001-1.000 หรือ Quartile 4  
                                                            ไม่เกิน  15,000  บาท 

-  Impact Factor 0.001-2.000 หรือ Quartile 3   
                                                            ไม่เกิน  20,000  บาท 

  -  Impact Factor 0.002-5.000 หรือ Quartile ๒  
                                                            ไม่เกิน  30,000  บาท 

  -  Impact Factor 5.00๑ ขึ้นไป หรือ Quartile  ๑  
                                                            ไม่เกิน  ๔0,000  บาท 

               คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
          -    ปรับข้อความ กรณีการจ่ายเงินค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายเขียนบทความในการตีพิมพ์ 

ให้มีความชัดเจน เข้าใจตรงกัน 
          -    พิจารณาประเด็นกรณีผู้ไม่ได้รับทุนวิจัย  แต่มีความประสงค์ขอรับค่าตอบแทนการ           

ดีพิมพ์บทความ 
          -    ควรจัดโครงการสร้างชิ้นงานวิจัยให้กับนักวิจัย  เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการขอทุน

วิจัยจากภายนอก 
   

                            มติที่ประชุม   ทบทวน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทาง 

ในการสนับสนุนเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย พ.ศ.2564   โดยนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยไปพิจารณา  และให้มีกาตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ และวิจัยในสัตว์ 
 
                     ๓.๔  ความคืบหน้าการขับเคลื่อนการปลูกกัญชาของศูนยก์ัญชา 

          ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน  รองอธิการบดี  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึง ความคืบหน้าการ
ขับเคลื่อนการปลูกกัญชา  ในส่วนการจัดสร้างโรงเรือน และวัสดุครุภัณฑ์ประกอบโรงเรือน  ได้มีการไปศึกษาดูงาน 

ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
สกลนคร ซี่งมีรูปแบบโรงเรือนที่ได้มาตรฐาน  และจากการสำรวจพ้ืนที่ปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี คาดว่าจะต้องใช้พ้ืนที่กว้างพอสมควร  เนื่องจากต้องสร้างโรงเรือน จำนวน ๓ โรง และมีรั้วรอบบริเวณ 
เพ่ือควบคุมคนเข้าออก  ขณะนี้การเขียนแบบโรงเรือนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะก่อสร้างภายในเดือนพฤษภาคม    
ใช้งบประมาณ ๕00,000 บาท  ในส่วนครุภัณฑ์ภายในอาคาร  คาดว่าต้องใช้งบประมาณ  จำนวน ๒ ล้านบาท  
ภายในเดือนมิถุนายน 2564  คาดว่าจะเริ่มปลูกต้นกัญชาได้ ประมาณ ๔๐๐ ต้น  
 



๖ 
 
 

                            มติที่ประชุม   รับทราบ  มอบสถาบันวิจัยฯ ดำเนินการประสานงานกับในด้าน ๆ          

ให้สามารถปลูกกัญชาได้ ภายในเดือนมิถุนายน 2564 
 

ระเบียบวาระที่   ๔  เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา 
 

                       4.1  พิจารณา (ร่าง) ประกาศ/ระเบียบ/ ข้อบังคับ คณะพยาบาลศาสตร์และ
วิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
                                ผศ.ดร.วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 
นำเสนอต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ฯ   ดำเนินการจัดทำประกาศ/ระเบียบ/ ข้อบังคับ
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบในหลักการจากคณะอนุกรรมการการ
บริหารทรัพยากรบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 และการ
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  เมื่อวันจันทร์ ที่  5 เมษายน 
2564  จำนวน 10 เรื่อง   จึงขอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  พิจารณาให้ความเห็นชอบ   ดังนี้ 

                        ๔.๑.๑  (ร่าง) ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  เรื่อง  การบริหารงานบุคคล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 
พ.ศ. 2564   
                                เพ่ือให้การบริหารงานบุคคล ของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการกับการบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย                
จึงได้มีการจัดทำ (ร่าง)  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เรื่อง  
การบริหารงานบุคคล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ พ.ศ. 2564   
(รายละเอียดตามเอกสาร หน้า ๔๘ – ๕๕)    สรุปสาระสำคัญ ดังนี้  
                               หมวด ๑   ว่าดว้ย    คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
                               หมวด ๒   ว่าดว้ย    พนักงานมหาวิทยาลัย 
                               หมวด ๓   ว่าดว้ย    การกำหนดตำแหน่ง การจ้างและการแต่งตั้ง 
                               หมวด ๔   ว่าดว้ย    ค่าจ้าง สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ 
                               หมวด ๕   ว่าดว้ย    การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                               หมวด ๖   ว่าดว้ย    การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย 
                               หมวด ๗   ว่าดว้ย    วันเวลาปฏบิัติงาน วันหยุด วันลา 
                               หมวด ๘   ว่าดว้ย    วินัยและการรักษาวินัย 
                               หมวด ๙   ว่าดว้ย    การพ้นสภาพ 

 

       คณะกรรมการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
              -   เพ่ิมประเด็น คุณสมบัติขิองพนักงานมหาวิทยาลัย “เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ” 
 



๗ 
 
 

                          มติที่ประชุม   เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เรื่อง  การบริหารงานบุคคล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และ
วิทยาการสุขภาพ พ.ศ. 2564  และนำข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหาร ไปพิจารณาประกอบ 
 

                 ๔.๑.๒  (ร่าง) ข้อบังคับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  ว่าด้วย การจ้างบุคลากรสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์   
                           เพ่ือให้การจ้างบุคลากร ของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและถูกต้อง  จึงได้มีการจัดทำ (ร่าง)  ข้อบังคับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ว่าด้วย การจ้างบุคลากร
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  (รายละเอียดตามเอกสาร หน้า ๕๖ –  ๕๗)    สรุปสาระสำคัญ ดังนี้     
 

                  ข้อ 5  คุณสมบัติการจ้างบุคลากร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ตามข้อบังคับนี้ 
             (๑)   อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี กรณีมีความจำเป็นต้องจ้าง               

ผู้มีอายุสูงเกิน 60 ปี ให้คณะกรรมการบริหารบุคคล (ก.บ.ม)  พิจารณาโดยให้ต่อสัญญาเป็นรายปี  ทั้งนี้ต้องอายุ
ไม่เกิน 70  ปี 

                       (๒)  มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง  
หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ที่ไม่หมดอายุ สำหรับอาจารย์ที่สอนด้านการพยาบาล
มารดาและทารกและการผดุงครรภ์ จะต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่ง    

            (๓)  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ โดยจบ
ปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

            (๔)  มีประสบการณ์ ปฏิบัติการพยาบาลมาแล้ว  ไม่น้อยกว่า ๒  ปี   และมี
ประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี  กรณีที่ไม่มี
ประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาต้องผ่านการอบรมหลักสูตรศาสตร์และศิลปะการ
สอนทางการพยาบาล หรือหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่เทียบเคียงได้ และสภาการ
พยาบาล ให้ความเห็นชอบ 
 

       คณะกรรมการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
 

                        -   การออกข้อบังคับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ว่าด้วย การจ้างบุคลากรสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์  ซ้ำซ้อนกับประกาศคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เรื่อง การบริหารงานบุคคล สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ 

 

                        มติที่ประชุม   ยกเลิก  (ร่าง)  ข้อบังคับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  ว่าด้วย  การจ้าง               
บุคลากรสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   
 

              ๔.๑.๓  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เรื่อง แนวปฏิบัติและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 256๔  



๘ 
 
 

                       เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ สอดคล้องกับภาระงานขั้นต่ำ ตามที่ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กำหนดไว้   จึงได้มีการจัดทำ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง แนวปฏิบัติและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทวิชาการ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 256๔  (รายละเอียดตามเอกสาร หน้า ๓๒ – ๓๓)   สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

 

                     ข้อ ๔  เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
วิชาการสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ให้กำหนดดังนี้ 

(๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ ๗๐) ให้ประเมินตามภาระงานและน้ำหนักภาระงาน ดังนี้ 
 

ภาระงาน น้ำหนักภาระงาน (ร้อยละ) 
คณบดี รอง

คณบดี 
ประธาน
สาขาวิชา 

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

รศ./ผศ.
อาจารย์ 

1.งานบริหาร 40 30 20 10 - 
1.งานสอน  10 15 20 25 25 
2.งานวิจัยและวิชาการอ่ืนๆ 5 5 10 15 25 
3.ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 5 10 10 10 10 
4.การประเมินการพัฒนาตนเอง 5 5 5 5 5 
5.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 5 5 5 5 5 

รวม 70 70 70 70 70 
 

   (2)  ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๓๐) ให้ประเมินสมรรถนะตามคู่มือการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากร โดยให้มีน้ำหนักการประเมิน ดังนี้ 
 

สมรรถนะ น้ำหนักภาระงาน (ร้อยละ) 
คณบดี รอง

คณบดี 
ประธาน
สาขาวิชา 

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

รศ./ผศ.
อาจารย์ 

1.สมรรถนะหลัก 10 10 10 20 30 
2.สมรรถนะทางการบริหาร 20 20 20 10  - 

รวม 30 30 30 30 30 
 

                       มติที่ประชุม   ทบทวน  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนว

ปฏิบัติและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  โดยมอบ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตรวจสอบ
รายละเอียด  (ร่าง) ประกาศฉบับดังกล่าว  

 



๙ 
 
 

               ๔.๑.4  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
คำนวณภาระงานขั้นต่ำของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  คณะ
พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๖... 

                          เพ่ือให้การคิดคำนวณภาระงานชั้นต่ำของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 
๒๕๖... เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.ม.) กำหนด  จึงได้จัดทำ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณภาระงานขั้นต่ำของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  พ.ศ. 
๒๕๖... 

                         ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณภาระงานสอน งานวิจัยและวิชาการ  งาน
บริการวิชาทางวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานบริหารและงานพิเศษอ่ืน ๆ ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  เป็นไป
ตามท่ีกำหนดไว้ในตารางแนบท้ายประกาศนี้ 

 

                        มติที่ประชุม   ทบทวน  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณภาระงานขั้นต่ำของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๖...  โดยมอบ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
ตรวจสอบรายละเอียด  (ร่าง) ประกาศฉบับดังกล่าว  

  

                          ๔.๑.๕  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการ
สุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๖..    

                         เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี และการพัฒนาตนเองของ
บุคลากร ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เป็นไปตามเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น  จึงได้มีการจัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง เกณฑ์ภาระงาน
ขั้นต่ำของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการ
สุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๖4   (รายละเอียดตามเอกสาร หน้า 29-31)  สรุปสาระคำสัญ  ดังนี้ 

 

               ข้อ ๕  พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ต้องมีภาระงานตาม ข้อ ๔ เฉลี่ยตลอดทั้งปี ไม่น้อยกว่า ๓๕ ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์   โดยมีภาระงานขั้นต่ำแต่ละด้าน ไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ ในประกาศนี้ ดังนี้ 

 
 
 

ภาระงาน จำนวนภาระงานขั้นต่ำ (ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
คณบดี รองคณบดี ประธาน

สาขาวิชา 
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

รศ./ผศ.
อาจารย์ 

1.งานสอน 3 6 10 12 12 



๑๐ 
 
 

2.งานวิจัยและวิชาการอ่ืนๆ 4 4 5 10 12 
3.งานบริการทางวิชาการและ ทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 

10 10 10 10 11 

4.งานบริหารและงานพิเศษอ่ืน ๆ 18 15 10 3 - 
รวม ๓๕ ๓๕  ๓๕           ๓๕  ๓๕  

 

               หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณภาระงานให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงาน 
บุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  (ก.บ.ม.) ประกาศกำหนด 
 

                                มติที่ประชุม   ทบทวน  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง เกณฑ์

ภาระงานขั้นต่ำของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และ
วิทยาการสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๖.. และให้ใช้หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเป็นแนวปฏิบัติ    

 

               5.1.6  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และการคิดภาระงาน
ของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕6...  

                      โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และการคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่ง
อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีว่าด้วย การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙   (รายละเอียดตามเอกสาร หน้า ๓๕ – ๔๐)  สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

      คณะกรรมการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
 

              -   ให้นำหลักเกณฑ์ประกาศของมหาวิทยาลัยเป็นหลักในการปฏิบัติ 
 

               มติที่ประชุม  ทบทวน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
การคิดภาระงานของ ผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕6...   

 

             4.1.๗  (ร่าง)  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรุี  เรื่อง การให้บริการวิชาการ สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  พ.ศ. 2564 

                  เพ่ือให้การกำหนดหลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการ ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
เป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงได้มีการจัดทำ (ร่าง) ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์และ
วิทยาการสุขภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เรื่อง การให้บริการวิชาการ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  พ.ศ. 
2564    (รายละเอียดตามเอกสาร หน้า ๖๖–๖๙)   สรุปสาระสำคัญ  ดังนี้ 



๑๑ 
 
 

            ข้อ  ๕  การให้บริการวิชาการ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 
                (๑)    การบริการวิชาการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากคณะหรือมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
                    (ก)  การบริการที่มุ่งให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยไม่เรียกเก็บเงินค่าบริการ 
               (ข)  การบริการวิชาการแก่สังคม ที่เรียกเก็บค่าบริการสมทบจากผู้ขอรับบริการ 
               (๒)  การให้บริการวิชาการท่ีได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกหรือเรียกเก็บ

ค่าบริการการให้บริการที่จัดขึ้นต้องไม่เป็นอุปสรรคต่องานประจำ และมีรายได้เพียงพอสำหรับดำเนินงาน โดย     
ไม่ต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม 

              ข้อ  ๑๐ ให้จัดสรรค่าบริการจากการให้บริการวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
                     (๑) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐             
                              ของรายได้ของโครงการ  
                     (๒) จัดสรรเป็นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ ของรายได้ของโครงการ 
                     (๓) จัดสรรเป็นค่าบำรุงคณะ ร้อยละ ๑๐ ของรายได้ของโครงการ 
              อัตราค่าใช้จ่ายในรายการต่าง ๆ ตาม (๑) ให้เป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดที่ได้รับ

อนุมัติ โดยให้ถัวเฉลี่ยจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นของโครงการ 
             กรณีโครงการที่ได้รับเงินจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งกำหนดอัตราการจ่ายไว้เป็นการเฉพาะ

สำหรับโครงการสามารถใช้อัตราดังกล่าวเบิกจ่ายได้ โดยให้เสนอขออนุมัติโครงการ  ซึ่งโครงการต้องระบุขอใช้
อัตราตามที่แหล่งทุนกำหนดพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
                        คณะกรรมการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

            -   ควรมีผลตอบแทนให้กับผู้ที่ออกบริการวิชาการภายนอก เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กับ
ผู้ดำเนินการ 

                มติที่ประชุม  ทบทวน  (ร่าง)  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   เรื่อง การให้บริการวิชาการ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  พ.ศ. 2564 โดย        
จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการให้บริการวิชาการ โดยให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวปฏิบัติเหมือนกันทุก
หน่วยงาน  
                         4.1.๘  (ร่าง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ว่าด้วย กองทุนพัฒนาสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ    พ.ศ. .... 
                              เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการกิจกรรม อันมีลักษณะที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารงานของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จึงได้
มีการจัดทำ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ว่าด้วย กองทุนพัฒนาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  พ.ศ. .... (รายละเอียดตามเอกสาร หน้า ๗๕-78 )  สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

 

             ข้อ  5  ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นในคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  เรียกว่า 
“กองทุนพัฒนาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  

             (๑) เพ่ือใช้ในกรณีฉุกเฉินหรืองบประมาณสมทบที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงิน
งบประมาณอ่ืนได้ 

             (๒) เพ่ือสมทบสำหรับการฝึกอบรม เข้าร่วมประชุม สัมมนาวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศให้แก่นักศึกษาและบุคลากร 



๑๒ 
 
 

             (๓)  เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา 
             (๔) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาวิชาการในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและงานวิชาการ

ในวารสารวิชาการสำหรับนักศึกษาและบุคลากร 
         (๕) เพ่ือสมทบเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาสมรรถนะทาง

ภาษาของนักศึกษาและบุคลากรในสถาบันที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะพยาบาลศาสตร์
และวิทยาการสุขภาพ 

             (๖)   ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามมติคณะกรรมการกองทุนฯ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

           ข้อ 6 เงินกองทุนและทรัพย์สินของกองทุน อาจได้มาจากแหล่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
                   (๑)  เงินรายได้ที่คณะกรรมการอำนวยการอนุมัติให้กองทุน 
                   (๒) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุน 
                       (๓) เงินรายได้จากการจัดการทรัพย์สินของกองทุน 
                       (๔) เงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเพ่ือหารายได้ 
                       (๕) เงินรายได้จากดอกผลของกองทุน 
                       (๖) เงินหรือทรัพย์สินอื่นตามประกาศของคณะกรรมการกองทุน 

        
 

                        มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วย กองทุนพัฒนา
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  พ.ศ. ... 
 
 
 

          4.๑.๙  (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔)   

                      เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล   เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถูกต้องตามระเบียบ  จึงได้มีการจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี 
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) รายละเอียด
ตามเอกสาร หน้า ๕๘ –๖๕)      
                                  หมวด ๑      คณะกรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
                                  หมวด ๒      ระบบการศึกษา 
                                  หมวด ๓      หลักสูตรการศึกษา 
                                                      หมวด ๔      การควบคุมการศึกษา       
                                หมวด ๕      การรับเข้าศึกษาและการรายงานตัวเข้าศึกษา 
 

                    มติที่ประชุม  ทบทวน  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔)   โดยให้ปรับปรุงข้อความ             
ให้มีความกระชับและสอดคล้องข้อบังคับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย   



๑๓ 
 
 

 
          4.2.๑0  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การรับจ่ายเงิน

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔)   
                      เพ่ือให้การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับจ่ายเงินรายได้ จากการจัดหลักสูตร

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔)  เป็นไปด้วยความถูกต้องถามระเบียน  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ในคราวประชุม ครั้งที่  ๒/

๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔  จึงได้จัดทำ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย 
การรับจ่ายเงินหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔)   (รายละเอียดตาม
เอกสาร หน้า ๗๐-๗๔)   

                   หมวด  ๑    การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา การรับเงิน และการรักษาเงิน 
 

                                   หมวด  ๒     ค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดการศึกษา 
 

                                 หมวด  ๓      การเบิกจ่าย 
 

                       มติที่ประชุม  ทบทวน ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ว่าด้วย  การรับ
จ่ายเงินหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔)   โดยมอบ ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี ตรวจสอบรายละเอียด                                           
 

                      ๔.๒   เกณฑ์จำนวนขั้นต่ำในการรับนักศึกษา ปี ๒๕๖๔   
                                อ.ดร.ธีรศักดิ์   สุขสันติกมล  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ  นำเสนอต่อที่
ประชุมให้ทราบว่า  ตามที่มหาวิทยาลัย อนุญาตให้ดำเนินการจัดการศึกษาของกลุ่มสาขาที่มียอดจำนวน
นักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา ตาม มคอ.2   ในการนี้ จึงเสนอขอให้อนุญาตให้กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถเปิดการเรียนการสอนได้  โดยต้องมีนักศึกษาสมัครเข้าเรียน ไม่ต่ำกว่า  ๑๐  
คน  และกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ต้องมีนักศึกษาสมัครเข้าเรียน ไม่ต่ำกว่า ๑๕  คน  ดังนั้น จึง
ต้องเร่งเพ่ิมจำนวนนักศึกษาของสาขาวิชาต่าง ๆ  ดังนี้ 
 

    กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                      กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-  สาขาการพัฒนาชุมชน    ยืนยันสิทธิ์  ๙  คน                 -  สาขาอาหารและโภชนการ  ยืนยันสิทธิ์  6  คน           
-  สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์  ยืนยันสิทธิ์  ๖ คน                  -  สาขาเคมี   ยืนยันสิทธิ์  4  คน      
-  สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ ยืนยันสิทธิ์ 6 คน         -  สาขาเกษตรศาสตร์   ยืนยันสิทธิ์  7  คน                  
-  สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ  ยืนยันสิทธิ์  11  คน               -  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  ยืนยันสิทธิ์  6  คน           
-  สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) ยืนยันสิทธิ์  5  คน           -  สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ  ยืนยันสิทธิ์  3  คน    
-  สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ยืนยันสิทธิ์  7 คน        
-  สาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ  ยืนยันสิทธิ์  6  คน       
             



๑๔ 
 
 

                                 ในกรณีที่สาขาวิชามีแขนงวิชา จำนวนการรับขั้นต่ำของแต่ละแขนงวิชา โดยกลุ่ม
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวนการรับขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ๑๐ คน  และสาขาวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จำนวนการับขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ๑๕ คน 
                             จากการวิเคราะห์ รายรับ-รายจ่าย ของสาขาวิชาที่มีการรับนักศึกษาขั้นต่ำ บางสาขา              
ไม่คุ้มทุน  ดังนั้น คณะจึงต้องมีการมอบภาระงานเพ่ิมเติม โดยจัดทำงานวิจัย  จัดโครงการหลักสูตระยะสั้น หรือ
อ่ืน ๆ ที่เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนใหม่  ปรังปรุงหลักสูตรแบบบูรณาการหลายศาสตร์  เป็นต้น          
 

                  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
                        -  กรณีนักศึกษาเข้ามาสมัครเรียนน้อย  อาจมาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจของครอบครัว 
ดังนั้น จึงควรมีการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา 
                        -  ควรพิจารณาหลักสูตรอื่น เพื่อเป็นทางเลือกในกับนักศึกษา  
                        -  อาจารย์มีชั่วโมงสอนน้อยมอบหมายงานเพิ่ม หรอืมอบหมายงานด้านบริหารคณะ 
                        -  ปรับรายวิชาการสอนของอาจารย์ให้สามารถสอนได้ในรายวิชการอ่ืน 
 

                           มติที่ประชุม  ปรับแผนการรับนักศึกษา ให้เป็นไปตาม มคอ.๒  และเห็นชอบการรับ
นักศึกษาเข้าเรียน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่ต่ำกว่า  ๑๐   คน  และกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  ต้องมีนักศึกษาสมัครเข้าเรียน ไม่ต่ำกว่า ๑๕  คน   ในส่วนนักศึกษาที่คงอนู่ในดูแล และปรับ
ในวิชกาเอก  สำหรับอาจารย์มีชั่วโมงสอนน้อยพิจารณาเพิ่มภาระงาน หรือพิจารณารายวิชาอ่ืนที่สอนได้ 
 

                   4.๓     แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองนักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบจาก
สภาวะการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ปีการศึกษา 2564 

         ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  นำเสนอต่อ
ที่ประชุมให้ทราบว่า  เพ่ือเป็นการช่วยเหลือให้ผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนของนักศึกษา  
มหาวิทยาลัย  อันเนื่องมากจากสภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

  ปีการศึกษา 2564  -  ลดค่าบำรุงการศึกษา  (10% )          ภาคปกติ  ภาคนอกเวลา   
                                                                             บัณฑิตศึกษา  โรงเรียนสาธิต  
  

     -  ลดค่าลงทะเบียนเรียน  (1๕% )        รายวิชาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
                                                      สหกิจศึกษา 

                           -  ผ่อนชำระค่าบำรุงการศึกษาเป็นงวด ๆ   
                               -  สนับสนุนซิมการ์ด เพื่อการเรียนการสอน 
                           -  ลดค่าหอพัก ๑๐%   
          

                            คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

                          มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ลดค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564  จำนวน ๑๐% 

ของนักศึกษาทุกช้ันป ี
 



๑๕ 
 
 

                          ๔.๔  การแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย                  
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย/ คณะกรรมการตรวจสอบ /แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
       นายสะอาด  เข็มสีดา  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  นำเสนอต่อที่ประชุมให้ทราบว่า 
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2564                   
มีมติอนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 และแต่งตั้ง
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม  คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  จึง
ขอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เสนอรายชื่อคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 
                         นางสาวอรทัย  ชูเจริญ  หัวหน้างานนิติการ นำเสนอต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ขอให้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เสนอรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นบุคลากรภายนอก  มาเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
ดังนี้       
                     ๑)  คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม   จำนวน  ๕  คน    
                          หรือจำนวนไม่น้อยกว่าสองคน แต่ไม่เกินสี่คน (มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย ๑ คน) 
 

                     ๒)  คณะกรรมการตรวจสอบ                      จำนวน   ๕   คน 
                          หรือจำนวนไม่น้อยกว่าสองคน แต่ไม่เกินสี่คน (มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน 
                          หรือการตรวจสอบภายใน ๑ คน) 
 

                     ๓)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง             จำนวน   ๕   คน 
                          หรือจำนวนไม่น้อยกว่าสองคน แต่ไม่เกินสี่คน (มีประสบการณ์ด้านการบริหาร ๑ คน) 
 

                         คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

                     -    ให้ผู้บริหารนำเสนอชื่อและประวัติบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ  แล้วนำมาพิจารณาคัดเลือกต่อไป 
 

                       มติที่ประชุม  มอบหมาย ผู้บริหารมหาวทิยาลัยร่วมเสนอชื่อคณะกรรมการ ทั้ง ๓ ชุด 
แล้วนำมาพิจารณาคัดเลือกอีกครั้ง 

 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   

                      ๕.๑  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
                                นายนเรนทร  อมรจุติ  รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  แจ้งต่อที่ประชุม 
ให้ทราบถึง สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส ๒  (ตุลาคม  
2563 – มีนาคม 2564)   รายละเอียดตามเอกสาร หน้า ๘๐-๘๓  สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 
 

       งบประมาณภาพรวม                         เป็นเงินทั้งสิ้น  659,043,500 บาท     เบิกจ่าย  32.23 % 
       งบประมาณรายจ่ายประจำ                  เป็นเงินทั้งสิ้น  538,237,500 บาท     เบิกจ่าย  35.20 % 
       งบประมาณรายจ่ายตามภารกิจหลัก       เป็นเงินทั้งสิ้น    21,893,000 บาท     เบิกจ่าย  25.87 % 
       งบประมาณหน่วยงานจัดตั้งภายใน         เป็นเงินทั้งสิ้น    33,202,400 บาท     เบิกจ่าย  29.44 % 
       งบประมาณรายจ่ายยุทธศาสตร์             เป็นเงินทั้งสิ้น    60,872,700 บาท     เบิกจ่าย    8.68 % 



๑๖ 
 
 

       งบประมาณรายจ่ายแผนงานฉุกเฉิน        เป็นเงินทั้งสิ้น       4,837,900 บาท     เบิกจ่าย  46.77 % 
 

        มติที่ประชุม  รับทราบ  และให้ทุกหน่วยงาน ที่มีผลกระทบการสถานการ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัส 19  ให้ปรับแผนงานและแผนเงินโดยเน้นช่วยเหลือชุมชน เพ่ือให้สามารถดำเนินการ
โครงการเบิกจ่ายงบประมาณไดท้ัน  ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 

 

                   ๕.๒   รายงานผลการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน   
                              นายสะอาด  เข็มสีดา  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึง 
ผลการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2564  ดังนี้ 
                       1) ศูนย์ทดสอบฯ ดำเนินการจัดอบรมโครงการผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
ระหว่างวันที่  23–24 กุมภาพันธ์  2564  โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 56 คน  แบ่งเป็นผู้สัมผัสอาหาร 
23  คน  ผู้ประกอบกิจการ 33 คน 
 
                   2) ศูนย์ทดสอบฯ  จัดอบรมโครงการอบรมผู้ขอรับและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถฯ  ในวันที่ 
10 มีนาคม 2564   มีผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร 5 ชั่วโมง จำนวน  7 คน 
 

                   3) ศูนย์ทดสอบฯ ดำเนินการเปิดสาขาทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการ
ใช้คอมพิวเตอร์  จำนวน  3  สาขา  ได้แก่ (ประมวลผลคำ ระดับ 1)  (ตารางทำการ ระดับ 1)  (นำเสนอผลงาน 
ระดับ 1)   ความคืบหน้าอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี 
 

                  4) ศูนย์ทดสอบฯ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่าง
ไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน  3  คน  ณ สถาบันความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ระหว่าง
วันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 
 

             5) ศูนย์ทดสอบฯ ได้ส่งบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ในหลักสูตรสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 รุ่นที่ 1/2564 
ระหว่างวันที่ 5-7  มีนาคม 2564    ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี 
 

                  6) ศูนย์ทดสอบฯ ได้ส่งบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ในหลักสูตรสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 รุ่นที่ 1/2564 
ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2564   ณ  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี 
 

         มติที่ประชุม รับทราบ 

                    ๕ .๓ รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการและสนับสนุนนักศึกษาพิการ                      
(DSS PBRU)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  

         รศ.ดร.กาญนา  บุญส่ง  คณบดีคณะครุศาสตร์  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงผลการ
รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS PBRU)  โดยสรุป ดังนี้ 



๑๗ 
 
 

                    1. นักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2563  มีจำนวน
ทั้งสิ้น 14 คน จำแนกเป็น 3 ประเภท คือ 1) นักศึกษาบกพร่องด้านการเห็น จำนวน 8 คน 2) นักศึกษา
บกพร่องด้านร่างกาย จำนวน 4 คน และ 3) นักศึกษาที่มีภาวะออทิสติก จำนวน 2 คน 
                    2. นักศึกษาพิการที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชา/คณะ/ชั้นปี ในปีการศึกษา 2563 
จำแนกรายละเอียด ได้ดังนี ้
                              ๓. นักศึกษาพิการที่สำเร็จการศึกษาและมีงานทำปีการศึกษา  2563 จำนวน ๖  คน   
ได้แก่      -    นายรัฐภูมิ  พิกุลแก้ว   บกพร่องด้านการเห็น   สถานที่ทำงาน โรงเรียนธรรมมิกชนเขาย้อย 
             -    นายอนุรักษ์  รักสัตย์   บกพร่องด้านร่างกาย  สถานที่ทำงาน บริษัทโดลประเทศไทย สาขาหัวหิน 
             -    น.ส.จิราภา  สระสำราญ  บกพร่องด้านการได้ยิน  สถานที่ทำงาน  โรงเรียนคงคาราม 
             -    นายอัษฎากรณ์  ขันตี    ออทิสติก    สถานที่ทำงาน มูลนิธิออทสติกไทย 
             -    นายสรวิชญ์  จุ๋ยมี     บกพร่องด้านร่างกาย    สถานที่ทำงาน ร้านหมอปวีณา   
             -   นางสาวเกศวรินทร์  ทิมเฆม   บกพร่องด้านร่างกาย  สถานที่ทำงาน โรงเรียนบ่านท่ามะริด 
 

         มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

                    ๕.๔  โครงการสภามหาวิทยาลัยพบผู้บริหาร 
          นายนเรนทร  อมรจตุิ  รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  แจ้งต่อที่ประชุม

ให้ทราบว่า  ตามท่ีมหาวิทยาลัย มีโครงการสภามหาวิทยาลัยพบผู้บริหาร  จึงขอหารือประเด็นที่จะนำเสนอใน
โครงการดังกล่าว พร้อมทั่งวันเวลาที่จะดำเนินการ  โดยขอให้รองอธิการบดี ส่งข้อมูลให้กับกองนโยบายและแผน 

         ประธาน  แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับประเด็นที่จะหารือ ควรเป็นด้านวิชาการ การรับ
นักศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน และทวนทวนแผนปฏิบัติการงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ เพ่ือนำไปสู่กรอบและ
ทิศทางการจดัทำงบประมาณ ปี๒๕๖๕  โดยจัดประชุมในมหาวิทยาลัย เป็นช่วงบ่ายของวันที่มีการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

          มติที่ประชุม รับทราบ  มอบหมาย รองอธิการบดี และสำนักสง่เสริมวิชาการ 
จัดหาข้อมูลเพื่อนำเสนอ 
 

                                    5.๕  ปฏิทินโครงการปรบัปรุงระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล 
                          อาจารย์ ดร.ทัดทอง  พรหมณี  ผู้ช่วยอธิการบดี  แจ้งต่อที่ประชุม ให้ทราบว่า                                        

ตามที่มหาวิทยาลัย จะทำการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Kickoff)  โดยได้มี
การกำหนดวันชี้แจ้งแผนการดำเนินโครงการและการเข้าเก็บความต้องการระบบ  ผ่านการประชุมออนไลน์   
ตั้งแต่วันที่ 5-๗ พฤษภาคม และวันที่ ๑๒- 13 พฤษภาคม 2564  โดยได้มีการประสานหน่วยงานและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ในการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

 

          มติที่ประชุม  รับทราบ 
 



๑๘ 
 
 

                    ๖.๑  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี 4/๒๕๖4  เมื่อวันที่ 
19  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
   
            -  พิจารณาลงมติ เลือก ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม  ให้ดำรงตำแหน่ งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยส่งข้อมูลไปยัง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อนำความกราบบังคมทูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 
                             -  แต่งตั้ง ผศ.ดร.อัญชนา  พานิช  ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
                             -  แต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี    
                             -  แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารที่มิได้เป็น
ข้าราชการ 
                            -   รับทราบ  รายงานผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ตั้งแต่วันที่  16 มีนาคม - 16 เมษายน 2564 
                             -  อนุมัติ  ให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี จำนวน 130 ราย 
                             -  อนุมัติ  ให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  จำนวน  68 ราย 
                                 -   ให้ความเห็นชอบ เตรียมปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
(ฉบับ พ.ศ.2559) และยกเว้นการตรวจประเมินคุณภาพจากการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี
การศึกษา 2563 องค์ประกอบที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1   
                             -  ใหค้วามเห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการจัดตั้ง  ศูนย์ฝึกอบรมและ 
ทดสอบทักษะอาชีพ  เป็นหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ที่มีฐานะเทียบเท่ากอง   
                             -  ใหค้วามเห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564  จำนวน ๙ หลักสูตร   
                             -  รับทราบ  รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564             

                            มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

                              หลังจากที่ประธาน ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนแล้ว      
และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  
ประธานกล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๕๕  น.   

 

                    นางสาวสีนวล  ไทยานนท์ 
              ผู้จดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 
                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 


