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                รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                            คร้ังที่ ๔ (๓๗)/๒๕๖๓ 

                                วันอังคาร ที่  ๕  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

                        ณ  หองประชุมราชภัฏสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ 
 

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

ผูมาประชุม                 จํานวน       ๒๔  คน 

ประชุมในหองประชุม        จํานวน    ๒๐     คน 

๑. ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม         อธิการบดี                 ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ      รองอธิการบดี               กรรมการ 

๓. ผศ.พจนารถ            บวัเขียว           รองอธิการบดี               กรรมการ 

๔. ผศ.วิเชียร               เข็มเงิน            รองอธิการบดี               กรรมการ 

๕. อาจารย ดร.มนัญญา  ปริยวัชญภักดี     รองอธิการบดี                กรรมการ 

๖. ผศ.ดร.พรรณี           คอนจอหอ        รองอธิการบดี                                                   กรรมการ 

๗. ผศ.ดร.วิภวานี           เผอืกบัวขาว      ผูชวยอธิการบดี                                             กรรมการ 

๘. อาจารย ดร.เมธาวิน  สาระยาน         ผูชวยอธิการบดี           กรรมการ 

๙. อาจารย ดร.ทัดทอง   พราหมณี         ผูชวยอธิการบดี                                          กรรมการ   

๑๐. ผศ.รพีพรรณ           เทียมเดช         คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร             กรรมการ 

๑๑. รศ.ดร.บัญญัติ          ศิริธนาวงศ       คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                          กรรมการ 

๑๒. อาจารย ดร.วิวิศน     สขุแสงอราม     คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                                กรรมการ 

๑๓. ผศ.สวุัฒน              เตชะเพชรไพบูลย   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ             กรรมการ 

๑๔. อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย      ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต                                  กรรมการ  

๑๕. ผศ ดร.พิชิต              สุดตา            ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ                       กรรมการ 

๑๖. อาจารย ดร.ทวิพัฒน   วจิิตรปญญารักษ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ                        กรรมการ 

๑๗. อาจารยอภิรัตน        วงศศุภชาติ       ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ                        กรรมการ 

๑๘. ผศ.ดร.ศุภณัฎฐ         ทรัพยนาวิน      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา        กรรมการ 

๑๙. อาจารยภาคย          พราหมณแกว     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา       กรรมการ   

๒๐. นายสะอาด             เข็มสีดา            ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี        กรรมการและเลขานุการ 

ประชุมผานส่ือออนไลน        จํานวน   ๔      คน 



๒ 

 

 

๑. อาจารย ดร.ณัฐกานต      ภาคพรต          (แทน)  คณบดีคณะครุศาสตร                         กรรมการ 
๒. ผศ.ดร.พูนศิริ                 ทิพยเนตร        คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี              กรรมการ 
๓. ผศ.ดร.ปาณิศา               แกวสวัสดิ์              คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ฯ                  กรรมการ 
๔. ผศ.ดร.วนิดา                  ดุรงคฤทธิชัย          คณบดีคณะพยาบาลศาสตร                      กรรมการ 
 

 

ผูไมมาประชุม            จํานวน     ๘   คน 

๑. รศ.ยศ                    ธีระเดชพงศ         ท่ีปรึกษาอธิการบดี 

๒. รศ.ดร.กาญจนา         บญุสง                ท่ีปรึกษาอธิการบดี                               

๓. อาจารยปยวรรณ       คุสนิธุ                 ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                             

๔. ผศ.ดร.กฤตชน          วงศรัตน              ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                                                       

๕..อาจารย ดร.กฤษดา     ตั้งชวาล              ผูชวยอธิการบดี                                              

๖. ผศ.ณรงค                  ไกรเนตร            ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ                   

๗. ผศ.ทัศนัย                  ท่ังทอง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา             

๘. อาจารยกฤษฎา           สรุิยวงศ             กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา             
                    

ผูเขารวมการประชุม     จํานวน    ๑๐   คน 

๑. นางภควัน                  จันทนเสวี          ผูอํานวยการกองกลาง                                       

๒. นายกิตติภพ                รักษาราษฎร      รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา                            

๓. นายนเรนทร               อมรจุติ    รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน       

๔. นางสาวสีนวล               ไทยานนท         หัวหนางานบริหารท่ัวไป          

๕. นางชุติมา               แฉงฉายา          นักบริหารงานท่ัวไป 

๖. นายฤทธี                     ทิมรอด            นักบริหารงานท่ัวไป 

๗. นายอภิวัฒน                 พานทอง          นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

๘. อาจารย ดร.พีรศุษย       บุญมาธรรม        รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน    

๙. อาจารย ดร.ธีรศักดิ์        สุขสันติกมล        รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน    

๑๐.นายชาญยุทธ              อรุณสวัสดิ์         รักษาการหัวหนาศูนยทดสอบฝมือแรงงาน  
 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.     
      

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ  

                      ๑.๑  การเลือกคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร (แทนตําแหนงท่ีวาง)  

และการเลือกคณะกรรมการกองทุนการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   



๓ 

 

 

                                ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
ผูบริหารวางลง เนื่องจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบวาระการดํารงตําแหนง ดังนั้น 
จึงตองมีการคัดเลือกคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตัวแทนผูบริหาร (แทนตําแหนงท่ีวาง) และคัดเลือก

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคคลกร  (แทนตําแหนงท่ีวาง)  

                                นายสะอาด เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  ดําเนินการใหมีการเสนอชื่อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตัวแทนผูบริหาร (แทนตําแหนงท่ีวาง)  ผลการคัดเลือก  ไดแก ผศ.ดร.พิชิต 

สุดตา ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ผลการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา

บุคลากร  ซ่ึงมาจากตัวแทนคณบดีดานวิทยาศาสตร   ไดแก   รศ.บัญ ญัติ  ศิริธนาวงศ  คณบดีคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร ตัวแทนคณบดีดานสังคมศาสตร ไดแก ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาตร

และสังคมศาสตร  

                     มติท่ีประชุม   รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                                ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                                               

ราชภัฏเพชรบุรี ครั้งท่ี ๓ (๓๖)/๒๕๖๓ ประชุมเม่ือวันจันทร ท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.                             
ณ  หองประชุมราชรัฐสภา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  

(รายละเอียดตามเอกสารหนา  ๓-๑๕)  
 

                    มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๓ (๓๖)/๒๕๖๓  โดยมีการแกไข  ดังนี้   

 

                               หนาท่ี ๑๑   บรรทัดท่ี ๑๕         ขอความ       “เพ่ือความคุมคุมทุน ”  

                                                                        แกไขเปน      “เพ่ือความคุมคาคุมทุน ” 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง    

                       ๓.๑  มาตรการปองกันความเส่ียงจากการแพรระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019            

(ฉบับท่ี ๗)                              

                                นายสะอาด  เข็มสีดา ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  สืบเนื่องตอท่ีประชุม           

ใหทราบวา  ตามท่ีเกิดสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงมีผลกระทบตอบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย  โดยมหาวิทยาลัยไดจัดทําประกาศ เพ่ือเปนแนวปฏิบัติมาโดยตอเนื่อง และขณะนี้ ไดมีมาตรการ 



๔ 

 

 

ปองกันความเสี่ยง จากการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับท่ี ๗)  สรุปสาระสําคัญ  ดังนี้   (รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุม) 

                              -  มหาวิทยาลัยเปดทําการเทาท่ีจําเปน ในระหวางวันท่ี ๑–๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

                              -  ใหบุคคลกรประเภทท่ัวไป (สายสนับสนุน)  ปฏิบัติงานท่ีหนวยงาน รอยละ ๖๐  

ปฏิบัติงานท่ีพักอาศัย รอยละ ๔๐  ของจํานวนบุคลากรท้ังหมดในหนวยงานตอวัน  โดยจัดทําตารางเหลื่อมวัน

ทํางาน พรอมแผนปฏิบัติงานเสนอรองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี คณบดี หรือผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน 

พิจารณาใหความเห็นชอบหรือมอบหมายงานตามท่ีเห็นควร                             

                              -  สําหรับบุคลากรประเภทวิชาการ  ใหปฏิบัติงาน  ณ  ท่ีพักอาศัยของตนเองตอไป 
จนถึงวันท่ี  ๒๐  พฤษภาคม ๒๕๖๓  (สิ้นสุดการสอบปลายภาค)  หลังจากนั้นใหปฏิบัติเชนเดียวกับบุคลากร
ประเภทท่ัวไป (สายสนับสนนุ)  
 

                                ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน                 
ท้ังภาคปกติ ภาคนอกเวลา ตองจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ ควรมีการใชเปนสื่อผสมดวย และไมควรเลื่อน
ตารางการสอน  เนื่องจากอาจไปซํ้าซอนกับรายวิชาอ่ืน ๆ  ในสวนของอุปกรณการเรียนของนักศึกษา บางสวนท่ี
ไมสามารถรองรับการสอนได เชน สมารทโฟน  ความเสถียรของสัญญาณมือถือ  ดังนั้น  จึงตองหามาตรการเพ่ือ
แกไขปญหาตอไป สวนการผลิตสื่อการสอนออนไลนโดยนําขอมูลบางสวนมาจากบุคคลอ่ืน  ควรพิจารณาให
รอบคอบกอนการเผยแพร  เนื่องจากมีพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร เพ่ือ
ปองกันปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน    
                             

                               มติท่ีประชุม  ใหทุกหนวยงานปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย  อยางเครงครัด 

มอบรองอธิการบดี ท่ีดูแลดานวิชาการ พิจารณารูปแบบแนวทางการจัดการสอนแบบออนไลนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

                         ๓.๒  การปรับปรุงหองประชุมสภามหาวิทยาลัย                               

                                 นายสะอาด เข็มสีดา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  สืบเนื่องตอท่ีประชุม           

ใหทราบวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย อนุมัติงบประมาณปรับปรุงกหองประชุมสภามหาวิทยาลัย บริเวณชั้น ๒ 
อาคารวิทยาภิรมณ เปนเงิน จํานวน  ๒๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท  ขณะนี้ไดมีการเขียนแบบไวแลว ประกอบดวย  หอง
ประชุมสภามหาวิทยาลัย  หองประชุมยอย  หองเตรียมอาหาร  หองรับรอง VIP หองปฏิบัติงานของงานสภา
มหาวิทยาลัย  สวนตอนรับและโถงทางเดิน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  และขอความคิดเห็น
การตั้งชื่อหองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

                                  คณะกรรมการใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
                               -   เพ่ิมการติดตั้งปลั๊กไฟตาง ๆ บนโตะประชุม 
                               -   ควรเพ่ิมเกาอ้ีนั่งใหมากกวา 59 ตัว  เนื่องจากหองประชุมแหงนี้ตองรองรับการ
ประชุมท่ีมีคนประชุมคอนขางมากดวย 
                               -   ชื่อหองประชุม ควรใชชื่อเดิม ไดแก  หองประชุมราชภัฏสภา  
 

                                 มติท่ีประชุม  เห็นชอบรูปแบบหองประชุม และใชชื่อ หองประชุมราชภัฏสภา  
 



๕ 

 

 

                         ๓.๓  การตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย                               

                                 ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  สืบเนื่องตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ี

งานบริหารบุคคล ไดเลื่อนกําหนดการตอสัญญาจางออกไปจากเดิม เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019  ดังนั้น หากบุคคลตองการตอสัญญาเพ่ือนําไปทํานิติกรรมตาง ๆ ขอใหไปติดตอไดท่ีงานบริหารบุคคล และ

งานนิติกร 
                               มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา      

 

                      4.๑  การปรับช่ือเปน คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ (Faculty of 

Nursing and Allied Health Sciences)”  
                               ผศ.ดร.วนิดา ดุรงคฤทธิชัย  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบ

วา  คณะพยาบาลศาสตร  มีความประสงค ขอปรับชื่อ “คณะพยาบาลศาสตร” เปน “คณะพยาบาลศาสตรและ

วิทยาการสุขภาพ (Faculty of Nursing and Allied Health Sciences)”  เพ่ือใหการบริหารงานและการ

จัดการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร เปนไปดวยความครอบคลุมท้ัง ๓ หลักสูตร ไดแก หลักสูตรพยาบาล

ศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  รวมท้ังหลักสูตรท่ีมี

โอกาสเปดสอนในอนาคต  ซ่ึงปจจัยรอบดานท่ีใชในการพิจารณา ดังนี้      
                             มาตรฐานการศึกษาของชาติ ท่ีกําหนดกรอบผลลัพธท่ีพึงประสงคของการศึกษา               
ซ่ึงสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยใหอิสระสถานศึกษาท่ีจะจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและความถนัดของผูเรียนท่ีสอดรับกับกฏกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนั้น ทุกหลักสูตรของคณะจําเปนจะตองประกันคุณภาพและแสดงตอ
สาธารณะตามเอกลักษณและอัตลักษณของท้ัง 3 หลักสูตรอยางชัดเจนวาสามารถดําเนินการใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  โดยมีนามของคณะเปนสิ่งแสดง
และรับประกันในคุณภาพทุกหลักสูตรภายใตการดูแล 
                             ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี  กําหนดใหผลิตบัณ ฑิตตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยอยางมีคุณภาพ มีทัศนคติท่ีดี  มีคุณธรรมนําความรู เปนพลเมืองดีในสังคม มีความรักและผูกพันตอ
ทองถ่ิน สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตโดยคํานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมบนการสราง
องคความรูและนวัตกรรม มุงเนนการบูรณาการเพ่ือประโยชนในการพัฒนาทองถ่ินและประเทศอยางแทจริงเปน
รูปธรรมแกปญหาเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงหมายถึงทุกหลักสูตรในคณะตองพัฒนาผูเรียนใหสามารถประยุกตความรู
วิทยาศาสตรสุขภาพในศาสตรเฉพาะของตนเองสูการปฏิบัติไดอยางชัดเจน  รวมท้ังสามารถบูรณาการศาสตรอ่ืน
ในคณะของตนเองหรือตางคณะหรือตางศาสตรไดอยางผสมกลมกลืนในลักษณะ “Interdisciplinary” 
“Transdisciplinary” และ “Multidisciplinary” นามของคณะยอมเปนเง่ือนไขใหทุกหลักสูตรมุงสูพันธกิจ
ขางตนและเปนสิ่งแสดงศักยภาพของทุกหลักสูตรตอสาธารณะ 
                             จากการเปลี่ยนชื่อเปน  คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ (Faculty of 
Nursing and Allied Health Sciences)  ไดมีการสืบคน “วิทยาการสุขภาพ” หมายถึง คณะสามารถเปดการ



๖ 

 

 

เรียนการสอนในศาสตรสาขาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของไดตามความถนัด  ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมท่ีจะปรับเปลี่ยนชื่อ
“คณะพยาบาลศาสตร” เปน “คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ (Faculty of Nursing and Allied 
Health Sciences)”  
                        

                            มติท่ีประชุม   เห็นชอบหลักการ  นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการปรับชื่อเปน 

คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ (Faculty of Nursing and Allied Health Sciences)”  
 

                   4.๒   การปรับแผนงบประมาณการใชจาย ป ๒๕๖๓ 
 

                              อาจารย ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา  
ตามท่ีเกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และขยายวงกวาง สงผลใหการบริหารงบประมาณ ไม
สอดคลองกับสถานการณ  ดังนั้น เพ่ือใหการใชจายงบประมาณรายจายในไตรมาส ๓ และไตรมาส ๔ เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองปรับแผนการใชจายงบประมาณ ป ๒๕๖๓ 
 

                             นายนเรนทร  อมรจุติ  รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  แจงตอท่ีประชุมให
ทราบถึง ประมาณการรายรับโดยสรุปจํานวนนักศึกษาและรายรับเงินรายได (แผน/ผล) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คาธรรมเนียนการศึกษาตามแผนท่ีกําหนด  221,780,500 บาท  
ผลการดําเนินการ  207,276,600 ปรับลด  14,503,90๐ บาท  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม)  ทุกหนวยงานตองปรับลดเงินคืนใหกับมหาวิทยาลัย 
                              

                              ในสวนของพระราชบัญญัติโอนเงินนั้น   ตามท่ีรัฐบาลกําหนดจัดทําพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  โดยนํางบประมาณไปต้ังเปนงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือเปนคาใชจายในการแกไขปญหา ชวยเหลือเยียวยา และบรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และปญหาภัยพิบัติ ภัยแลง อุทกภัย
ท่ีอาจเกิดข้ึนในชวงปลายปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมท้ังกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินหรือจําเปนอ่ืนนั้น  ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยจึงตองคืนเงิน จํานวน ๒๐,๘๒๔,๐๐๐  บาท    โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                            รายจายประจําคงเหลือของรายการท่ีนําเขา พ.ร.บ.โอนเงิน จํานวน  37,163,600  
บาท   โอนเขา รอยละ 15  เปนเงินจํานวน  5,574,500  บาท 
                           รายจายลงทุนคงเหลือของรายการท่ีนําเขา พ.ร.บ.โอนเงิน จํานวน 139,129,100  
บาท  โอนเขา รอยละ 10  เปนเงินจํานวน  13,912,900  บาท                        
                              รวมท้ังสิ้น  19,487,400 บาท   ปรับแผนโควิด จํานวน 3,200,000 บาท คงเหลือ 
16,287,400 บาท  หักรายจายประจํา จํานวน 13,263,000 บาท  งบลงทุน พ.ร.บ.โอน 7,561,000 บาท 

                           อาจารย ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึง       
โครงการท่ีปรบัแผนโควิด งบประมาณ 3.2 ลาน  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  ดังนี้   

- เผยแพรและปองกันไวรัสโคโรนา 2019     จํานวน   728,504  บาท   

- พัฒนานวัตกรรมปองกันไวรัสโคโรนา 2019    จํานวน  ๑,๒๑๑,๓๕๐ บาท    

- การแกปญหาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาโดยสรางงานกับนักศึกษา บัณฑิตท่ีจบแลว 

และประชาชน   จํานวน  ๑,๒๖๐,๑๔๖  บาท                       



๗ 

 

 

                           มติท่ีประชุม  จัดทํารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนของการจัดสรรเงิน ๘๐% 

 

                    4.๓   (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง การจัดรายวิชาในหลักสูตรและหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป (ฉบับท่ี ๒) 

                                ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจงตอท่ี
ประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัย ไดประกาศเรื่องการจัดรายวิชาในหลักสูตรและหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปแลว
เม่ือวันท่ี ๙ มีนาคม 2554 ท้ังนี้เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนรายวิชาท่ัวไป เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๘   มหาวิทยาลัยจึงกําหนดรูปแบบโครงสรางรายวิชาหมวดการศึกษาท่ัวไป             
ท้ัง ๔ กลุมวิชา  สําหรับนักศึกษาในแตละหลักสูตร (วท.บ./วศ.บ./พท.บ/ส.บ./พย.บ./สถ.บ.และ ค.บ.สาย
วิทยาศาสตร)  หลักสูตร (ศศ.บ./บช.บ./รป.บ./น.บ./นศ.บ/บธ.บ.และ ค.บ. สายสังคมศาสตร)  ตองไมนอยกวา ๓๐ 
หนวยกิต  ไดแก กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  กลุมวิชามนุษยศาสตร  กลุมวิชาสังคมศาสตร  กลุมวิชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

                                มติท่ีประชุม  ใหเพ่ิมเติมขอความของมติสภามหาวิทยาลัย ท่ีไดใหขอเสนอแนะ 

เพ่ือใหทราบความเปนมาของการออกประกาศมหาวิทยาลัยฉบับนี้ 
 

                          4.๔  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ืองแนวปฏิบัติการเรียนการสอนออนไลนและ

แบบผสมผสาน นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๓ 

                                ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจงตอท่ี
ประชุมใหทราบวา ตามท่ีมหาวิทยาลัย จัดทําประกาศ เรื่องมาตรการและการเฝาระวังการแพรระบาดของเชื้อไว

รัวโคโรนา 2019  ดังนั้นเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ในสภาวการณดังกลาว เปนไปดวย

ความเรียบรอยและมีความยืดหยุนตอการบริหารจัดการ  มหาวิทยาลัย จึงไดจัดทําประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการ

เรียนการสอนออนไลนและแบบผสมผสาน นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๓  สรุปสาระสําคัญดังนี้ 

                               ขอ  ๖  การเรียนการสอนแบบผสมผสาน หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนท่ีผสม

การเรียนออนไลน และการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยกําหนดสัดสวนของเนื้อหาเพ่ือนําเสนอผานระบบออนไลน

และมีการพบปะกันในชั้นเรียนเพ่ือการฝกปฏิบัติหรือนําเสนอโครงงานหรืออ่ืน ๆ ตาม่ีสาขาวิชากําหนด 

                               ท้ังนี้มาตรฐานการเรียนการสอนในขอ ๓ และขอ ๔ ตองไมนอยกวาเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา เกณฑมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ และถูกกําหนดไวใน มคอ.๓  และ มคอ.๔  อยาง

ชัดเจน 

                               ขอ  ๑๐  หลักเกณฑและวิธีการเรียนการสอนออนไลนและแบบผสมผสาน   

                               ขอ  ๑๑  การสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา  

                               ขอ  ๑๕  หนวยงานตาง ๆ ท่ีตองรวมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

                           คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี ้



๘ 

 

 

                          -  ควรปรับชื่อประกาศ เปนหลักเกณและวิธีการปฏิบัติการเรียนการสอนออนไลนและแบบ

ผสมผสาน นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

                          -   รวมคํานิยามศัพทไวในขอเดียวกัน ขอ ๓ 

                          -   การจัดการสอนแบบออนไลน ควรจัดทําในลักษณะการสอนในรูปแบบท่ีใกลเคียงกัน
เพ่ือใหนักศึกษาไมเกิดความสับสน 
 

                            มติท่ีประชุม   ปรับปรุงแกไข ประกาศตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เสนอแนะ 
 

                         4.๕  กิจกรรมสําหรับนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
                                ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจงตอท่ี 
ประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัย ไดเปดรับสมัครนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  โดยจะมีการจัด
กิจกรรมรับนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาไดรับทราบขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัย สรุปสาระสําคัญดังนี้ 
                                 -  กิจกรรมการรายงาน   นักศึกษารายงานตัวผานระบบออนไลน 
                                 -  กิจกรรมการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  ไดแก  กําหนดรูปแบบ ผูรับผิดชอบ

หลัก จัดทําสื่อการสอนออนไลน เพ่ือใหนักศึกษาเขาศึกษาตามชองทางออนไลนท่ีสาขาวิชากําหนด 

                                 -  กิจกรรมวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  โดยอธิการบดี กลาวตอนรับนักศึกษาและ

ผูปกครอง ผานระบบ VDO  ระดับคณะ  ใหคณบดีกลาวตอนรับผูปกครองของนักศึกษาใหม ผาน VDO  ระดับ

สาขาวิชา  อาจารยท่ีปรึกษาและนําแนวปฏิบัติในภาพรวม 

                                -  กิจกรรมการสอบ pretest นักศึกษาใหม  โดยใช ระบบการสอบแบบออนไลน              

โดยใชขอสอบบน Google Form 

                                   ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา มหาวิทยาลัย

จัดเตรียมงบประมาณใหกับหนวยงานตาง ๆ สําหรับใชจายเก่ียวกับการผลิตสื่อออนไลน ในการปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหมเพ่ือเตรียมความพรอมและสรางเขาใจในเรื่องตาง ๆใหกับนักศึกษา  จึงขอใหทุกคณะจัดเตรียมรายละเอียด                 

ในการดําเนินการไดทันที 

                               มติท่ีประชุม   เห็นชอบ กิจกรรมสําหรับนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

                       4.๖  ประกาศมหาวิทยาลัย มาตรการชวยเหลือนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัย 

ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๓  

                                 อาจารย ดร.เมธาวิน สาระยาน ผูชวยอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา 

เพ่ือเปนการชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนของนักศึกษาหอพัก ในชวงเกิดวิกฤตการณจากการแพรระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัย จึงไดจัดทําประกาศ เรื่อง มาตรการชวยเหลือนักศึกษาหอพักภายใน

มหาวิทยาลัย ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๓   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  ดังนี้ 



๙ 

 

 

                                ๑)  นักศึกษาท่ีพักในมหาวิทยาลัย ภาคเรียนท่ี ๒/2562  หากมึความประสงคจะพ ัก

อาศัยหอพัก ในภาคเรียนที ๑/๒๕๖๓  ใหชําระคาหอพัก รอยละ ๕๐  

                                ๒)  ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๓  หากมหาวิทยาลัยไมสามารถใหนักศึกษาเขาหอพักได  

เนื่องจากมาตรการเรงดวนของรัฐบาล  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหความชวยเหลือนักศึกษาหอพักตามความ

เหมาะสมตอไป                  

                                  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

                              -   ควรเพ่ิมขอความ  ในขอ 1  มาตรการชวยเหลือนักศึกษาควรเปนนักศึกษาเกา 

                              -   กําหนดอัตราการชวยเหลือนักศึกษา ในขอ ๒  ใหเห็นชัดเจน 
 

                                มติท่ีประชุม   ปรับปรุง (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย มาตรการชวยเหลือนักศึกษา

หอพักภายในมหาวิทยาลัย ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๓ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอ 
 

                        4.๗   ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

                                อาจารย ดร.ศิริวรรณ  แดงฉํ่า  อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร  แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบวา ตามท่ีมหาวิทยาลัย มีนโยบาย ในการบรรเทาและเยียวยาใหแกประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ

จากการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019   จึงไดริเริ่มใหมีการจัดทํา ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เพ่ือเปนแหลงผลิตสินคาเกษตรสําคัญ ผานฐานการเรียนรูรวมกับชุมชนจํานวน 

12  ฐาน คือ  
                        ฐานท่ี 1   การผลิตพืชโตไวตานภัยโควิด                งบประมาณ   161,600  บาท 

                        ฐานท่ี 2  ผักจิ๋ว (ไมโครกรีน)                           งบประมาณ   ๒๒๒,๐00  บาท 

                        ฐานท่ี 3  ไกไขเพ่ือสุขภาพตนทุนต่ํา                   งบประมาณ   1๘๓,๙๒๐  บาท 

                        ฐานท่ี 4  การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําครบวงจร               งบประมาณ   1๘๒,๐00  บาท 

                        ฐานท่ี 5  ผักยกโตะกางมุง                                 งบประมาณ   ๒๗๐,๐00  บาท 

                        ฐานท่ี 6  การผลิตปุยอินทรียจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร  งบประมาณ 68,900 บาท 
 
 

                            ฐานท่ี 7  การผลิตทอนพันธุหญาเนเปยรปากชอง 1   งบประมาณ    141,000  บาท 

                                         และทอนพันธุ                                                                  

                             ฐานท่ี 8  แหลงเรียนรูเห็ดเศรษฐกิจ                 งบประมาณ   296,000  บาท 

   ฐานท่ี 9  แปรรูป และออกแบบบรรจุภัณฑ         งบประมาณ   279,250  บาท  

   ฐานท่ี 10  แปลงไมผลเศรษฐกิจเมืองเพชร      (ปรับจากโครงการสมารทฟารมเดิม) 

   ฐานท่ี 11  สาหรายทะเลสุขภาพในโรงเรือนประหยัดพลังงาน (ปรับจากโครงการ 

                 สมารทฟารมเดิม) 



๑๐ 

 

 

   ฐานท่ี 12  สวนประดิษฐกินได (Edible garden) และโรงเรือนอนุบาลพันธุไม                            

                 และจําหนาย  (ปรับจากโครงการสมารทฟารมเดิม) 

                                  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

                              -   ควรเพ่ิมรายละเอียดขอมูลผลการตอบแทนของโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง   

                               มติท่ีประชุม   เห็นชอบในหลักการ และเพ่ิมรายละเอียดของผลตอบแทน แลว

นําเสนอโครงการ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๕   เรื่องแจงเพ่ือทราบ             
                

                      ๕.๑  กรอบการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในประเด็นท่ีเปนปญหาวิกฤตของประเทศ   

                      อาจารย ดร.ทวิพัฒน  วิจิตรปญญารักษ  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา จากสถานการณปญหาวิกฤตของประเทศท้ังทางดานโรคอุบัติใหม

และโรคอุบัติซํ้า เชน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)  และสถานการณภัยพิบัติ เชน ภัยแลง/การจัดการ

น้ํา/น้ําทวม   มหาวิทยาลัย  จึงจัดทํากรอบการดําเนินการวิจัยท้ัง ๒  ดานท่ีกลาวมา เพ่ือแกไขปญหา ยกระดับ

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถ่ิน ท้ังระยะเรงดวนและในอนาคต โดยมีประเด็นดังตอไปนี้ 

                             ดานโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้า ไดแก  วิจัยดานการปองกันการติดเชื้อเชื้อไวรัส                  

โคโรนา 19  วิจัยดานการควบคุมและการหยุดการแพรเชื้อรวมไปถึงการพัฒนาอุปกรณทางการแพทย  วิจัยดาน

การจัดทําสื่อการปองกันจากเชื้อไวรัสโคโรนา19 (COVID-19) และวัสดุอุปกรณ เพ่ือปองกันเชื้อไวรัสโคโรนา 19 

(COVID-19) วิจัยดานการควบคุมและการหยุดการแพรเชื้อรวมไปถึงการพัฒนาอุปกรณทางการแพทย  วิจัย

ดานการปองกันโรคระบาดในสถานการณวิกฤตในอนาคต 

                              ดานสถานการณภัยพิบัติ เชน ภัยแลง/การจัดการนา/นาทวม ฯลฯ ไดแก วิจัยดาน

การพัฒนา/ปรับปรุงความหลากหลายทางพันธุกรรมและการคัดเลือกพืชพันธุทนเค็มและทนแลงของของจังหวัด

เพชรบุรี เชน พันธุขาวพ้ืนเมือง   การวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวัดสภาพแวดลอมและระบบสารสนเทศ                 

ในพ้ืนท่ีเพาะปลูกมะนาว ดวยเครือขายเซนเซอรไรสายระดับหมูบานเพ่ือลดการใชสารเคมีและสารพิษตกคางลุม

แมน้ําเพชรบุรี   วิจัยการทําโครงการบริหารจัดการน้ําสูการการนําไปใชประโยชนการเกษตรเชิงพ้ืนท่ี  

 
                             มติท่ีประชุม  รับทราบ 

             5.2  รายงานผลการดําเนินการพัฒนานวัตกรรม/เครื่องมือ อุปกรณ 
                   อาจารย ดร.ทวิพัฒน วิจิตรปญญารักษ   ผู อํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา   เพ่ือใชบรรเทาปญหาการแพรระบาดของ ไวรัสโคโรนา 2019 
และเตรียมความพรอมรับสถานการณวิกฤตไวรัสโคโรนา 2019 ในอนาคต โดยมีการทํางานรวมกับโรงพยาบาล



๑๑ 

 

 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ รวมท้ังหมด 8 นวัตกรรม กรอบงบประมาณท้ังสิ้น 
1,211,350  บาท  จากโครงการศาสตรประราชา  ประกอบดวย 
                              ๑. นวัตกรรมท่ีดําเนินการเสร็จสิ้นแลว จํานวน 1 นวัตกรรม คือตูอบฆาเชื้อดวยแสง 
UV-C  ขนาดเล็ก  งบประมาณ  276,600  บาท 

                   ๒. นวัตกรรมท่ีอยูระหวางการดําเนินงาน   จํานวน  7  นวัตกรรม   คือ 

                -   ตนแบบประตูสแกนตรวจคัดกรองอุณหภูมิแบบเดินผาน   งบประมาณ 65,000 บาท  

                -    ตนแบบตูความดันลบสําหรับคัดกรองผูปวย  งบประมาณ  59,800  บาท 

                          -    ระบบทําน้ํายาฆาเชื้อโรคดวยกรดไฮโปคลอรัสเขมขนจากน้ําเกลือดวยกระบวนการ  
                               อิเลก็โทรลิซิส งบประมาณ  25,000  บาท 

                -    ตนแบบหุนยนตสู โควิด-19 “นองปฐมพยาบาล”, งบประมาณ  79,950  บาท 
                          -    ตนแบบอุปกรณปองกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชนิดครอบหัวพรอม 
                               ระบบฆาเชื้อดวย UVC  งบประมาณ    

                 -    ตนแบบระบบปรับอากาศสําหรับชุด PPE งบประมาณ  10,000  บาท 
                             -    ตนแบบเครื่องฟอกอากาศและฆาเชื้อไวรัสโควิด-19 ดวยเทคโนโลยีแผนกรองอากาศ  
                                  HEPA รวมกับแสงยูวี  งบประมาณ  27,760 บาท 
 

                             มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

                        5.3  แนวทางการดําเนินงานสถาบันเกลือทะเลไทยเพ่ือสนับสนุนกระทรวงเกษตรและ
สหกรณขับเคล่ือนศูนยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) 

            รศ.บัญญัติ  ศิริธนาวงศ  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ
วา   การรายงานผลการประชุมการเขารวมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งท่ี 4 /2563  วันท่ี 
22 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ผานระบบ VDO Conference จากหองประชุม 123 กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ท่ีประชุมมีประเด็นการนําเสนอเรื่องความกาวหนาการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูทํานาเกลือ , 
พิพิธภัณฑเกลือทะเลไทยเปนตน  
           โดยสถาบันเกลือทะเลไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดนําเสนอแนวทางการ
ดําเนินงานสถาบันเกลือทะเลไทยในป 2563-2564 และแนวทางการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลย ีดังนี้ 1. 
การพัฒนาดอกเกลือสูอาหารมาตรฐานฮาลาล  2. การพัฒนาหมูบานดอกเกลือเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศการผลิตเกลือทะเลเชิงบูรณาการ 4. การพัฒนาระบบตรวจสอบพ้ืนท่ีการทํานา
เกลือ 5.การพัฒนารถยกหลัวเกลือ  เปนงบประมาณ จํานวน ๒๒  ลานบาท   ความคืบหนาเปนประการใด
จะแจงใหมหาวิทยาลัยทราบตอไป 
 
 

                             มติท่ีประชุม  รับทราบ  

                       ๕.๔  การประชาสัมพันธเพ่ือสงขอเสนอโครงการสําหรับแหลงทุนภายนอก  

                              อาจารย ดร.ทวิพัฒน วิจิตรปญญารักษ   ผู อํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา   สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ



๑๒ 

 

 

เพชรบุรีมีพันธกิจในการแสวงหาทุนวิจัย เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย/นักวิจัย สรางสรรคผลงานวิจัย
และงานสรางสรรค   โดยชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓   มีแหลงทุนท่ีประกาศ        
รับขอเสนอทุนวิจัย ดังนี้ 
                          -  กองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ   กรอบงานวิจัย    จัดหาเทคโนโลยีหรืออุปกรณดานดิจิทัล           
ท่ีสนับสนุนชวยเหลืองานดานสาธารณสุขและการรักษาสุขภาพของประชาชน  ระยะเวลาสงงานวิจัย  ถึง 30 
เมษายน ๒๕63 
                          -  กองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   กรอบงานวิจัยแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการใช
พลังงาน  แผนพลังงานทดแทน ระยะเวลาสงงานวิจัย  ปจจุบัน – 18  พฤษภาคม 2563    
                          -  หนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
(บพข.)  แผนงานกลุมพลังงาน เคมี วัสดุชีวภาพ และโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะเวลาสงงานวิจัย  
ปจจุบัน - 30 พฤษภาคม 2563 
                         -   กรมสงเสริมวัฒนธรรม   รอบวิจัยดานมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมท่ีเก่ียวกับแนว
ปฎิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณีและเทศกาล  คานิยมในสังคมไทย  ระยะเวลาสงงานวิจัย  ปจจุบัน - 30 
มิถุนายน  2563 
                                มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

                       ๕.๕   สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ ปญหา และอุปสรรคการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน สําหรับอาจารยและนักศึกษา  

                                 อาจารย ดร.ธีรศักดิ์  สุขสันติกมล  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา   สํานักสงเสริมวิชาการฯ ไดจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ  ปญหา 

และอุปสรรคตอการเรียนการสอนออนไลน  ในระหวางวัน ท่ี  ๒๔  มีนาคม – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓                    

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)    

                                 ปญหาของนักศึกษา ไดแก  ๑) ขอจํากัดในการใชอินเตอรเน็ตของนักศึกษา                

๒) ขอจํากัดของอุปกรณในการเรียนออนไลนของนักศึกษา  ๓) นักศึกษาปรับตัวไมไดเม่ือตองมีการเรียนท่ีบาน 

๔) นักศึกษาขาดวินัย สงงานไมตรงเวลา การติดตามงานคอนขางยาก  ๕) นักศึกษาออนไลนมาปรึกษาเก่ียวกับ

การเรียนไมเปนเวลา ๖) นักศึกษาบางคน ขาดการติดตอตั้งแตเริ่มการเรียนการสอนออไนล                          

                                     ขอเสนอแนะ  มีดังนี้ ๑) ควรมีการชวยเหลือ/สนับสนุนนักศึกษาทางดานระบบ
อินเตอรเน็ตและอุปกรณสําหรับการเรียนออนไลน ๒) ชวยเหลือนักศึกษาบานอยูไกล ไมสามารถเขาถึงสัญญาณ
อินเตอรเนตได ๓)  มหาวิทยาลัยควรมีระบบการสอนออนไลนท่ีประยุกตใชไดทุกรายวิชา ๔) ศึกษาปญหา 
ทักษะความสามารถของผูสอนกอนประกาศใชอยางเปนทางการ ๕) เตรียมความพรอมในสถานการณเชนนี้หาก
เกิดข้ึนอีก  ๖) การสอนออไนลจะมีประสิทธิภาพสูงควรควบคูกับการในหองเรียนปกติ  ๗) จัดหนวยบริการให
อาจารยสําหรับผลิตสื่อตนแบบครบทุกวิชา  ๘) ซ้ือวัสดุใหนักศึกษายืมไปฝกปฏิบัติควบคูกับการเรียนออนไลน  
๙) มหาวิทยาลัยควรจัดซ้ือ user  สําหรับใชงานโปรแกรมแบบสมบูรณ  ๑๐) หากสถานการณยังไมปกติ         
ควรปรับแผนการศึกษาผานระบบออนไลน 



๑๓ 

 

 

                                ความพรอมของนักศึกษาชั้นปท่ี ๑  ท่ีจะตองเรียนออนไลน  จากการสํารวจขอมูลจาก
นักศึกษา จํานวน ๔๐๐  คน สามารถเขาถึงเครือขายเตอรเน็ต ๓๙๕ คน  ไมมีอุปกรณ ๕ คน เคยเรียนออนไลน
แลว  ๓๐๕ คน  ไมเคยเรียน  ๙๕ คน  ความพรอมในการเรียนแบบออนไลน ๓๖๑  คน  ไมพรอมเรียน ๓๙  คน  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
                                ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ในสวนขอมูล
ปญหาอุปสรรคตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับการจัดการศึกษาแบบออนไลนนั้น  ขอใหผูมีสวนเก่ียวของจัดเก็บขอมูลไวให
ครบถวน เพ่ือรายงานตอกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
 
                              มติท่ีประชุม  รับทราบ มอบสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดําเนินการ 
 

                       ๕.๖   ปฏิทินการคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ป ๒๕๖๓ รอบ

รับตรงอิสระ ๒  และปฏิทินการคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอ  รองรับตรงอิสระ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

                                 อาจารย ดร.ธีรศักดิ์  สุขสันติกมล  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึงปฏิทินการคัดเลือกนักศึกษา ดังนี้     

-  ปฏิทินการคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ป ๒๕๖๓  รอบรับตรงอิสระ ๒   
           วันท่ี ๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓   สอบคัดเลือกดวยวิธีสัมภาษณแบบมีโครงสรางผานระบบออนไลน 
           วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓       สอบสัมภาษณของสาขาวิชา  
           วันท่ี ๑๒-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓   ประมวลผลคะแนนการสอบคัดเลือก 
            วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓       ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก 
            วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓       ขําระเงินคายืนยันสิทธิ์ 
 

- ปฏิทินการคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอ  รองรับตรงอิสระ ๓ ปการศึกษา  ๒๕๖๓ 
            บัดนี้ – ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๓   รับสมัคร /สอบคัดเลือก/ชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ 
            วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓         ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ  
 

                                มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

                         ๕.๗   แกนนําแนะแนวศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔    
                                    อาจารย ดร.ธีรศักดิ์  สุขสันติกมล  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  มหาวิทยาลัยไดมีการแตงตั้ง แกนนําแนะแนวศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
ไดแก อาจารย ดร.เมธาวิน สาระยาน อาจารย ดร.กฤษดา ตั้งชวลา  อาจารย ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท อาจารย
กฤษดา  สุริยวงศ  อาจารยวรรณา วัฒนา  อาจารยปองผล  รักการงาน  อาจารยเกรียงไกร จริยะปญญา  
อาจารยกิติศักดิ์  รุจิกาญจนรัตน อาจารยชลิดา  ชางแกว ดังนั้น จึงขอลดภาระงานสอน ๖ ชั่วโมงตอสัปดาห  
 

                                 มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

                     



๑๔ 

 

 

                         ๕.๘  มาตรการคัดกรองบุคคลโดยวัดอุณหภูมิรางกายทางหนาผาก 

                                 ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  มหาวิทยาลัย
ยังคงใชมาตรการคัดกรองบุคคลท่ีเขาออกมหาวิทยาลัย  โดยวัดอุณหภูมิรางกายทางหนาผาก ดังนั้น หาก
หน วยงานใด  มีการนัดหมายหรือจัด กิจกรรมใด โดยท่ี มีบุคคลเขามายั งมหาวิทยาลัย   ขอใหแจ ง                      
รศ.ยศ ธีระเดชพงศ ท่ีปรึกษาอธิการบดี ทราบดวย เพ่ือกําชับพนักงานรักษาความปลอดภัยใหรวมตรวจสอบ
อยางเครงครัด  
                                มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

                         ๕.๙ การจัดหาสถานทีจ่ัดเก็บส่ิงของของ อาคาร ๗                                                                                                  
                                 ผศ.ดร.พูนศิริ  ทิพยเนตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโยลี  แจงตอท่ีประชุม
ใหทราบวา ตามท่ีคณะวิทยาสตรฯ ไดรับอนุมัติปรับปรุงซอมแซม อาคาร  ๗  ขณะนี้ไดผูรับจางเรียบรอยแลว ซ่ึง
จะเขาดําเนินการใหเดือนนี้นั้น  ดังนั้น จึงตองมีการขนยายสิ่งของออกจากอาคาร ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  จึงขอความอนุเคราะหมหาวทิยาลัย จัดสถานท่ีเพ่ือเก็บอุปกรณสํานักงาน อุปกรณการเรียนการ
สอน 
 

                               มติ ท่ีประชุม    รับทราบ  มอบหมาย ผศ.วิ เขียร  เข็มเงิน  รองอธิการบดี 

ประสานงานจัดหาสถานท่ีจัดเก็บวัสดุอุปกรณ  
 

                       ๕.๑๐  การปรับเปลี่ยนงบประมาณเพื่อจดัการสอนแบบออนไลน   
                               ผศ.ดร.พูนศิริ  ทิพยเนตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโยลี  แจงตอท่ี ตามท่ี

มหาวิทยาลัย กําหนดใหจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน เพ่ือลดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  

ดังนั้น  คณะมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม  จึงขอความคิดเห็นวา คณะสามารถเบิกจาย

คาดําเนินการจัดกิจกรรมการสอนแบบออนไลนไดหรือไม 

                               มตท่ีิประชุม อนุมัติใหการปรับเปลี่ยนงบประมาณ และสามารถเบิกจายโครงการตาง 

ๆ ท่ีจัดการสอนแบบออนไลนได 
 

ระเบียบวาระที่  ๖    เร่ืองอ่ืน  ๆ 
 

                      ๖.๑  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

                              ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓   เมื่อวันที่  ๕  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓  

                              ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓   เมื่อวันที่  ๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๓  
 

                       ๖.๒   สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๓  เม่ือวัน
จันทร  ท่ี  ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
   



๑๕ 

 

 

            -  รับทราบ  รายงานผลมาตรการเฝาระวัง การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธใหม 2019 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยการใหความชวยเหลือนักศึกษา   ใหความชวยเหลือ

บุคลากรมหาวิทยาลัย และใหความชวยเหลือประชาชน/สังคม 

                             -  รับทราบ  รายงานผลการดําเนินงานกายภาพและมหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี เดือนมีนาคม ๒๕๖๓  
            -  รับทราบ  รายงานผลการกอสรางอาคารโรงแรมการทองเท่ียวมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ซ่ึงไดรับงบประมาณ ๑๖๘ ลานบาท  ขณะนี้อยูระหวางตรวจสอบแบบรูปรายการ 
                             -   รบัทราบ  การปรับปรุงหองปฏบิัติการดนตรีและนาฎศิลปอาคาร ๓๓ งบประมาณ 
๑๔ ลานบาท  ขณะนี้อยูระหวางประกาศจัดซ้ือจัดจาง 
                             -   อนุมัติ  แตงตั้ง อาจารย ดร.ทวิพัฒน  วิจิตรปญญารักษ  ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
                             -   ใหความเห็นชอบ  (ราง)   แนวปฏิบัติในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒  ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เนนรูปแบบการ

ประเมินออนไลน Teleconference 

                             -   อนุมัติปรับลดคาบํารุงการศึกษาแบบเหมาจาย ทุกระดับการศึกษา ในภาคการศึกษา

ท่ี ๑/๒๕๖๓  รอยละ ๑๐  เพ่ือเปนการชวยเหลือนักศึกษาในสภาวการณการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   

                             -   แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                             -   อนุมัติ  (ราง) แผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๔  จํานวน  ๓,๒๒๕  คน 

- อนุมัติ ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี   จํานวน  ๓๕  ราย   

- รับทราบ  รายงานการเงิน  ประจําเดือนมีนาคม  ๒๕๖๓ 

- รับทราบ  มติการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 

                               หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว      
และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  
ประธาน 

กลาวขอบคุณ และปดการประชุม   
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๘.๑๕  น.   

 

                     นางสาวสนีวล  ไทยานนท 
              ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 



๑๖ 

 

 

                      ผูตรวจรายงานการประชุม 
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