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                   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

                            คร้ังที่ ๖ (๓๙)/๒๕๖๓ 

                                วันจันทร ที่  ๒๒ มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๓ 

                        ณ  หองประชุมราชภัฏสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ 
 

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

ผูมาประชุม                จํานวน               ๒๑   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 

5. ผศ.ดร.พรรณี           คอนจอหอ             รองอธิการบดี                                       กรรมการ 

๖. อาจารย ดร.เมธาวิน    สาระยาน             ผูชวยอธิการบดี                                     กรรมการ 

๗. อาจารย ดร.ทัดทอง     พราหมณี             ผูชวยอธิการบดี                                     กรรมการ   

๘. ผศ.รพีพรรณ           เทียมเดช              คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     กรรมการ 

๙. รศ.ดร.บัญญัติ          ศิริธนาวงศ            คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                กรรมการ 

๑๐. ผศ.สวุัฒน               เตชะเพชรไพบูลย   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                กรรมการ 

๑๑. ผศ.ดร.วนิดา            ดรุงคฤทธิชัย         คณบดีคณะพยาบาลศาสตร                       กรรมการ 
๑๒. อาจารย ดร.วิวิศน      สขุแสงอราม         คณบดีคณะวทิยาการจัดการ                      กรรมการ 
๑๓. นางนับวรรณ            เอมนุกูลกิจ          (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร                      กรรมการ 
๑๔. ผศ.ดร.พูนศิริ            ทิพยเนตร            คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี        กรรมการ 
๑๕. ผศ.ดร.ปาณิศา          แกวสวัสดิ์           คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ฯ                   กรรมการ 
๑๖. อาจารย ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย          ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต                         กรรมการ  

๑๗. ผศ ดร.พิชิต              สุดตา                ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ              กรรมการ 

๑๘. อาจารย ดร.ทวิพัฒน   วจิิตรปญญารักษ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ                   กรรมการ 

๑๙. อาจารยอภิรัตน        วงศศุภชาติ           ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ                   กรรมการ 

๒๐. ผศ.ดร.ศุภณัฎฐ         ทรัพยนาวิน         กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                       กรรมการ 

๒๑. นายสะอาด             เข็มสีดา               ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี       กรรมการและเลขานุการ 

 

ผูไมมาประชุม             จํานวน   ๑๑     คน 
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๑. อาจารย ดร.มนัญญา    ปริยวิชญภักดี       รองอธิการบดี                                     ไปราชการ 

๒. รศ.ยศ                     ธีระเดชพงศ          ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                      - 

๓. รศ.ดร.กาญจนา          บญุสง                 ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                - 

๔. อาจารยปยวรรณ         คุสินธุ                 ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                     -        

๕. ผศ.ดร.กฤตชน           วงศรัตน               ท่ีปรึกษาอธิการบดี                                     - 

๖. ผศ.ดร.วิภวานี           เผือกบัวขาว          ผูชวยอธิการบดี                                          ลากิจ 

๗..อาจารย ดร.กฤษดา    ตั้งชวาล               ผูชวยอธิการบดี                                           ลากิจ                              

๘. ผศ.ณรงค                ไกรเนตร              ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ                  - 

๙. อาจารยกฤษฎา         สุริยวงศ               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา      -  

๑๐. อาจารยภาคย          พราหมณแกว        กรรมการสภามหาวิทยาลยัฯ                             - 

๑๑. ผศ.ทัศนัย               ท่ังทอง                กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                             - 

                    

ผูเขารวมการประชุม     จํานวน   ๙   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. นายเชฐ                      ศรีแยม            รักษาการในตําแหนงหัวหนาศูนยเทคโนโลยดีิจิทัล        

๘. อาจารย ดร.ศิวิวรรณ      แดงฉํ่า              สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

๙. นายสุนทร                   ชูเสนผม            นักวิชาการคอมพิวเตอร       

 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.     
      

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ  
                        

                       ๑.1  เสนอระบบการเขาถึงเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนแบบออนไลนสําหรับ

นักศึกษา    

                                ประธาน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา เพ่ือใหการจัดการสอนแบบออนไลนของ

มหาวิทยาลัย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  จึงขอใหหนวยงานท่ีมีสวนเก่ียวของนําเสนอระบบการใหบริการ

เครือขายอินเตอรเน็ต 
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                               นายสะอาด  เข็มสีดา  ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี นําเสนอตอท่ีประชุม                      

ใหทราบวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กําหนดใหจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน จึงไดประสานงาน

เครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ีเพ่ือใหขอมูล ในการนี้ จึงขอใหตัวแทน บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัดเพชรบุรี  

ขอนําเสนอเครือขายการใหบริการออนไลน     

                               นางสิริกร ภาวสุทธีไพศิฐ ตัวแทนบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน)  นําเสนอตอ                     

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เก่ียวกับซิมการดเพ่ือสําหรับการเรียนการสอน

ออนไลน Internet Package Unlimited 4 Mbps ราคา ๖๖ บาท  ใชในระยะเวลา ๒ เดือน  (ไมจํากัด

ความเร็ว)  หากนักศึกษาตองการใชซิมการดตอสามารถดําเนินการได  โดยคิดคาใชจาย เดือนละ ๕๐ บาท 

(จํากัดความเร็ว 4 Mbps)  หรือแบบเดือนละ ๙๐ บาท (ไมจํากัดความเร็ว และปริมาณการใชงาน)  ซ่ึงสัญญาณ

เครือขายเคลื่อนท่ีทีโอที  ไดทําขอตกลงจะใชสัญญารวมกับเครือขาย Dtac , Ais  

                                คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี ้
 

                               -  เนื่องจากนักศึกษามีการใชเครือขายโทรศัพทจากหลากหลายคาย  ดังนั้น จึงอาจ

ตองพิจารณาเครือขายอ่ืน ๆ รวมดวย 

                              -  ควรมีการดูแลระบบ หลังจากตกลงการใชสัญญาเครือขาย 

                              -  มีการทดลองใหใชซิมการดแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อใหทราบถึง

ประสิทธิภาพของการใชงานเครือขาย 
 

                               มติท่ีประชุม   แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา สนับสนุนการเขาถึงเครือขาย

อินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนแบบออนไลนสําหรับนักศึกษา    

 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                                ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                                               

ราชภัฏเพชรบุรี ครั้งท่ี ๕ (๓๘)/๒๕๖๓ ประชุมเม่ือวันอังคาร ท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.                             
ณ  หองประชุมราชรัฐสภา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  

(รายละเอียดตามเอกสารหนา  ๓-๑๙)  
 

                    มติ ท่ีประชุม   ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  คร้ังท่ี ๕ (๓๘)/๒๕๖๓  โดยไมมีการแกไข   
 

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเน่ือง    
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                  ๓.๑  การติดตามขอมูลหนวยงาน และการตอบแบบสอบถามการรับรูของผูมีสวนได 

สวนเสียภายในและภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปรงในของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

                                ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  สืบเนื่องตอท่ีประชุมใหทราบวา ตามท่ี

มหาวิทยาลัย ไดมอบหมายหนวยงานตาง ๆ ดําเนินการประเมินผูมีสวนไดเสียภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย

แลวนั้น  จึงขอแจงใหทราบ ดังนี้ 

                 1) สรุปการสงขอมูลหนวยงาน การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ซ่ึงมีหนวยงานสงขอมูลครบแลว จํานวน ๙ 
หนวยงาน และขอใหหนวยงานท่ีสงขอมูลไมครบถวน จํานวน ๓ หนวยงาน  ไดแก คณะครุศาสตร  คณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สงขอมูลเพ่ิมเติม  ภายในวันพุธ                
ท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๓   (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๒๑-๒๒) 

                 2) ประชาสัมพันธการตอบแบบสอบถาม การรับรูของผู มีสวนไดสวนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) และ การรับรูของผู มีสวนไดสวนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT)  โดยสแกน QR Code รายการต าง ๆ ดั งนี้                   
รายชื่อผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอก   ชองทางการตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
และภายนอก   (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๒๓) 
 

                            มติท่ีประชุม  รับทราบ  ใหคณะท่ีสงขอมูลไมครบถวน รีบดําเนินการจัดทําขอมูล 

และสงกองนโยบายและแผน ภายระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

                          ๓.๒  รายงานความกาวหนาศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง            

                               อาจารย ดร.ศิริวรรณ  แดงฉํ่า  สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร  รายงานตอท่ี
ประชุมถึงความกาวหนา ของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดําเนินการภายใตความ
รวมมือของคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะพยาบาลศาสตร  หนวยงานอ่ืนๆ ภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัย   ความกาวหนาของการดําเนินงานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ประจําเดือนมิถุนายน 2563             
มีผลการดําเนินงาน ดังนี้  
                                         -  การปรับปรุงพ้ืนท่ีและจัดการระบบน้ํา ไดมีการตอระบบน้ําประปามาใช และติดตั้ง

ระบบโซลาเซลลเพ่ือดูดน้ําในบอพักมาใชในการเกษตร  

                                         -  กิจกรรม ท่ี ๒   ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  การผลิตพืชโตไวและพืชสมุนไพร                

ไมโครกรีน  ไกไขสุขภาพตนทุนตํ่า  การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ปลานิลแดง  กุงขาว)  ผักยกโตะกางมุง  การผลิตปุย

อินทรีย  การผลิตหญาเปยรปากชอง  แหลงเรียนรูเห็ด (ปรับปรุงโรงเรือน)  แปรรูปผลิตภัณฑ   (ออกแบบ

ผลิตภัณฑ)  ซ่ึงผลิตภัณฑบางสวนไดจัดจําหนายแลวบางสวน    

                              - กิจกรรม ท่ี ๓  ตนแบบอาหารปลอดภัย  ไมผลเศรษฐกิจเมืองเพชร (ปลูกมะนาว) 

ลําไย และฝรั่ง สาหรายทะเลสุขภาพในโรงเรือน   โรงเรือนจําหนายและอนุบาลพันธุไม 
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                              - กิจกรรมเพ่ิมเติม ตนแบบการทําเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม ผักยกโตะกางมุงและ

แปลงเกษตรอินทรียมาตรฐาน SCE-PGS   โดยการทํางานรวมกับชุมชน สํานักงานพัฒนาท่ีดิน เขต ๑๘  

สํานักงานพัฒนาท่ีดินจังหวัดเพชรบุรี  สมาพันธเกษตรอินทรียจังหวัดเพชรบุรี  วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียวิถี

พอเพียงตําบลชองสะแก  Young smart farmer (YSF)  
 

                                มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                        ๓.๓  การปรับปรุงหองประชุมราชภัฏสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                               

                                นายสะอาด เข็มสีดา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  สืบเนื่องตอท่ีประชุม           

ใหทราบวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย อนุมัติงบประมาณปรับปรุงหองประชุมสภามหาวิทยาลัย บริเวณชั้น ๒ 
อาคารวิทยาภิรมณ  ขณะนี้ไดมีบริษัทเสนอแบบแปลนหองประชุม จํานวน ๒ บริษัท ไดแก บริษัทนิวเทคโนโลยี
อินฟอรเมชั่น (NIT)  เสนอราคาเปนเงิน  25,495,422 บาท  จํานวน ๖๐ ท่ีนั่ง  และบริษัทยูเอฟโอ จํากัด  
เสนอราคาเปนเงิน  24,999,283 บาท  จํานวน ๗๑ ท่ีนั่ง  
                                 ในการนี้  จึงขอความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาเลือก
รูปแบบแปลนการปรับปรุงหองประชุม  และต้ังชื่อหองประชุมเล็ก   
 

                                มติท่ีประชุม  รับทราบ  มอบ ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน  รองอธิการบดี ตั้งกรรมการ

พิจารณาเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสม  ในสวนของการตั้งชื่อหองประชุมเล็ก มอบ ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช 

ดําเนินการ 
 

   3.๔  รายงานผลการดําเนินการพัฒนานวัตกรรม/เครื่องมือ อุปกรณ เพ่ือใชบรรเทา
ปญหาการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (ประจําเดือน มิถุนายน 2563) 

 

                      อาจารย ดร.ทวิพัฒน   วิจิตรปญญารักษ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ สืบเนื่องตอท่ี

ประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ไดพัฒนานวัตกรรม/เครื่องมือ อุปกรณ เพ่ือใชบรรเทา
ปญหาการแพรระบาดของ ไวรัสโคโรนา 2019 และเตรียมความพรอมรับสถานการณวิกฤตไวรัสโคโรนา 2019      
ในอนาคต รวมท้ังหมด 8 นวัตกรรม   (รายละเอียดการตามเอกสารประกอบการประชุม)    ดังนี้  

 

- นวัตกรรมท่ีดําเนินการเสร็จสิ้น พรอมท้ังสงมอบใหโรงพยาบาลเปนท่ีเรียบรอยแลว 
                                    ๑)  ตูอบฆาเชื้อดวยแสง UV-C   
 

                              -    นวัตกรรมท่ีดําเนินงานเสร็จแลว และรอการสงมอบ  จํานวน   3  นวัตกรรม คือ 

          ๑)  ตนแบบประตูสแกนตรวจคัดกรองอุณหภูมิแบบเดินผาน 
          ๒)  ตนแบบตูความดันลบสําหรับคัดกรองผูปวย 
          ๓)  ตนแบบหุนยนตสู โควิด-19 “นองปฐมพยาบาล” 
 

              -    นวัตกรรมท่ีอยูระหวางการดําเนินงาน   จํานวน 4 นวัตกรรม    คือ 
          ๑)  ระบบทําน้ํายาฆาเชื้อโรคดวยกรดไฮโปคลอรัสเขมขนจากน้ําเกลือดวกระบวน 
               การอิเล็กโทรลิซิส 



๖ 

 

 

           ๒)  ตนแบบเครื่องฟอกอากาศและฆาเชื้อไวรัสโควิด-19 ดวยเทคโนโลยีแผนกรอง  
                อากาศ HEPA รวมกับแสงยูวี 
          ๓)  ตนแบบอุปกรณปองกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชนิดครอบหัว 

               พรอมระบบฆาเชื้อดวย UVC 
          ๔)  ตนแบบระบบปรับอากาศสําหรับชุด PPE  

 

                               มติท่ีประชุม   รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา      

 

                       4.๑  ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕.....          
                                 นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี นําเสนอตอท่ีประชุม                       
ใหทราบวา  เพ่ือเปนการสมควรปรับปรุงแกไข ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยกองทุนพัฒนาบุคลากร ใหมีความ
สมบูรณมากยิ่งข้ึน  จึงไดปรับปรุงแกไข  คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ใหมีองคประกอบ                   
ท่ีสอดคลองกับหลักเกณฑตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๓๙/๒๕๕๙  เรื่อง การจัดระเบียบ
และแกไขปญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา 29-30)  โดยปรับปรุงแกไข 

                                  ขอ ๗ (๔)  กรรมการจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก  โดยคําแนะนําของอธิการบดี 
จํานวน สองคน 
                                   จึงนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ    
                            

                              มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยกองทุนพัฒนาบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕.....          
 

                       4.๒  ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยกองทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕.....          
                                 นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุม                    
ใหทราบวา  เพ่ือเปนการสมควรปรับปรุงแกไข ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยกองทุนเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสาธิต      
ให มีความสมบูรณ มากยิ่ งข้ึน   จึงไดปรับปรุงแกไข คณะกรรมการบริหารกองทุน ให มีองคประกอบ                   
ท่ีสอดคลองกับหลักเกณฑตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบ
และแกไขปญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๓๒-๓๓) โดยปรับปรุงแกไข
ดังนี ้ 
                                 ขอ ๗ (๓)  กรรมการจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก  โดยคําแนะนําของอธิการบดี 
จํานวน หนึ่งคน 

                                     จึงนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 
 

                             มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยกองทุนเพ่ือพัฒนา               

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕.....          
                    



๗ 

 

 

                       4.3  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวยการบริหารการเงินและงบประมาณ      

เงินรายได (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕......... 
                     

                                 นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุม                    
ใหทราบวา  เพ่ือเปนการสมควรปรับปรุงแกไข ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการบริหารการเงินและงบประมาณ
เงินรายได ใหมีองคประกอบท่ีสอดคลองกับหลักเกณฑตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ                   
ท่ี ๓๙/๒๕๕๙  เรื่อง การจัดระเบียบและแกไขปญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  (รายละเอียดตาม
เอกสาร  หนา ๓๕-36)  โดยปรบัปรุงแกไข ดังนี้ 
                                 ขอ 6 (5)  กรรมการจากผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก จํานวนสามคน โดย
คําแนะนําตาม (1) (2) (3) และ (4) ท้ังนี้ ผูทรงคุณวุฒิดังกลาวตองมาจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญ ดาน
การงบประมาณและการเงิน การบริหารยุทธศาสตรหรือการบริหารองคกร 
 

                                    จึงนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 
 

                             มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวยการบริหารการเงิน    

และงบประมาณเงินรายได (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕......... 
 

 

 

                
                     4.๔  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕.. 
                     

                                 นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุม                    
ใหทราบวา  เพ่ือเปนการสมควรปรับปรุงแกไข ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคล ใหมี
องคประกอบท่ีสอดคลองกับหลักเกณฑตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ท่ี ๓๙/๒๕๕๙  เรื่อง 
การจัดระเบียบและแกไขปญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา (รายละเอียดตามเอกสาร หนา 38-40)                  
โดยปรับปรุงแกไขดังนี้  
                                 ขอ 5 (7)  กรรมการจากผูทรงคุณวุฒิแตงตั้งจากบุคคลภายนอก ท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
หรือประสบการณสูงดานกฎหมาย การทรัพยากรบุคคล การพัฒนาองคกรและการบริหารจัดการ หรือดานอ่ืน
ตามท่ีอธิการบดีเห็นสมควร โดยคําแนะนําของกรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) จํานวนสามคน   
 

                                   จึงนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 
 

                               มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคล 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕..      

                       ๔.๕  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕.......... 
 

                                 นายสะอาด  เข็มสีดา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  นําเสนอตอท่ีประชุม                    
ใหทราบวา  เพ่ือเปนการสมควรปรับปรุงแกไข ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ



๘ 

 

 

เพชรบุรี  ใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน  จึงไดปรับปรุงแกไข  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ใหมีองคประกอบ ท่ีสอดคลองกับหลักเกณฑตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ         
ท่ี ๓๙/๒๕๕๙  เรื่อง การจัดระเบียบและแกไขปญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  (รายละเอียดตาม
เอกสาร  หนา 42-44)   โดยปรับปรุงแกไข ดังนี้ 
                                 ขอ 9  (7)  กรรมการจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวนหกคน โดยคําแนะนําของ
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) (5) และ (6)                     
 

                                     จึงนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 
 

                               มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕.......... 
 
 

                                           4.6  พิจารณาทบทวนโครงการและตัวช้ีวัดโครงการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

                                   นายนเรนทร อมรจุติ  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  

นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา   เพ่ือใหการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถ

ดําเนินการเปนไปตามปฏิทินการดําเนินงาน การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น   

กองนโยบายและแผน  ขอเสนอ (ราง) โครงการและตัวชี้วัดโครงการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ป พ.ศ.2560-

2564  ใน ๖ ยุทธศาสตร จํานวน  49  โครงการ  194  ตัวชี้วัด  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุม)   ดังนี้ 

             ๑)  การสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเท่ียว   ๑๑  โครงการ  28 ตัวชี้วัด 

             ๒)  การยกระดับคุณภาพบัณฑิต            ๑๑  โครงการ    35   ตัวชีว้ัด 

             ๓) การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู              ๕  โครงการ    21   ตัวชี้วัด 

             ๔) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม              7  โครงการ    18   ตัวชี้วัด 

             ๕) การพัฒนาทองถ่ิน                           9  โครงการ     50   ตัวชี้วัด 

             ๖) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร          6  โครงการ     47   ตัวชีว้ัด 
 

                                                  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี ้

                          -  ปรับแกคําวา  ไดรับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย แกไขเปน ไดรับการรับรองจาก
สมาคมวิชาชีพ 
                              -  ปรับเปลี่ยนโครงการฟารมตนแบบเกษตรปลอดภัยระบบอัจฉริยะ เปนโครงการศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  และเพ่ิมโครงการศูนยความเปนเลิศดานเกลือทะเลไทย  
                         -  เพ่ิมเติมการจัดตั้งศูนยผลิตสื่อเพ่ือการเรียนการสอน 
                         -  ปรับตัวชี้วัดของการผลิตครูใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 



๙ 

 

 

                          มติท่ีประชุม  มอบรองอธิการบดีทุกทานพิจารณาโครงการ 
 

                     ๔.7  (ราง) ตัวบงช้ีที่มกีารปรับแกตามขอเสนอแนะของคณะ ผูประเมนิ ผูกํากบัและผู
จัดเกบ็ตัวบงช้ี และผูทรงคณุวุฒทิี่มารวมวิพากษ  ตามเกณฑประเมนิคณุภาพการศึกษา  ระดบัคณะ/
สํานัก/สถาบัน และระดบัมหาวิทยาลัย 
 

                   ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจงตอท่ี
ประชุมใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ไดทบทวนมาตรฐาน และพัฒนาตัวบงชี้ใหสอดคลอง
กับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย และใชเปนแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สูการปฏิบัติปการศึกษา  2561  เปนตนไปนั้น  ขณะนี้ไดมีการสํารวจการยอมรับและความพึงพอใจของผู
ประเมิน ผูกํากับ ผูจัดเก็บตัวบงชี้ทุกระดับตอเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลังจากมีการนําตัวบงชี้ไปใชประเมินปการศึกษา 2561 และไดให
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาใหดียิ่งข้ึน ซ่ึงงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ไดปรับปรุงเกณฑมาตรฐานดังกลาวเรียบรอยแลว     จึงขอนําเสนอ (ราง) ตัวบงชี้ท่ีมีการปรับแกตาม

ขอเสนอแนะของคณะ ผูประเมิน  ผูกํากับและผูจัดเก็บตัวบงชี้ และผูทรงคุณวุฒิท่ีมารวมวิพากษ ตามเกณฑ

ประเมินคุณภาพการศึกษา  (รายละเอียดตามเอกสาร หนา ๔๖-๕๓ และเอกสารประกอบการประชุม) 

 

 

 

 

                              ตัวบงช้ี ระดับมหาวิทยาลัย   

                                มาตรฐานท่ี ๑   ผลลัพธผูเรียน  1.2) ความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต 

๑.๓) พัฒนาคุณภาพนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีมีสมรรถนะดานทักษะการเปนผูประกอบการ  1.4) ระบบกลไกการ
บริหารจัดการ     
                                มาตรฐานท่ี ๒   การวิจัย  หรืองานสรางสรรค  หรือนวัตกรรม  ๒.๓) ผลงานการ

คุมครองสิทธิทรัพยสินทางปญญาของอาจารยประจํา 

                      มาตรฐานท่ี ๕    การบริหารจัดการ   5.3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ดําเนินงานท่ีเปนเลิศ            
                              ตัวบงช้ี ระดับคณะ   

                     มาตรฐานท่ี ๑   ผลลัพธผูเรียน  1.2) ความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต 

1.3) สมรรถนะดานทักษะการเปนผูประกอบการของนักศึกษา  ๑.4) ระบบและกลไกการบริหารจัดการดาน
ผลลัพธผูเรียน 
                                มาตรฐานท่ี ๒   การวิจัย  หรืองานสรางสรรค  หรือนวัตกรรม  ๒.๓) ผลงานการ

คุมครองสิทธิทรัพยสินทางปญญาของอาจารยประจําคณะ  2.4)  จํานวนบทความของอาจารยประจําคณะท่ี



๑๐ 

 

 

ไดรับการอางอิงในฐานขอมูลของ TCI หรือ SCOPUS  หรือฐานขอมูลท่ี กพอ. กําหนดตอจํานวนอาจารยประจํา
คณะ  2.5) ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคและนวัตกรรม 

                     มาตรฐานท่ี ๓ การบริการวิขาการ  3.1) รายไดจากการบริการวิชากา  ๓.2) จํานวน

ผลิตภัณฑหรือองคความรูท่ีมีสวนรวมกับชุมชน 
 

                              ตัวบงช้ี ระดับสํานัก/สถาบัน  

                     ตัวบงชี้บังคับ  ๑.๑) การบริหารของหนวยงานสนับสนุนวิชาการเพ่ือการกํากับติดตาม

ผลลัพธตามภารกิจ  ๑.๒) การสงเสริมการใชงานวิเคราะห หรืองานวิจัยสถาบันเพ่ือการพัฒนาหนวยงาน              

๑.๓) ระดับความสําเร็จของการใหบริการ ๑.๕) ระดับความสําเร็จการพัฒนาสูสํานักงานสีเขียว 
 

                    คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
                -   เพ่ิมการบริหารจัดการ KM ในระดับสถาบันสํานัก/ระดับมหาวิทยาลัย 
 

                            มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  (ราง)   ตัวบงชี้ท่ีมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะ                     

ผูประเมิน ผูกํากับและผูจัดเก็บตัวบงชี้ และผูทรงคุณวุฒิท่ีมารวมวิพากษ  ตามเกณฑประเมินคุณภาพการศึกษา  
ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย 

 
 

               4.8  ระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการแบบออนไลน 
                                 นายเชฐ  ศรีแยม  รักษาการหัวหนาศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล นําเสนอตอท่ีประชุม                   

ใหทราบวา  ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มีแนวคิดท่ีจะนําระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน  มาใช

เพ่ือใหเกิดความสะดวกแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการลงเวลาปฏิบัติงานเขา-ออก และอํานวยความสะดวก
ใหงานบุคคล สามารถจัดทํารายงานบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการประจําวัน  และรายงานบัญชีการปฏิบัติงาน
ประจําเดือนไดอยางสะดวกรวดเร็ว ถูกตอง และครบถวน  ซ่ึงขอมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานเปน
ขอมูลสําคัญในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  การลงเวลามาปฏิบัติราชการและการลงเวลากลับ                  
ตองดําเนินการตามระเบียบราชการท่ีกําหนดไว  จากการปฏิบัติท่ีผานมา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ใชระบบ
ลงเวลาปฏิบัติราชการดวยการลงลายมือชื่อในแบบฟอรมบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ อาจทําใหเกิดปญหาตาง  
จึงขอนําเสนอการลงเวลาระบบลงเวลาปฏิบัติงานออนไลน (Versions PC) โดยมีข้ันตอนการเขาสูระบบลงเวลา

ปฏิบัติงาน ดังนี้  เขาสูระบบลงเวลาปฏิบัติงาน โดยคลิกเมนูลงเวลาปฏิบัติงาน หนาเว็บไซตมหาวิทยาลัยหนาจอ

เขาสูระบบลงเวลาปฏิบัติงาน   พิมพ Username และ Password จากนั้นคลิกท่ีเมนู Login เพ่ือเขาสูระบบ 

หนาแรกของระบบลงเวลาปฏิบัติงาน  หนาจอลงเวลาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (Work at 

Home)  หนาจอลงเวลาปฏิบัติงาน (Work from Home)   หนาจอลงเวลาเลิกปฏิบัติงาน  สวนรายงานประวัติ

การลงเวลาปฏิบัติงาน   หนาจอระบบลงเวลาในรูปแบบ Application Mobile ชื่อ PBRU Connect 
 

                    คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
               -   การเขาลงชื่อในระบบลงเวลาออนไลนพรอม ๆ กันจํานวนมาก จะมีปญหาทําให              

ระบบลมหรือไม 
               -   การลงเวลาระบบออนไลน จะทําใหบุคลากรขาดการปฏิสัมพันธตอกัน 



๑๑ 

 

 

               -   การเขาล็อกอิน เพ่ือลงเวลาปฏิบัติราชการทางโทรศัพทนั้นสามารถปองกันการลงเวลา
แทนกันไดหรือไม 

               -   การลงเวลาในระบบออนไลน กรณีบุคลากรออกไปปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัย           
จะทําใหไมสามารถตรวจสอบไดวาบุคคลนั้นปฏิบัติงานอยูสวนใด 

               -  เนื่องจากมหาวิทยาลัย มีนโยบายในการนําเทคโนโลยี มาใชในการลงเวลาปฏิบัติราชการ 
ซ่ึงไดมีการพิจารณาจากการนําเสนอในหลายรูปแบบ ดังนั้นจึงควรมีความชัดเจนวาจะใชรูปแบบใดในการปฏิบัติ 
 

           มติท่ีประชุม    เห็นชอบในหลักการ การระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการแบบ

ออนไลน  โดยใหนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไปพิจารณาปรับปรุงแกไข  แลว

นําเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 

                    4.9  รายงานความกาวหนาในการพัฒนา PBRU CONNECT APPLICATION 
 

                            อาจารย ดร.ทัดทอง  พราหมณี  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ศูนย

เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดรวมพัฒนา mobile application สําหรับนักศึกษา บุคลากร
และผูเยี่ยมชม ชื่อ PBRU CONNECT ซ่ึงเปน mobile application ท่ีบริการขอมูลสารสนเทศออนไลนแบบ
ครบวงจรใหกับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย และเปนเครื่องมือในการอํานวยความสะดวกใหกับ
ผูใชงานในเรื่องตาง ๆ เพ่ือเปนสวนหนึ่งในการทําใหมหาวิทยาลัย กาวทันกับยุคดิจิทัลและสนับสนุนนโยบาย             
เชิงยุทธศาสตรของการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 โดย PBRU mobile application มีการใหบริการ                 
บนแพลตฟอรม iOS และ Android ท่ีเปดใหคนท่ัวไปสามารถดาวนโหลดเพ่ือใชงานได โดยแตละประเภท
ผูใชงานจะมีสิทธิ์การใชงานท่ีแตกตางกันตามความเหมาะสม PBRU mobile application ประกอบไปดวย
ฟงกชั่นตาง ๆ เชน 
                         -  รองรับการเขาใชงานแบบผูเยี่ยมชมหรือระบุตัวตนดวยขอมูลของบุคลากร นักศึกษาและ

ศิษยเกาได 

                         -  สามารถแสดงขอมูลสวนตัวเชน ชื่อ นามสกุล เบอรติดตอ อีเมลและสามารถเปลี่ยนแปลง

ขอมูลสวนตัวรวมถึงการอัพเดทรูป Profile  

                         -  แสดงหนา E-learning เพ่ือเขาชมวีดีโอสําหรับการเรียนการสอนท่ีอัพโหลดผานระบบ

บริหารจัดการวีดีโอของมหาวิทยาลัย 

                         -  แสดงขอมูลความรูและขาวสารตาง ๆ โดยนักศึกษาและบุคลากรสามารถเขาถึง

แหลงขอมูลความรูและขาวสารตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยจัดทําข้ึน 

                         -  การใชปฏิทิน นักศึกษาสามารถใชปฏิทินเพ่ือตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอบ และ

ตารางกิจกรรม รวมท้ังสามารถเพ่ิมรายการและตั้งการแจงเตือนในปฏิทินได 

                         -  การแสดงรายละเอียดวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายละเอียด     

ตาง ๆ  ของวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน เชน รหัสวิชา รายชื่อวิชา ขอมูลท่ัวไปรายวิชา และหนวยกิต เปนตน 

        มติท่ีประชุม   เห็นชอบ การพัฒนา PBRU CONNECT APPLICATION 
 



๑๒ 

 

 

                    4.๑0  ระบบ PBRU LMS Education จัดการเรียน/การสอบออนไลน 
 

                             อาจารย ดร.ทัดทอง  พราหมณี  ผูชวยอธิการบดี   แจงตอท่ีประชุมใหทราบถึงการสราง 

ระบบ PBRU LMS Education จัดการเรียน/การสอบออนไลน  ซ่ึง PBRU LMS เปนระบบท่ีพัฒนามาจาก
ซอฟตแวรสําเร็จรูปแบบ Open Source ท่ีไดรับการยอมรับกันท่ัวโลก ในการทําหนาท่ี บริหารจัดการการเรียนรู 
หรือ Learning Management System ใชคํายอวา LMS  รองรับท้ัง Website interface, Desktop App, 
Mobile App โดยสถิติลาสุดมีผูนําซอฟตแวรไปติดตั้งพัฒนาใชงาน 68,000 กวาไซต (ท่ีไดรับการรับรอง
ถูกตอง) มีฐานผูใชงานกวา 72 ลานคน มีบทเรียนอิเล็กทรอนิกสกวา 7.6 ลานวิชา และผูสอนกวา 1.2 ลานคน 
ใน 235 ประเทศ ซ่ึงมี 1,431 ไซต อยูในประเทศไทยท่ีลงทะเบียนอยางถูกตอง โดยระบบดังกลาวมีการทํางาน
และความสามารถ  (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา         )     ดังนี้ 
                                   1. การกําหนดบทบาทของผูใช Moodle 
                                   2. แหลงขอมูล หรือกิจกรรม (Resource and Activities) 
                                   3. กิจกรรมของผูใชในบทบาทอาจารย (Teacher Activities) 
                                   4. กิจกรรมของผูใชในบทบาทของนักศึกษา (Student Activities) 
                                   ๕. บูรณาการกับเครื่องมืออ่ืน ๆ (Integration with other tools) 
 

                              มติท่ีประชุม  รับทราบ ระบบ PBRU LMS Education จัดการเรียน/การสอบ

ออนไลน 
 

              4.11  โครงการจางงานประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

                        ผศ.พจนารถ  บัวเขียว  รองอธิการบดี   นํ าเสนอตอท่ีประชุมใหทราบวา             
ดวยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  ไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการจาง
งานประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดขออัตราจางงานไว จํานวน ๑๙๐ อัตรา  เปนเวลา ๓  เดือน รวมเปนเงิน 
๕,๑๓๐,๐๐๐ บาท  ในการนี้ ขอให ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ชี้แจงรายละเอียด               
ของโครงการดังกลาว 

                       อาจารย ดร.ทวิพัฒน วิจิตรปญญารักษ  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม  นําเสนอตอท่ีประชุมใหทราบถึงโครงการจางงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ซ่ึงพ้ืนท่ี              

จางงานประกอบดวย จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ รับสมัคร ๑๙๐ อัตรา เดือนละ ๙,๐๐๐
บาท เปดรับสมัคร ในวันท่ี ๑๖-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓  วันท่ี ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๓  เริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแตวันท่ี 1 
กรกฏาคม ๒๕๖๓  ในพ้ืนท่ี ๓๒ ชุมชน/ทองถ่ิน/หนวยงานภาครัฐ/SMEs/Start up  ภาระงาน ไดแก ลงพ้ืนท่ี
เพ่ือจัดเก็บขอมูล ทําฐานขอมูลชุมชนการประกอบอาชีพของประชากร ศักยภาพดานสิ่งแวดลอม  วิเคราะห
จุดออน จุดแข็ง และจัดทําแผนเพ่ือแกปญหาชุมชน  ถายทอดองคความรูและบูรณาการการทํางานรวมกับภาคี
เครือขาย  รายงานผลการดําเนินงานท่ีไดปฏิบัติเปนารายสัปดาห และรายเดือน  ซ่ึงจะมีการปฐมนิเทศผูเขารวม
โครงการ ในวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

                                คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 



๑๓ 

 

 

                             -  จุดมุงหมายของโครงการ ตองมีแผนปฏิบัติการท่ีชัดเจน   ไดแก แนวคิดท่ี ๑                      
ใหนักศึกษาทํากิจกรรมรวมของมหาวิทยาลัยในแตละคณะ  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําองคความรูท่ีไดรับ             
ไปพัฒนาตอยอดนําไปประกอบอาชีพได   แนวคิดท่ี ๒  เนนการเก็บขอมูล Big Data 

                             -  มอบคณะเจาของพ้ืนท่ีกํากับดูแล  
                             -  มีคณะกรรมการกํากับการนิเทศใหชัดเจน 

                             -  ผูเขารวมโครงการตองมีทักษะในดานการวางแผน การจัดเก็บฐานขอมูล 

                             -  ควรมีอาจารยรุนใหม ๆ เขารวมดําเนินงานในกิจกรรมครั้งนี้   
 

                              มติท่ีประชุม  รับทราบ  มอบคณะรวมกํากับดูแล พรอมท้ังมีการนิเทศท่ีชัดเจน  
                    

ระเบียบวาระท่ี   ๕   เรื่องแจงเพ่ือทราบ                   

                        ๕.๑  รายงานผลการดําเนินงานสถานีบริการน้ํามันฯ ปงบประมาณ ๒๕๖๓                          

                              ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา รายงานผล 

การดําเนินงานสถานีบริการน้ํามันฯ ปงบประมาณ ๒๕๖๓  ไตรมาส ๑ (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒) และ

ไตรมาส ๒ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓)  รายละเอียดตามเอกสาร  หนา ๕๕ – ๕๖)                                                 

รายไดจากการขายสินคาและบริการของหนวยงาน                      ไตรมาสท่ี ๑                  ไตรมาสท่ี ๒ 
                   รายไดจากการขาย                              26,352,540.00       24,380,821.51 
                   รายไดจากการขาย                                         46,773.36              46,074.65 
                   รายไดอ่ืน ๆ                                                   20,136.07              16,243.63 
                  รวมรายได                                             26,419,449.43       24,443,139.79 
คาใชจายในการดําเนินงาน 
                   ตนทุนขาย                                              25,219,709.60        23,210,427.08 
                   คาใชจายในการดําเนินงาน                                553,067.44             820,249.70 
                  รวมคาใชจายในการดําเนินงาน                   25,772,777.04        24,030,676.78 
 

รายได สูง/(ต่ํา) กวาคาใชจายสุทธิ                                         646,672.39              412,463.01                               
รายได สูง/(ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม  ยกมา                         17,957,084.06          18,603,756.45 
                  บวก รายได สูง/(ต่ํา) กวาคาใชจายสุทธิ                 646,672.39               412,463.01 
รายได สูง/(ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม                               18,603,756.45        19,016,219.46 
   

                             มติท่ีประชุม  รับทราบ   

                      ๕.๒  กําหนดการกิจกรรมโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี  

                    อาจารย ดร.สรรเสริฐ  เลาหสถิตย  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต  แจงตอท่ีประชุม               

ใหทราบถึงการจัดกิจกรรมของโรงเรียนสาธิต  และมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   



๑๔ 

 

 

  วันท่ี  ๗-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ -  นักเรียนใหมสงสําเนาใบ ปพ.๑  ทางไปรษณีย (ไมตองมาท่ีโรงเรียน)                        

  วันท่ี   ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓   -  โรงเรียนชี้แจงแนงทางการจัดการเรียนการสอนออนไลนแกนักเรียน 

                                              และผูปกครอง  (ทาง facebook ของโรงเรียนสาธิต) 

                                           -  ประกาศตารางเรียนออนไลน (ทาง facebook ของโรงเรียนสาธิต) 

                                           -  สงไฟล แบบเรียนและเอกสารประกอบการสอนใหแกนักเรียน  

    วันท่ี  ๑-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓   -  ทดลองเรียนออนไลนเต็มรูปแบบทุกระดับชั้น  

    วันท่ี     ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓   -  ซ้ือหนังสือเรียน  และชุดนักเรียน 

       -  นักเรียนหอพักรับกุญแจ  เขาหอพัก   

วันท่ี    ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   -  เปดภาคเรียน  ๑/๒๕๖๓  นักเรียนเขาเรียนตามปกติ       

                                มติท่ีประชุม    รับทราบ 

                        ๕.๓  มาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019  

                                   อาจารย ดร.สรรเสริฐ  เลาหสถิตย  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต  แจงตอท่ีประชุม               

ใหทราบวา เพ่ือเปนการลดความเสี่ยงในการระบาดของการแพรเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โรงเรียนสาธิต  จึงได

ทําประกาศ เรื่องมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 20 โดยกําหนดแนวปฏิบัติ ในชวงเปด

การเรียนการสอน ตั้งแตวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เม่ืออยูในบริเวณโรงเรียน   (รายละเอียดตามเอกสาร หนา 

60-62)     ดังนี้  

เวลา ๗.๐๐ – ๗.๕๐ น.      -  นักเรียนทุกคนเขาจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ และลางมือดวยเจลแอลกอฮอล 

                                  -  นักเรียนทุกคนตองสวมใสหนากากอนามัยและเฟสชิลดตลอดเวลาท่ีอยูโรงเรียน 

                                  -  นักเรียนทุกคนเขาแถวเคารพธงชาติ โดยยืนเวนระยะตามหลัก Social              

                                     Distancing 

เวลา 8.20 – 8.30 น.      -  นักเรียนทุกคนลางมือดวยเจลแอลกอฮอล กอนข้ึนอาคารเรียน 

หมดคาบเรียนทุกครั้ง        -  นักเรียนทุกคนลางมือดวยเจลแอลกอฮอล 

   -  แมบานทําความสะอาดหองเรียนและอุปกรณการเรียนดวยน้ํายาฆาเชื้อทุกครั้ง 

 

พักกลางวันและคาบวาง     -  นักเรียนตองยืน และนั่งเวนระยะตามหลัก Social Distancing ตามสัญลักษณ 

                                     ท่ีโรงเรียนกําหนด 

                                มติท่ีประชุม    รับทราบ 



๑๕ 

 

 
 

                     ๕.๔  การจัดการเรียนนักศึกษา ภาคนอกเวลา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 

                   ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจงตอท่ี

ประชุมใหทราบวา  ดวยสํานักสงเสริมวิชาการฯ กําหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาคนอก

เวลา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  โดยเนนการเขาชั้นเรียนของนักศึกษา ๑๐๐ %  วิชาท่ีเนนการสอนแบบ

บรรยายใชอาคารวิทยาภิรมย ในการจัดการเรียนการสอนลักษณะ Social Distancing  วิชาท่ีเนนการปฏิบัติ        

ใหใชอาคาร/หองปฏิบัติการของสาขาวิชานั้น ๆ  

                               เปดภาคการศึกษา วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  สอบปลายภาค วันท่ี ๑๔-๑๕ 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

                             มติท่ีประชุม  รับทราบ และใหผูมีสวนเก่ียวของพิจารณาการจัดหองเรียนใหเพียงพอ  

สวนนักศึกษาสายครู ควรจัดตารางเรียนและตารางการฝกสอน ใหสามารถจบหลักสูตรภายในเวลาท่ีกําหนด 

 

                                               5.๕  ความกาวหนาดําเนินงานสถาบันเกลือทะเลไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี AIC                                                                                                                                                                                       

                               รศ.บัญญัติ  ศิริธนาวงศ  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ
วา  ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย AIC จังหวัดเพชรบุรี เม่ือวันท่ี 1 
มิถุนายน 2563   โดย ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เปนประธานในการ
ประชุม  พรอมดวยหัวหนาสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือวางแผนการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของศูนย AIC จังหวัดเพชรบุรี  ในการนี้  ไดมีการนําเสนอใหจังหวัดเพชรบุรีตั้งศูนยความเปนเลิศ AIC 
จํานวน 2 ศูนย ไดแก “ศูนยความเปนเลิศ AIC เกลือทะเลไทย” และ “ศูนยความเปนเลิศ AIC เกษตรอินทรีย 
จังหวัดเพชรบุรี พรอมนี้ไดขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยความเปนเลิศ AIC ท้ัง 2 ชุดซ่ึงกําหนดจัด
กิจกรรมในภายเดือน กรกฎาคม 2563  ไดแก อบรม Young Smart Farmer  ของจังหวัดเพชรบุรี และอบรม 
E-Commerce ใหกับกลุมเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี  ในเดือนสิงหาคม 2563 

         มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

                     ๕.๖   โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการภายใต  “พ.ร.ก.                  

ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือแกไขปญหาเยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม  ท่ีไดรับผลกระทบ
จากสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019” 

          อาจารย ดร.ทวพัิฒน   วิจิตรปญญารักษ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ แจงตอท่ีประชุม

ใหทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัย  ไดเขารวมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 

ภายใต  “พ.ร.ก. ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  โดยสถาบันวิจัยและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม จัดทําขอเสนอโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการฯ ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ จํานวน  12 โครงการ/ตําบล  ซ่ึงสงขอเสนอโครงการฯ ไปยังสํานักงาน



๑๖ 

 

 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  เรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2563  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)    

                          มติท่ีประชุม    รับทราบ 
         

                     5.๗  สรุปงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนเพ่ือการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                             
                             อาจารย ดร.ทวิพัฒน   วิจิตรปญญารักษ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ แจงตอท่ีประชุม

ใหทราบวาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ไดรับงบประมาณเพ่ือการวิจัยจากแหลงทุน

จากภายนอกในแตละแหลงทุน เปนเงินท้ังสิ้น จํานวน ๑๑,๙๗๑,๔๒๕ บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
     -  สํานักงานวิจัยแหงชาติ (วช.)  3,510,000  บาท 
     -  สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) (สวก.) 2,194,125 
     -  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  
        จาํนวน  5,487,300 บาท 
    -   สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)  
        จํานวน 780,000 บาท 

 

                           มติท่ีประชุม  รับทราบ   
 

                     5.๘  รายงานสถานะการดําเนินงานวิจัยของนักวิจัยท่ีติดคางทุน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๖๑ 

                             อาจารย ดร.ทวิพัฒน   วิจิตรปญญารักษ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ แจงตอท่ีประชุม 
 

ใหทราบวา  ตามท่ีนักวิจัยไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จากเงินทุนรายได/กองทุน

เพ่ือการวิจัย ทุนยุทธศาสตร และเงินงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2550-2561   ในการนี้ สถาบันวิจัยฯ จึงขอรายงานสถานการณดําเนินงานวิจัยของนักวิจัยท่ีไดรับทุน   
ใหทราบ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   สรุปไดดังนี้ 

               1. นักวิจัยท่ีดําเนินการเสร็จเรียบรอย  และสามารถเบิกจายงบประมาณสวนท่ีเหลือได         
มีจํานวน 39 ราย  เปนเงินจํานวน 1,275,300 บาท (หนึ่งลานสองแสนเจ็ดหม่ืนหาพันสามรอยบาทถวน) 
 

                         ๒. นักวิจัยท่ีประสงคจะขอคืนทุน มีจํานวน 16 ราย  เปนเงินจํานวน 370,000 บาท 

(สามแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน)   

           มติท่ีประชุม    รับทราบ  
 

                      5.๙  รายงานผลการดําเนินการขับเคล่ือนชุมชนตนแบบการจัดการขยะชุมชนหัวทุง-              
ทุงพราวพัฒนาจังหวัดเพชรบุร ี
                               อาจารย ดร.ทวิพัฒน  วิจิตรปญญารักษ  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ แจงตอท่ีประชุม

ใหทราบวา ตามท่ี  สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดดําเนินการ



๑๗ 

 

 

ขับเคลื่อนชี้นําชุมชนเปาหมาย  ในการเปนชุมชนตนแบบการจัดการขยะ ไดแก  ชุมชนหัวทุง - ทุงพราวพัฒนา 
จังหวัดเพชรบุรี   ซ่ึงไดดําเนินการตอเนื่องเชื่อมโยงมาจากโครงการอนุรักษแมน้ําเพชรบุรี ตั้งแต พ.ศ.2558-
2563  จนกระท่ังในปจจุบัน  ชุมชนไดรับการยอมรับใหเปนชุมชนตนแบบการจัดการขยะ โดยกระบวนการ                 
มีสวนรวม เปนแหลงเรียนรูของชุมชน นักเรียน นักศึกษา และหนวยงานตางๆภายในประเทศ มาศึกษาดูงานกวา 
20 คณะ/ป  ในป 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงไดมีแนวคิดในการถอดรูปแบบความสําเร็จของชุมชน
จัดการขยะ  เพ่ือกอใหเกิดรูปแบบและเปนแนวทางในการขยายผล  ไปยังหนวยงานอ่ืนๆตอไป  (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

                             มติท่ีประชุม   รับทราบ  
 

 

                    5.10 (ราง) แผนยุทธศาสตร ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
                               อาจารย ดร.ทัดทอง  พราหมณี  ผูชวยอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา                

ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล  มีบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบตอการดําเนินโครงการและงานตาง ๆ ใหครอบคลุมพันธกิจ
ของศูนยฯ  ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ และ
การใหบริการแกหนวยงานภายใตมหาวิทยาลัย จึงไดจัดทํา ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๖ เพ่ือวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเปนระบบ ท่ีครอบคลุมใน ๓ สวนหลักๆ คือ 
Technology Process และ People ตลอดจนการสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ               
ในมหาวิทยาลัย เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  
ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล จึงจัดทําแผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖   เพ่ือใหสามารถ
รองรับการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยแบงเปน ๔ ยุทธศาสตรหลัก  ดังนี้  ยุทธศาสตรท่ี 1 โครงสราง
พ้ืนฐาน (Infrastructure & Security  ยุทธศาสตรท่ี ๒ บริหารจัดการขอมูล (Data Management   ยุทธศาสตรท่ี 
๓ บริหารจัดการระบบบริการดิจิทัล (Application Management)  ยุทธศาสตรท่ี ๔ ธรรมาภิบาลในองคกร IT 
Governance (ITG)  (รายละเอียดตามเอกสาร  หนา ๗๓ )      
 

        มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                    5.11  สรุปจํานวนนักศึกษาใหมท่ีเขารายงานตัว ประจําปการศึกษา 2563 
                              ผศ.ดร.พิชิต สุดตา  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจงตอท่ี                          
ประชุมใหทราบวา ดวยสํานักสงเสริมวิชาการฯ ไดกําหนดใหมีการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๓  เม่ือวันท่ี ๑๑  มิถุนายน ๒๕๖๓  ณ หองประชุมคณะวิทยาการจัดการ  โดยมีการตรวจสอบ
เอกสารการรายงานตัวของนักศึกษาแลว  และกําหนดใหมีการสอบ Pretest ในวันท่ี ๔ กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 

                                                                นักศึกษายืนยันสิทธิ์        สงเอกสารรายงานตัวถูกตอง 
            คณะครุศาสตร                                            117   คน                       ๙๖   คน 
            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร           687   คน                     574   คน 
            คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ              68   คน                       58   คน 
            คณะเทคโนโลยกีารเกษตร     110  คน              101  คน 
            คณะวิทยาการจัดการ                                     194  คน                      178  คน  



๑๘ 

 

 

            คณะวิศวกรรมศาสตรฯ                                   129  คน                      116  คน  
            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   119  คน                      119  คน  
            คณะพยาบาลศาสตร                                      136  คน                      123  คน 
                                   รวม                             1,560  คน                  1,365  คน  
 

         มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

5.12  โครงการซิมการด สําหรับนักศึกษาท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพร
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  

          ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจงตอท่ี
ประชุมใหทราบวา  สํานักสงเสริมวิชาการฯ ดําเนินโครงการ Educational SIM สําหรับนักศึกษา  ซ่ึงศูนย
เทคโนโลยีดิจิทัล ไดทําการสํารวจนักศึกษาท่ีมีความประสงคใชซิมการด มีจํานวน ๑,๕๑๒ คน  สวนจํานวน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยท้ังหมด จํานวน ๖,000 กวาคน ซ่ึงแนวทางการดําเนินงาน มีดังนี้ 
 

              วันท่ี  22-26  มิ.ย 63        -  นักศึกษาลงทะเบียนเพ่ือรับซิมการด ครั้งท่ี ๑ 

              วันท่ี  29 มิ.ย-๓ ก.ค 63        -  จายโคดสัญญาอินเตอรเนต เพ่ือใหนักศึกษารับซิมการด ครั้งท่ี ๑ 

                                           นักศึกษาลงทะเบียนรับซิมการด ครั้งท่ี ๒ 

               วันท่ี ๖-๑๓ ก.ค ๖๓            -  จายโคดสัญญาอินเตอรเนต เพ่ือใหนักศึกษารับซิมการด ครั้งท่ี ๒   

                                           นักศึกษาลงทะเบียนรับซิมการด ครั้งท่ี ๓ 

               วันท่ี ๑๕-๒๐ ก.ค ๖๓         -  จายโคดสัญญาอินเตอรเนต เพ่ือใหนักศึกษารับซิมการด ครั้งท่ี ๓   
 

         มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                   5.13   การเบิกจายคาสอนแบบออนไลน 

                              ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบ ตามท่ีมหาวิทยาลัย 

กําหนดใหจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน  ในสวนการเบิกจายคาสอนของอาจารยท่ีสอนแบบออนไลนนั้น 

ตองแนบเอกสารและมีลายมือชื่อของอาจารยผูสอน และลายมือชื่อคณบดีกํากับในเอกสาร พรอมท้ังรูปถายของ

การจดัการสอนแบบออนไลนเพ่ือประกอบการเบิกจาย  
 

         มติท่ีประชุม  รับทราบ  มอบทุกหนวยงานปฏิบัติตามอยางเครงครัด   
 

                   5.14   การทําฎีกาเบิกจายคาวัสดุครุภัณฑ 

                             ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา ในการขออนุมัติ

จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑของหนวยงาน และจัดทําการเอกสารการเบิกจายนั้น  ควรเรงรัดการจัดทําฏีกาเบิกจายโดย

แนบเอกสารใบสงของ  ใบกํากับภาษี  ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอ่ืน ๆ ใหรวดเร็วอยางปลอยท้ิงไว  เนื่องจาก

จะเปนภาระเก่ียวกับการเสียภาษีอากร 
 



๑๙ 

 

 

         มติท่ีประชุม  รับทราบ  มอบทุกหนวยงานปฏิบัติตามอยางเครงครัด  

                  5.1๕    การกรอกขอมูลในแบบฟอรมลดหยอนภาษีเงินได                           

                             ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา  ดวยมหาวิทยาลัย 

ไดจัดสงแบบฟอรมขอมูลการลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา   (ใบ ลย. ๐๑)  เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงาน

กรอกขอมูลการขอลดหยอนภาษีเงินไดแตละป  ซ่ึงงานบริหารคลังและทรัพยสิน ตองทําการหักภาษีเงินไดของ

บุคลากรในมหาวิทยาลัย  ดังนั้น  จึงขอความรวมมือประชาสัมพันธไปยังบุคลากรในหนวยงาน  ใหจัดสงขอมูล

ดังกลาว เพ่ือใชประเมินในการหักภาษีเงินไดสงใหกับสรรพากร 
 

ระเบียบวาระที่  ๖    เร่ืองอ่ืน  ๆ 
 

                         ๖.๑  รายงานการประชุมคณะคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ครั้งท่ี 4/2563 
เม่ีอวันท่ี ๒๒  พฤษภาคม 2563  (รายละเอียดตามเอกหนา  75-78 ) 
 

                        ๖.๒   สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี  6/๒๕๖๓  เม่ือวัน
จันทร  ท่ี  ๑5  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
   

            -  แตงตั้ง  อาจารยปยวรรณ  คุสินธุ  ดํารงตําแหนง  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ               
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                             -  อนุมัติ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย  กองทุนรองศาสตราจารย
สายัณห จันทรวิรัช 
                             -  อนุมัติ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การบริหารคณะพยาบาล
ศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 
                             -   อนุมัติ  การจางอาจารยพิเศษ (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาท่ี 1/2563  จํานวน                
19  คน 
                             -   แตงตั้งคณะทํางานทบทวนนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
                             -   อนุมัติ ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี   จํานวน  110  ราย   
                             -   ใหความเห็นชอบ การปรับปรุงแกไขโครงสรางหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรครุ        

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๖๓) 

                             -  ใหความเห็นชอบ (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร                 

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)     

- รับทราบ  รายงานการเงิน  ประจําเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

- รับทราบ  รายงานผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563               

ไตรมาส ๒  (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563     

                              -  รบัทราบ  ผลการดําเนินงานของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือสวัสดิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 



๒๐ 

 

 

                                หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลว      
และไมมีผูใดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  
ประธานกลาวขอบคุณ และปดการประชุม   
 
 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๕๐  น.   

 

                     นางสาวสีนวล  ไทยานนท 
              ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 
                      ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 
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